
Devido ao aumento de fl uxo de veí-
culos na Rodovia Juliano Lorenzetti (LEP-
060) em razão das obras da Bracell e vi-
sando a segurança de todos que trafegam 
na rodovia foram instalados redutores 
de velocidade no trecho entre os quilô-
metros 2 e 4. O trecho em questão está 
devidamente sinalizado com placas infor-
mativas para segurança dos motoristas. A 

orientação a todos os usuários da via é de 
que fi quem atentos e respeitem a sinali-
zação, reduzindo a velocidade no trecho, 
mantendo a distância segura do veículo à 
frente e principalmente de não parando 
sobre a pista para observar as equipes 
em serviço na obra de expansão, pois 
esta atitude aumenta o risco de acidentes, 
principalmente de colisão traseira.
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Dona Cecy Biral 
vai dar nome ao 
ginásio da Adefi lp
Inauguração do local está prevista para o dia 4 de julho; 
investimento total nas obras foi de mais de R$ 600 mil

A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista já defi niu a data para 
a entrega das obras do ginásio de 
esportes da Adefi lp (Associação 
dos Defi cientes Físicos de Lençóis 
Paulista). A cerimônia de inaugu-
ração está marcada para a manhã 
do próximo dia 4 de julho e deve 
contar com a presença de autori-
dades locais e representantes da 
entidade. Orçada em mais de R$ 
600 mil, a construção do ginásio 
foi viabilizada por meio de par-
ceria entre o Governo Federal e o 
município, que teve pouco mais de 
R$ 100 mil de contrapartida e tam-

bém investiu recursos próprios em 
melhorias do entorno. A entrega 
do mais novo equipamento espor-
tivo da cidade, será marcada por 
uma justa e merecida homenagem 
à esportista Cecy Biral Brega, fale-
cida em outubro do ano passado, 
aos 89 anos. Ícone do esporte len-
çoense ao lado do esposo Archan-
gelo Brega Primo, que também 
faleceu em agosto de 2018, aos 91 
anos, Dona Cecy dedicou boa par-
te da vida ao voleibol, ajudando a 
levar a cidade ao lugar mais alto 
do pódio em diversas competições 
regionais e estaduais.

AMADOR SÉRIE B

Equipes voltam a 
campo no domingo A6

ALMOÇO CAIPIRAESTUDOCAMPANHA DO AGASALHO

Adesões para evento 
seguem à venda

Testosterona é a
vilã da calvície

Show solidário 
acontece amanhã A2A8A7

CLUBE MARIMBONDO

Open Frigol de tênis 
entra na reta fi nal A6

A5

BENEFICENTE

Casa Abrigo 
realiza segundo 
Baile de Máscaras

Reserve um espaço para a solidarieda-
de na agenda de julho, que terá uma noite 
dedicada às pessoas que cultivam o amor 
ao próximo e que também não dispensam 
uma boa festa. A combinação perfeita en-
tre cidadania e diversão acontece na se-
gunda edição do Baile de Máscaras bene-
fi cente em prol da Casa Abrigo Amorada, 
que será realizada no dia 20 do próximo 
mês, a partir das 21h, no Clube Esportivo 
Marimbondo, em Lençóis Paulista. B1

MUDANÇA

CPFL fecha posto 
de atendimento 
próprio em Agudos

A CPFL (Companhia Paulista de 
Força e Luz) anunciou um novo local 
de atendimento ao consumidor em 
Agudos. Os clientes do município 
que necessitam de atendimento pre-
sencial agora devem se encaminhar 
à unidade credenciada localizada 
na Rua Sete de Setembro, 1268, na 
Vila Professor Simões. O posto de 
atendimento próprio da empresa foi 
desativado no município. A4

MACATUBA

Festa Junina 
arrecada R$ 50 mil 
para entidades

A 3ª Festa Junina Solidária de Ma-
catuba foi um sucesso e, na avaliação 
da organização, o formato que une a 
comunidade com diversão e solidarie-
dade está se consolidando na cidade. 
Ao longo de três dias, mais de cinco mil 
pessoas passaram pelo Centro de Lazer 
do Trabalhador. A movimentação resul-
tou em um faturamento de mais de R$ 
50 mil, que benefi ciou as 10 entidades 
que participaram do evento. A4

POLÍCIA

Motorista bate em 
moto e foge sem 
prestar socorro

Na manhã da última terça-feira 
(18), a Polícia Militar registrou um 
acidente de trânsito com vítima 
envolvendo uma motocicleta e um 
carro. Segundo o Boletim de Ocor-
rência, um carro que trafegava pela 
Avenida Vinte e Cinco de Janeiro 
teria feito uma conversão sem si-
nalização, ocasionando a batida e 
fugindo sem prestar socorro às duas 
vítimas que estavam na moto. B3

Nessa quinta-feira (20), católicos de Lençóis Paulista e região, participaram da comemoração de 
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. Em Lençóis Paulista, o dia ensolarado 
contribuiu para que centenas de fi éis participassem da Santa Missa e Procissão de Corpus Christi, 
realizada no Santuário Nossa Senhora da Piedade, no Centro. Desde a manhã, crianças, jovens e 
adultos enfeitaram as ruas para a celebração, preparando o trajeto para a passagem do Santíssimo.

Corpo deCorpo de
CRISTOCRISTO

SEGURANÇA

Juliano Lorenzetti recebe 
redutores de velocidade

O fi nal de semana vai ser de 
dar água na boca na 44ª Festa 
do Milho Verde da Paróquia 
São Pedro e São Paulo, no 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
em Lençóis Paulista. Além das 
inúmeras delícias preparadas 
a base do milho verde, a festa 
ganha um cardápio mais do 
que especial no almoço deste 
domingo (23), com a aguardada 
Queima do Alho. As adesões 
individuais custam R$ 30 e podem 
ser adquiridas diretamente no 
recinto da festa na Avenida Pref. 
Jácomo Nicolau Paccola, 503, no 
Parque Residencial Rondon.

QUEIMAQUEIMA
 DO ALHO DO ALHO A5
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EUCALIPTO
O cultivo do eucalipto para produção de celulose é uma opção de
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RETA FINAL

Cotidiano

Flávia Placideli

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista segue com a venda 
das adesões para o 2º Almo-

ço Caipira. O evento, que acontece 
no próximo domingo (30), a partir 
das 11h, na Chácara do Engenho, 
tem como principal atração a 
apresentação da consagrada dupla 
Joaquim & Manuel, um dos maio-
res nomes do estilo sertanejo raiz 
no país, compositores do clássico 
“Boate Azul”, entre outros.  

O cardápio do almoço conta 
com comidas tradicionais que 
não podem faltar em um bom 
churrasco como arroz, feijão 
tropeiro, farofa sucesso, man-
dioca cozida, vinagrete além de 
churrasco com carne bovina, 
linguiça e frango. A preparação 
será feita de forma voluntária 

Adesões para Almoço Caipira 
do Rotary seguem à venda
Evento marcado para o dia 30 terá presença da dupla Joaquim & Manuel

pelos integrantes da Comitiva 
Janta Sertaneja, que também 
participou da primeira edição. 
No local do evento, também se-

ALMOÇO CAIPIRA - Evento 
beneficente conta com a 
participação da dupla Joaquim 
& Manuel

rão comercializadas bebidas em 
geral, como água, refrigerante, 
cerveja, entre outras. O evento é 
beneficente e terá toda a renda 
destinada às instituições assis-
tenciais do município.

Além de Joaquim & Ma-
nuel, o evento terá a animação 
das duplas Nino & Fernando e 
Justiniano Taveira e Kauã e do 
cantor Tiago Rodrigues. As ade-
sões estão à venda a R$ 40 (2º 
lote) e podem ser reservadas 
pelo telefone (14) 99606-8144 ou 
nos pontos de venda: Auto Posto 
Avenida; Elizur Tecidos, Wand e 
Dani Cabeleireiros e Loja Lupo. 
O almoço tem patrocínio da Ca-
mda Cooperativa Agropecuária 
e da Chácara do Engenho, que 
fica no quilômetro 301 da Rodo-
via Marechal Rondon (SP-300), 
no sentido capital-interior.

PIZZA BENEFICENTE - Integrantes do Rotary 
Club Cidade do Livro, de Lençóis Paulista, 

realizaram no último sábado (15) a entrega 
das pizzas beneficentes em prol do Lar Nossa 

Senhora dos Desamparados (Asilo dos Velhinhos) 
e da Fundação Rotária. O trabalho, que envolveu 

a participação de dezenas de voluntários, resultou 
na venda de aproximadamente 600 unidades. Na 

foto, algumas das pessoas envolvidas na ação, 
durante a montagem das pizzas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Opinião
PARA PENSAR
 “O insucesso é apenas uma 

oportunidade para recomeçar com 
mais inteligência.”

Henry Ford.

FRASE
“O Baile de Máscaras será maravilhoso, mas a causa é mais ainda. O trabalho 
desenvolvido pela Casa Abrigo Amorada é fantástico e ela precisa muito dessa 
contribuição para se manter.”

Benê Naressi, empresária, falando sobre a importância do evento para a entidade.
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Juiz Sergio Moro - Haja paciência!

Esse é o país que queremos?

Por uma causa nobre

Pedimos licença para usar este espa-
ço para falar não apenas de um con-
teúdo abordado na presente edição, 

mas também para falar com total parcia-
lidade de uma causa nobre capitaneada 
por um grupo de voluntários da Casa 
Abrigo Amorada.

Pelo segundo ano consecutivo, pes-
soas ligadas à entidade trabalham na 

organização de um Baile de Másca-
ras benefi cente que, além de pro-
porcionar momentos de alegria e 
diversão aos que se dispuserem a 
marcar presença, tem como obje-
tivo arrecadar recursos para ajudar 
na manutenção do local.

Para os que ainda não sabem, 
a Casa Abrigo Amorada presta um 
importante serviço à comunida-
de lençoense, acolhendo crian-

ças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, afastadas 
do convívio familiar por determinação 
da Justiça, muitas vezes, por conta de 
problemas como violência doméstica e 
abuso sexual.

Lençóis Paulista pode se sentir pri-
vilegiada por ter uma instituição assim, 
já que em outras localidades, que como 
todos sabemos enfrentam os mesmos 
problemas, muitas das vítimas de abu-
sos por parte de familiares, desampara-
das, acabam optando pelas ruas, criando 
outro grave passivo.

A manutenção desse serviço custa 
caro e, como o Poder Público não tem 
condições de mantê-lo sozinho, e como 
muitas empresas que poderiam contri-
buir enfrentam problemas fi nanceiros 
por conta da crise econômica, não custa 
nada que nós, cidadãos, façamos nossa 
parte. Fazer o bem faz bem.

Nelson Faillace
é escritor         

Alguém ou alguma empresa in-
vadiu as comunicações de juízes 
e procuradores e, com isto, fez 

criar uma polêmica de poucos prece-
dentes. Seria a vez dos que querem o 
fi m da Lava Jato se projetarem e con-
seguirem seus intentos.

Convocaram Sergio Moro para ser 
arguido pelos membros do Senado e 
ele lá compareceu com a maior das 
boas vontades. Boa vontade de quem 
tem a convicção de que nada tem a 
temer, dentro da Lei e da Justiça.

E foi arguido por horas e horas. 
Respondeu a todo tipo de provocação, 
respondeu a todo tipo de indagação, 
até de um Senador que propunha que 
ele se afastasse do cargo para ser me-
lhor investigado.

A invasão da privacidade eletrôni-
ca desses magistrados foi pouco ques-
tionada pelos opositores. Um Senador, 
mais afoito que os demais, preparou 
com todo o esmero a sua parte de in-
tervenção nessa reunião. Propôs nada 
mais que Sergio Moro pedisse afasta-
mento do cargo que ocupa hoje em 
dia, de ministro da Justiça. Para que, 
caso fosse processado, não pudesse 
intervir no resultado dessa possível 
investigação.

Mas Sergio Moro demonstrou ser 
dono de uma paciência infi nita. De-

monstrou ainda estar por dentro de 
todo o processo da Lava Jato e até de 
outras questões, saindo-se muito bem 
em todas as suas argumentações.

Passou por cima de todas as insi-
nuações que eram feitas por alguns, 
com o único propósito de afastá-lo das 
investigações que estão sendo feitas, 
visando, principalmente, combater a 
corrupção, que é o que não falta em 
nosso querido Brasil.

Sua paciência ultrapassou todos os 
limites. Sua coerência foi permanente, 
jamais se deixou envolver pela ma-
ledicência de muitos, sempre dosan-
do suas palavras e seus argumentos, 
dentro de um equilíbrio sem par.

Inclusive, pudemos concluir que 
tem muito parlamentar louco para 
melar essa excelente operação Lava 
Jato, até utilizando de termos pejorati-
vos, sem poder esconder a ojeriza que 
possuem por esse juiz, tudo baseado, 
principalmente, na defesa da impuni-
dade.

Diferente do Ministro Paulos Gue-
des, que sempre que é muito pressio-
nado acaba soltando o verbo contra 
seus oponentes, Sergio Moro mos-
trou-se sumamente tranquilo e coe-
rente em todo esse agitado mar em 
que o colocaram.

Demonstrou ser um jurista de opi-
niões e de ações fi rmes e plenamente 
dentro da Lei que ele sempre respei-
tou em todos os sentidos.

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Seria esse o país que os brasilei-
ros querem? Creio que não. Cada 
um, em particular, tem dentro de 

si uma pátria ideal, ainda que isso seja 
fruto, apenas, de um sonho. Os de 
boa vontade, é claro, querem um país 
onde nasceu e nasceram seus pais, se 
não perfeito, o mais ideal aos anseios 
de um cidadão de bem.

O trecho a seguir foi extraído do li-
vro “O mundo que nós temos/O mun-
do que nós queremos”, da lavra de 
João Mello Neto, pagina 12: “O modo 
como pensamos e interagimos na 
política representa o caldo de cultura 
para duas das mais lamentáveis de-
fi ciências de nossa cultura cívica. Do 
lado dos eleitores, a nefasta visão de 
que o apoio a um ou outro candida-
to deve-se condicionar às vantagens 
pessoais e condenáveis que se pos-
sam deles extrair, caso sejam elei-
tos: trata-se da perniciosa tradição 
do ‘clientelismo’. Já no que tange ao 
conjunto de aspirantes a cargos ele-
tivos, tais costumes acabam afastan-
do de seu universo cidadãos idôneos, 
responsáveis e esclarecidos que, jus-
tamente por não aceitarem ter suas 

reputações niveladas por baixo, aca-
bam por abdicar de contribuir para o 
bem-estar e a prosperidade de suas 
comunidades”.

Para a felicidade geral da nação, 
começamos a sentir mudanças na ‘ve-
lha’ política. Nunca, na história da nos-
sa Pátria Amada, vimos tanto fi gurão 
bater com o costado atrás das grades. 
Seja por fazer parte da velha política, 
seja por fazer parte como ‘benfeitor’ 
daqueles que apoiam candidato, que 
se eleito, ofereça qualquer tipo de 
vantagem, direta ou indiretamente.

Forçosamente temos de reconhe-
cer que extirpar um ‘tumor maligno’ 
não é fácil, ainda mais quando se es-
palhou pelo corpo social. Nessa desi-
gual luta, acreditar apenas no homem 
é temeroso, já que existe um Deus 
atento a tudo. Ele é bondoso, miseri-
cordioso e amoroso, porém, sobretu-
do, é Justo em seu juízo. Basta, ape-
nas, discorrer pelas escrituras para 
sabermos que, em toda a história da 
humanidade, o Senhor puniu reis e 
nações iníquos. Ao contrário do relo-
joeiro, Deus não deu corda no mundo 
e deixou girar à vontade. Ele conhece 
o intento de cada coração, até a queda 
da folha de uma árvore. Cuidado, pois 
o que se planta, é o que se colhe! 
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A semana foi corrida para o pre-
feito de Lençóis Paulista, Anderson 
Prado de Lima (PSB). Na segunda-
-feira (17), o chefe do Executivo 
teve uma reunião com Dr. Sérgio 
Rossi, que é diretor geral do Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo. Prado estava acompanhado 
do Secretário de Planejamento, Júlio 
Gonçalves, e também ao prefeito 
de Boráceia, Marcos Bilancieri, que 
é presidente da Amcesp (Associa-
ção dos Municípios do Centro do 
Estado de São Paulo).

REIVINDICAÇÕES
Na pauta do encontro, realizado 

na capital paulista, estavam reivin-
dicações para que as Prefeituras 
Municipais sejam informadas dos 
alertas do Tribunal de Contas no dia 
da publicação, além de pontuações 
referentes ao empenho do Orça-
mento e o entendimento do órgão 
fi scalizador. Os alertas do Tribunal 
de Contas são ferramentas indis-
pensáveis para correção de rota dos 
gestores públicos, pois apresentam 
os indicares contábeis e fi scais an-
tes do fechamento do ano.

EXEMPLO
Na semana passada, O ECO noti-

ciou que Lençóis Paulista e Macatu-
ba são exemplos de gestão pública 
segundo o Índice de Governança 
Municipal do Conselho Federal de 
Administração (IGM-CFA). Nos gru-
pos de cidades de mesmo perfi l, as 
cidades vizinhas fi guraram na 5ª e 
12ª posição, respectivamente, no 
ranking nacional. Isso, no entanto, 
não signifi ca que as administrações 
das duas cidades possam relaxar, já 
que tais índices são medidos e fi s-
calizados diariamente pelos órgãos 
de controle e fi scalização.

PRODESP
Ainda na segunda-feira, o pre-

feito esteve na Prodesp (Companhia 
de Processamento de Dados do Es-
tado de São Paulo), acompanhado 
de diversos secretários. A convite 
do superintendente da Prodesp, 
Ernesto Mascellani Neto, os lenço-
enses participaram de uma reunião 
técnica que colocou todos os pro-
gramas da entidade à disposição, 
na próxima quarta-feira, as visitas 
da equipe técnica da Prodesp se 
iniciam em Lençóis Paulista. Como 
se trata de um órgão público ligado 
à tecnologia, novidades nessa área 
devem ser apresentadas em breve.

PALÁCIO
Depois de reinaugurar um cam-

po de futebol de areia na manhã 
da última terça-feira (18), na Cecap, 
o prefeito seguiu novamente para 
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a capital paulista, mas dessa vez 
o destino seria o Palácio dos Ban-
deirantes. Na ocasião, fora lançado 
o programa Respeito à Vida, que 
será uma parceria entre Governo 
Estadual, Detran e Governo Muni-
cipal. Nesta primeira etapa, apenas 
14 cidades.

LISTA SELETA
Além de Lençóis Paulista assi-

naram os convênios: Bebedouro, 
Caieiras, Cajati, Cajuru, Casa Bran-
ca, Cubatão, Guariba, Ilha Solteira, 
Itápolis, Jales, José Bonifácio, Praia 
Grande, Ribeirão Preto e Santa Fé 
do Sul. O valor de R$ 749 mil será 
utilizado para colocação de rada-
res fi xos, projeto apresentado pela 
prefeitura lençoense e liberado 
pelo Estado.

PALÁCIO II
De volta a São Paulo, na quarta-

-feira (19) pela manhã, o prefeito 
Prado, acompanhado pelo Secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico, 
André Paccola Sasso, participou do 
1º Seminário de Gestão Pública do 
Estado de São Paulo, mais de 1,5 mil 
agentes públicos de cargo eletivo 
participaram do evento, inclusive o 
vereador Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSDB).

VERBA
Ao fi nal do evento, o Gover-

nador João Dória (PSDB), ao lado 
do seu vice, Rodrigo Garcia (DEM), 
promoveu a liberação de mais de 
R$ 500 milhões para cerca de 500 
cidades, entre elas, Lençóis Paulista, 
que vai receber R$ 700 mil através 
da Secretária de Desenvolvimento 
Regional para uso em infraestrutu-
ra. Somado ao valor anterior, a cida-
de irá receber quase R$ 1,5 milhão.

APARTIDÁRIO
Segundo entrevista do prefeito 

Prado à Ventura FM, o Governador 
e seu vice estão promovendo uma 
gestão municipalista, descentrali-
zada, apartidária e atemporal. Por 
isso, Prado fez questão de agrade-
cer e externar publicamente aos 
chefes do executivo estadual.

SEM LADO
Vale lembrar que nas eleições 

do ano passado, Prado defendeu 
a candidatura do então governa-
dor Márcio França (PSB), que é 
seu correligionário de partido. Isso 
não impediu que Lençóis Paulis-
ta seguisse com as portas abertas 
no Palácio dos Bandeirantes, haja 
vista que com regularidade o pre-
feito é atendido pelos secretários 
e governo, presidentes e superin-
tendentes de órgãos públicos com 
CDHU, Prodesp, entre outros.
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Regional
ESTRADAS RURAIS
A Prefeitura de Agudos realizou nesta semana a manutenção de estradas rurais na região 
do distrito de Domélia, totalizando melhorias em cerca de 100 quilômetros de estradas. Na 
primeira etapa, foram realizadas melhorias na estrada do distrito até a divisa com a cidade 
de Espírito Santo do Turvo. Também foram feitas manutenções da estrada da Querência até 
o povoado de São João do Turvo e de Domélia até a divisa com a cidade de Paulistânia.

MACATUBA

RELIGIÃOOBRAS

PEDERNEIRAS

AGUDOS

Festa Junina Solidária rende R$ 50 
mil de faturamento para entidades
Em três dias de evento, mais de cinco 
mil pessoas passaram pelo Centro de 
Lazer do Trabalhador

Da Redação

A 3ª Festa Junina Solidária 
de Macatuba foi um su-
cesso e, na avaliação da 

organização, o formato que une 
a comunidade com diversão e 
solidariedade está se consolidan-
do na cidade. Ao longo de três 
dias, mais de cinco mil pessoas 
passaram pelo Centro de Lazer 
do Trabalhador. A movimenta-
ção resultou em um faturamento 
de mais de R$ 50 mil, que bene-
ficiou as 10 entidades que parti-
ciparam do evento.

Segundo a assessoria de im-

BALANÇO - Prefeito Marcos Olivatto e a secretária de Cultura, Lara Cardoso, se reuniram com os 
representantes das entidades na terça-feira (18)

prensa da Prefeitura Municipal 
de Macatuba, que ao lado de 
diversas empresas parceiras cus-
teou toda a estrutura da festa e 
os shows, toda a arrecadação da 
Praça de Alimentação e do Espa-
ço Kids ficou para as entidades, 
que ganharam quase todos os 
produtos para a produção das 
comidas e receberam uma boa 
quantia livre.

“Eu quero agradecer mais 
uma vez a todas as entidades que 
participaram da Festa Junina, 
que acreditaram neste formato, 
agradecer as empresas da nossa 
cidade e da região pela parceria 
de sempre, são empresas que des-

Festa em Honra a Santo 
Antônio segue até domingo

CPFL desativa posto de 
atendimento próprio

Quermesse conta com 
diversas barracas de 
comidas e bebidas

Clientes agora devem se dirigir à unidade 
credenciada, que fi ca na Rua Sete de Setembro

Elton Laud

A comunidade católica ma-
catubense realiza desde 
o início deste mês mais 

uma Festa em Honra a Santo 
Antônio. As comemorações, 
que começaram com a trezena 
em louvou ao padroeiro da ci-
dade, se encerram neste final 
de semana, com os últimos dias 
de quermesse.

A parte recreativa da festa 
acontece no salão paroquial e 

Da Redação

A CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) 
anunciou um novo lo-

cal de atendimento ao consu-
midor em Agudos. Os clientes 
do município que necessitam 
de atendimento presencial 
agora devem se encaminhar à 
unidade credenciada localiza-
da na Rua Sete de Setembro, 
1268, na Vila Professor Si-
mões. O posto de atendimento 
próprio da empresa foi desati-
vado no município.

Com melhor localização 
e facilidade de acesso por 
meio de transporte público, 
o novo ponto de atendimento 
beneficia os 24,8 mil clientes 
da CPFL Paulista em Agudos 
e oferece todos os serviços 

na estrutura montada ao lado 
da Igreja Matriz. A quermesse 
conta com barracas de comi-
das e bebidas, como pastéis, 
espetinhos, torta de frango, 
mini pizzas, panquecas, sopa 
de milho, pamonha, bolo de 
milho, curau, paçoca e doces 
variados, além de suco de mi-
lho, quentão, vinho quente e 
chocolate quente.

Durante o evento, sempre 
com início às 19h, também 
acontecem diversas apresenta-
ções no local. Depois de diver-
sos artistas animarem o público, 
quem encerra a programação 
neste sábado (22) são os alunos 
da catequese, que apresentam 
uma animada Quadrilha.

disponíveis nos canais pre-
senciais, tais como ligação 
nova, alteração de titularida-
de, religação, impressão de 
segunda via, entre outros. O 
horário de funcionamento do 
novo local de atendimento é 
das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

A CPFL Paulista também 
disponibiliza mais de 25 ser-
viços por meio de seus canais 
digitais de atendimento. No 
aplicativo para celulares e 
tablets “CPFL Energia” e no 
site (servicosonline.cpfl.com.
br), os consumidores podem 
também solicitar serviços 
como segunda via, ligação 
nova e alteração de titulari-
dade, além de relatar inter-
rupção no fornecimento de 
energia e acidentes na rede.

de que assumi a Administração 
estão colaborando com nossa ci-
dade. E agradecer também a mi-
nha equipe que trabalhou duro 
para deixar o Centro de Lazer 
em condições de receber a festa”, 
disse o prefeito Marcos Olivatto.

As entidades sociais par-
ticipantes foram a Santa Casa 
de Macatuba, a Legião Mirim, 
Apae, Organização Santo Antô-
nio, Ong São Francisco, Casa do 
Oleiro, Recanto dos Velhinhos 
e mais o Fundo Social de Soli-
dariedade de Macatuba, Lions 
Clube de Macatuba. As empre-
sas patrocinadoras do evento 
foram a 4R Sistemas, Agricana, 
Agrícola 3 Lagoas, Agrícola 
APA, Ascana, Bracell, Buck-
minster, Cooperserv, Enops, 
Kazzo, Lwart, Posto Trevão, 
Tecnocana, Unimed e Zilor.

Prefeitura de Agudos interdita 
Carvalho Pinto neste domingo (23)
Bloqueio se deve 
à conclusão da 
instalação do Portal 
Turístico da entrada 
da cidade

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos informou nes-
sa quarta-feira (19), por 

meio de sua assessoria de im-
prensa, que a Avenida Carvalho 
Pinto, uma das principais da 
cidade, permanecerá interdita-

SEM PASSAGEM - Por conta das obras, Avenida 
Carvalho Pinto fica interditada das 7h às 14h

da neste domingo (23) para a 
conclusão da obra de instalação 
do Portal Turístico da entrada 
da cidade.

Segundo nota encaminhada 
à imprensa, o acesso a Agudos 
pela Avenida Carvalho Pinto 
permanecerá interditado das 

7h às 14h, na altura da rotató-
ria da Rodovia Marechal Ron-
don (SP-300).

Para os motoristas que 
seguirem no sentido Bauru, 
saindo de Agudos, será feito 
um desvio sinalizado nas pro-
ximidades do próprio Portal, 
já quem chega a Agudos vindo 
de Bauru, deve acessar a cidade 
pela marginal Vereador Delfino 
Têndolo (FAAG).

Ainda segundo o comunica-
do, o trânsito vai permanecer 
liberado nos dois sentidos da 
Avenida Richard Freudenberg. 
As medidas são necessárias 
para garantir que os motoristas 
possam trafegar com segurança 
durante a conclusão das obras 
realizadas no Portal de entra-
da da cidade, assim como os 
técnicos que irão trabalhar na 
obra.  A Prefeitura agradece 
pela compreensão.

Projeto leva alunos da rede pública ao Parque Ecológico
Objetivo é mostrar uma visão diferenciada do 
local e explorar a educação ambiental

Da Redação

A Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura Mu-
nicipal de Pederneiras está 

desenvolvendo o Projeto “Muito 
além de um Parque” com o ob-
jetivo de mostrar aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino uma 
visão diferenciada do Parque 
Ecológico Vale do Sol, aplicando 
a educação ambiental de forma 
intensa e consciente, focando as 
belezas naturais presentes no lo-
cal e instigando a pesquisa e a 
curiosidade dos alunos. Partici-
param da primeira visita a EMEI 
Santa Rita e Casa da Criança.

“A ideia é apresentar novas 
propostas de relação com o meio 
ambiente, além de trazer um 
novo olhar para que as pessoas se 
aproximem do lugar e percebam 
que há infinitas outras formas de 
construir, de se relacionar, de cul-
tivar e apreciar o Parque Ecológi-
co. O enriquecimento de conteú-
dos e a visão sensível e coerente 

do Meio Ambiente fará com que 
muito mais pessoas se envolvam 
com a preservação e com as cau-
sas ecológicas”, destaca a bióloga 
e secretária de Meio Ambiente, 
Paula China.

Ainda segundo a secretária, 
a intenção é mudar os hábitos 
das pessoas em relação a como 
percebem o meio ambiente em 
que vivem. “Andar de bike, 
correr e fazer piquenique são 
as práticas mais desenvolvidas 
pelos frequentadores do Parque 
Ecológico. No entanto, estamos 
incentivando as pessoas a olha-
rem além disso, pois é através 
da Educação Ambiental que o 
sujeito constrói seus valores so-
ciais, seus conhecimentos e suas 
habilidades”, completa.

Durante a visita, os alunos 
percorreram o Parque Ecológico 
enquanto recebiam ensinamentos 
e informações sobre as plantas, 
os animais, o ecossistema e a im-
portância ambiental do local para 
o município.

OLHARES ATENTOS - Durante a visita, os alunos aprenderam sobre 
o ecossistema e a importância ambiental do local

Prefeitura inicia construção de 
praça com academia de ginástica

A Secretaria de Obras da 
Prefeitura Municipal de Peder-
neiras iniciou a construção de 
uma praça de lazer no bairro 
Euclydes Pinheiro, na região 
do Parque Ecológico Vale do 
Sol. A praça terá equipamen-
tos de ginástica ao ar livre, 
playground com vários equi-
pamentos e uma extensa área 
verde para descanso e lazer 
contemplativo, com bancos, 

iluminação, paisagismo e até 
um pergolado em madeira.

Segundo a Secretaria de 
Obras, a construção da praça 
vai propiciar melhoria na qua-
lidade de vida dos moradores 
do bairro. No total, estão sendo 
investidos na obra R$ 156 mil, 
tudo pago com recursos da pró-
pria Prefeitura de Pederneiras. 
A obra deve ser concluída no 
próximo semestre deste ano.
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INCLUSÃO

SÃO PEDRO E SÃO PAULO

JOELP

Cidade
PREVENÇÃO  
Voluntários da Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE) iniciaram neste mês a segunda fase do projeto 
“É preciso saber!”. Financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Lençóis Paulista, a ação visa conscientizar crianças e jovens quanto aos malefícios do 
uso de drogas lícitas e ilícitas, além de fortalecer e preparar a juventude para importantes escolhas no 
futuro. Ao longo do segundo semestre, o projeto será desenvolvido em várias escolas da cidade.

Prefeitura inaugura ginásio de 
esportes da Adefi lp no dia 4 de julho
Falecida em outubro do ano passado, 
esportista Cecy Biral Brega dará nome ao local

Elton Laud

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista já definiu 
a data para a entrega das 

obras do ginásio de esportes da 
Adefilp (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Lençóis Paulista). 
A cerimônia de inauguração está 
marcada para a manhã do próxi-
mo dia 4 de julho e deve contar 
com a presença de autoridades lo-
cais e representantes da entidade, 
que há mais de 22 anos presta um 
excelente serviço à comunidade 
lençoense. Orçada em mais de R$ 
600 mil, a construção do ginásio 
foi viabilizada por meio de parce-
ria entre o Governo Federal e o 
município, que teve pouco mais 
de R$ 100 mil de contrapartida 
e também investiu recursos pró-
prios em melhorias do entorno.

Com mais de 1,2 mil metros 
quadrados de área construída e 
capacidade para abrigar cerca de 
300 pessoas, o ginásio de esportes 
da Adefilp conta com dispositivos 
de acessibilidade e quadra polies-
portiva de dimensões oficiais (40 x 
20 metros), que pode ser utilizada 
tanto para a prática das modali-
dades paradesportivas quanto de 

esportes convencionais.
O ginásio integra o complexo 

esportivo que leva o nome de José 
Carlos de Oliveira, o saudoso Bai-
xinho da Adefilp, um dos funda-
dores da entidade. Falecido em ju-
lho de 2016, aos 62 anos, Baixinho 
presidiu a associação por diversas 
vezes e foi um dos grandes respon-
sáveis por torná-la uma referên-
cia nacional no atendimento aos 
deficientes físicos, promovendo a 
inclusão social por meio do espor-
te e do trabalho com os materiais 
recicláveis, que gera renda para 
dezenas de famílias.

A entrega do mais novo equi-
pamento esportivo da cidade, 
que vai beneficiar não apenas os 
usuários da entidade como toda a 
comunidade local, será marcada 
por outra justa e merecida home-
nagem, agora à esportista Cecy Bi-
ral Brega, falecida em outubro do 
ano passado, aos 89 anos. Ícone 
do esporte lençoense ao lado do 
esposo Archangelo Brega Primo, 
que também faleceu em agosto 
de 2018, aos 91 anos, Dona Cecy 
dedicou boa parte da vida ao vo-
leibol, ajudando a levar a cidade 
ao lugar mais alto do pódio em 
diversas competições regionais 

e estaduais. A escolha partiu do 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB), que explica a homenagem.

“Iremos, finalmente, inau-
gurar o ginásio de esportes que 
fica ao lado da Adefilp. É um 
ganho excepcional para os atle-
tas daquela entidade e também 
para os moradores de toda a re-
gião. E poder entregar essa obra 
homenageando uma das figuras 
mais amadas do esporte local é 
uma grande honra. Imortalizar 
o nome da grande jogadora Cecy 
Biral Brega é valorizar uma vida 
de amor e dedicação, mais do 
que ícone do voleibol, ela repre-
senta a grandeza de todo contexto 
histórico-desportivo lençoense. 
Certamente, lá do céu, Dona 
Cecy e Seo Archangelo estão feli-
zes, assim como felizes estão seus 
familiares”, destaca o prefeito.

O convênio para a construção 
do Ginásio de Esportes da Adefilp 
foi celebrado com o Governo Fe-
deral em dezembro de 2011, atra-
vés do Ministério do Esporte (hoje 
Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania). A parce-
ria foi viabilizada por intermédio 
do vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSDB), que 
ao lado do empresário Edenilson 
Grecca, um dos idealizadores do 
projeto, esteve pessoalmente em 
Brasília para uma reunião com 

QUASE PRONTO - Recebendo os últimos ajustes, ginásio da Adefilp vai ser inaugurado no dia 4 de julho

o então ministro Orlando Silva. 
Orçada em R$ 611.662,60, a cons-
trução do ginásio contou com R$ 
500 mil de recursos liberados pelo 
Governo Federal e contrapartida 
de R$ 111.662,60 da Prefeitura 
Municipal, que também investiu 
recursos próprios para melhorias 
no entorno.

Segundo informações da 
Secretaria de Convênios e Cap-
tação de Recursos da Prefeitura 
Municipal, as obras começaram 
em agosto de 2013, com previsão 
de término para fevereiro do ano 
seguinte, porém, com sucessivos 

atrasos ocasionados pela falta de 
repasses por parte do Governo Fe-
deral, a construção foi paralisada 
em setembro de 2016, após a res-
cisão do contrato com a empresa 
vencedora da licitação. Retomadas 
em outubro do ano passado, de-
pois de outro processo de licitação 
para contratação da empresa res-
ponsável pela conclusão, as obras 
estão em fase final, dependendo 
apenas de alguns detalhes.

Edson Santiago dos Santos, 
atual presidente e um dos fun-
dadores da Adefilp, comemora a 
entrega do ginásio, que vai con-

tribuir para melhorar a rotina 
dos atletas da entidade. “Ver essa 
obra praticamente finalizada nos 
enche de satisfação, porque sabe-
mos que o ginásio será de muita 
utilidade não só para os nossos 
atletas, que terão uma estrutura 
melhor para trabalhar a parte de 
condicionamento, mas por toda 
a população. Ficou tudo muito 
bonito. Tenho certeza que o Bai-
xinho, que foi um dos precurso-
res disso tudo e acompanhou as 
conquistas que tivemos a cada 
dia, ficaria muito feliz por este 
momento”, ressalta.

Queima do Alho é atração do domingo na festa do Milho Verde
Adesões individuais custam R$ 30 e podem ser 
adquiridas diretamente no local

Elton Laud

O final de semana vai ser de 
dar água na boca na 44ª 
Festa do Milho Verde da 

Paróquia São Pedro e São Pau-
lo, no Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo, em Lençóis Paulista. Além 
das inúmeras delícias preparadas 
a base do milho verde, a festa 
ganha um cardápio mais do que 
especial no almoço deste domingo 
(23), com a aguardada Queima do 
Alho. As adesões individuais cus-
tam R$ 30 e podem ser adquiridas 
diretamente no recinto da festa 
na Avenida Pref. Jácomo Nicolau 
Paccola, 503, no Parque Residen-
cial Rondon.

A tradicional Queima do 

Alho, que tem suas origens ligadas 
à cultura tropeira e vem se popu-
larizando cada vez mais por todo o 
Brasil, tem início a partir das 12h 
e se estende até às 15h. O almoço 
será preparado voluntariamente 
pela Comitiva Janta Sertaneja, que 
participa de diversas competições 
que disseminam a tradição na re-
gião. O cardápio conta com arroz 
carreteiro (arroz branco opcional), 
feijão gordo, farofa rica, mandioca 
cozida com bacon e alho, vinagre-
te e carne no tacho. A animação é 
da dupla sertaneja Éder & Edson.

As adesões podem ser adqui-
ridas diretamente no local - ante-
cipadamente ou no dia do almoço 
- e também no escritório da paró-
quia ou com os integrantes da co-

missão da festa. O valor individual 
das adesões é R$ 30, mas crianças 
de oito a 12 anos pagam apenas R$ 
18 e menores de oito anos não pa-
gam. Os interessados também já 
podem adquirir as adesões para o 
segundo almoço, que acontece no 
dia 7 de julho, com Costelão no 
Fogo de Chão (acompanhamento 
de arroz branco, farofa, mandio-
ca cozida com bacon e alho e 
vinagrete) com a equipe Costelão 
Ostentação e animação da dupla 
sertaneja Nino & Fernando. Os 
valores são os mesmos.

A quermesse segue animan-
do a festa nos próximos três finais 
de semana. As diversas barracas 
com os mais variados pratos, 
como bolo, curau, cuscuz, do-
ces, milho cozido, mini pizza, 
pamonha, panqueca, pastel, sopa 
e suco ficam abertas a partir das 
17h aos sábados e partir das 15h 

ALMOÇO SERTANEJO - Almoço com Queima do Alho acontece neste domingo (23)

os domingos, com disk entrega 
pelo telefone (14) 99717-1916. 
No dia 5 de julho, sexta-feira, o 
recinto recebe o segundo Show 

de Prêmios com diversos brindes 
arrecadados junto aos apoiadores 
e prêmio de R$ 1,5 mil em di-
nheiro. As cartelas estão à venda 

a R$ 10 e podem ser adquiridas 
no escritório da paróquia, com os 
integrantes da comissão da festa 
ou no próprio local.

Jogos Escolares começam na segunda-feira (24)
Em sua décima edição, competição mobiliza cerca de 5 mil alunos da Rede Municipal

Da Redação

Bastante aguardados pelos 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino, os Jogos Esco-

lares de Lençóis Paulista (Joelp) 
serão abertos na próxima segun-
da-feira (24), em cerimônia no 
Ginásio Municipal de Esportes 
Archangelo Brega Primo (Csec). 
Em sua décima edição, a com-

petição vai contar com a partici-
pação de cerca de 5 mil alunos.

No Fundamental I, as com-
petições serão disputadas entre 
os dias 5 e 16 de agosto. Já as 
competições do Fundamental II 
têm início na segunda-feira (24), 
após a cerimônia de abertura.

Realizado pela Secretaria 
de Educação em parceria com 
a Secretaria de Esportes e Re-

creação, o Joelp será disputado 
nas modalidades de queimada, 
voleibol, handebol, futsal, bas-
quete, dança, dublagem, cantor, 
tênis de mesa, atletismo, xadrez 
e damas. As escolas de educação 
infantil, também realizam ativi-
dades esportivas neste mesmo 
período, mas no próprio am-
biente escolar.

Em 2018, o título do Fun-

damental I ficou com a escola 
Prof.ª Maria Zélia Camargo 
Prandini, a escola Prof. Edwal-
do Roque Bianchini ficou com o 
vice-campeonato e a escola Pre-
feito Ézio Paccola com o tercei-
ro lugar. No Fundamental II, a 
escola Prof.ª Idalina Canova de 
Barros foi a campeã, seguida pe-
las escolas Philomena Briquesi 
Boso e Prof.ª Lina Bosi Canova.

CAMPEÃ - Em 2018, título do Fundamental II ficou com a 
escola Prof.ª Idalina Canova de Barros
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AMADOR

SÉRIE B

CICLISMO

BASQUETE

SKATE

OPEN FRIGOL DE TÊNIS

Esporte
COPA AMÉRICA
Brasil e Peru se enfrentam na tarde deste sábado (22), na Arena Itaquera, em São Paulo, 
de olho na liderança do Grupo A. Ambas as seleções têm quatro pontos, mas o Brasil leva 
vantagem por ter um gol a mais de saldo (3 contra 2). A Venezuela, que conseguiu o feito 
de empatar com os dois rivais, soma dois pontos e também está na briga pela classifi cação. 
No mesmo horário, a equipe enfrenta a Bolívia, no Mineirão, em Belo Horizonte.
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Grêmio Cecap goleia Açaí pela Série A
Confronto disputado em Alfredo Guedes terminou com o placar de 4 a 0

Elton Laud

Após estrear com derrota 
na Série A do Campeona-
to de Futebol Amador de 

Lençóis Paulista, o Grêmio Cecap 
foi o destaque da terceira rodada 
da competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recrea-
ção do município. Em confronto 
disputado na manhã do último 
domingo (16), no Estádio Munici-
pal Zeferino Ribeiro Sobrinho (Al-
fredo Guedes), a equipe se impôs 
sobre o Açaí e venceu o jogo com 

tranquilidade, com uma goleada 
de 4 a 0.

Inspirado, o Grêmio Cecap 
balançou as redes com João Gor-
gônio, Mailon Rocha, Lucas Bar-
bosa e Robson Puerta, que deram 
novo fôlego à equipe após a der-
rota de 3 a 1 sofrida na estreia, 
diante do Santa Luzia. Com o tro-
peço, o Açaí segue sem pontuar, 
com três derrotas em três jogos 
disputados (já vinha de derrotas 
de 7 a 2 para o Unidos do Júlio 
Ferrari e de 1 a 0 para o Asa 
Branca), precisando vencer para 

seguir sonhando com a classifica-
ção para a próxima fase.

Outra equipe que garantiu três 
pontos na rodada foi o embalado 
Unidos do Júlio Ferrari, estreante 
na primeira divisão. Depois de 
vitórias sobre Açaí (7 a 2) e São 
Cristovão (4 a 1), o time derrotou o 
Atlético Lençóis por 1 a 0, com gol 
de Geovane Caetano. O jogo foi 
disputado no Estádio Distrital Eu-
gênio Paccola (Cecap). No mesmo 
local, Asa Branca e São Cristovão 
empataram em 1 a 1, com gols de 
Gilmar Barros e Ezequias Morei-

RECUPERAÇÃO - Após perder na estreia, 
Grêmio Cecap goleia o Açaí pela Série A

Equipes voltam a campo para a quinta rodada
Jogos acontecem 
na manhã deste 
domingo (23)

Elton Laud

Após uma pausa de duas se-
manas, a Série B do Cam-
peonato de Futebol Ama-

dor de Lençóis Paulista retoma as 
disputas na manhã deste domingo 
(23), com oito jogos válidos pela 
quinta rodada. Os confrontos, que 
prometem esquentar a briga pela 
classificação para a próxima fase, 
acontecem em quatro praças es-
portivas da cidade.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), às 8h, o 
Unidos da Vila mede forças com 
o Reduto. Às 10h, duelam Grêmio 
da Vila e MA FC. No campo do 
Centro Esportivo Zéfiro Orsi (Jar-
dim Ubirama), às 8h, o Chape 
encara o Capital. Às 10h, jogam 
Esportivo União e Real Lençóis. 

No Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap), às 8h, o Liver-
pool pega o Guarani. Às 10h, 
entram em campo Esperantina e 
Nacional. No Estádio Municipal 
Zeferino Ribeiro Sobrinho (Alfre-
do Guedes), às 8h, o Paulista joga 
contra o União Primavera. Às 10h, 
se enfrentam Alfredo Guedes e 
Atlétiko Kaju.

EMBATE - Atlétiko Kaju (uniforme escuro) encara 
Alfredo Guedes pela quinta rodada da Série B

Desafi o Lençóis-Macatuba é neste domingo (23)
Com percurso de 25 quilômetros, passeio deve reunir mais de 250 pessoas

Elton Laud

O domingo (23) será de aven-
tura para os ciclistas da re-
gião, que pelo terceiro ano 

consecutivo participam do Desa-
fio Ciclístico Lençóis-Macatuba. 
O evento promovido pelas Pre-
feituras Municipais com apoio do 
Projeto Bike Saúde e patrocínio 
de empresas das duas cidades, 
integra as comemorações pelo ani-
versário de Macatuba, que com-
pletou 119 anos no último dia 13.

Com a previsão de reunir 
mais de 250 ciclistas, a aventura 
tem percurso de aproximadamen-
te 25 quilômetros, com trilhas 
leves por estradas rurais entre as 
duas cidades, passando pelo dis-
trito de Alfredo Guedes. O desafio 
é indicado a ciclistas iniciantes ou 

AVENTURA - Ciclistas percorrem trajeto de 25 
quilômetros entre Lençóis Paulista e Macatuba

experientes que sejam bem condi-
cionados fisicamente e que façam 
uso de bicicletas e equipamentos 
de segurança apropriados.

A largada do desafio está 
prevista para as 7h30 no Giná-
sio Municipal de Esportes An-

tonio Lorenzetti Filho (Tonicão), 
em Lençóis Paulista. Segundo 
a organização, a Prefeitura de 
Macatuba vai disponibilizar um 
ônibus e um caminhão para o 
transporte dos ciclistas macatu-
benses e suas bicicletas até Len-

çóis, com saída prevista para as 
6h30 do Ginásio Municipal de 
Esportes Brasílio Artioli.

INSCRIÇÕES
As inscrições em Lençóis Pau-

lista se encerraram na quarta-feira 
(19), mas os interessados em parti-
cipar do desafio podem se inscre-
ver até às 12h deste sábado (22), 
no Ginásio Municipal de Esportes 
Brasílio Artioli, em Macatuba. 
Cada participante deve fazer a doa-
ção de três litros de leite longa vida. 
Quem quiser a camiseta alusiva ao 
passeio deve doar mais três litros 
de leite. Ao final do passeio, os 
participantes serão recepcionados 
no Lions Clube de Macatuba, onde 
será servido um delicioso almoço. 
Outras informações podem ser ob-
tidas pelo telefone (14) 3268-1016.

Lençoenses conquistam 
medalhas na cidade de 
Santa Cruz do Rio Pardo

Destaque foi Breno 
Gutierres, campeão 
da categoria Amador

Elton Laud

Os atletas do projeto Skate em 
Ação, de Lençóis Paulista, 
seguem obtendo ótimos re-

sultados nas competições disputa-
das em todo o estado de São Paulo. 
No último domingo (16), um gru-
po liderado pelo professor Rangel 
Norato viajou até a cidade de San-
ta Cruz do Rio Pardo e garantiu 
quatro medalhas no 1º Santa Cruz 
Skate Fest, que reuniu centenas de 
atletas da região.

Um dos destaques da compe-

tição promovida pela Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Rio 
Pardo foi Breno Gutierres, de 17 
anos, que superou os adversários e 
subiu ao lugar mais alto do pódio 
no Amador masculino, faturando 
um prêmio de R$ 800 em dinhei-
ro. Na mesma categoria, Bryan 
Lopes, de 18 anos, terminou na 
sexta colocação.

A outra medalha da delega-
ção lençoense foi conquistada 
por Kauan Teixeira, de 15 anos, 
que garantiu a segunda coloca-
ção no Iniciante masculino. No 
Iniciante feminino, a pequena 
Isadora Xavier, de apenas nove 
anos, terminou na sexta coloca-
ção. O projeto conta com apoio 
da Secretaria de Esportes e Re-
creação local.

SKATE EM AÇÃO - Lençoenses participaram do 1º Santa Cruz Skate Fest

ra, respectivamente.
O distrito de Alfredo Guedes 

também receberia o jogo entre 
Expressinho e Nova Lençóis/
CUP, mas a partida foi adiada 
pela Secretaria de Esportes, que 
vai remarcar uma nova data para 
a realização.

A próxima rodada da Série 
A acontece apenas no próximo 
domingo (30). Na Cecap, às 8h, 
o Grêmio Cecap enfrenta o São 
Cristovão. Às 10h, jogam Expres-
sinho e Unidos do Júlio Ferrari. 
Em Alfredo Guedes, às 8h, o Atlé-
tico Lençóis encara o Asa Branca. 
Às 10h, entram em campo Santa 
Luzia e Açaí.

Competição termina 
neste fi nal de semana

Destaque fi ca por conta da categoria Especial, 
que reúne atletas e ex-atletas profi ssionais

Elton Laud

Chegam ao fim neste final de 
semana, no Clube Esportivo 
Marimbondo (CEM), em 

Lençóis Paulista, as disputas do 4º 
Open Frigol de Tênis. Iniciada no 
último dia 7, a competição conta 
com a participação de mais de 250 
tenistas de diversas cidades do esta-
do de São Paulo, incluindo atletas e 
ex-atletas profissionais, que brigam 
pelo título da categoria Especial.

O Open Frigol de Tênis tam-
bém conta com outras 14 catego-
rias, 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) e quatro 

no feminino (Iniciante, A, B e C). A 
premiação total do torneio é de R$ 
10 mil, com destaque para a catego-
ria Especial, que entrega R$ 2 mil 
para o campeão e R$ 1 mil para o 
segundo colocado.

A categoria Especial encerra 
o torneio neste final de semana, a 
partir desta sexta-feira (21), quando 
também entram em quadra os par-
ticipantes inscritos nas categorias 
acima de 50 anos, acima de 60 
anos, D, 11-12 anos e 13-14 anos, 
no masculino; e C, no feminino. 
Nas duas primeiras semanas foram 
disputados os torneios das catego-
rias A, B, C, Iniciante e até 10 anos, 
no masculino; e A, B e Iniciante, 
no feminino.

Invicto, sub-15 masculino encara Bauru Basket pela LBC

Jogo acontece neste sábado (22), na casa dos adversários

Elton Laud

A manhã deste sábado (22) 
será de desafio para a equi-
pe sub-15 masculina da 

Alba (Associação Lençoense de 
Basquetebol), que entra em qua-
dra pela LBC (Liga de Basquete 

do Centro-Oeste Paulista). Os len-
çoenses viajam para a cidade de 
Bauru, onde enfrentam a equipe 
B do Bauru Basket, em confronto 
marcado para as 10h.

Invicto na competição, o 
sub-15 vem de vitórias sobre as 
representações de Avaré (51 a 35) 

e Presidente Prudente (78 a 42) 
e ocupa a segunda colocação na 
tabela, com quatro pontos, atrás 
apenas de Avaré, que tem cinco 
pontos e um jogo a mais. Já o 
time bauruense, com três derro-
tas em três jogos, soma apenas 
três pontos.

SUB-13
No último sábado (15), no Gi-

násio Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão), em 
Lençóis Paulista, a equipe sub-13 
masculina recebeu a representação 
da Luso/Bauru e conquistou uma 
importante vitória de 68 a 58 so-
bre os visitantes. Com o resultado, 
o time, que vinha de vitória sobre 
Avaré (112 a 12) e derrota para a 
Criarte/Bauru (79 a 55), foi a cinco 
pontos e ocupa a segunda coloca-
ção, atrás apenas na Criarte, que 
tem seis pontos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CAMPANHA DO AGASALHO

TEATRO MUNICIPAL

CIRCUITO CULTURAL BIOGRAFIA DESAUTORIZADA

Cultura
ENCANTA
Os vencedores da segunda edição do Festival de música Encanta com a Padroeira foram conhecidos no 
último sábado (15), na Paróquia Nossa Senhora da Aparecida. Após a apresentação dos 18 fi nalistas, o 
júri escolheu a cantora Débora Girardi como a melhor cantora. A segunda colocação fi cou com Marcelle 
Maganha, seguida por Diogo César, terceiro lugar. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista. Na foto, Débora, Marcelle, Diogo e o apresentador Paulo Araújo.
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OFICINAJOVENS GÊNIOSPROJETO GURIRECITAL

Na sexta-feira (28), das 13h 
às 17h, a Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
recebe, em parceria com o 
Museu da Imagem e Som 
(MIS), a ofi cina ‘A Revelação 
da Máquina’ ministrada pela 
fotógrafa Natália Tonda. A 
ofi cina é indicada para maio-
res de 14 anos. A entrada é 
gratuita, mas os lugares são 
limitados. As inscrições ante-
cipadas devem ser feitas na 
recepção do local.

Na próxima sexta-feira (28), 
a partir das 14h, a Bibliote-
ca Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL), em Lençóis Paulis-
ta, realiza mais uma edição 
do projeto “Jovens Gênios”. 
O encontro, ministrado por 
Paulo Araújo, aborda o tema 
‘Noções básicas e introdu-
ção à literatura’. O evento 
é gratuito e indicado a to-
dos os estudantes lenço-
enses. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-6522.

Na terça-feira (25) e na quin-
ta-feira (27), às 14h e 17h, 
os alunos do Projeto Guri de 
Lençóis Paulista se apresen-
tam na Praça Paulo Freire. É 
a “Semana da Música”, que 
traz no repertório um pouco 
do que o grupo estudou ao 
longo deste ano. O evento é 
aberto à comunidade. A Pra-
ça Paulo Freire fi ca na Rua 
Sete de Setembro (em frente 
à Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian).

Na segunda-feira (24), às 
19h30, o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, recebe a apresen-
tação de alunos dos cursos 
de música da Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian. 
A mostra expõe o que os 
alunos aprenderam durante 
o primeiro semestre. A en-
trada é gratuita e os ingres-
sos podem ser retirados na 
Casa da Cultura. Informações 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Agenda cultural
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Show solidário acontece neste sábado (22)
Artistas lençoenses se apresentam a partir das 9h, na Rua Quinze de Novembro, no Centro

Flávia Placideli

Neste sábado (22), a partir 
das 9h, a Rua Quinze de 
Novembro, no Centro 

de Lençóis Paulista, será palco 
do Show Solidário em prol da 
Campanha do Agasalho 2019. 
No palco montado na via, que 
ficará interditada para o trânsito 
de veículos na quadra do banco 
Santander, se apresentam diver-
sos artistas lençoenses, entre 
duplas sertanejas, grupos musi-
cais e de dança.

Em sua terceira edição con-
secutiva, o evento, que conta 
com apoio da Prefeitura Muni-
cipal, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, tem como 

objetivo arrecadar roupas de 
inverno, cobertores e calçados 
novos ou em bom estado, que 
podem ser deixados pela popu-
lação nas caixas da campanha, 
colocadas próximo ao palco.

“Poder contar com a parti-
cipação dos artistas lençoenses 
é muito importante, pois além 
de ser um atrativo para o con-
sumidor que está no Centro, 
ainda convida toda a população 
a prestigiar o show e colaborar 
com a doação de agasalhos para 
a população carente. Muitas 
pessoas já chegam com sacolas 
nas mãos e outras vão até as lo-
jas e compram itens novos e fa-
zem a doação também”, destaca 
a vice-prefeita Cíntia Duarte, 

presidente do Fundo Social de 
Lençóis Paulista, que vai rece-
ber todas as doações.

Entre os artistas que se 
apresentam durante a ação, 
estão o grupo de dança Street 
Star (9h), Emílio Campanho-
li (9h20), André & Matheus 
(9h40), Anderson Prandini 
(10h), Thiago Pescara (10h20), 
Douglas & Dú (10h40), Nando 
Miranda (11h), Ricardo Anho-
leto (11h20), Os 40tões (11h40), 
Max Nascimento (12h), Nino 
& Fernando (12h20), Lucas 
Bonifácio (12h40), Fábio Radia 
(13h), Eder & Edson (13h20), 
Fernandinho Santana (13h40) e 
Projeto Pararelo (14h). A locu-
ção é de Vande Garcia.

O Fundo Social iniciou a 
Campanha do Agasalho no 
início do mês de maio. A dis-
tribuição das roupas, calçados 
e cobertores arrecadados acon-
tece em um evento no Lions 
Clube, entre a terça-feira (25) 
e a quarta-feira (26), para as 
famílias atendidas pelo Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS); e na quinta-
-feira (27), para a população 
em geral. Na sexta-feira (28), a 
ação será realizada no distrito 
de Alfredo Guedes.

Segundo a presidente do 
Fundo Social, Cíntia Duarte, 
no ano passado, foram arreca-
dadas quase 20 mil peças, que 
foram destinadas a mais de 

600 famílias. “Neste ano perce-
bemos que a arrecadação está 
menor, mas temos esperanças 
de neste sábado melhorar. Por 
isso, fica o convite para todos 

colaborarem”, finaliza a vice-
-prefeita, que lembra que o 
inverno teve início nesta sexta-
-feira (21) e se estenderá até o 
dia 23 de setembro.

SHOW SOLIDÁRIO - Apresentação na Rua Quinze de Novembro encerra 
Campanha do Agasalho neste sábado (22)

Peça “O Jardim dos Sonhadores” é neste domingo (23)
Elenco conta com Flávia Pavanelli e Lucas Papp; entrada é gratuita

Flávia Placideli

Neste domingo (23), às 17h, 
o Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti, em Lençóis 

Paulista, recebe a peça “O Jar-
dim dos Sonhadores”, estrelada 
pela atriz Flávia Pavanelli e pelo 
ator Lucas Papp. O espetáculo 

tem entrada gratuita, mas a dis-
ponibilidade de ingressos deve 
ser consultada no local.

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 
autor de romances que, sem 

nenhuma ideia do que escrever 
em seu novo livro, passa todos 
os seus dias sentado em um 
banco do parque, em busca de 
inspiração. Tudo muda em uma 
tarde de verão, quando Olívia, 
personagem interpretada pela 
atriz Flávia Pavanelli senta-se 
ao seu lado. Em poucos minu-

NO PALCO - Flávia Pavanelli 
e Lucas Papp estrelam peça 

que chega a Lençóis Paulista 
neste domingo (23)

tos, John parece descobrir mais 
sobre o amor do que ele havia 
descrito em qualquer um de 
seus livros.

O espetáculo, promovido 
pela Alic (Associação Lençoen-
se de Incentivo à Cultura) com 
recursos provenientes da Lei 
Rouanet e patrocínio das em-
presas Zilor, Lwart Lubrifican-
tes, Bracell, Duratex e Frigol, 
tem classificação indicativa de 

12 anos e tradução simultânea 
para Libras (Língua Brasileira 
de Sinais).

A entrada é gratuita e a dispo-
nibilidade de ingressos deve ser 
consultada na bilheteria do Te-
atro Municipal, que fica na Rua 
Cel. Álvaro Martins, 790, na Vila 
Nova Irerê. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-0044.

Lençóis e Macatuba recebem 
peça infantil “Pedro e Quim

Apresentações acontecem na sexta-feira (28) 
e no sábado (29); entrada é gratuita

Flávia Placideli

A programação do Circuito 
Cultural Paulista volta a 
Lençóis Paulista e Macatu-

ba na próxima semana, trazendo o 
espetáculo infantil “Pedro e Quim”. 
A apresentação em Lençóis acon-
tece a partir das 14h da sexta-feira 
(28), no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti. Em Macatuba, o espetá-
culo está marcado para as 16h do 
sábado (29), no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludovico. 
A entrada é gratuita e os ingressos 
começam a ser distribuídos na 
segunda-feira (24) nas duas cidades.

A peça “Pedro e Quim” narra 
as aventuras de amizade e confi-
dência entre dois irmãos. O texto 
aborda sutilmente complexidades 
específicas de momentos históricos 
e questões que incidem sobre a 
vida de todas as crianças: a dificul-
dade de serem ouvidas, a violência 
na escola, a falta que sentem de 
seus pais quando estes não podem 

estar presentes, entre outras coisas. 
A peça é inspirada na história real 
de uma família judia alemã, que 
imigrou para o Brasil em 1938.

O espetáculo, com classifi-
cação indicativa livre, tem dura-
ção de 60 minutos. A entrada é 
gratuita e os ingressos começam 
a ser distribuídos na segunda-
-feira (24), na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro), em Lençóis Paulista; 
e no Centro Cultural Orlando 
Bozan (Avenida Cel. Virgílio Ro-
cha, 525, no Jardim Capri), em 
Macatuba. Outras informações 
podem ser obtidas pelos telefo-
nes (14) 3263-6525 e (14) 3268-
1821, respectivamente.

Promovido pela Secretaria 
da Cultura do Estado de São 
Paulo, o Circuito Cultural Pau-
lista conta com a parceria das 
secretarias de Cultura dos dois 
município e patrocínio da em-
presa Lwart Lubrificantes.

PEDRO E 
QUIM - Peça 
diverte o público 
infantil de 
Lençóis Paulista 
e Macatuba na 
próxima semana

Peça com André Gonçalves chega a Lençóis Paulista no dia 30
Ator divide o palco 
com o diretor e 
músico Rafael Ponzi

Flávia Placideli

Encerrando a programação no 
mês de junho do Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, no 

próximo domingo (30), às 20h, tem 
a peça “Biografia Desautorizada, 
estrelada pelo ator André Gonçal-
ves, com participação do diretor e 
músico Rafael Ponzi. O espetáculo 
é promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da Lei 

Rouanet e patrocínio das empresas 
Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol.

Em “Biografia Desautorizada”, 
André Gonçalves dá vida a cin-
co personagens que relatam suas 
experiências com drogas. O ator 
interpreta desde o roqueiro viciado 

em cocaína até o artista sonhador e 
dependente de maconha. Além dis-
so, ele passa por personagens como 
o alcoólatra em crise de idade e o 
traficante moderno que falsifica re-
ceitas de medicamentos tarja preta.

Apostando no humor, o texto 
inédito da paulistana Alda Carva-

lho traz narrativas marcadas por 
vícios. Assim, apesar de criticar o 
preconceito com usuários, ela pro-
cura cumplicidade com o público. 
Dessa forma, a autora aborda o 
tema delicado com leveza. A dire-
ção é de Rafael Ponzi, que participa 
da peça junto com sua banda.

O espetáculo tem duração 
de 80 minutos e é indicado para 
maiores de 16 anos. A entrada é 
gratuita e os ingressos começam 
a ser distribuídos nesta segunda-
-feira (24), a partir das 12h, na 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, que fica na Rua 
Sete de Setembro, 934, no Cen-
tro. O telefone para outras infor-
mações é o (14) 3263-6525.

EM CENA - Na foto, André 
Gonçalves e a banda do diretor 
e músico Rafael Ponzi
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Saúde

CALVÍCIE

BEM-ESTAR

SAÚDE NA HORA
A população de 24 municípios já pode contar com o horário de atendimento ampliado em 128 
Unidades de Saúde da Família (USF) que aderiram ao programa Saúde na Hora. A portaria com as 
primeiras habilitações foi publicada na sexta-feira (14) no Diário Ofi cial da União. O Governo Federal 
irá repassar cerca de R$ 28 milhões a mais para o custeio dessas unidades em 2019. As unidades 
possuem 456 equipes de saúde, representando uma cobertura de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Testosterona é responsável 
pela maioria dos casos em 
homens e mulheres
Hormônio sofre ação de uma enzima que produz substâncias 
que reduzem a multiplicação das células da raiz capilar

Da Redação

De modo geral, os cabelos 
existem para proteger o 
couro cabeludo do frio e do 

calor. Entretanto, os fios também 
fazem parte da personalidade de 
homens e mulheres. Curto, longo, 
crespo, cacheado, liso, colorido 
ou na cor natural, não importa, o 
cabelo diz muito sobre cada pes-
soa. Não por acaso, um assunto 
que costuma preocupar bastante é 
a calvície ou alopecia androgené-
tica, forma como essa patologia é 
clinicamente conhecida.

Apesar de, em muitos casos, 
a perda de cabelo estar associada 
a fatores hereditários que podem 
afetar ambos os sexos, a calvície 
é mais comum entre os homens, 
pois eles produzem em maior 

quantidade o hormônio que, se-
gundo alguns especialistas, é o 
grande responsável pela perda 
dos fios: a testosterona. Contudo, 
as mulheres não estão isentas do 
problema, pois elas também pro-
duzem esse hormônio, mesmo 
que em menor quantidade.

“Quando se fala em calvície, 
a genética é um fator importante, 
mas não existe uma regra. Para 
cada pessoa acontece de manei-
ra diferente. No que se refere à 
testosterona, o hormônio sofre a 
ação de uma enzima e, a partir 
dessa reação, surgem algumas 
substâncias que reduzem a mul-
tiplicação das células da raiz e 
afinam os fios do cabelo”, explica 
Dr. Alan Wells, cirurgião plástico 
especialista em transplante ca-
pilar, que também diz que não 

existe idade para se ter a calvície.
De acordo com a Sociedade 

Brasileira do Cabelo (SBC), no se-
gundo semestre de 2018, cerca de 
42 milhões de brasileiros, entre 
homens e mulheres, sofreram com 
a queda de cabelo ocasionada pela 
alopecia androgenética. Conforme 
já destacado, a grande maioria dos 
casos costuma ser registrada entre 
o público masculino, no qual a in-
cidência pode ser de até 50% até os 
50 anos de idade, segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde).

COMO PERCEBER?
Segundo Wells, a intensidade 

da queda dos fios pode variar de 
acordo com a pré-disposição que 
cada pessoa tem. A calvície acon-
tece de maneiras diferentes entre 
o sexo masculino e feminino. Em 

Dermatologista orienta sobre o surgimento de pintas pelo corpo

Manchas são comuns a partir de certa idade, mas alterações 
podem indicar evolução para um câncer de pele

Da Redação

O avançar da idade traz uma 
série de alterações no corpo. 
A pele, por estar exposta, é 

a primeira a mostrar os sinais do 
tempo, não apenas por meio de 
rugas e flacidez, mas também com 
o surgimento de pintas, manchas 
ou pequenas elevações que apre-
sentam cores que vão do castanho 
claro até os tons avermelhados. Em-
bora a coloração das pintas assuste, 

o dermatologista José Jabur explica 
que, na grande maioria dos casos, 
tratam-se de lesões benignas que 
permanecem com tamanho estável.

“Depois dos 30 anos, podem 
aparecer essas pintas vermelhas 
no corpo, chamadas de Nevo 
Rubi. São pequenas, de um a qua-
tro milímetros e, geralmente, bem 
vermelhas. Não há dor, coceira e 
nenhum incômodo para as pesso-
as, fora a questão estética”, expli-
ca Jabur, que também revela que 

o aparecimento das pintas pode 
estar ligado a questões genéticas, 
mas que a gestação pode ser um 
fator desencadeante por conta das 
alterações hormonais.

Segundo o médico, que é chefe 
do setor de cirurgia dermatológica 
da Santa Casa de São Paulo, não 
há como evitar o surgimento das 
pintas vermelhas, mas é possível 
tratar quando existe algum incômo-
do estético ou por causa de atrito 
na área afetada. “Caso o paciente 

tar logo no início”, detalha Wells.

TRANSPLANTE CAPILAR
Graças aos avanços da medi-

cina, o transplante capilar evoluiu 
muito fazendo com que os resulta-
dos sejam naturais. Devido a esses 
progressos, hoje é possível realizar 
procedimentos minimamente in-
vasivos, como a técnica Folicular 
Unit Extraction (FUE), que consis-
te em um transplante capilar no 
qual são retirados fios da área do-
adora e inseridos na região afetada 
pela calvície. De acordo com Dr. 
Wells, esse procedimento é possí-
vel porque a alopecia não atinge 
totalmente o couro cabeludo e só 
deve ser realizada quando a pato-
logia já está em estágio avançado.

“A técnica consiste em extrair 
as unidades foliculares uma por 
uma das regiões laterais e poste-
rior de cabeça. Usamos um micro 
aparelho que ajuda a não deixar 
uma cicatriz aparente. Apesar de 
ser um procedimento delicado 
e que leva muitas horas para ser 
realizado, o paciente tem alta no 
mesmo dia. Toda essa destreza na 
cirurgia é para garantir que os fios 
não sejam traumatizados, porque, 
quando isso acontece, eles podem 
não crescer novamente. Por isso, 
é muito importante buscar espe-
cialistas para realizar este tipo de 
procedimento”, finaliza Wells.

ambos, os fios vão ficando mais 
finos e o processo de perda de 
cabelo pode começar já na juven-
tude, mas para cada um existe um 
padrão, sendo que nos homens, 
normalmente, os sinais são perce-
bidos com mais facilidade.

A calvície de padrão masculi-
no ocorre nas famosas ‘entradas’ 
e no topo da cabeça, mas isso 
não é, necessariamente, sinal de 
alopecia, pois pode acontecer de 
forma natural quando os homens 
atingem a fase adulta. Porém, se 
há uma queda excessiva de cabe-
los, se o couro cabeludo fica muito 
aparente, principalmente quando 
está molhado, é importante buscar 
um especialista.

Nas mulheres o padrão é um 
pouco diferente. Essas entradas 
não acontecem, mas os fios vão 
afinando na região da linha divi-
sória do cabelo (no meio da cabe-
ça) até atingirem o topo do couro 

cabeludo. O médico relata que, 
assim como nos homens, é im-
portante reparar se há uma queda 
excessiva dos fios, que são bem 
perceptíveis na hora de pentear o 
cabelo, por exemplo.

TEM CURA?
Para infelicidade de quem é 

propenso a sofrer com o proble-
ma, não existe uma cura para a 
calvície. “A alopecia é passível de 
tratamento, dependendo do nível 
em que se encontra, mas, se já se 
instalou por completo, não tem 
como fazer os fios crescerem nova-
mente. É importante ressaltar que 
cada caso é muito particular, exis-
tem jovens que já demonstram si-
nais de calvície, outras pessoas só 
percebem depois de mais velhas. 
Não acontece na mesma intensi-
dade para todos. Cuidar bem dos 
cabelos e ficar atento aos fios é ex-
tremamente importante para tra-

PREVENÇÃO - Exposição 
solar consciente e outros 
cuidados podem ajudar a 
evitar o câncer de pele

tas ao sol. “A região do colo, braços, 
ombros, rosto e mãos são locais 
bem habituais para o surgimento 
dessas manchas”, completa.

Apesar da incidência de casos 
ser mais comum em pessoas com 
mais de 40 ou 50 anos, Jabur lem-
bra que os jovens não estão livres 
dos pontinhos vermelhos ou amar-

ronzados, principalmente os que 
abusam da exposição ao sol. Sobre 
esta questão, ele alerta que é preci-
so atenção, pois algo aparentemen-
te inofensivo pode evoluir para um 
câncer de pele, como o carcinoma 
basocelular, que, segundo ele, é o 
câncer mais frequente no mundo.

De acordo com o médico, a 
melhor forma de prevenir as mela-
noses é praticar uma exposição solar 
consciente. “É preciso reconhecer 
que a exposição solar excessiva 
pode trazer resultados indesejados 
no médio e longo prazos. Outros 
cuidados necessários são o uso de 
dermocosméticos hidratantes, a fim 
de preservar a integridade da barrei-
ra cutânea, além de antioxidantes e 
antiglicantes, que evitam o processo 
de envelhecimento precoce da pele.

deseje tratar, recomendamos a ele-
trocauterização, tratamento a laser 
ou até retirada cirúrgica”, esclarece 
o especialista, que orienta que um 
dermatologista seja consultado se 
houver qualquer alteração de tama-
nho ou aspecto nas pintas.

Depois dos 40 anos também 
podem surgir manchas acastanha-
das ou escuras nas mãos, chamadas 
de melanoses solares, que são con-
sequência do fotoenvelhecimento, 
processo provocado pelo excesso de 
exposição ao sol ao longo da vida. 
Segundo o médico, embora apare-
çam no corpo inteiro, as melanoses 
são mais comuns nas áreas expos-

EXPRESSIVO  
De acordo com a 

Sociedade Brasileira 
do Cabelo, cerca 
de 42 milhões de 

brasileiros sofreram 
com a calvície no 

segundo semestre 
de 2018



FO
TO

: A
RQ

UI
VO

 P
ES

SO
AL

• LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2019 • ANO 82 • EDIÇÃO Nº 7.803 •
BB

O ECO

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •

Confi ra os aniversa-
riantes dessa semana 
e a descontração na 
Festa do Milho Verde. 

3D Radiologia 
traz mais uma 
novidade para 
Lençóis Paulista.
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Uma noite de diversão e solidariedade
Voluntários preparam 
segundo Baile de 
Máscaras em prol da 
Casa Abrigo Amorada

Elton Laud

Reserve um espaço para a 
solidariedade na agenda de 
julho, que terá uma noite de-

dicada às pessoas que cultivam o 
amor ao próximo e que, como todo 
bom brasileiro, também não dis-
pensam uma boa festa. A combi-
nação perfeita entre cidadania e di-
versão acontece na segunda edição 
do Baile de Máscaras beneficente 
em prol da Casa Abrigo Amora-
da, que será realizada no dia 20 
do próximo mês, a partir das 21h, 
no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM), em Lençóis Paulista.

Como na primeira edição, que 
aconteceu em agosto do ano passa-
do, o Baile de Máscaras deste ano 
terá a renda totalmente revertida à 
Associação Amorada, importan-
te entidade local que mantém a 
Casa Abrigo Amorada, que aco-
lhe crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, 
afastadas - de forma temporária ou 
permanente - do convívio familiar 

por determinação da Justiça, na 
maioria das vezes por conta de 
problemas como violência domés-
tica e abuso sexual.

Além do fundamental caráter 
beneficente, o Baile de Másca-
ras idealizado por um grupo de 
voluntários que atua na entidade 
chega à segunda edição mantendo 
a proposta de resgatar o glamour 
e a alegria dos bailes do passado. 
Para isso, dezenas de pessoas já 
estão trabalhando há semanas vi-
sando garantir que tudo saia como 
o planejado e que cada uma das 
pessoas presentes no salão de fes-
tas do CEM possa aproveitar ao 

máximo a noite especial.
“O Baile de Máscaras do ano 

passado foi muito bom e superou 
todas as expectativas que tínha-
mos, principalmente por ser o 
primeiro. Tenho certeza que as 
pessoas que abraçaram a causa 
e compareceram gostaram muito 
e se divertiram mais ainda. Para 
este ano, ainda estamos definindo 
algumas coisas, mas esperamos 
que a festa mais uma vez seja um 
sucesso, porque a Casa Abrigo 
merece”, ressalta a empresária 
Benê Naressi, uma das voluntárias 
que trabalham na organização.

Com animação da banda len-

çoense Os Quatro, que também 
se apresentou em 2018, o Baile 
de Máscaras contará com servi-
ço completo de buffet com um 
delicioso jantar com sobremesa e 
diversas opções de bebidas, como 
vinho, whisky, cerveja, refrigeran-
te e água. Além do glamour pro-
porcionado pelos trajes e máscaras 
que remetem aos bailes de outros 
tempos, a festa tem como destaque 
a impecável decoração, preparada 
para tornar o ambiente ainda mais 
agradável e aconchegante.

“O Baile de Máscaras será ma-
ravilhoso, mas a causa é mais ain-
da. O trabalho desenvolvido pela 

Casa Abrigo Amorada é fantástico 
e ela precisa muito dessa contri-
buição para se manter. Sabemos 
que o acolhimento, por melhor 
que seja, é uma situação triste 
para as crianças e adolescentes 
que são retirados do convívio da 
família. Por isso, eles precisam se 
sentir amados e protegidos. Todos 
que lidam com essas crianças e 
jovens têm que estar muito pre-
parados para suprir essa carência, 
o que requer dedicação 24 horas 
por dia. Isso tem um custo alto 
que só o Poder Público não supre. 
Contamos com a ajuda de todos 
nessa causa”, finaliza Benê.

CONVITES
A comercialização dos convites 

para o segundo Baile de Máscaras 
beneficente em prol da Casa Abri-
go Amorada começa na segunda-
-feira (24). O valor dos convites 
individuais é R$ 200, o mesmo do 
ano passado. Os interessados po-
dem procurar os voluntários que 
trabalham na organização e os se-
guintes pontos de venda: Mimolé, 
na Rua Dr. Antônio Tedesco, 391, 
no Centro; Casa Abrigo Amorada, 
na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
940, no Centro; e Clube Esportivo 
Marimbondo, na Avenida Brasil, 
1039, no Centro.

RESERVE A DATA - Festa acontece na noite do dia 20 de 
julho, no Clube Esportivo Marimbondo

NOITE DE FESTA - Evento beneficente traz de volta o 
glamour dos bailes do passado

NO PALCO - Animação do Baile de Máscaras beneficente 
novamente será da banda Os Quatro

FOTOS: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Negócios S/A

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?

3D Radiologia traz mais uma 
novidade para Lençóis Paulista

Local agora conta com impressora em três dimensões, que garante resultados rápidos e precisos

Flávia Placideli

A 3D Radiologia, em Lençóis 
Paulista, agora conta com a 
mais nova tecnologia na área 

da odontologia: a Impressora 3D. 
Com impressão de alta precisão 
em três dimensões, o equipamento 
possibilita a confecção de guias ci-
rúrgicos, alinhadores e modelos de 
estudo diretamente no consultório, 
o que garante resultados confiáveis 
em questão de horas.

Novidade na cidade e região, a 
impressão em três dimensões pode 
ser usada para diversos tratamentos 
odontológicos, como restaurações, 
próteses, cirurgias buco-maxilo-
-faciais, cirurgias de correção, con-
fecção de implantes, fabricação de 
modelos e alinhadores.

Dr. Alexandre Rayes, cirur-
gião dentista e proprietário da 3D 
Radiologia, destaca que o uso da 
impressão 3D na odontologia tem 
ajudado a revolucionar diversos 
tratamentos, permitindo que os 
profissionais do ramo ofereçam um 
atendimento com mais qualidade 
aos seus pacientes.

“Essa tecnologia pode ser apli-
cada em diversos procedimentos, 
trazendo benefícios tanto estéticos 
como funcionais. Além disso, ela 
torna o trabalho do dentista mais 
fácil, porque possibilita fazer um 
planejamento eficaz, minimizando 
as chances de erros e alcançando 
resultados cada vez melhores”, 
destaca Rayes.

Agilidade e precisão são as 
palavras-chave para a nova tec-
nologia disponibilizada pela 3D 
Radiologia. A partir da leitura dos 
dados do projeto elaborado em 

softwares específicos, a impres-
sora consegue esculpir o material 
para reproduzir com total fidelida-
de o objeto desejado.

O equipamento trabalha em 
conjunto com o scanner intraoral 
digital, que capta as imagens den-
tárias na resolução adequada e as 

transmite para o computador, que, 
por sua vez, faz o processamento e 
digitalização para que a impresso-
ra consiga reproduzir as peças em 
três dimensões.

“Essas impressões são feitas 
com resina, sendo possível fabricar 
rapidamente uma gama de mate-
riais dentários, planejar os trata-
mentos e confeccionar próteses, 
moldes e outras peças necessárias 
para os procedimentos odontoló-
gicos. Em questão de horas, o pa-
ciente já pode provar”, explica Dr. 
Alexandre Rayes.

Ainda segundo o cirurgião, os 
profissionais podem, inclusive, im-
primir modelos para estudo, análi-
se e teste. “Assim, um paciente que 
necessite de reabilitação oral, por 
exemplo, pode experimentar o seu 
novo sorriso antes de dar continui-
dade ao tratamento, com o intuito 
de ter certeza de sua satisfação com 
o resultado final”, avalia.

A impressão 3D é aplicada na 
odontologia com base em um estu-
do prévio de caso de cada paciente, 
realizado com o suporte de exames 
e imagens digitais. Na 3D Radiolo-
gia, os especialistas de Lençóis Pau-
lista já podem fazer o planejamento 
do tratamento com o auxílio dessa 
impressora. Vale a pena conferir.

SERVIÇO
A 3D Radiologia fica na 

Rua Anita Garibaldi, 1429, 
no Jardim Morumbi. O te-
lefone para contato é o (14) 
3264-7210. O horário de fun-
cionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.

BENEFÍCIOS 
Dr. Alexandre 
Rayes destaca 
que tecnologia 
pode ser aplicada 
em diversos 
procedimentos, 
trazendo 
benefícios tanto 
estéticos como 
funcionais

INOVAÇÃO  
Impressora em 
três dimensões 
é a mais nova 
tecnologia 
oferecida pela 3D 
Radiologia

PRECISÃO 
Equipamento reproduz 
com total fidelidade os 
objetos desejados

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2019 • B3

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:
 
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e MARIA DIANE SANTOS, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 09/08/1979, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de LEVINO SOARES DOS SANTOS e de WILMA BRASILIO DOS 
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Ribeirópolis - SE, aos 09/03/1974, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, fi lha de JOSÉ AURINO DOS SANTOS e de MARIA VANENTE SANTOS.
 
ANDRESON GOMES DA SILVA e DEBORA CRISTINA DUETE DIAS, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, convive em união 
estável, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 09/11/1991, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, fi lho de MANOEL GOMES DA SILVA e de MARIA 
HILDA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, caixa, 
convive em união estável, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 24/08/1994, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de ARLINDO DIAS e de 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS DUETE.
  

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,19 de junho de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

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

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Junho de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 61,75.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 029/2019 – Objeto: Registro de Preços de Pães, bolos e petit four. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
01 de julho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 17 de Junho de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

DATA: 15/6/2019 a 20/6/2019

Obituário
• Cleide Challita Lini faleceu na quarta-feira (19) aos 79 anos em Macatuba
• Maria Martha Martins faleceu na quarta-feira (19) aos 75 anos em Lençóis 
Paulista
• Roseliani Garaveli faleceu na quarta-feira (19) aos 52 anos em Lençóis Paulista
• Benedita Correia da Silva faleceu na terça-feira (18) aos 98 anos em Lençóis 
Paulista
• Deusdedit de Souza faleceu na terça-feira (18) aos 59 anos em Lençóis Paulista
• Maria Aracy Badessa Barbosa faleceu na terça-feira (18) aos 80 anos em 
Lençóis Paulista
• Arlindo Capriolli faleceu na segunda-feira (17) aos 61 anos em Lençóis Paulista
• Deolinda de Oliveira Romualdo faleceu na segunda-feira (17) aos 80 anos em 
Lençóis Paulista
• Francisco Cardozo de Almeida faleceu no domingo (16) aos 88 anos em 
Lençóis Paulista
• João Manoel Ferreira Filho faleceu no domingo (16) aos 65 anos em Lençóis 
Paulista
• Jurandir Vizoni faleceu no domingo (16) aos 55 anos em Areiópolis
• Marina do Valle faleceu no domingo (16) aos 68 anos em Lençóis Paulista
• Dinah de Campos Mello Coneglian faleceu no sábado (15) aos 89 anos em 
Agudos
• Marcelino da Silva faleceu no sábado (15) aos 59 anos em Macatuba
• Vera Lúcia Data da Silva faleceu no sábado (15) aos 61 anos em Macatuba

Polícia NÃO ESPEROU 
Na noite do domingo (16), por volta das 23h30, a Polícia Militar registrou um acidente de 
trânsito no qual um dos envolvidos deixou o local após a batida. O acidente foi registrado 
na Avenida dos Estudantes. De acordo com o Boletim de Ocorrência, condutor de um GM/
Classic declarou que estava parado no semáforo quando foi atingido na traseira por um 
VW/Voyage, que se evadiu. O condutor e a passageira fi zeram o registro e seguiram até a 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento), por conta própria, por conta de dores pelo corpo.

OUSADIA

IMPRUDÊNCIA

Após abastecer carro e sair sem 
pagar, homem é detido pela PM
Denúncia foi feita por funcionário de posto de 
combustíveis de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Um funcionário de um 
posto de combustíveis de 
Lençóis Paulista acionou 

a Polícia Militar na noite do 
último domingo (16), após um 
homem abastecer seu veículo 
no estabelecimento e deixar o 

local sem pagar a conta.
De acordo com o Boletim 

de Ocorrência registrado na 
5ª Cia. da Polícia Militar, uma 
equipe que realizava o patru-
lhamento pela Vila Contente foi 
informada pelo frentista de um 
posto de combustíveis que um 
veículo GM/Astra GLS havia 

abastecido o valor de R$ 100 
(o tipo de combustível não foi 
informado) e saído do local sem 
pagar a conta.

O fato aconteceu por volta 
das 20h45. Segundo a declara-
ção do funcionário, ao abaste-
cer o veículo, o mesmo chegou 
ao lado da janela do motorista 
para receber, porém, o suspeito 
teria se negado a pagar, o inti-
midando como se fosse pegar 
algum objeto do lado do banco, 

antes de fugir do local.
Com as características for-

necidas pelo funcionário e com 
auxílio das filmagens das câme-
ras de segurança que registrou 
o momento da ação, a polícia 
iniciou um patrulhamento pe-
las redondezas e localizou o ve-
ículo e o condutor, A.R.A., de 
35 anos, que, após ser indagado 
a respeito, confessou ter abaste-
cido e saído sem pagar do local.

As partes foram conduzidas 
até a Delegacia de Polícia do 
município, onde foi elaborado 
um Boletim de Ocorrência, 
sendo ambos os envolvidos 
ouvidos e liberadas ao final do 
registro. A polícia não informou 
se houve ou não o pagamento 
do valor devido pelo suspeito.

Motorista bate em motocicleta 
e foge sem prestar socorro
Acidente aconteceu na terça-feira (18), no Centro da cidade

Flávia Placideli

Na manhã da última ter-
ça-feira (18), a Polícia 
Militar registrou um 

acidente de trânsito com ví-
tima envolvendo uma moto-
cicleta e um carro. Segundo 
o Boletim de Ocorrência, um 
carro que trafegava pela Ave-
nida Vinte e Cinco de Janei-
ro teria feito uma conversão 
sem sinalização, ocasionan-
do a batida e fugindo sem 
prestar socorro às duas ví-
timas que estavam na moto.

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-

cia registrado pela 5ª Cia. 
da Polícia Militar, após so-
licitação via Copom (Centro 
de Operações), uma equipe 
compareceu até a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to) onde haviam dado entra-
da condutor e passageira de 
uma motocicleta Honda/CG 
150 Titan, que haviam sofri-
do um acidente de trânsito.

O condutor da motoci-
cleta declarou que trafegava 
pela Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro, sentido Bairro-
-Centro, quando, no cruza-
mento com a Rua Cel. Joa-
quim Anselmo Martins, um 

VW/Gol de cor branca, que 
seguia à frente no mesmo 
sentido, realizou uma ma-
nobra de conversão para a 
esquerda sem sinalização, 
ocasionando o acidente.

Após a batida, a moto-
cicleta foi jogada ao chão, 
mas o motorista do carro 
fugiu do local sem socorrer 
as vítimas, que sofreram es-
coriações pelo corpo e foram 
atendidas na UPA. Alguns 
populares forneceram o em-
placamento do veículo, mas 
o motorista não havia sido 
identificado até a finalização 
da ocorrência.

MAIS ACIDENTE

Outra colisão 
entre carro e moto 
foi registrada no 
Centro da cidade

Motociclista foi 
socorrido com dores 
nas pernas

Flávia Placideli

Na manhã do último 
sábado (15), a Polí-
cia Militar de Len-

çóis Paulista atendeu outra 
ocorrência de acidente de 
trânsito envolvendo carro e 
moto no Centro da cidade. 
O motociclista que, segundo 
o registro policial, colidiu 
na lateral do carro após ser 
cortado, foi socorrido com 
dores nas pernas.

De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência registrado 
pela 5ª Cia da Polícia Militar, 
por volta das 9h30, durante 
um patrulhamento de rotina 
pelo Centro, uma equipe se 
deparou com um acidente de 
trânsito que havia acabado 
de acontecer no cruzamen-
to das ruas Piedade e Anita 
Garibaldi, envolvendo uma 
motocicleta e um carro.

De acordo com o regis-
tro, ambos os veículos, um 
GM/Astra e uma Honda/
Biz, transitavam pela Rua 
Piedade em sentidos contrá-
rios, quando, no cruzamento 
com a Rua Anita Garibaldi, 
o carro teria efetuado uma 
conversão na frente da moto, 
ocasionando o acidente. O 
condutor do carro relatou 
que não viu a motocicleta se 
aproximando e que, por isso, 
efetuou a manobra, que re-
sultou na colisão da moto na 
lateral do carro.

Com o impacto, o moto-
ciclista foi arremessado ao 
chão, onde ficou caído recla-
mando de dores nas pernas. 
Ele foi socorrido pela pró-
pria equipe policial e enca-
minhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), onde 
recebeu atendimento. Após 
o registro da ocorrência na 
Delegacia de Polícia, os veí-
culos, que tinham documen-
tação em ordem, foram libe-
rados aos proprietários.
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Organização Santo Antônio Ação Social
Rua Lucillo Delamura, 1-50 - Jardim Capri - CEP: 17.290-000 – Macatuba – SP

Fone: (14) 3268-1293 - (14)3268-1207
CNPJ 54.724.083/0001-90

PROJETOS VIVENDO E APRENDENDO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Forma de acesso: Gratuita

Entidades: Projeto Vivendo e 

Aprendendo Cristo Rei (Rua: Lourenço 

Bento, 397 - Jardim Bocayuva) 

Projeto Vivendo e Aprendendo 

Desidério Minetto (Av. Coronel Vergílio 

Rocha, 17036 – Centro)

Projeto Vivendo e Aprendendo Santo 

Antônio (Rua: Lucillo Delamura, 150 –

Jardim Capri)

Creche Escola Rosângela Zampieri 

Fonseca (Av. José Alves Nunes, 1010 –

Jardim América)

JUSTIFICATIVA

Os projetos Vivendo e Aprendendo cumprindo 

com sua missão de cuidar e educar junto a equipe 

escolar, concretiza o seu plano de ação 

pedagógica. Por considerar que este permite 

traçar caminhos para a prática educativa, no qual 

podemos definir objetivos e propor meios para 

que estes possam ser atingir. Vale ressaltar que 

este plano é flexível, podendo ser alterados dentro 

das necessidades reais da instituição. 

OBJETIVO

As entidades têm por objetivo proporcionar à 

criança proteção, segurança, educação e saúde, 

favorecendo seu desenvolvimento físico, 

intelectual, psicossocial e educacional, em um 

ambiente estimulante e afetivo para que a criança 

possa interagir, dialogar e compreender a 

realidade, valorizando suas possibilidades de 

expressão e criação, sempre respeitando seu 

próprio ritmo.

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da instituição são definidas a partir 

de ações em torno de projetos didático-

pedagógicos, contribuindo para o 

desenvolvimento das potencialidades afetivas, 

corporais, emocionais e cognitivas. O sentido 

maior de cada iniciativa é possibilitar uma prática 

pedagógica criativa e motriz, impactando 

positivamente a comunidade que atendemos.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a concreta e mais eficaz 

possível, como a seguir:

Possibilitar que a criança construa a sua 

identidade e autonomia, por meio das 

brincadeiras, das interações 

sociocultural e de vivência de diferentes 

situações.

Estabelecer aproximações e algumas 

noções matemáticas presentes no seu 

cotidiano, utilizando a linguagem 

corporal e oral.

Permitir que as crianças atuem sobre o 

meio físico, social e cultural, 

expressando seus sentimentos, emoções 

e pensamentos, conhecendo 

gradativamente os limites e 

potencialidades de seu corpo.

Desenvolvimento da autonomia e a 

interação com o meio ambiente.

Garantia de oportunidades para que as 

crianças desenvolvam a imaginação 

criadora, a expressão, a sensibilidade e a 

comunicação

Explorar a linguagem musical atendendo 

as necessidades de expressão da criança 

em sua esfera afetiva, estética e 

cognitiva.

Oferecer manipulação e exploração de 

objetos e brinquedos, em situações 

organizadas e livres, em várias situações 

do dia-a-dia, fazendo uso da linguagem 

oral.

Utilização verbal de noções de tempo e 

de espaço na rotina diária.

RESULTADOS

A avaliação consiste em acompanhar o trabalho 

progressivo e cooperativo entre os envolvidos, de 

forma integrada para resolver as dificuldades que 

interfere no processo ensino aprendizagem. A 

avaliação se processará de forma continua e 

progressiva.

Os trabalhos desenvolvidos visam o pleno 

desenvolvimento da criança, o planejamento 

contém as estratégias, situações e as atividades 

que serão feitas dia-a-dia, discriminando seus 

objetivos, materiais didáticos e de consumo e os 

recursos utilizados fora do ambiente (visitas, 

passeios, etc.), e os conhecimentos das diversas 

áreas que o plano possibilita trabalhar.

Adenis Aparecida Bernardes da Silva  
Diretora Creche Escola      

 

Maria Aparecida Leda              
Diretora Cristo Rei 

 

Regina Páscoa Nogueira 
Diretora Desidério Minetto    

 

Roselene Vieira Angélico 
Diretora Santo Antônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Número de 

Atendidos

Recursos 

Humanos

Projeto Vivendo e 

Aprendendo Cristo Rei

148 alunos 19 funcionários

Projeto Vivendo e 

Aprendendo Desidério 

Minetto

134 alunos 19 funcionários

Projeto Vivendo e 

Aprendendo Santo 

Antônio

75 alunos 13 funcionários

Creche Escola 

Rosângela Zampieri 

Fonseca

63 alunos 14 funcionários

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL

PROJETO NOVOS HORIZONTES

PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1-O SCFV- Transformação atende crianças e adolescente de 6 a 15 anos de idade.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:

Orientação Pedagógica Recreação - Monitor de artes

- Aula de pintura

-Monitor de Música

- Aulas de violão 

Projetos de datas 
comemorativas; 
Leituras e 
interpretação; jogos 
pedagógicos; Produção 
de textos; Leitura 
individual e coletiva; 
Dinâmicas; Orientação 
de matemática e 
português; mágico; 
Interpretação de texto 
oralidade. 

Futebol; queimadas; 
diversos jogos 
educativos e 
recreativos; brincadeiras 
diversas.

Dobraduras; confecção 
de bijuterias e 
artesanatos; desenhos e 
pinturas.

Aulas de pintura em 
tecido

Músicas e
brincadeira 
cantadas; vocalizes;
cantigas; expressão 
corporal; exercícios 
de andamento, 
compasso e 
percepção; cantigas 
de roda; pulso; 
Coral e Show de 
Lata.

Semanalmente é 
ministrado aulas de 
violão 

2-METODOLOGIA:

As oficinas são ministradas de segunda feira as sextas-feiras, no período da manhã e da tarde. As crianças/adolescentes 

são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as especificidades dos ciclos de vidas. O trabalho realizado 

com os grupos é organizado a partir de 03 eixos orientadores: Convivência Social, Participação e Direito de Ser.

3-OBJETIVO:

Desenvolver ações da Assistência Social através de atividades socioeducativas e culturais ao público-alvo visando 

minimizar os riscos pessoais sociais, bem como possibilitar acesso a ações que estimulem o desenvolvimento de suas 

potencialidades e habilidades, contribuindo para sua formação cidadã.

4-RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Atendimento a 100 crianças e adolescentes em período extraescolar, oficinas culturais e socioeducativas reflexivas.

5-FORMA DE ACESSO: gratuita, através de encaminhamento da rede socioassistencial, as famílias são acompanhadas 

pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e PSE (Proteção Social Especial). 

6-NÚMERO DE ATENDIDOS: 190 (crianças/adolescentes e famílias).

7-CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA: 

A atividade é desenvolvida no Bairro de maior vulnerabilidade econômica e social do município, próximo ao CRAS.

Macatuba, 31 de dezembro de 2018.

Maria Rosa de Oliveira Quinto

Coordenadora de Projeto Social

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projeto: Educartes
N° de atendidos: 198 crianças de 6 a 11 anos
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Justifi cativa

As magias do ensinar e do aprender, presentes particularmente nas dinâmi-
cas das Ofi cinas Educacionais, somar-se-ão ao aspecto cognitivo, e as di-
mensões sociais e emocionais. Ela transformará o caminho que leva ao saber 
considerando as múltiplas inteligências. Além disso, tecerá correlação entre 
as disciplinas e a realidade vivida por eles, trabalhando com temas transver-
sais em propostas signifi cativas. Essa caminhada será prazerosa, acolhedora 
e não excludente; formará crianças mais confi antes e autônomas, preparadas 
para viver a intensidade do milênio que se inicia.
Por fi m, ressaltamos que a frequência do aluno nas ofi cinas estará integrada 
ao seu currículo de formação, compondo o total de horas letivas usadas para 
o controle de frequência. O Projeto Educartes é um projeto tem como meta 
atender as 180 (cento e oitenta) crianças da Escola Municipal CAIC Cristo 
Rei em período integral.
 
Tema para o aluno de 2018: Regiões Brasileiras
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte é um privilegiado de 
conhecimento e aproximações entre indivíduos de cultura diversas, favorece 
o conhecimento de semelhanças e diferenças, em um plano que vai além do 
discurso verbal cotidiano e comum.

Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho que irá proporcionar ao aluno possibilidades de 
enriquecimento de seu universo de referências, aprofundar conhecimentos, 
vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas e desenvolver atividades 
artísticas, esportivas e formar-se enquanto cidadão.

Atividades Desenvolvidas

1 - Ofi cina de Tarefa

Atividades Realizadas: Realização das tarefas escolares incluindo jogos pe-
dagógicos para melhor desempenho em desenvolvimento, Roda da Conversa 
sobre regras de convivência, deveres e datas comemorativas no decorrer do 
ano letivo.
Metodologia: Auxilio nas tarefas, leitura e jogos pedagógicos a fi m de desen-
volver maior autonomia na tarefa.
Resultados Obtidos: Avanço de alguns alunos na independência na realiza-
ção das tarefas propostas.

2 - Ofi cina de Dança

Atividades Realizadas: Danças envolvendo coordenação motora, agilidade e 
movimentos, expressão corporal, exercícios de aquecimento e alongamento, 
construção do movimento expressivo e rítmico, relaxamento envolvendo 
vários ritmos; Reconhecimento de diversas modalidades de movimentos, 
ritmos e estilos de dança; Ensaios de danças para diversas apresentações.
Metodologia: Alongamento e coreografi as envolvendo vários estilos de 
dança.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento das habilidades corporais.

3 -  Ofi cina de Esportes

Atividades Realizadas: Twister, basquete com brincadeiras lúdicas, torre co-
pos, caminhadas e jogos educativos, atividades que despertem o espírito des-
portivo, coordenação motora global, saltos, arremesso, recreações, gincanas, 
lateralidades, basquetebol, voleibol, pingue-pongue e futebol.
Metodologia: Estimulação das ações corporais com alongamentos, jogos, 
brincadeiras e outras atividades para seu desenvolvimento motor.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento das habilidades corporais.

4 -  Xadrez

Atividades Realizadas: Apresentação do tabuleiro e suas peças, posição das 
peças e suas jogadas, jogos e competições.
Metodologia: Roda da conversa para obter conhecimento das peças de tabu-
leiro e como usá-las; exercícios contínuos de observações e refl exão.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento do raciocínio através da observações 
e refl exão.

5 - Ofi cina de Artes

Atividades Realizadas: Artesanato em geral, pinturas, recortes, colagem, 
dobraduras, modelagem, reciclagem e atividades envolvendo diversos ma-
teriais.
Metodologia: Roda da conversa a fi m de conhecer as várias linguagens artís-
ticas desenvolvendo-as através de atividades.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento das habilidades artísticas.

6 -  Ofi cina de Informática

Atividades Realizadas: Noções básicas de computação, desenho no Paint 
sobre datas comemorativas do Projeto Informa e Forma no decorrer do ano 
letivo, digitação e formatação de textos no Word, pesquisa na internet de 
trabalhos escolares, jogos de raciocínio lógico e estratégia.
Metodologia: Interação entre os alunos, com o uso do computador, através 
de trabalhos em grupos promovendo sua autonomia para pesquisas e ativi-
dades de forma lúdica e interdisciplinar e a fi m de ampliar seu conhecimento 
no mundo digital através dos meios tecnológicos.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento da autonomia para o uso do compu-
tador.

7 – Brinquedoteca

Atividades Realizadas: Diversos tipos de jogos e brinquedos obedecendo a 
faixa etária de cada turma. Um espaço lúdico, preparado para estimular o 
desenvolvimento da criança, sua concentração, atenção e também aspectos 
emocionais. 
Metodologia: Desenvolvimento pessoal através de jogos e brincadeiras lúdi-
cas, aprimorando também o relacionamento em grupo.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento de suas expressões individuais e co-
letivas.

Forma de Acesso: 
As crianças que frequentam o Projeto, devem estar regularmente matricu-
ladas na Escola Municipal Caic Cristo Rei. O Projeto é totalmente gratuito, 
com a fi nalidade de atender todas as necessidades (Educacional, social, mo-
ral e emocional).

Público Alvo
Crianças com a idade de 6 a 11 anos matriculadas na Escola Municipal do 
Caic “Cristo Rei”, que apresentam índice de nível socioeconômico baixo 
ou muito baixo segundo a classifi cação do INEP e que, cumulativamente, 
apresentam desempenho inferior à meta projetada pelo Índice de Desenvol-
vimento de Educação Básica- IDEB.

Números de Atendidos
O Projeto Educartes atendeu 198 crianças em contra turno escolar, divididos 
em dois períodos, manhã e tarde, da Escola Municipal Caic Cristo Rei e 
funciona de segunda à sexta das 7h30 às 16h30.

Recursos Humanos

Monitores (OSAAS), Professores da Rede Municipal de Ensino que aten-
dem as crianças pela: Mesa Pedagógicas, Atendimento Mesa Educacional, 
Reforço Escolar, AEE- Atendimento Educacional Especializado, APEM – 
Atendimento Pedagógico Especializado de Macatuba; Assistente Social e 
Psicóloga.

Abrangência Territorial

O Projeto Educartes localiza-se na Escola Caic Cristo Rei, 
está inserido em um bairro de maior vulnerabilidade do mu-
nicípio, são os altos da cidade, apresentam maiores números 
em tráfi co, desemprego ou emprego informal, bem como a 
maior parte de famílias atendidas no CRAS e Proteção So-
cial. 

Macatuba, 31 de dezembro de 2018.

Joceli Aparecida Momesso Sbaraglini
        Coordenadora do Projeto

N° Nome completo do 
Funcionário

Função Escolaridade/ 
Formação

Carga Horária 
e Regime 
Trabalhista

1 Joceli Ap. Momesso Sbaraglini Coordenadora Ensino Superior 
– Pedagogia 

40 horas 
semanais/ CLT

2 Ariane Ferreira Pedroso Monitora Ensino Superior 
– Pedagogia

40 horas 
semanais/ CLT

3 Elisângela Cristina Pereira Monitora Ensino Superior 
– Educação 
Física

40 horas 
semanais/ CLT

4 Alessandra Ap. da Silva Farão Monitora Ensino Superior 
– Educação 
Física

40 horas 
semanais/ CLT

5 Valéria Ap. Müller Monitora Ensino Superior 
– Pedagogia

40 horas
semanais/ CLT

6 Silvana Quadros da Silva Monitora Ensino Superior 
– Pedagogia

40 horas 
semanais/ CLT

7 Matheus Raimundo Martins Monitor de 
menor

Ensino Superior 
Tecnólogo 
Naval

40 horas 
semanais/ CLT

8 Simone Aparecida Beltramin Monitor de 
menor

Ensino Superior 
Administração

40 horas 
semanais/ CLT

9 Gabriela de Souza Vilas Boas Monitor de 
menor

Ensino Superior 
Geografia

40 horas 
semanais/ CLT

10 Regina de Castro cozinheira Ensino 
Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais/ CLT

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO: CASA ABRIGO NOSSO LAR
PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1-DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:
• Plano de Atendimento individual, elaborado após o acolhimento 
constando objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidas;
• Acompanhamento a família de origem iniciando imediatamente 
após o acolhimento: Estudo de Caso, Entrevista Individual e fami-
liar, Grupo Familiar, Orientação Individual e Familiar, encaminha-
mento e acompanhamento de integrantes da família a rede local, de 
acordo com as demandas identifi cadas;
• Capacitação inicial e continuada para os cuidadores;
• Reuniões periódicas de equipe (discussão e fechamento do caso, 
reavaliação do  P.I.A., construção de consensos, revisão e melhoria 
da metodologia);
• Estudo de caso;
• Supervisão Institucional;
• Relatórios para a justiça da Infância e da juventude;
• Articulação com os demais serviços da rede e inserção das crianças 
e adolescentes acolhidos em atividades socioeducativas e programas 
de inclusão produtiva (Legião Mirim);
• Viabilização, no menor tempo possível, para o retorno seguro prio-
ritariamente ao convívio com a família biológica ou família extensa. 
(não houve encaminhamentos para terceiros ou adoção);
• Encaminhamento das crianças/adolescentes a rede de serviços que 
prestam atendimentos aos mesmos;
• Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares, garantia e 
defesa de seus direitos;
• Atendimento profi ssional especializado, com articulação com a 
política de saúde, educação, esporte e cultura e o atendimento na 
rede local (serviços especializados, tratamento e medicamentos, 
dentre outros);

• Passeios na comunidade de acordo com o cronograma do Municí-
pio e do Serviço de Acolhimento;
• Cronograma diário: escola, serviço de convivência, projetos, ati-
vidades esportivas, reforço escolar, tarefa e auxílio nas atividades 
da casa;
• Cronograma de férias (meses de julho, dezembro e janeiro)
• Organização para o favorecimento da formação e identidade, pre-
servando a intimidade e a privacidade e o fortalecimento da auto-
nomia;
• Flexibilidade no horário de visitas; saídas gradativas aos fi nais de 
semana;
• Preparação para o desacolhimento;
• Acompanhamento semestral após o desacolhimento.

2-METODOLOGIA:
As crianças/adolescentes com ameaça ou violação de direitos que 
são encaminhadas ao Serviço de Acolhimento Casa Abrigo Nosso 
Lar apresentam um quadro de fragilidade física e/ou emocional, 
confi gurando a necessidade de um acolhimento que não se limite 
aos procedimentos administrativos, mas acima de tudo com atenção 
e cuidados para que não sejam revitimizadas.
 A equipe técnica está atenta ao cumprimento dos Arts. 92-94 que prevê 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, elaboração de estudo social, 
acompanhamento da situação até o desligamento da criança.
O serviço de acolhimento tem funcionamento ininterrupto, estando apto 
a receber crianças durante as 24 horas do dia, os doze meses do ano.

3-OBJETIVOS:
Atender crianças e adolescentes do Município de Macatuba, en-
caminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude ou Conselho 
Tutelar, na faixa etária de 0 a 18 anos, que tenham recebido da Au-
toridade Judiciária a medida protetiva de Acolhimento Institucional.

4-RESULTADOS OBTIDOS APARTIR DAS ATIVIDADES RE-
ALIZADAS:
Articulação com serviços que compõem a rede de serviços de di-
reitos
Construção, manutenção e fortalecimento de vínculos de afi nidade 
e afetividade.
Fortalecimento da autonomia da criança/adolescente.
Restabelecimento do convívio familiar;

5-NÚMERO DE ATENDIDOS:
10 Crianças/Adolescentes

6-RECURSOS HUMANOS
01 Assistente Social
01 Psicóloga
09 Educadoras Sociais;

7-CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É 
DESENVOLVIDA:
O Serviço está inserido na comunidade em áreas residenciais, ofe-
recendo ambiente acolhedor e condições institucionais com aspecto 
semelhante ao de uma residência.

Macatuba, 31 de dezembro de 2018.

Alani Alves Nunes
Psicóloga

Luciana M. Passini Cruzeiro
Assistente Social

Regina Páscoa Nogueira
Coordenadora

RELATÓRIO ANUAL

Projeto: Atividade
Profi ssionais: Alessandra, César e Roberto.

Período: 
De:01/01/2018
a 31/12/2018
Nº de atendidos: 1500 alunos                             
 

ROBERTO – BASQUETE
• Iniciação para alunos da base;
• Treinamento de base para alunos de 9 a 17 anos. 

ROBERTO – MELHOR IDADE
• Vôlei Adaptado: Foram realizados alguns amistosos e torneios 
com as cidades da nossa região, com objetivo de participar do JORI 
(Jogos Regionais dos Idosos) nas categorias Masculino e Feminino;
• JORI: Participamos nas modalidades Truco, Bocha e Dominó.

ALESSANDRA – GINÁSTICA LOCALIZADA
• Aulas de Ginástica realizadas para melhora na qualidade de vida 
da população.

CÉSAR – FUTSAL
• Treinamentos para a Liga Inter Regional com as equipes sub 10, 
12, 14 e 16;
• Treinamentos de iniciação para crianças de 5 a 9 anos.

ROBERTO – FUTSAL 
• Treinamentos de iniciação para crianças de 5 a 9 anos.

ROBERTO – FUTEBOL SOCIETY 
• Treinamento de futebol society nos altos da cidade.

ROBERTO – FUTSAL FEMININO ADULTO
• Treinamento para equipe de futsal feminina categoria adulta;
• Participação da equipe adulta no campeonato regional de futsal na 
cidade de Dois Córregos. 

DIFICULDADES:
• Nossa maior difi culdade é a falta de espaço físico (ginásio), nos 
altos da cidade, onde poderíamos oferecer mais atividades. Pois há 
maior procura.

AVANÇO:
• Aumento de alunos nas categorias e modalidades trabalhadas (Fut-
sal, Futebol Society e Basquete).

FORMA DE ACESSO:
• Todas as atividades desenvolvidas pelo projeto são totalmente gratuitas.

LOCAL DE AULAS:
• CART – Altos da cidade
• Ginásio de Esporte – Centro 

ATIVIDADES INTERNAS:
• Campeonato Regional de Futebol de Campo;
• Torneio 1º de Maio (Basquete 3x3, futebol society, voleibol e 
Truco);
• Evento 13 de Junho;
• Campeonato de Futebol Society “Luciano Ferreira”;
• Torneio de inauguração do campo society e do ginásio do CART;
• Festival de Pipa;
• Passeio ciclístico (Macatuba/ Lençóis Paulista);
• Passeio ciclístico (Ciclotur);
• Torneio de voleibol adaptado “Valdemar Pereira”;
• Festival de futebol Society (Iniciação);

Macatuba, 31 de dezembro de 2018.

ROBERTO CHIARATTO NETO
CREF.:  025904-G/SP

 Coordenador

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL
PROJETO ARTE E VIDA

PERÍODO: 1º DE JANEIRO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018

1-DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:
Violão: exercícios teóricos e práticos: (técnica de 
tablatura, ritmos, melodia, coordenação motora, 
concentração e disciplina); identifi cação dos as-
pectos da função e dos resultados do trabalho; 
Apreciação e refl exão sobre músicas da produção 
regional, nacional e internacional consideradas 
do ponto de vista da diversidade.

Teatro: contribuir para a difusão da Arte Dramá-
tica entre os alunos através do desenvolvimento 
de diversos elementos técnicos e da mediação do 
conhecimento artístico tanto de ordem prática 
quanto de ordem teórica.
Artesanato: Reúne diferentes técnicas de pro-
dução utilizando diversos matérias: vidros, fel-
tros, tecidos, linhas, madeiras, plásticos, dentre 
outros. Permite a descoberta de aptidões e da 
criatividade, exercita a mente e aprimora as ha-
bilidades manuais.
Teclado: fase inicial, intermediária e avançada; 
postura; repertórios.
Pintura em tecido: Iniciação e aprimoramento da 

variedade de técnicas para pintura em tecidos.
Pintura em Tela: Desenvolvimento do estilo pes-
soal e o senso crítico; Aprimoramento da sensibi-
lidade à autoconfi ança e conhecimento das linhas 
didáticas: pintura acadêmica (paisagens, mari-
nhas, natureza morta, fl ores, animais) e pintura 
contemporânea. 
Dança/Ballet: Ampliação da movimentação bási-
ca que já existe no corpo e aumentar a percepção 
e a sensibilidade de habilidades; movimentação 
do corpo, peso e leveza; impulsos de concentra-
ção; contração e expansão; ritmo; velocidade; 
técnicas de respiração; tempo de realizações dos 
movimentos; alongamento; fortalecimento; resis-

tência e concentração.

2-METODOLOGIA UTILIZADA:
Desenvolvimento de técnicas artesanais, musi-
cais e composições de coreografi as.

3-OBJETIVO:
Geral:
Realizar cursos, ofi cinas e atividades nas áreas 
culturais, artísticas, de forma ordenada e regular, 
voltadas ao desenvolvimento dos participantes 
além de melhorar as possibilidades de aumento 
de renda familiar.

Específi co:
Oferecer atividades práticas que proporcionem no-
vos conhecimentos e vivências, e o contato com os 
mais diversos tipos de linguagens, técnicas e ideias, 
despertando o potencial criativo de cada pessoa.

4-RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS 
ATIVIDADES REALIZADAS: 
Aplicação das técnicas musicais trabalhadas du-
rante o decorrer do curso e posteriormente apre-
sentadas ao público; Exposição anual dos traba-
lhos artesanais; Festival de dança anual.
5-FORMA DE ACESSO: Gratuita
6-NÚMERO DE ATENDIDOS: 350 alunos

7-RECURSOS HUMANOS: 01 monitor de vio-
lão/teclado, 01 monitor de dança, 01 monitor de 
artesanato/pintura em tela e tecido, 01 monitor de 
teatro e 01 auxiliar administrativo.
8-CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE 
A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA: O Centro 
Cultural localiza-se em área residencial de fácil 
acesso a população.

Macatuba, 31 de dezembro de 2018.

LUCIANA MANFIO PASSINI CRUZEIRO 
Assistente Social – CRESS: 29.812

Técnico responsável

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 50,75.

NOTIFICAÇÃO

Beneficiário portador do CPF nº 434137788 Cartão Unimed nº 
02331031003108002, favor entrar em contato conosco através do tele-
fone 14-3269.3100 / Ramais: 3125 / 3145 / 3135, ou presencialmente 
na sede da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de 
solucionar a situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena 
de suspensão do atendimento e/ ou cancelamento do contrato do seu 
Plano de Saúde.

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Medico

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

DECRETO EXECUTIVO Nº 39/2019

Regulamenta o Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Borebi, instituído 
pela Lei Municipal nº 603/2019, que será considerado, para todos os efeitos, 
como órgão ofi cial para publicação e divulgação de todos os atos do Poder 
Executivo. Borebi, 19 de junho de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

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
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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 
estacionamento - tel 
whats (14) 99614-3191

TOYOTA COROLLA 
Automático 2009Cor 
preto metálico, 2º dono, 
muito conservado, 
todas revisões feitas na 
concessionária. 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 CAPTIVA 
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 CITROEN 
C3, ano 2006, prata, 
fl ex,33.000km originais, 
direção elétrica, ar 
quente / frio, completo, 
único dono, fone: (14) 
3263-3979

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

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. Conta-
to (14) 99674-7626

VENDE-SE OU troca 
uma S10 executive 
2009 fl ex,  cor preta, 
em perfeito estado. 
Por carro do mesmo 
valor ou maior. Tratar 
com Damico fi xo:. 
3264-5099 ou cel:. 
99834-3067

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

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

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

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

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

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

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

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

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, vistoria 
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 manutenção 
em jardim, limpeza 
de terrenos, poda de 
árvores e até aplicação 
de venenos. Tratar (14) 
99840-8705/ 3263-4159 
tudo p/ facilitar o seu 
jardim!

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

PRESTAMOS SERVI-
ÇOS 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 orça-
mento s/ compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837/ 
9.9864-9769

FERNANDO CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário 
de atendimento de se-
gunda 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 ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, R: Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru/SP. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado- 
Crefi to 56758-LTF

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

JS SANTOS Automa-
tizadores e Segurança 
Eletrônica – Instala-
ção de automatizado-
res 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 domin-
gos e feriados até as 
12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

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

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

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

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

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo 
masculino, mesa de 
bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV) ... Tenho 
mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar 
(14) 9.9768-0518 vivo 
whats, no Jd. Itapuã. 
Pode me chamar no 
whatsapp! Aceita 
pagamento no cartão, 
débito ou crédito!

ACADEMIA DE judô 
AKI – Rua: Rio Grande 
do Sul nº 340 Vila 
Cruzeiro / facebook.
com/academiade-
judolp tratar: (14) 
99822-9294 ou (14) 
99769-4121

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

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

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 
em Lençóis 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

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

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

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

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

VENDO DOIS 
rabichos sendo um do 
Palio e um do Kadett, 
R$ 50,00 (Kadett) Pa-
lio 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 mármo-
re c/ quatro cadeiras 
R$200,00, um rack 
e uma televisão 
R$150,00,um balcão 
de pia de 1,20 Mts. 
R$150,00,uma armá-
rio de cozinha branco 
bem conservado 
de onze portas R$ 
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  TRAI-
LER de lanches. 
Tratar cel: (14) 99700-
0877

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

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

VENDE- SE Duas tv 
de tubo 20 polegadas. 
Tratar cel:. 99865-4330

VENDE-SE MALOTE 
de roupa e calçados 
usados para brechó. 
Tratar cel :. 99865-4330

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 – Excursão 
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

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.  

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 terre-
no 253 m2 Balcão, Co-
zinha com churrasquei-
ra, Garagem 3 carros, 
Banheiros. Infraestrutu-
ra completa ideal para 
aluguel Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

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, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060/ 
99787-2043

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL 
PLANALTONOVA02 
dormitórios, sala, 
cozinha, 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 Pe-
reira de Barros,próximo 
à avenida Ubirama. 
Última localização para 
quem quer montar 
um comércio. Tratar 
(14) 99658-4415 com 
Cláudio.

VENDE-SE UM aparta-
mento duplex Edifício 
Caiabi com 168,26m² 
sendo um living, sala 
de jantar, sala para 
almoço, duas sacadas, 
três dormitórios, sendo 
uma suíte, um banheiro 
social, um lavado, 
uma cozinha e área de 
serviço com banheiro, 
uma garagem. Tratar: 
(14) 99117-2055

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

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

VENDE -SE casa no 
bairro Maria Luiza II, 
115m², 03 quartos, sen-
do 01 suítes. Tratar:(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 IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722 

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

JD. PRINCÍPE 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e garagem p/ 02 
carros – R$ 310.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. PRINCÍPE 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, área de lazer c/ 
churrasqueira despensa 
e garagem. Sala comer-
cial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-
0722

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

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

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

APARTAMENTO EDI-
FÍCIO RENATA LYCIA 
02 dormitórios, sala c/ 
02 ambientes, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda e 02 
vagas de garagem. – R$ 
260.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094/ 99795-0722

 CASA JD. Ubirama 
frente: 3 dorm., sala, 
copa, cozinha e wc 
fundos: 1 dorm., 
sala, cozinha e wc 
R$270.000,00 Consult 
Imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

CASA JD. Ubirama-
frente: 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc. fundo: 
01 dormitório, sala, cozi-
nha e wc R$170.000,00 
Consult Imóveis (14) 
3263 - 1118/99781 
2567

APTO PORTAL de 
Lençóis 02 dorm, sendo 
01 suíte, com  armários 
embutidos, box.
Aceita fi nanciamento! 
consult imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

SOBRADO JARDIM 
Europa superior: 03 suí-
tes térreo - Sala de TV/
jantar, lavabo, cozinha 
americana, lavanderia 
fechada. Garagem co-
berta para 02 veículos, 
amplo quintal, aceita 
troca! Consult Imóveis 
14-3263 1118/99781 
2567

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 03 
dorm., sala estar/jantar, 
cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem coberta. 
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 tempera-
dos. A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1armario planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 02 
banheiros, área c/ 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

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

VENDE-SE CASA pré 
moldada de madeira c/ 
excelente acabamentos 
e terreno amplo, 3 
quartos sendo uma suíte, 
banheiro social, sala 
ampla, cozinha, área de 
serviço c/ tanque, área 
de cozinha e banheiro 
c/ porcelanato e reves-
timento, construção 
com 413m². Valor R$ 
390,000.00. Aceita casa 
de menor valor como 
parte do pagamento. Tra-
tar 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

TERRENO – Santa Ce-
cília – com 380 m² - R$ 
222.600,00. Cód 02545. 
IMOB 21. Telefones: 
14 – 99728 – 1313 / 
3263 – 0021 ou www.
imobiliaria 21lp.com.br

TERRENO – Jd. 
Auri Verde (Bauru) – 
com 330,75 m² - R$ 
250.000,00. Cód 02571. 
IMOB 21. Telefones: 
14 – 99728 – 1313 / 
3263 – 0021 ou www.
imobiliaria 21lp.com.br

TERRENO - Jd. Auri 
Verde (Bauru) - com 330 
M² - R$ 250.000,00. Cód 
02572. IMOB 21. Telefo-
nes: 14 – 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou www.
imobiliaria 21lp.com.br

TERRENO - Humai-
ta – 900 m², murado, 
plano – R$ 764.000,00 
. Cód 02609. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 – 
1313 / 3263 – 0021 ou 
www.imobiliaria 21lp.
com.br

TERRENO - Águas 
de Santa Barbara – 
com 726,50 m² - R$ 
53.000,00. Cód 02649. 
IMOB 21. Telefones: 
14 – 99728 – 1313 / 
3263 – 0021 ou www.
imobiliaria 21lp.com.br

CASA – Antonie-
ta – 3 quartos, 2 
salas, 1 coz, 1 banh, 
1 lavanderia, fundos: 
1 quarto, 1 sala, 1 
coz, 1 banh, garag 
cob – R$ 212.000,00. 
Cód 02574. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

CASA – Centro - 2 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
2 banh, 1 lavande-
ria – R$ 530.000,00. 
Cód 02615. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

CASA – Centro – 2 
quartos, 2 salas, 
1 coz, 1 banh, 1 
dispensa, 1 lavande-
ria – R$ 127.000,00. 
Cód 02627. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia, 
1 churrasq, garag des 
cob – R$ 185.000,00. 
Cód 02631. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

CASA – Village – 3 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala de jantar, 1 sala 
de visita, 2 banh, 1 
lavanderia, churrasq, 
garag coberta – R$ 
470.000,00. Cód 
02634. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

APARTAMENTO – 
Centro – 3 quartos 
sendo 1 suíte, 2 
salas, 1 coz, 1 banh, 
1 lavanderia, 1 salão 
de festa, garag cob 
– R$ 392.000,00. 
Cód 02639. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.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

RESIDÊNCIAS
VENDA

APARTAMENTO 
– Marimbondo – 2 
quartos, 1 sala, 1 
coz, 1 banh, 1 lavan-
deria, 1 garag cob 
– R$ 180.000,00. Cód 
02664. IMOB 21. Te-
lefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

APARTAMEN-
TO – Centro – 2 
quartos, 1 sala, 1 
coz, 1 lavanderia, 1 
banh, garagem – R$ 
302.000,00. Cód 
02653. IMOB 21. Te-
lefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

CASA – Nossa 
Senhora Ap. – 5 
quartos sendo 1 
suite, 1 sala, 1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia, 
edícula, fundos: 1 
quarto, 1 banh, 1 coz, 
garagem cob – R$ 
260.000,00. Cód 
02669. IMOB 21. Te-
lefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

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

JD JACARANDÁ 
apartamento com-
pleto, ou seja, todo 
com armários em-
butidos, com duas 
vagas de garagem. 
Tratar com Cláu-
dio 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 telefo-
ne 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

RESIDENCIAL ATA-
LAIA Jardim Nova 
Lençóis apartamento 
02 quartos, sala, co-
zinha, 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 inclu-
so, direto com o 
proprietário – última 
unidade - AV João 
Paccola, 1255 - Tel 
whats (14) 99614-
3191.

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

VENDO PRÉDIO co-
mercial especial para 
clínica ou escritório, 
situado na R: Anita 
Garibaldi, 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, Ba-
nheiro Social, Poço 
Artesiano, Man-
gueira, Pastagem, 
Plantação de Milho 
a 12 km de Lençóis, 
aceito residência 
como parte do negó-
cio. Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

REGIONAL AN-
DRADE Assessoria 
Rural LTDA. Vai 
comprar seu imóvel 
rural? Consulte um 
Gestor Ambiental, 
assessoria em 
regularização e 
avaliação de confor-
midade. Tratar (14) 
99721-7534www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

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

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

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

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

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

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

JARDIM ITAMARATI. 
Vendo um terreno 
com 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. Interessa-
dos tratar no Telefone 
(14)99725-2619.

TERRENO GRANVIL-
LE Excelente terreno 
plano com 1.020m². 
Consult Imóveis 14-
3263-1118

TERRENO RES. 
Antonio Lorenzetti 
Filho (ALF) apenas R$ 
88.200,00. Entre em 
contato e 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; Ma-
catuba/SP; Pedernei-
ras/SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e Três 
Lagoas/MS. Falar c/ 
Américo Oliveira (14) 
9.9793-7010 - CRECI 
140642.

VENDO TERRENO JD 
Itapuã com 200m² na 
rua: José Hiram Garri-
do, nº 594 próximos ao 
novo cemitério Pânico 
topografi a plana 80% 
murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 
ou (14) 99709-5288.

TERRENO NO An-
tônio Lorenzetti Filho 
aceita fi nanciamento 
bancário Consult Imó-
veis (14)3263-1118 / 
99781-2567

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

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

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

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

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

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

VENDO TERRENO 
VL ANTONIETA II, 
Rua Honório Barbosa-
lote 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

CASA – Cecap – 3 
quartos, 2 salas, 1 
coz, 1 lavanderia, 
deposito, edícula, 
churrasq, garag 
cob – R$ 180.200,00. 
Cód 02670. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 
ou www.imobiliaria 
21lp.com.br

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

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

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

ANUNCIE
3269-3311
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ELETRO ELETRO 
CENTROCENTRO

2X62X6

ELETRO 
SANTA CLARA

1x12

ROGETE
1x6

São 
Cristovão

1x11,9

??
1x6

SALEGOSALEGO
4X64X6

GAS GAS 
HIDROHIDRO

2X62X6
DATA SMART

2x6

Ghirotti
2x3

Cia. da Esfiha
2x3

????
1x11,9

BOLÃO
1x11,9

ERP GESTOR
2x6
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Sociedade

Paulo e Graciele, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Iracema e Maria Fernanda, na 44ª Festa 
do Milho Verde

Andreia e Sandro, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Vitória e Luciana, na 44ª Festa do 
Milho Verde 

Maria e Antônio, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Gessi e Jéssica, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Stefani e Helena, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Keila e Marcelo, na 44ª Festa do 
Milho Verde

Carlos e Sueli, na 44ª Festa do 
Milho Verde
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A Paróquia São Pedro e São Paulo, em Lençóis Paulista, está realizando a 44ª Festa do 
Milho Verde. Veja quem marcou presença nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

DATA ESPECIAL - Milton Tangerino estreia uma 
nova etapa neste domingo (23) e festeja junto com 
os famíliares e amigos. Sucesso!

FICANDO MAIS VELHO - Yuri Fantini faz 
aniversário neste domingo (23) e recebe os 
parabéns da família e dos amigos. Tudo de bom!

NOVO CICLO - João Cristiano Biazi aniversaria 
neste domingo (23) e comemora ao lado de toda a 
família, que deseja saúde e paz!

ANUNCIE
3269-3311
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EM FESTA 
Nayara Vitaliano 
Braz aniversariou 
ontem (20) e recebeu 
o carinho dos 
amigos e familiares, 
especialmente da 
mãe Tera, do irmão 
Neto e do esposo 
Lucas. Parabéns!

MAIS UMA 
PRIMAVERA
Silmara Veronezi 
completou mais um 
ano de vida nessa 
quarta-feira (19) 
e celebrou a data 
especial ao lado dos 
familiares e amigos. 
Muitas felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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