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MUDANÇA

O ECO informa 
que não circula 
mais às quartas

O ECO informa que, a 
partir da próxima semana, 
não circula mais às quartas-
-feiras. A decisão se deve a 
uma reestruturação editorial 
promovida pela nova direto-
ria, que pretende investir em 
novos projetos, com foco em 
produtos especiais e também 
nas plataformas digitais, 
como o site (www.jornalo-
eco.com.br) e as redes so-
ciais. As edições impressas 
continuam normalmente aos 
sábados, sem prejuizo aos as-
sinantes e anunciantes, que 
serão bonificados de acordo 
com o tempo de contrato.

Livro ‘Grandes Famílias’ 
ganhará versão atualizada
Projeto lançado em 2003 pela Folha Popular terá capítulos inicialmente publicados 
nas edições de sábado; material será compilado em nova publicação em 2020

O ECO se prepara para dar iní-
cio a mais um projeto editorial que 
busca o resgate e a preservação da 
história de Lençóis Paulista. Manten-
do a essência que carrega desde seus 
primórdios, ainda sob a batuta de 
seu fundador, o saudoso jornalista e 
historiador Alexandre Chitto, o jornal 
inicia no mês de julho a publicação 
de uma série de fascículos que irão 
compor uma edição revisada e atua-
lizada do livro “Grandes Famílias de 
Lençóis Paulista e Macatuba”. Lança-
do originalmente no ano de 2005 pela 
extinta Folha Popular, o livro conta a 
história de luta e conquistas de famí-
lias que se estabeleceram nas duas 
cidades e contribuíram para o desen-
volvimento de toda a região. A5

Foi entregue na tarde da quarta-
-feira (26) pela União dos Motoci-
clistas LP o cheque no valor de R$ 
22 mil para a Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais) de Lençóis Paulista. O va-
lor é fruto da segunda edição do 
Lençóis Motorock, que aconteceu 
entre os dias 7 e 9 de junho, no 
recinto de Exposições José Olivei-

ra Prado. Realizado pela Secreta-
ria de Cultura do município, com 
organização da União dos Moto-
ciclistas LP, o encontro já é tido 
como um dos maiores da região. 

BENEFICENTE

2º Almoço Caipira 
do Rotary Club é 
amanhã (30)

O Rotary Club de Lençóis Paulis-
ta realiza neste domingo (30), a partir 
das 11h, a 2ª edição do Almoço Cai-
pira, que tem como principal atração 
a apresentação da dupla Joaquim & 
Manuel. O cardápio do almoço con-
ta com comidas tradicionais que não 
podem faltar em um bom churrasco 
como arroz, feijão tropeiro, farofa 
sucesso, mandioca cozida, vinagrete 
além de churrasco com carne bo-
vina, linguiça e frango. O evento é 
benefi cente e terá toda a renda des-
tinada às instituições assistenciais 
do município. O almoço acontece 
na Chácara do Engenho. As adesões 
ainda podem ser adquiridas por 
R$ 40 com membros do Rotary ou 
através do telefone (14) 99606-8144.

A Lwart Lubrifi cantes, por meio da 
Lei de Incentivo à Cultura e com 
apoio da Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista, traz para a cidade 
mais um grande espetáculo: o 
“Cinema In Concert”, projeto do 
maestro João Carlos Martins 
com a Bachiana Filarmônica 
do Sesi-SP. As apresentações 
gratuitas acontecem entre os dias 
5 e 7 de julho, no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti. O repertório 
d traz grandes trilhas de fi lmes 
inesquecíveis do cinema, como 
“E o Vento Levou”, “O Poderoso 
Chefão”, “Cine Paradiso” e até
um medley de trilhas de
Steven Spielberg.

Música de
VERDADE

A7

CURSOS

Casa da Cultura abre 
vagas na segunda A7

BIOGRAFIA DESAUTORIZADA

Teatro recebe peça com 
ator André Gonçalves A7
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NOVIDADE

Serviço da Uber 
passa a operar em 
Lençóis Paulista

Lençóis Paulista agora também 
já conta com a mais nova opção de 
serviço de transporte privado, com o 
início da operação da gigante norte-
-americana Uber, que passou a ofe-
recer o serviço nesta semana no mu-
nicípio. O aplicativo já possui sinal 
aberto na região e pode ser solicitado 
a qualquer hora do dia, dependendo 
da disponibilidade de motoristas no 
momento da chamada. A2

MOSTRA

Silvia Jacon 
expõe trabalho
em Bauru

Com mais de 40 anos de profi ssão e 
após participar de uma longa temporada 
de exposições na Europa, a artista plásti-
ca Silvia Jacon Bolen chegou hoje (29) ao 
Brasil para preparar sua nova exposição, 
“As Quatro Estações”, que tem início na 
próxima semana na cidade de Bauru. 
Neste trabalho, a artista, através de seus 
quadros, convida o público a buscar 
dentro de si o que a natureza expressa 
em seu grande show das estações. B1

RELIGIÃO

29ª Festa de São 
Cristovão começa 
no dia 6 de julho

A comunidade católica da Cecap e 
adjacências se prepara para a 29ª edi-
ção da tradicional Festa em Louvor a 
São Cristovão, padroeiro dos motoristas, 
realizada pela Paróquia Cristo Ressusci-
tado, de Lençóis Paulista. Com o tema 
“São Cristóvão, o Portador de Cristo”, 
a festa começa no próximo fi nal de se-
mana com a tradicional quermesse com 
diversas barracas de comidas e bebidas, 
sempre a partir das 19h30. A2

MACATUBA

Ascana forma 
terceira turma do 
Jovem Aprendiz

Na última quarta-feira (26), no Sa-
lão Nobre do Paço Municipal Treze de 
Junho, em Macatuba, foi realizada a ce-
rimônia de encerramento do Programa 
Jovem Aprendiz Ascana, com a forma-
tura de 21 jovens da cidade vizinha. A 
solenidade contou com a presença do 
diretor de Relações Institucionais da 
Ascana, Pedro Luís Lorenzetti, do pre-
feito Marcos Olivatto, entre outros di-
retores, associados e convidados. B2
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Cidade VACINAÇÃO
A Secretaria de Saúde dará plantão em três unidades de saúde hoje (29), para 
vacinação contra a febre amarela. O atendimento será das 8h às 14h, no ambulatório de 
Especialidades Dr. Antonio Tedesco (Av. Brasil, 686); ESF João Paccola Primo (Rua dos 
Lavradores, 34, Núcleo Luiz Zillo); e UBS Dr. Antonio Leão Tossi (Rua Dias Gomes, 37, 
Cecap). Em 2019 foram confi rmados 66 casos da doença em São Paulo, com 12 óbitos.

NOVIDADE

RELIGIÃO

Uber passa a operar 
em Lençóis Paulista
Motoristas do aplicativo já estão realizando corridas na região

Flávia Placideli

Lençóis Paulista agora tam-
bém já conta com a mais 
nova opção de serviço de 

transporte privado, com o início 
da operação da gigante norte-
-americana Uber, que passou a 
oferecer o serviço nesta semana 
no município. O aplicativo já 
possui sinal aberto na região e 
pode ser solicitado a qualquer 
hora do dia, dependendo da dis-
ponibilidade de motoristas no 
momento da chamada.

Oferecendo serviço seme-
lhante ao tradicional táxi, a Uber 
é conhecida popularmente como 
‘carona remunerada’, porém, 
com um valor bem mais ‘em con-
ta’ do que o táxi convencional. 
Inicialmente, a categoria disponí-

vel na cidade é o uberX (veículos 
compactos ou sedãs pequenos de 
ano modelo 2008 ou mais novo, 
com quatro portas e cinco lugares 
e com ar-condicionado) e o paga-
mento pode ser feito com cartão 
de crédito e dinheiro.

Para iniciar uma viagem, o 
usuário deve fazer a solicitação 
exclusivamente pelo aplicativo 
no celular, que pode ser baixa-
do gratuitamente e funciona co-
nectando motoristas executivos 
a passageiros, de acordo com a 
proximidade. Ou seja, quando o 
usuário fizer a solicitação de uma 
corrida, o aplicativo irá colocá-lo 
em contato com o motorista mais 
perto de sua localidade.

Ao final de cada corrida, por 
meio de um sistema de avaliação, 
os passageiros podem classificar 

o atendimento do motorista e 
também as condições do carro 
através de notas e comentários, 
o que garante sempre uma busca 
pela excelência no serviço ofe-
recido, pois um motorista bem 
avaliado consegue mais corridas, 
enquanto um com um péssimo 
‘feedback’ pode até perder o di-
reito de dirigir pela empresa.

Há seis meses trabalhan-
do como motorista da empresa 
Uber, primeiro em Bauru e agora 
em Lençóis, o lençoense Gabriel 
Cochi, de 25 anos, fala da impor-
tância desse ‘feedback’ positivo e 
para isso oferece em seu veículo 
diversos ‘agrados’ aos passagei-
ros, como água, refrigerantes, 
doces e etc.

“É muito importante essa 
avaliação positiva por parte do 

usuário, para que o motorista 
continue trabalhando pelo apli-
cativo e em alguns casos alcance 
pontuações que geram algumas 
gratificações para o motorista 
pela empresa Uber”, confirma 
Cochi, que já contabilizou mais 
de 1.000 viagens no aplicativo.

Para as pessoas que desejam 
trabalhar como motorista da em-
presa Uber é preciso se cadastrar 
no site https://www.uber.com/br/
pt-br/. Quem quiser usufruir do 
serviço, basta baixar o aplicativo 
compatível com os sistemas An-
droid e iOS pela Play Store ou 
App Store, respectivamente.

NA PALMA DA MÃO 
Serviço da Uber já está 
disponível aos usuários 

de Lençóis

Paróquia Cristo Ressuscitado realiza 
29ª Festa em Louvor a São Cristovão
Novidade deste ano é o 1º Almoço da Costela, marcado para o dia 28 de julho

Elton Laud

A comunidade católica do 
Núcleo Habitacional João 
Zillo (Cecap) e adjacências 

se prepara para a 29ª edição da 
tradicional Festa em Louvor a São 
Cristovão, padroeiro dos motoris-
tas, realizada pela Paróquia Cristo 
Ressuscitado, de Lençóis Paulista. 
Com o tema “São Cristóvão, o Por-
tador de Cristo”, a festa começa 
no próximo final de semana com 
a tradicional quermesse com di-
versas barracas de comidas e be-
bidas, sempre a partir das 19h30.

A parte litúrgica da Festa em 
Louvor a São Cristovão começa 
na quinta-feira, 25 de julho, dia 
do padroeiro, com o início do 
tríduo religioso, com o tema “São 

Cristovão, aquele que confiou in-
teiramente no Cristo” e bênção 
da água. No dia 26, sexta-feira, o 
segundo dia traz o tema “São Cris-
tovão, que pela fé ouviu o chama-
do de Deus”, com bênção do sal. 
No dia 27, sábado, último dia do 
tríduo, tem o tema “São Cristovão, 
homem de fé que suportou as do-
res do martírio”, com bênção das 
chaves das casas. Todas as missas 
acontecem a partir das 19h30, na 
Igreja Matriz.

O ponto alto das celebrações 
está marcado para o domingo, dia 
28, a partir das 9h, com a Missa 
Solene em louvor ao padroeiro, 
que traz o tema “São Cristovão, 
guia dos motoristas, exemplo de 
escuta e obediente a Deus”. Após 
missa, tem a bênção dos motoris-

tas, CNH (Carteiras Nacionais de 
Habilitação), documentos dos ve-
ículos, carros, motos e caminhões 
pelo padre Silvano Palmeira, 
seguida da tradicional procissão 
motorizada pelas ruas da cidade.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA
A parte recreativa da 29ª 

Festa em Louvor a São Cristovão 
tem início no próximo final de se-
mana e segue até o final de julho 
(dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28), 
sempre com início às 19h30. Na 
estrutura montada ao lado da Pa-
róquia Cristo Ressuscitado haverá 
diversas barracas de comidas e 
bebidas, como pastel, quibe, ca-
chorro-quente, mini pizza, chur-
ros e refrigerantes.

Um dos destaques da festa é o 
Show de Prêmios beneficente, que 
está marcado para o dia 19, sexta-
-feira, a partir das 20h, na sede do 
Lions Clube. As cartelas custam 
R$ 10 e podem ser adquiridas no 
local ou antecipadamente no es-
critório paroquial. Os participan-
tes concorrem a diversos brindes 
arrecadados junto aos comercian-
tes lençoenses.

A grande novidade deste ano é 
o 1º Almoço da Costela, que acon-
tece no domingo, 28 de julho, a 
partir das 11h30, no salão de festas 
da paróquia, com direito a música 

ao vivo com a dupla Marcelo Pra-
do e Balim. As adesões podem ser 
adquiridas a R$ 25, no escritório 
paroquial ou com os integrantes 
da comissão de festas. Outras 
informações podem ser obtidas 
através do telefone (14) 3263-5863.

BÊNÇÃO - Ponto alto da parte religiosa é a bênção dos 
veículos com procissão motorizada, no dia 28 de julho
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Roberto Godoy

Aos amigos do Escritório Zillo
Uma singela homenagem
Dos anos que crescemos juntos
Foi uma linda viagem

Não posso falar de todos
Mas não esqueço ninguém
Se fosse falar de um a um
Seria pra mais de cem

E são tantas as histórias
Talvez precisasse enumerar
Mas citarei aqui algumas
É pra rir, não pra chorar

Senhor Toninho Biral
Onde tudo acontecia
E o senhor Edval Jacon
Das pedras que então crescia

O chefão Walace Vieira
Hoje em outra dimensão
Era de poucas palavras
Mas de um grande coração

Norberto Giovanetti
É um, é dois, ou é dez
Não sei quantos eram
Aos sábados aqueles pastéis

Roberto de Almeida Salles
O nosso querido Pintado
Você ainda se lembra
Daquele famoso soldado?

E a diretora de escola
Que se enganou de Roberto
Vamos falar a verdade
Você achou aquilo certo?

Meu grande (tão grande) amigo
Também meu padrinho - Canhão
Truco, snooker, bebidas
Biribol e futebol de salão

O time da Ponte Branca
Que era só sensação
Pintado, Tita, Beate,
Babine, Godoy e Canhão

E o Neco Lorenzetti
Com aquela prancheta na mão
Organizava os campeonatos
Mas era mais confusão

Ximborê um amigo divino
É Divino de verdade
Carrego no coração
Pra minha felicidade

Nós fomos amigos de fé
Fomos irmãos nas jornadas
Amigos de tantos caminhos
Também de muitas jogadas

Adilson Brega, nossas pescarias
Cigarro na linha de pesca
Minhoca sobre o bigode
Peixe? Que nada, só festa

E na sua chácara/barraca
Churrascos que a gente fazia
Conversas, risos, piscinas
Pra mim os melhores dias

Barraca das Quatro Quedas
Descanso, farra e alegrias
À noite depois da ressaca
Adivinhem se alguém dormia

Futebol de campo em Marília
Linda confraternização
Gilson, Geraldo se lembra
Daqueles horríveis “mundão”

O senhor se lembra Galego
Vê se fala e não se engana
Periquito come milho
Papagaio leva a fama

Cigarro que estoura na cara
Chiclete que pinta os dentes
O fumo só me sobrava
E o riso era presente

Faltam tantas e tantos amigos
Inúmeras histórias a contar
Daria pra escrever um livro
Quem sabe? Vamos aguardar.
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Anos oitenta

Opinião
PARA PENSAR
 “Transportai um punhado de 

terra todos os dias e fareis uma 
montanha.”

Confúcio.

FRASE
“Assumi o jornal com o compromisso de manter viva essa história. Nada melhor 
do que começar colocando em prática um projeto como esse.”

José Antônio Foganholi, o Pardal, proprietário do ECO, sobre reedição do livro 
“Grandes Famílias”.
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Operação “Cala-te boca”

Respeito ao passado e olhar para o futuro

O ECO anuncia na edição de hoje o lan-
çamento de mais um projeto editorial 
voltado à preservação e ao resgate 

da história de Lençóis Paulista. Lançado há 
quase 15 anos pela extinta Folha Popular, 
o livro “Grandes Famílias de Lençóis Pau-
lista e Macatuba”, vai ganhar uma nova 
versão. Idealizado pelo jornalista Moisés 

Rocha, que neste ano passou o controle 
do jornal ao empresário José Antônio 
Foganholi, o Pardal, o livro será revi-
sado e atualizado com a inclusão de 
novas famílias que não entraram na 
primeira edição, publicada em 2005.

O projeto integra uma série de 
ações que devem ser implantadas 

pela nova diretoria a partir do próximo 
mês. Um dos focos iniciais, conforme 
detalhado em matéria publicada 
nesta edição, será o trabalho voltado 

às plataformas digitais, como o site (www.
jornaloeco.com.br) e as redes sociais. A 
partir da próxima semana, inclusive, O ECO 
promove uma importante mudança, pas-
sando a circular apenas aos sábados com 
a edição impressa, mantendo atualização 
diária na internet e buscando levar a notí-
cia com mais rapidez ao leitor.

Nas palavras do próprio Pardal, o mun-
do está constantemente em transforma-
ção e não se pode ignorar o fato de que 
o perfi l dos leitores também está. Por isso, 
o caminho é buscar se aproximar cada 
vez mais do público ‘digitalizado’, que já se 
habituou a ter a notícia, literalmente, nas 
palmas de suas mãos. Isso, porém, sem 
deixar de lado os leitores tradicionais que 
não dispensam a leitura das edições im-
pressas. Este é o ECO que queremos, um 
ECO para todos.

Nelson Faillace
é escritor         

A Câmara Federal está sempre nos 
surpreendendo. Projetos que to-
dos julgamos da máxima impor-

tância fi cam parados nas gavetas, sem 
qualquer solução e, também, sem pers-
pectiva de solução.

De repente, não mais do que de re-
pente, são aprovados, simultaneamente, 
projetos que seriam de importância, mas 
que têm sua importância minimizada, jun-
tamente com outros que seriam da vonta-
de popular, mas que, na realidade, não são. 
Simplesmente projetos que satisfazem o 
ego de nossos legisladores.

Essa história de combater o excesso de 
autoridade, de acordo com as letras desse 
projeto recém aprovado, nada mais é do 
que uma tentativa de intimidar procurado-
res, juízes, etc., que se interessam pela mo-
ralização das contas públicas. Somente isso!

É um projeto repleto de pegadinhas, 
cuja interpretação pode levar para lados 
escusos, pois depende muito da interpre-
tação de quem o está defendendo.

Conforme o senador Álvaro Dias, a coi-
sa é bem diferente do que está sendo pro-
pagada. Senão, vejamos:

“Há mais de dois anos, dois milhões de 

brasileiros subscreveram proposta do Mi-
nistério Público que tratava de 10 medidas 
de combate à corrupção. A prioridade para 
o povo brasileiro é a Operação Lava Jato. 
Não há como negar que há, neste novo 
projeto, um limitador da ação de investi-
gadores e julgadores, pois trata-se de uma 
mordaça”.

E o senador Álvaro Dias conclui: “E os 
políticos continuam com seus privilégios 
blindados”.

Então, fi ca clara a perspicácia de nossos 
legisladores. Parece que aprovaram medi-
das contra corrupção, mas não, aprovaram 
em parte, mas o que interessava à gran-
de parte deles era precisamente limitar a 
ação de seus investigadores e julgadores.

Quando falam em provas concretas, so-
mente falta exigirem a confi ssão cabal dos 
acusados, ou sua assinatura confessando 
que receberam dinheiro extra em troca de 
favores outros não aprovados pela Lei.

Bem, e nós, eleitores desavisados, con-
tinuamos naquela velha esperança de que 
tudo isto poderá ser modifi cado, ou pela 
ação benéfi ca de nossa nova governança 
Federal, ou pela conscientização total de 
nossos eleitores, que vivem às voltas de 
falsas notícias, de afi rmações tendencio-
sas e tudo o mais que possa embaralhar 
seu pensamento.
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ACORDO
A União Europeia e o Merco-

sul fecharam o acordo comercial 
que começou a ser negociado 
em 1999. O anúncio ofi cial foi 
feito nessa sexta-feira (28). O 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
comemorou o acordo em publi-
cação nas redes sociais. “Esse 
será um dos acordos comerciais 
mais importantes de todos os 
tempos e trará benefícios enor-
mes para nossa economia”, afi r-
mou o presidente.

20 ANOS
No início da tarde de ontem 

(28), o Ministério da Agricultu-
ra, também em uma rede social, 
chamou a assinatura do acordo 
de “momento histórico, aguarda-
do há 20 anos”. A ministra da pas-
ta, Tereza Cristina, e o ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, viajaram para Bruxelas, 
onde as negociações se intensifi -
caram nos últimos dias. A cidade 
é capital da Bélgica e uma das se-
des do parlamento europeu.

32 PAÍSES
O acordo de livre-comércio 

envolve os 28 países da UE e as 
quatro nações que fazem par-
te do Mercosul (Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Paraguai). Os dois 
blocos, juntos, reúnem cerca de 
750 milhões de consumidores. O 
secretário de Comércio Exterior, 
Marcos Troyjo, que está em Bru-
xelas e integra a equipe de ne-
gociadores, disse à imprensa que 
esse é o maior acordo comercial 
já celebrado. “São 750 milhões 
de consumidores e um PIB de 
US$17 trilhões”, revelou.

BALANÇA
De acordo com informações 

do Ministério da Agricultura, a 
União Europeia é o segundo par-
ceiro comercial do Mercosul e o 
primeiro em matéria de investi-
mentos. Já o Mercosul é o oitavo 
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principal parceiro comercial ex-
trarregional da UE. A corrente de 
comércio birregional foi de mais 
de US$ 90 bilhões em 2018. Em 
2017, o estoque de investimen-
tos da UE no bloco sul-america-
no somava cerca de US$ 433 bi-
lhões.

ECONOMIA FORTE
O Brasil registrou, em 2018, 

comércio de US$ 76 bilhões com 
a UE e superávit de US$ 7 bilhões. 
Exportou mais de US$ 42 bilhões, 
aproximadamente 18% do total 
exportado pelo país e se destaca 
como o maior destino do inves-
timento externo direto (IED) dos 
países da UE na América Latina, 
com quase metade do estoque 
de investimentos na região.

QUASE
Na quinta (27), às vésperas da 

reunião de cúpula do G20, no Ja-
pão, o presidente da França, Em-
manuel Macron, havia dito que 
não assinaria nenhum acordo 
comercial com o Brasil se o país 
se retirasse do acordo climático 
de Paris, o que poderia ser um 
entrave nos trabalhos das nego-
ciações comerciais UE-Mercosul. 
Ontem (28), porém, em conversa 
com Macron, Bolsonaro sinali-
zou que o Brasil vai continuar no 
acordo.

AUMENTO DO PIB
Estimativas do Ministério da 

Economia mostram que o acordo 
entre Mercosul e União Europeia 
representará um incremento do 
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro de US$ 87,5 bilhões em 15 
anos, podendo chegar a US$ 125 
bilhões se consideradas a redu-
ção das barreiras não-tarifárias 
e o incremento esperado na pro-
dutividade total dos dos fatores 
de produção.

BENEFÍCIOS
O governo brasileiro também 

espera que as empresas locais 
serão benefi ciadas com o acesso 
ao mercado de licitações públi-
cas da União Europeia, projeta-
do em US$ 1,6 bilhão. Além das 
compras dos governos europeus, 
o tratado abrirá para os países 
do bloco sul-americano diversas 
áreas, como serviços, comuni-
cação, construção, distribuição, 
turismo, transportes e serviços 
profi ssionais e fi nanceiros.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Polícia
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Na madrugada da última quinta-feira (27), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou um Boletim 
de Ocorrência envolvendo embriaguez ao volante. O caso ocorreu no Jardim das Nações. Um 
jovem de 22 anos foi abordado após atitude suspeita e, em revista veicular, foram encontradas 
algumas garrafas de bebidas alcóolicas. Mesmo recusando a realizar o teste do bafômetro, ele foi 
conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi feita a notifi cação, liberando-o em seguida. 

DROGA

ROUBO

ASSALTO

AGUDOS

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:
 
GENILSON VICENTE FERREIRA e ELENICE GONÇALVES, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, nascido 
em Agrestina - PE, aos 28/03/1981, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de EDIMILSON VICENTE FERREIRA e de MARIA 
DAS NEVES DA SILVA FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
30/10/1981, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ 
LOURENÇO GONÇALVES e de JOANA MOTA GONÇALVES.
 
FELIPE LEONARDO DA SILVA MOREIRA e JÉSSICA MARA VIANA 
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Macatuba - SP, aos 14/03/1994, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOSÉ FRANCISCO MOREIRA e de ANA 
MARIA DA SILVA MOREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 20/09/1991, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de MILTON VIANA DA SILVA 
e de SILVANA VIANA DA SILVA.
 
MÁRCIO MATEUS ROCHA e ALINE RAMOS DE SANTANA, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, armador de ferragens, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 08/10/1982, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOSÉ LUIZ ROCHA e de LOURDES 
CHAGAS ROCHA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
cozinheira, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 26/01/1981, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de DENES SEVERINO DE 
SANTANA e de AUDI RAMOS DE SANTANA.
  

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, 27 de junho de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

DATA: 21/6/2019 a 28/6/2019

Obituário
Antônio Rodrigues faleceu na sexta-feira (28) aos 72 anos em Macatuba

José Januário de Souza faleceu na sexta-feira (28) aos 73 anos em Lençóis Paulista

Catarina Antonioli Zaghi faleceu na quinta-feira (27) aos 93 anos em Macatuba

Luiz Felipe Carneiro faleceu na quarta-feira (26) aos 11 meses de vida em Lençóis 
Paulista

Aline Cristina Tenório faleceu na terça-feira (25) aos 29 anos em Macatuba

José Campana faleceu na terça-feira (25) aos 93 anos em Macatuba

Mauro de Oliveira faleceu na terça-feira (25) aos 94 anos em Lençóis Paulista

Antônia Alves de Souza faleceu na segunda-feira (24) aos 90 anos em Lençóis 
Paulista

José Aparecido Aziani faleceu na segunda-feira (24) aos 66 anos em Lençóis Paulista

Lourdes Juarez de Jesus faleceu na segunda-feira (24) aos 76 anos em Lençóis 
Paulista

Lucia de Moraes faleceu na segunda-feira (24) aos 77 anos em Lençóis Paulista

Robson Carlos Machado faleceu na segunda-feira (24) aos 23 anos em Lençóis 
Paulista

Wilson Benedito Aparecido Fregone faleceu no sábado (22) aos 59 anos em 
Lençóis Paulista

Homem de 30 anos é preso por tráfi co
Indivíduo foi 
surpreendido em sua 
residência no Júlio 
Ferrari

Flávia Placideli

No final da manhã da úl-
tima quinta-feira (27), 
uma equipe da Polícia 

Militar de Lençóis Paulista fez 
um flagrante de tráfico de en-
torpecente durante um patru-
lhamento de atividade delega-
da. Um homem de 30 anos foi 
abordado em sua residência e 
preso. No local foram apreen-
didas 15 pedras de crack e 12 
eppendorfs, além de dinheiro e 
outros objetos.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª Cia 
da Polícia Militar, por volta das 
12h, uma equipe em atividade 
delegada recebeu uma denúncia 
anônima de que um indivíduo 
estaria praticando o comércio 
ilegal de drogas, inclusive utili-
zando o interior de uma escola 
para esconder o entorpecente.

Diante da informação, po-
liciais fizeram diligência até o 
endereço informado, na Rua 

ATIVIDADE DELEGADA - Polícia Militar prende homem 
por tráfico de drogas no Júlio Ferrari

Joaquim Henrique Moreira, no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. No local, os poli-
ciais surpreenderam J.O.B.D., 
de 30 anos, que tentou jogar 
um pote de plástico no telhado 
para esconder porções de co-
caína contidas no mesmo. Em 
revista no interior do quarto do 
indivíduo foi encontrada mais 
uma quantia de crack. 

“Já recebemos outras de-
núncias de que no interior 
dessa mesma escola já foram 
encontradas quantias de entor-
pecentes. Estamos trabalhando 
juntamente com os funcioná-
rios da escola para tentar evitar 
que esse fato ocorra novamente 
nesse mesmo ambiente”, ressal-
ta o tenente da 5ª Cia da PM, 
Rodrigo José Franco. 

Na ocorrência foram apre-
endidas 15 pedras de crack, 12 
eppendorfs de cocaína, R$ 599 
em espécie, além de um apare-
lho notebook e três celulares 
de proveniência duvidosa que 
estavam na residência. 

Diante disso, o homem 
foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão ratificou sua prisão em 
flagrante, encaminhando-o para 
audiência de custódia. 

Homem tenta roubar farmácia e é detido por funcionários
Tentativa aconteceu durante a madrugada no Centro; assaltante não estava armado

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
quarta-feira (26), um ho-
mem de 28 anos tentou 

roubar uma farmácia no Cen-
tro de Lençóis Paulista, mas foi 
detido por funcionários que 
perceberam que ele não esta-
va armado. A Polícia Militar 

foi acionada e o indivíduo foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia, onde permaneceu à 
disposição da Justiça.

De acordo com informações 
dos funcionários da farmácia, 
por volta de 0h50, um homem 
entrou no local com uma cami-
seta cobrindo seu rosto fazendo 
a menção de que estaria arma-

do, anunciou o roubo e mandou 
todos para o fundo da loja, pe-
dindo a chave do cofre. Ainda 
segundo a versão registrada no 
Boletim de Ocorrência, fun-
cionários perceberam que o 
homem não estava armado, e 
tentaram contê-lo, sendo neces-
sário uso de força física. 

Uma equipe da Polícia 

Militar foi acionada e, ao 
chegar no local, encontrou o 
indivíduo, identificado como 
L.A.G., detido por alguns 
funcionários, que relataram o 
ocorrido. O indivíduo foi con-
duzido à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão, 
após tomar ciência dos fatos, 
ratificou o flagrante. 

Homem armado anuncia assalto no Centro
Portando uma faca, indivíduo tentou agredir 
funcionário do caixa, mas foi detido

Flávia Placideli

Na tarde da quarta-fei-
ra (26), por volta das 
15h30, a Polícia Militar 

registrou outra tentativa de 
roubo no Centro de Lençóis 
Paulista. Um homem armado 

com uma faca tentou agredir 
um funcionário que estava no 
caixa do estabelecimento, mas 
o mesmo saiu correndo e pediu 
ajuda de populares, que acio-
naram a Polícia.

De acordo com o registro 
do Boletim de Ocorrência, uma 

equipe policial foi solicitada 
via Copom (Centro de Opera-
ções) para atendimento de rou-
bo em um estabelecimento no 
Centro. Chegando no local, o 
funcionário passou as caracte-
rísticas do indivíduo que havia 
fugido e, com as informações, 
a viatura conseguiu localizar 
o mesmo próximo ao terminal 
rodoviário urbano.

Na abordagem, o suspeito 

identificado como F.P., de 44 
anos, foi surpreendido com o 
um par de luvas de motoquei-
ro e um garfo de churrasco. 
Indagado a respeito, o mesmo 
confessou ter tentado assaltar 
a loja com a faca de um kit de 
churrasco, que foi retirada de 
sua mão por populares no mo-
mento da ação.

Diante do ocorrido, o ho-
mem foi levado à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão ratificou sua prisão em 
flagrante, mantendo-o à disposi-
ção da Justiça. 

Suspeito de matar jovem se apresenta na Delegacia

Indivíduo de 19 anos estava acompanhado de um advogado; adolescente 
morreu após ser ferido com um tiro em uma discussão por causa de uma pipa

Flávia Placideli

No final da tarde da úl-
tima terça-feira (25), 
o suspeito de atirar e 

matar o adolescente Victor 
Gabriel Finatti Natalini, de 16 
anos, se apresentou na Delega-
cia de Polícia de Agudos. De 
acordo com as informações, o 
suspeito, de 19 anos, chegou 
acompanhado do advogado de 

defesa para prestar depoimen-
to. A Polícia Civil instaurou 
inquérito e pediu a prisão pre-
ventiva do rapaz. 

Segundo informações da 
Polícia Civil, o delegado res-
ponsável pelo caso, Cristiano 
Mangio Cardarelli, após ou-
vir o suspeito, que não teve a 
identidade divulgada, pediu à 
Justiça sua prisão preventiva. 
O caso foi registrado como ho-

micídio qualificado, por moti-
vo fútil.

Ainda segundo informa-
ções, no período da manhã do 
mesmo dia foram ouvidas tes-
temunhas que presenciaram o 
crime. Agora, a Polícia Civil 
tenta localizar a arma usada no 
crime, um revólver calibre 22.

O CRIME
De acordo com a Polícia 

Civil, o suspeito, de 19 anos, 
teria efetuado dois disparos 
contra o adolescente, de 16 
anos, um deles atingindo o 
abdômen do mesmo. O mo-
tivo, segundo testemunhas, 
foi uma briga causada por 
uma pipa que caiu no quin-
tal do suspeito.

Já ferido, Victor Gabriel 
Finatti Natalini caminhou por 
cerca de um quarteirão para 
pedir ajuda. Moradores do 
próprio bairro o socorreram 
até a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Agudos. Ele 
precisou ser transferido para 
o hospital de Bauru, mas não 
resistiu aos graves ferimentos e 
morreu na unidade.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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PROJETO

Cotidiano
GUARDIÃO DA HISTÓRIA  
Além do registro do cotidiano local presente nas páginas das mais de 7,8 mil edições, O ECO resgatou a história 
de Lençóis Paulista com a publicação de vários livros, cinco com Alexandre Chitto: “Notas para a História de 
Lençóis” (1958), “Lençóis Paulista Ontem e Hoje” (1972), “Lençóis Paulista nos Esportes” (1976), “Lençóis Paulista 
nos seus 120 Anos” (1978) e “Lençóis Paulista Boca do Sertão” (1980). Outra publicação, além do “Grandes 
Famílias de Lençóis Paulista e Macatuba”, foi “Lençóis Paulista conta sua história” (2008), no detalhe ao lado.

O ECO anuncia 
reedição do livro 
“Grandes Famílias”
Projeto lançado em 2003 pela Folha Popular terá versão revisada 
e atualizada; capítulos publicados nas edições de sábado serão 
compilados em nova publicação em 2020

Elton Laud

O ECO se prepara para dar 
início a mais um projeto 
editorial que busca o res-

gate e a preservação da história 
de Lençóis Paulista. Mantendo 
a essência que carrega desde 
seus primórdios, ainda sob a 
batuta de seu fundador, o sau-
doso jornalista e historiador 
Alexandre Chitto, o jornal ini-
cia no mês de julho a publica-
ção de uma série de fascículos 
que irão compor uma edição 
revisada e atualizada do livro 
“Grandes Famílias de Lençóis 
Paulista e Macatuba”.

Lançado no ano de 2005 
pela extinta Folha Popular (FP), 
que no ano seguinte se fundiu 
ao próprio O ECO, o livro 
“Grandes Famílias de Lençóis 
Paulista e Macatuba” surgiu a 
partir de um projeto idealizado 
pelo empresário e jornalista 
Moisés Rocha, então proprie-
tário de ambos os jornais. A 
publicação, que teve excelente 
repercussão entre os leitores e 
famílias que tiveram parte de 
suas histórias retratadas, foi 
um compilado de fascículos 
publicados entre dezembro de 
2003 e dezembro de 2004 nas 
edições de sábado da FP.

A primeira edição do 
“Grandes Famílias”, coordena-
da pelo próprio Moisés Rocha, 
foi escrita pelos jornalistas 
Marcos Paulo da Silva e Con-
ceição Giglioli Carpanezi, que 
tiveram consultoria do historia-
dor Edson Fernandes e direção 
editorial da também jornalista 
Marister Morais. O trabalho, 
que foi desenvolvido ao longo 
de intensos meses de pesqui-
sa, levantamentos, captação de 
entrevistas e produção editorial 
e gráfica, contou com a colabo-
ração de uma equipe de cerca 
de 20 profissionais de diversas 
áreas da comunicação.

O resultado foi a publicação 
de 2 mil exemplares do livro, 
que contou com patrocínio do 
Grupo Lwart e da Zilor Energia 
e Alimentos (na época Zillo Lo-
renzetti) e apoio da Prefeitura 
Municipal e do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial). Impresso em 238 
páginas, o “Grandes Famílias 
de Lençóis Paulista e Macatu-
ba” contou a história de luta e 
conquistas de 54 famílias. Imi-
grantes de outros países, pes-
soas vindas de outros estados 
ou nascidas aqui mesmo, na 
região. Pessoas de garra e de fi-
bra, cidadãos lençoenses e ma-
catubenses, de nascença ou de 
coração, que se estabeleceram 

De acordo com o empre-
sário José Antônio Foganholi, 
o Pardal, novo proprietário do 
ECO, que assumiu o comando 
do jornal no final de abril, é 
com a mesma proposta de res-

PROJETO - Capítulos publicados nas edições de sábado serão compilados em reedição do livro “Grandes Famílias”

FUTURO - José Antônio Foganholi fala de novos projetos para O ECO

gatar um pouco dessas histórias 
e homenagear cada uma das 
famílias, que O ECO relança 
o projeto no próximo mês. Se-
gundo ele, um dos fatores que 
motivaram a decisão de publi-
car uma reedição do livro foi a 
grande procura por exemplares, 
que, devido à tiragem limitada, 
acabaram se esgotando por con-
ta da grande demanda de leito-
res interessados no assunto.

“A primeira edição do livro 
foi lançada em 2005, há quase 
15 anos, mas muitas pessoas ain-
da procuram por exemplares até 
hoje. É um importante registro 
de nossa história e isso não pode 
ficar limitado a apenas alguns 
leitores. Assumi o jornal com 
o compromisso de manter viva 
essa história. Nada melhor do 
que começar colocando em prá-
tica um projeto como esse. Tive-
mos várias conversas a respeito 
e decidimos não apenas publi-
car uma segunda edição, mas 
publicar uma edição revisada e 
atualizada, trazendo fatos novos 
e contemplando outras famílias 
que não entraram na primeira 
edição”, explica Pardal.

Ainda segundo o empre-
sário, outra mudança em re-
lação ao primeiro livro será a 
separação entre lençoenses e 
macatubenses. A ideia é que 
a reedição do “Grandes Famí-
lias” inclua apenas as famílias 
de Lençóis Paulista, para que 
as histórias das proles de Ma-
catuba sirvam como enredo 
para a produção de um segun-
do livro que será lançado na 
próxima etapa do projeto. Den-
tro do planejamento editorial 
também está em estudo a pro-
dução futura de edições com 
famílias das outras cidades da 
área de cobertura do jornal.

PROJETOS
Por falar em planejamento, 

Foganholi adianta que O ECO 
também se prepara para a im-
plantação de outros projetos 
que devem se somar às edições 
impressas. O foco inicial é o 
trabalho voltado às plataformas 
digitais, como o site (www.jor-
naloeco.com.br) e as redes so-
ciais. A partir da próxima sema-
na, inclusive, o jornal promove 
uma importante mudança, 
passando a circular apenas aos 
sábados com a edição impressa, 
mantendo atualização diária na 
internet e buscando levar a no-
tícia com mais rapidez ao leitor, 
com a mesma credibilidade e 
critério que marcam a trajetória 
de 81 anos do jornal.

“O mundo está constan-
temente em transformação e 
não podemos ignorar o fato de 
que o perfil de nossos leitores 
também está. Em 2016, O ECO 
promoveu uma grande mudan-
ça com o lançamento do novo 
site. Nesses mais de três anos e 
meio no ar, o número de aces-
sos cresceu consideravelmente. 
Hoje, para se ter uma ideia, são 
quase 150 mil acessos mensais, 
com uma média de 40 mil usu-
ários únicos. Nossos relatórios 
apontam que mais de 80% dos 
acessos partem de celulares. 
É uma nova realidade a qual 
pretendemos dar mais atenção 
a partir de agora. Muitas pes-
soas, sobretudo as mais jovens, 
já se habituaram a ter a notícia, 
literalmente, na palma de suas 
mãos. Vamos nos aproximar 
mais desses leitores, sem deixar, 
porém, de dar atenção àqueles 
que ainda não dispensam a lei-
tura do impresso. Este é o ECO 
que queremos, um ECO para 
todos”, completa Pardal.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: REPRODUÇÃO
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BENEFICENTE

AMADOR

OPEN FRIGOL DE TÊNIS

Esporte
MEIO CAMINHO
O PSG está disposto a facilitar a saída de Neymar para o Barcelona. Diante da vontade exposta 
do craque de deixar o clube, os franceses reduziram o valor inicial de €$ 300 milhões (R$ 
1,3 bilhão) para os mesmos €$ 222 milhões (R$ 967 milhões) gastos em agosto de 2017. A 
ideia do Paris é, pelo menos, recuperar o valor investido, já que manter sua principal estrela 
descontente em fi car não é a intenção. A informação é do jornal francês Le Parisien.
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Apae de Lençóis Paulista realiza 1ª Corrida Solidária
Evento marcado para agosto terá toda a renda 
obtida com as inscrições destinada à entidade

Elton Laud

Está confirmada para o dia 
18 de agosto a 1ª Corrida 
Solidária da Apae (Asso-

ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Lençóis Pau-
lista. O evento, organizado pela 
empresa 3LR Marketing Espor-
tivo, é beneficente com toda a 
renda obtida com as inscrições 
destinada à entidade local. Os 
interessados devem se cadas-
trar exclusivamente pelo site 
www.3lr.esp.br/corrida-apae-
-lencois-pta. O prazo termina 
no dia 11 de agosto, mas o nú-
mero de vagas é limitado.

A 1ª Corrida Solidária da 
Apae contempla percursos 
de quatro e oito quilômetros, 
além de caminhada de quatro 
quilômetros e corrida kids, 
com trajetos de 50 a 300 me-
tros, de acordo com a faixa etá-
ria das crianças (de quatro a 13 
anos). Para as corridas de qua-
tro e oito quilômetros, a idade 

mínima para a inscrição é de 
16 anos. Para a caminhada, po-
dem se inscrever participantes 
a partir dos 10 anos. Menores 
de idade, no entanto, precisam 
de autorização dos pais ou res-
ponsáveis legais.

As largadas e chegadas de 
todas as modalidades aconte-
cem na estrutura montada em 
frente à sede da Apae, na Rua 
Vinte e Oito de Abril, 1295, no 
Jardim Ubirama. A provas de 
quatro e oito quilômetros e a 
caminhada têm início previsto 
para as 8h30. A corrida kids 
acontece a partir das 10h. Se-
gundo a organização, os mapas 
com os respectivos trajetos das 
provas devem ser divulgados 
nas próximas semanas no site 
do evento (www.3lr.esp.br/
corrida-apae-lencois-pta).

PREMIAÇÃO
De acordo com o regu-

lamento, todas as pessoas 
que concluírem o percurso 

para o qual foram inscritas 
recebem medalhas pela par-
ticipação. Os três primeiros 
colocados nas classificações 
gerais masculina e feminina 
das corridas ganham troféus. 
Tanto no masculino quanto no 
feminino, a competição tam-
bém premia com medalhas os 
três melhores por faixas etá-
rias (16-19 anos, 20-24 anos, 
25-29 anos, 30-34 anos, 35-39 
anos, 40-44 anos, 45-49 anos, 
50-54 anos, 55-59 anos, 60-64 
anos, 65-69 anos e partir de 
70 anos). Entre os atletas PCD 
(Pessoas com Deficiência), 
recebem medalhas os três pri-
meiros na classificação geral 
de cada sexo e os três primei-
ros da categoria cadeirantes.

INSCRIÇÕES
Os interessados em parti-

cipar devem se inscrever pelo 
site www.3lr.esp.br/corrida-
-apae-lencois-pta. O prazo ter-
mina no dia 11 de agosto, mas 
o número de vagas é limitado. 
O valor das inscrições para as 
corridas de quatro e oito qui-
lômetros varia de R$ 46 a R$ 

75, dependendo do lote. Para 
a caminhada de quatro quilô-
metros e corrida kids, o valor 
é R$ 30. Idosos e deficientes fí-
sicos têm direito a 50% de des-
conto, de acordo com as regras 
descritas no regulamento, que 
está disponível no site citado 
acima. O valor das inscrições 
não inclui a taxa de serviço co-
brada pelo site.

ENTREGA DOS KITS 
A entrega dos kits deve 

ser feita no dia 17 de agosto, 
em local e horário ainda não 
divulgados pela organização. 
No ato da retirada, cada par-
ticipante deve apresentar o 
comprovante de pagamento da 
inscrição e fazer a doação de 
um litro de leite longa vida. A 
retirada por terceiros deve ser 

feita mediante apresentação de 
autorização, de acordo com o 
modelo disponibilizado no site. 
Os kits para os participantes 
das corridas de quatro e oito 
quilômetros contêm número 
de peito com chip, camiseta de 
manga curta e sacolinha. Os 
participantes da caminhada e 
da corrida kids recebem ape-
nas a camiseta.

CORRIDA SOLIDÁRIA - Evento em prol da Apae acontece no dia 18 de agosto

Quatro jogos movimentam a quarta rodada da Série A
Jogos acontecem neste domingo (30) na Cecap e em Alfredo Guedes

Elton Laud

As equipes da Série A do 
Campeonato de Futebol 
Amador de Lençóis Pau-

lista voltam a campo na manhã 
deste domingo (30). A tabela 
divulgada pela Secretaria de 
Esportes e Recreação do muni-
cípio, que organiza a competi-
ção, prevê a disputa de quatro 
partidas válidas pela quarta 
rodada, que acontecem no Es-
tádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap) e no Estádio Munici-
pal Zeferino Ribeiro Sobrinho 
(Alfredo Guedes).

Abrindo a rodada, às 8h, 
no campo da Cecap, o Grêmio 
Cecap mede forças com a repre-
sentação do São Cristovão. Em 
seguida, às 10h, o Expressinho 
duela com o Unidos do Júlio 

DUELO - Santa Luzia (uniforme claro) e Açaí encerram a 
rodada em Alfredo Guedes

Ferrari. No distrito de Alfredo 
Guedes, às 8h, o Atlético Len-
çóis joga contra o combinado 
do Asa Branca. Na sequência, 
às 10h, o Santa Luzia entra em 
campo diante do Açaí.

JOGO ADIADO
Na tarde do último domingo 

(23), em Alfredo Guedes, foi rea-
lizada a partida entre Expressinho 
e Nova Lençóis/CUP, válida pela 
terceira rodada. O jogo, que seria 

disputado no dia 16, mas foi adia-
do a pedido das equipes, terminou 
com vitória de 5 a 0 do Expressi-
nho, que balançou as redes com 
Rafael Rodrigues (2), Marcos dos 
Santos (2) e Jeferson Tiago Roda.

SÉRIE B
A próxima rodada da Série B 

será disputada apenas no dia 7 de 
julho. No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), às 8h, o 
Real Lençóis enfrenta o Alfredo 
Guedes. Às 10h, jogam MA FC e 
Esperantina. No campo do Cen-
tro Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama), às 8h, o Capital encara 
o Grêmio da Vila. Às 10h, entram 
em campo Atlétiko Kaju e Pau-
lista. Na Cecap, às 8h, o Reduto 
pega o Esportivo União. Às 10h, 
duelam Nacional e Liverpool. Em 
Alfredo Guedes, às 8h, o Guara-
ni joga contra o Chape. Às 10h, 
medem forças União Primavera e 
Unidos da Vila.

Atleta de Jundiaí fatura título da categoria Especial
Júlio Silva derrotou bauruense Daniel Bustamante na fi nal e faturou o prêmio de R$ 2 mil do torneio

Elton Laud

Com a participação de atle-
tas profissionais e amado-
res de diversas cidades do 

estado de São Paulo, foi encer-
rada no último domingo (23), 
em Lençóis Paulista, a quarta 
edição do torneio Open Frigol 
de Tênis. A competição, promo-
vida pelo Clube Esportivo Ma-
rimbondo (CEM), foi disputada 
durante três finais de semana 
de junho. Segundo a organiza-
ção, foram registradas mais de 
250 inscrições.

O Open Frigol de Tênis foi 
disputado em 15 categorias, sen-
do 10 no masculino (até 10 anos, 
11-12 anos, 13-14 anos, Inician-
te, A, B, C, D, acima de 50 anos 
e acima de 60 anos), quatro no 

OS MELHORES - Na foto, Daniel Bustamante e Júlio Silva, vice-
campeão e campeão do Open Frigol de Tênis 2019

feminino (Iniciante, A, B e C), 
além da categoria Especial, 
que reuniu apenas atletas e ex-
-atletas profissionais, alguns, 
inclusive, com boas posições no 

ranking da ATP (Associação de 
Tenistas Profissionais).

A disputa do título da cate-
goria Especial ocorreu no do-
mingo (23) e terminou com o 

ex-atleta Júlio Silva, de Jundiaí, 
como campeão. O segundo 
lugar ficou com Daniel Busta-
mante, de Bauru. Silva, que já 
ocupou a 144ª posição na ATP, 
recebeu R$ 2 mil pelo título, Já 
Bustamante faturou R$ 1 mil. 
Ao todo, a competição distri-
buiu R$ 10 mil de premiações 
em dinheiro.

Além da categoria Espe-
cial, o último final de semana 
colocou em quadra os atletas 
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 fo-
ram disputados os torneios das 
categorias A, B, C, Iniciante e 
até 10 anos, no masculino; e A, 
B e Iniciante, no feminino.

HANDEBOL - A equipe sub-16 de Lençóis Paulista ficou com o vice-
campeonato da fase sub-regional dos Jogos Infantis do Estado de 
São Paulo. Depois de estrear com uma vitória de 20 a 14 sobre o time 
de Iacanga, em partida disputada na segunda-feira (24), em Bauru, os 
lençoenses perderam de 23 a 17 para Agudos na final disputada na 
quarta-feira (26), na casa dos adversários. Amanhã (30), em Jaú, as 
equipes adulta e mirim jogam pela Liga Regional. Os adversários são 
Agudos e São Manuel, respectivamente.

FUTSAL - A equipe masculina adulta de futsal da Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis Paulista está disputando a Liga 
Paulista de Futsal. A estreia foi no último sábado (22), na cidade 
de São Roque, com derrota de 3 a 2 para os donos da casa. Na 
noite da quinta-feira (27), a equipe jogou no Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lorenzetti Filho (Tonicão) e terminou empatando 
em 3 a 3 com o time do Centro Avareense. O próximo jogo é no 
dia 30 de julho, fora de casa, contra o Jahu Futsal.

BASQUETE - Na última terça-feira (25), a equipe sub-16 da Alba 
(Associação Lençoense de Basquetebol) fez sua estreia na fase 
sub-regional dos Jogos Infantis da Secretaria de Esportes, Lazer e 
Juventude do Governo do Estado de São Paulo. Na partida disputada 
na cidade de Iacanga, a equipe lençoense conquistou uma vitória de 
55 a 25 sobre o time local. Neste sábado (29), às 10h, o time entra em 
quadra pela LBC (Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista) em jogo 
fora de casa, contra o Bauru Basket B.
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CINEMA IN CONCERT

MUSICAL

CURSOS GRATUITOS PEÇA CIRCENSE NO PALCO

Cultura
BAIRRO FELIZ
A Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista realiza neste sábado (29), a partir das 14h, 
mais uma edição do Projeto Bairro Feliz. O evento, que acontece na Praça de Esporte 
e Lazer Silvio Capoani Júnior, no Jardim do Caju, conta com diversas apresentações 
artísticas com alunos do Projeto Guri e outros grupos locais, além de uma estrutura 
com brinquedos infl áveis para as crianças. O evento é aberto à comunidade.
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MÚSICA AO VIVOSHOWCONTAÇÃO DE HISTÓRIASTAND UP

Neste sábado (29), a partir 
das 20h30, o Bar do Portu-
guês, em Lençóis Paulista, 
recebe a dupla Dú e Douglas, 
que se apresenta ao público 
com um repertório afi na-
díssimo repleto de clássicos 
do pop e rock. A entrada é 
gratuita. Para outras infor-
mações sobre promoções e 
reservas de mesa o telefone 
é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua Méxi-
co, 197, no Jardim Bela Vista.

Neste sábado (29), a partir 
das 19h, na Zank Eventos, em 
Lençóis Paulista, tem música 
ao vivo. Quem se apresenta 
é o quarteto “Os 40tões”, to-
cando os melhores sucessos 
do pop e rock nacional e in-
ternacional. A entrada é gra-
tuita e permitida para maiores 
de 18 anos. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3264-
5100. A Zank Eventos fi ca na 
Rua Humberto Alves Tocci, 
1050, no Jardim Humaitá.

Na próxima quinta-feira (4), 
em duas sessões às 14 e às 
15h, tem contação de história 
no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis Paulis-
ta, com a atriz Leda Fernan-
des. As vagas são limitadas 
e os agendamentos podem 
ser feitos no próprio Teatro, 
que fi ca na Rua Coronel Álva-
ro Martins, 790, na Vila Nova 
Irerê. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne (14) 3264-0044.

Neste sábado (29), às 21h, a 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista, recebe o show “É 
hora de stand up”, com Caio 
Morelli e participação dos 
humoristas Junior Grigole-
ti e Pedro Prudente. Os in-
gressos estão à venda a R$ 
20 na Casa da Cultura, Beer 
In Night e pelo site www.
sympla.com.br. A Casa da 
Cultura fi ca na Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro.

Agenda cultural
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Maestro João Carlos Martins e Bachiana 
Filarmônica voltam a Lençóis Paulista
Apresentações gratuitas acontecem entre os dias 5 e 7 de julho no Teatro Municipal

Da Redação

A Lwart Lubrificantes, por 
meio da Lei de Incentivo 
à Cultura e com apoio da 

Secretaria de Cultura de Lençóis 
Paulista, traz para a cidade mais 
um grande espetáculo: o “Cinema 
In Concert”, projeto do maestro 
João Carlos Martins com a Ba-

chiana Filarmônica do Sesi-SP. As 
apresentações gratuitas acontecem 
entre os dias 5 e 7 de julho, no Te-
atro Municipal Adélia Lorenzetti.

O repertório do espetáculo traz 
grandes trilhas de filmes inesque-
cíveis do cinema, como “E o Vento 
Levou”, “O Poderoso Chefão”, 
“Cine Paradiso” e até um medley 
de trilhas de Steven Spielberg, sob 

o comando de Martins, amante da 
sétima arte. No total, 36 músicos 
conduzem a plateia pelas canções 
clássicas. Várias delas, inclusive, 
ganham reforço nas vozes do tenor 
Jean William e da soprano Anna 
Beatriz Gomes.

Algumas das trilhas são ver-
dadeiras identidades sonoras das 
películas e facilmente reconheci-

das nos primeiros acordes. É fácil 
sentir a melodia romântica de “E o 
Vento Levou”, os violinos sincroni-
zados de “ET, o Extraterrestre” ou 
o grave do violoncelo que dá todo 
o clima de suspense de “Tubarão”, 
entre alguns exemplos.

As apresentações do projeto 
“Cinema In Concert”, acontecem 
na sexta-feira (5) e no sábado (6), 

SÓ CLÁSSICOS - Sob o comando do maestro João Carlos Martins, 
Bachiana Filarmônica apresenta repertório com grandes trilhas do cinema

às 20h, e no domingo (7), às 11h, 
no Teatro Municipal, que fica na 
Rua Cel. Álvares Martins, 790, 
na Vila nova Irerê. A retirada dos 
ingressos acontece a partir da 

terça-feira (2), na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian (Rua 
Sete de Setembro, 934, no Centro. 
Outras informações pelo telefone 
(14) 3263-6525.

Teatro Municipal recebe “Biografi a Desautorizada” amanhã
Peça traz no elenco o ator André Gonçalves com participação do diretor e músico Rafael Ponzi

Flávia Placideli

Encerrando a programação 
no mês de junho do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzet-

ti, neste domingo (30), às 20h, 
tem a peça musical “Biografia 
Desautorizada, estrelada pelo 
ator André Gonçalves, com 
participação do diretor e músi-
co Rafael Ponzi. O espetáculo é 
promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultu-
ra) com recursos provenientes da 

Lei Rouanet e patrocínio das em-
presas Zilor, Lwart Lubrificantes, 
Bracell, Duratex e Frigol.

Em “Biografia Desautorizada”, 
André Gonçalves dá vida a cinco 
personagens que relatam suas ex-
periências com drogas. O ator in-
terpreta desde o roqueiro viciado 
em cocaína até o artista sonhador 
e dependente de maconha. Além 
disso, ele passa por personagens 
como o alcoólatra em crise de 
idade e o traficante moderno que 
falsifica receitas 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 partici-
pa 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 a disponibilidade de 
ingressos deve ser consultada no 
saguão do Teatro Municipal, que 
fica na Rua Cel. Álvares Martins, 
790, na Vila nova Irerê. O telefo-
ne para outras informações é o 
(14) 3263-0044.

OFICINA
Durante a passagem por 

Lençóis Paulista, o ator André 
Gonçalves também realiza uma 
oficina de teatro, que acontece 
no domingo (30), das 15h ás 17h, 

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

no saguão do Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti.

No encontro, o ator aborda 
suas experiências profissionais e 
relata a convivência com atores, 
diretores e produtores, tanto de 
teatro como de cinema e televisão. 
A oficina é dedicada para atores, 
estudantes de teatro e interessados 

na carreira de ator.
A oficina é gratuita, mas os 

lugares são limitados. As inscri-
ções devem ser feitas com antece-
dência na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian (Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro). 
Outras informações pelo telefone 
(14) 3263-6525.

Casa da Cultura abre vagas 
para segundo semestre

Cia Los Circo Los apresenta 
“Versão Brasileira”

Alunos da Casa da Cultura 
apresentam hoje (29)

Inscrições começam na segunda-feira (1) e 
seguem até o preenchimento das turmas

Espetáculo acontece dia 4, no Teatro Municipal; 
ingressos podem ser retirados na Casa da Cultura

Mostra “Despertar de Teatro” acontece a 
partir das 19h, no Teatro Municipal

Flávia Placideli

A Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian ini-
cia na segunda-feira (1), 

as inscrições para vários cursos 
gratuitos oferecidos no segundo 
semestre deste ano. As vagas serão 
efetivadas por ordem de inscrição. 
Os interessados devem compare-
cer ao local com o Cartão do Ci-
dadão, além de dois gibis ou livros 
infantis novos ou em bom estado, 
que serão doados à Biblioteca In-

fantil Monteiro Lobato.
Serão oferecidos cursos em 

três períodos (manhã, tarde e noi-
te) nas áreas de música, dança, te-
atro e pintura para crianças, jovens 
e adultos. As matrículas podem 
ser feitas das 8h às 17h na própria 
Casa da Cultura, que fica na Rua 
Sete de Setembro, 934, no Centro. 
Menores devem estar acompanha-
dos dos pais ou responsáveis. Para 
outras informações sobre os cur-
sos, horários e número de vagas o 
telefone é o (14) 3263-6525.

OPORTUNIDADE 
Inscrições começam na 
segunda-feira (1), na 
Casa da Cultura

CONFIRA OS CURSOS E QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS

Coral infantil (7 a 11 anos) - 30 
vagas

Coral municipal (adultos) - 20 vagas
Musicalização infantil (5 a 6 anos) 
- 7 vagas
Ballet (5 a 7 anos) - 50 vagas
Percussão (a partir de 10 anos) - 1 

vaga
Percussão (a partir de 8 anos) - 6 

vagas 
Street (de 8 a 11 anos) - 39 vagas
Street (a partir de 12 anos) - 33 

vagas
Street (acima de 25 anos) - 20 

vagas
Ritmos (acima de 16 anos) - 15 

vagas
Jazz (8 a 11 anos) - 23 vagas
Dança de salão (acima de 16 anos) 

- 30 vagas
Flamenco (acima de 16 anos) - 15 

vagas
Teatro (6 a 8 anos) - 8 vagas
Teatro (10 a 12 anos) - 8 vagas
Teatro (14 a 17 anos) - 4 vagas
Teatro (12 a 14 anos) - 3 vagas
Teatro (a partir de 18 anos) – 4 

vagas
Violão (10 a 15 anos) - 27 vagas
Violão (a partir de 16 anos) - 15 

vagas
Viola Caipira (a partir de 12 anos) 

- 10 vagas
Cordas friccionadas (viola erudita, 

violino, violoncelo, contrabaixo) - 10 
vagas

Piano (8 a 12 anos) - 1 vaga
Teclado (8 a 12 anos) - 2 vagas
Pintura em tela (a partir de 18 anos) 

- 3 vagas
Pintura em tela (9 a 16 anos) - 2 

vagas

Flávia Placideli

Na próxima quinta-feira (4), às 
19h30, o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em Len-

çóis Paulista, recebe a peça “Versão 
Brasileira”, um divertido espetáculo 
de palhaços que chega para divertir 
todas as idades. Com entrada gratui-
ta, a atração é promovida pela Alic 
(Associação Lençoense de Incentivo 
à Cultura) com recursos provenien-
tes da Lei Rouanet e patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart Lubrifican-
tes, Bracell, Duratex e Frigol.

Apresentado pela Cia Los Circo 

Los, de Campinas, o espetáculo con-
ta com versões tipicamente brasilei-
ras de cenas clássicas do circo. Com 
muita comicidade, malabarismo, 
dança, acrobacias e mágica, o públi-
co é convidado a brincar e se surpre-
ender. A trilha sonora empolgante e 
as rápidas trocas de figurinos mar-
cam o ritmo frenético do espetáculo.

O espetáculo tem classificação 
indicativa livre. A entrada é gratuita 
e os ingressos podem ser retirados a 
partir das 12h da segunda-feira (1), 
na Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian (Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro). 

Flávia Placideli

Colocando em prática o que foi 
aprendido no primeiro semes-
tre, neste sábado (29), às 19h, 

os alunos do curso de teatro da Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian apresentam a mostra “Des-
pertar de Teatro”. A apresentação 
acontece no Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti. A entrada é gratuita e 
os ingressos podem ser retirados na 
recepção da Casa da Cultura.

Sob direção de Rodolfo Braga e 
Adriane Matias, a mostra é dividida 
em sete apresentações de grupos de 

alunos: Suassuna, com “O Auto da 
Compadecida”; Sketch, com “Cena-
-Bullying”; Ziraldo, com “Flicts”; 
Sketch, com “Cena - Amizade Tóxi-
ca”; Orígenes, com “Aventuras em 
São Saruê”; Sketch, com “Cena - 
Saudade”; Taltos de Teatro, com tre-
cho da peça “O mundo vai acabar 
e ela só quer dançar”. O espetáculo 
ainda tem participação especial do 
grupo Revirando.

A entrada é gratuita e os ingres-
sos podem ser retirados na recepção 
da Casa da Cultura, ou no próprio 
Teatro Municipal (Rua Cel. Álvares 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê).
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Compartilhando a ARTE PELO MUNDO
Artista plástica Sílvia 
Jacon Bolen realiza 
exposição em Bauru

Flávia Placideli

Com mais de 40 anos de pro-
fissão e após participar de 
uma longa temporada de 

exposições na Europa, a artista 
plástica Sílvia Jacon Bolen chegou 
hoje (29) ao Brasil para preparar 
sua nova exposição “As Quatro Es-
tações”, que tem início na próxima 
semana na cidade de Bauru. Neste 
trabalho, a artista, através de seus 
quadros, convida o público a bus-
car dentro de si o que a natureza 
expressa em seu grande show das 
estações, equinócios e solstícios.

Nascida em Agudos, Sílvia Ja-
con Bolen, de 61 anos, viveu toda 
sua infância em Lençóis Paulista. 
Ainda jovem, mudou-se para São 
Paulo, onde se formou em psico-
logia, ao mesmo tempo em que 
frequentava a Escola Panameri-
cana de Artes. Em Brasília, teve a 
oportunidade de aprender a técni-
ca de pintura a óleo, dedicando-
-se, também, à psicoterapia. Mais 
tarde mudou-se para Londres, na 

Inglaterra, onde se estabilizou na 
área de psicoterapia integrativa. Se-
gundo ela, foram anos valiosos em 
que teve a oportunidade de visitar 
os melhores museus e galerias da 
Europa. Atualmente, a artista e psi-
cóloga, que se dedica às duas áreas, 
mora em Viena, na Áustria.

“Eu trabalho como psicote-
rapeuta na terra do Freud, em 
Viena, desde 1997, quando me 
mudei. Paralelamente ao meu tra-
balho com o consultório, sempre 
trabalhei com artes plásticas. Mi-
nhas primeiras exposições foram 
em Brasília, na década de 1980”, 
conta Sílvia, que tem sua arte liga-
da ao movimento impressionista, 
no qual a luz e o movimento de 

pinceladas soltas tornam-se o prin-
cipal elemento da pintura. 

Em “As Quatro Estações”, a 
artista apresenta ao público uma 
analogia à questão do perma-
nente mudar, nascer e morrer, 
brotar, desabrochar, aquecer, 
esfriar, luzes e sombras que se 
fazem retratadas em um mundo 
de cores em permanente estado 
de mudança. Pela mão da artista, 
as estações do ano adquirem um 
sentido existencial.

“Meu trabalho como artista 
plástica tem uma grande influên-
cia do impressionismo e, nessa ex-
posição, em Bauru, essa influência 
é bastante visível. ‘As Quatro Esta-
ções’ apresenta primavera, verão, 

OBRAS - Quadros da 
artista plástica tem 

grande influência da arte 
impressionista

AS QUATRO ESTAÇÕES
Sílvia Jacon Bolen estará com 
sua exposição até o dia 9 de 
agosto em galeria de Bauru

PELO MUNDO 
Pintora em 
uma de suas 
exposições em 
Viena, na Áustria

outono e inverno não somente 
como aspectos vitais de transição 
e evolução de nosso planeta, mas 
como meio de evolução da cons-
ciência humana. Olhando para 
nossos ciclos de vida através do 
simbolismo de cada estação do 
ano, vamos nos reconhecer na ex-
plosão da nova vida na primavera; 
na luz, jovialidade e vitalidade do 
verão; no momento de mudanças 
e provisões do outono e na reclu-
são e silêncio do inverno. Tudo 
isso para depois voltar a renascer 
em um novo ciclo”, explica.

Filha do Dr. Hermínio Jacon 
e Maria Isabel Mattos Jacon, 
Sílvia diz que nunca perdeu o 
contato com os conterrâneos e se 
sente feliz em trazer um pouco 
de seu ‘mundo’ austríaco para o 
lugar onde tudo começou. Nas 
palavras do poeta Fernando Pes-
soa, ela define seu trabalho e sua 
trajetória até aqui. “Há um tem-
po em que é preciso abandonar 
as roupas usadas, que já têm a 
forma do nosso corpo, e esquecer 
os nossos caminhos, que nos le-
vam sempre aos mesmos lugares. 
É o tempo da travessia: e, se não 
ousarmos fazê-la, teremos ficado, 
para sempre, à margem de nós 
mesmos”, finaliza.

EXPOSIÇÃO
A exposição “As Quatro Es-

tações” tem abertura na próxima 
sexta-feira (5), a partir das 20h, 
na Galeria Municipal Angeli-
na W. Messenberg, que fica na 
Avenida Nações Unidas, 8-9, no 
Centro de Bauru. A mostra fica 
aberta ao público até o dia 9 de 
agosto. Seu trabalho ainda pode 
ser visitado através de seu websi-
te www.silviabolen.net.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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?

Ascana forma terceira turma 
do Programa Jovem Aprendiz
Quarta turma do 
projeto já iniciou 
o treinamento em 
Lençóis Paulista

Da Redação

Na última quarta-feira (26), 
no Salão Nobre do Paço 
Municipal Treze de Ju-

nho, em Macatuba, foi realizada 
a cerimônia de encerramento 
do Programa Jovem Aprendiz 
Ascana, com a formatura de 21 
jovens da cidade vizinha. A so-
lenidade contou com a presença 
do diretor de Relações Institu-
cionais da Ascana, Pedro Luís 
Lorenzetti, do prefeito Mar-
cos Olivatto, do vice-prefeito 
Amauri Bornello, do presidente 
da Câmara, Júlio César Saes, da 
representante da Zilor, Gabriela 
Zucari de Andrade, diretores, 
associados e convidados.

O Programa Jovem Aprendiz 
foca na cultura da cana-de-açúcar 
e é desenvolvido por meio de 
uma parceria entre a Ascana (As-
sociação dos Plantadores de Cana 
do Médio Tietê), Faesp (Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo), Senar (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural), Sindicato Rural de Len-
çóis Paulista e Ministério Público 
do Trabalho, com apoio da Pre-
feitura Municipal de Macatuba. 

Os 21 alunos que integram a 
quarta turma do programa, que 
neste ano está sendo realizada em 
Lençóis Paulista, também parti-
ciparam do evento e foram apre-
sentados. O projeto teve início em 

JOVEM APRENDIZ - Na foto, a turma de formandos de 
Macatuba e os alunos do próximo ciclo de Lençóis Paulista

2016, em Lençóis Paulista. Em 
2017 foi realizado em Pederneiras 
e em 2018 em Macatuba.

O diretor de Relações Insti-
tucionais da Ascana, Pedro Luís 
Lorenzetti, falou da importância 
do Programa Jovem Aprendiz e 
do orgulho de todos os associados 
em poder capacitar jovens para o 
mercado de trabalho, para o se-
tor sucroenergético e para a vida, 
formar jovens que tenham respei-
to com seus colegas com o meio 
ambiente e com a legislação.

“Eu quero agradecer a Pre-
feitura de Macatuba, na pessoa 
do prefeito Marcos Olivatto, que 
cedeu o Centro Municipal Profis-
sionalizante (CEMP) para as au-
las teóricas, a equipe que partici-
pou direta ou indiretamente deste 
projeto, agradecer aos professores 
e a empresa Terra Verde. Hoje 
estamos formando uma turma e 

iniciando outra e as palavras da 
oradora Glaucia (aluna da tur-
ma) nos emocionou e indicou 
que estamos no caminho certo, 
porque, além de reconhecer a im-
portância do curso que estamos 
oferecendo, deixou transparecer 
o quanto essa turma aprendeu e 
evoluiu em todos os aspectos”, 
disse o diretor.

O prefeito Marcos Olivatto 
cumprimentou a todos os presen-
tes e em especial os alunos for-
mandos. “Eu estive lá no CEMP 
algumas vezes e acompanhei o 
curso, que teve até simulador da 
colhedeira de cana, e tenho cer-
teza que vai abrir muitas portas 
no mercado de trabalho. Quero 
agradecer a Ascana pela parce-
ria com a cidade, temos o curso 
de robótica, que é pioneiro na 
região, nos ajudou com a conser-
vação de estradas e por conta do 

temporal que assolou Macatuba 
o pessoal da cana ajudou muito. 
Obrigado por confiarem no nosso 
trabalho”, agradeceu o prefeito.

O diretor da Ascana, Luiz 
Carlos Dalben, cumprimentou os 
jovens que estavam se formando 
e também a nova turma de Len-
çóis Paulista que está iniciando 
o treinamento e os associados 
parceiros que patrocinaram os 
jovens. “Durante a execução do 
Hino Nacional, nós cantamos ‘o 
Brasil é gigante pela própria na-
tureza’, mas eu quero dizer que 
nós precisamos ser ‘gigantes’ pro-
fissional e moralmente. Estamos 
vivendo uma transição no país, 
um governo que merece nosso 
respeito e apoio, e acreditamos 
que quanto mais conhecimento 
os jovens tiverem, quanto mais 
se engrandecerem, poderão fazer 
com que nosso país se desenvol-
va. Vocês plantaram uma semen-
tinha e irão colher os frutos, mas 
não se esqueçam de que esta é 
apenas a primeira sementinha 
profissional que vocês estão rece-
bendo e os frutos serão melhores 
para aqueles que conseguiram 
aprender mais”, destacou.

O Programa Jovem Aprendiz 
tem duração de um ano e carga 
horária de 960 horas, com aulas 
práticas e teóricas e aborda te-
mas que vão de cidadania até ati-
vidades específicas do setor. Os 
jovens selecionados têm entre 18 
e 24 anos. Em Macatuba, as au-
las teóricas foram ministradas no 
CEMP por meio de uma parceria 
com a Prefeitura de Macatuba. Já 
as aulas práticas foram realizadas 
nas empresas dos associados que 
ficam no município.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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, Rodeio, 
completa. Tratar: (14) 
99715-3558

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

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

FUSCA 72 cor bran-
co, 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 - do-
cumentada - aceito 
troca. Troca só carro 
ou moto de menor 
valor e a diferença 
em dinheiro, valor R$ 
26.000,00. Falar c/ 
(14) 9.9793-7010 vivo 
whats.

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

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

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

VENDE-SE FUSCA 
1300l ano 1980.otimo 
estado. Tratar: (14) 
99625-6905

FORD FIESTA 1.6 
Sel AT 2017, cor 
prata, km 10 mil km. 
Tratar: (14) 3263-0834 
ou (14) 99751-2894.

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

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

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

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

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

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

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

VENDE- SE Agile, 
2011, fl ex, preto. Con-
tato (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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDICURE DOMI-
CÍLIO c/ hora marca-
da p/ idosas, agende 
seu horário. Tratar 
(14) 99658-6608.

PROJETO E arquite-
tura- Obras residen-
ciais e comerciais. 
Regularização e 
documentação junto 
à prefeitura..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUBINHO 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 Vis-
torias Veicular, vistoria 
em autos, motos, 
ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Bada-
ró, 523, Jd. Morumbi, 
(ao lado da ofi cina do 
Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 99711-
5644.

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

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

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

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

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

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

JS SANTOS 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, aten-
dimento 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/AN-
TENISTA – instala-
ção 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 
Residências ou 
Escritórios. Tratar (14) 
99896-2101

GALERIA MA-
RIA “Mistura do 
Brasil”. A loja que 
faltava em Lençóis 
Paulista, conta 
espaço natura, moda 
indiana, decorações 
de várias regiões do 
brasil, acessórios 
com muito requinte 
e bom gosto, além 
de vinhos, doces 
fi nos em cachepôs de 
madeira e a famosa 
bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul 
Gonçalves de Olivei-
ra, 113, descendo o 
banco do brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou 
(14) 99689-3939.

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

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

ESTUDANTIL 
PRESENTES Roupa 
de inverno é só aqui, 
aonde você encontra 
o melhor peças 
e melhor preço e 
atendimento hoje e 
sempre, conjuntos 
infantis e aduldos, 
blusa e calçados de 
todos os tamanhos 
pra você e tada 
família.. Todo com 
10% de desconto a 
vista ou parcelado no 
cartão em 6 vezes.
(14) 3263-2125

GLÓRIA BERNAR-
DINI Escritório de 
Engenhariaemail: 
gloria.esceng@yahoo.
com.br (14) 3281-4900

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

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

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas Ar-
tísticas com desenhos 
para fachadas comer-
ciais 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 aposenta-
doria afetarão você?  
Faça uma consulta 
conosco e entenda.  
sem compromisso. 
Escritório Contábil G5 
Contec LtdaRua José 
do Patrocínio nº 591, 
Centro, Lençóis Pta 
– SPFone: (14) 3263-
2015/ 3264-8282/ 
3264-6569

L.A.MUNCK – Lo-
cação de guindastes, 
Rua : Castro Alves,170 
JD Ubirama. Tratar: 
(14) 99117-2055 ou 
(14) 3263-6011

CABELEREIRO E 
Barbeiro a domicilio 
atendo pessoas 
idosas e enfermas 
que não podem sair 
de suas casas, tenho 
experiências no ramo 
a mais de 50 anos. 
Tratar: (14) 99191-
0232

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

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

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

AULAS PARTICU-
LARES. Matemática  
( Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 
99715 2968

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. 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 delí-
cia! Tratar na Rua Luiz 
Henrique de Camargo, 
21, Júlio Ferrari. Con-
tato (14) 3263-6502/ 
99659-6123 com 
Cícero Bearari

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

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

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

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

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE  UM 
guarda roupa com seis 
portas R$200,00, um 
fogão de quatro bocas 
elétrico e um botijão 
R$ 150,00, uma mesa 
de mármore c/ quatro 
cadeiras R$200,00, 
um rack e uma tele-
visão R$150,00,um 
balcão de pia de 1,20 
Mts. R$150,00,uma 
armário de cozinha 
branco bem conserva-
do de onze portas R$ 
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 
malas de viagem semi 
novas, medias tratar 
3263-1280

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

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

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

VENDE-SE  UM 
titulo do clube Marim-
bondo. Por um bom 
preço. Tratar cel. (14) 
99611-5694

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

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

13/07 – Campos do 
Jordão passeio com 
guarda local, almoço, 
trenzinho, meia 
pensão, pousada e 
transporte – festival 
de inverno.Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

14/07 –E xcursão 
para Ibitinga, valor 
R$ 30,00. Tratar: (14) 
3263-6938/ (14) 
3264-7919 / (14) 
99702-7108 / (14) 
99794-7639. Falar 
com Arlindo ou Eliza. 

27 A 30/07 – Cam-
pos do Jordão com 
pousada passeio de 
trenzinho almoço. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892

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

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

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

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

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

02/01/2020 PARA-
TY 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 NOIVAS 
- Para tornar seu 
casamento mais espe-
cial, conheçam o trio 
“Sonora - vocal femi-
nino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento 
de sua cerimônia seja 
inesquecível, com re-
pertório 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- lem-
brancinhas 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

CASA – Vila Contente – 
4 quartos sendo 3 suítes, 
1 sala de jantar, 1 sala 
de visita, 1 coz, 1 copa, 
2 banh, 1 lavanderia, 
4 garagem, churrasq, 
piscina – R$ 530.000,00. 
Cód 02689. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

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

CASA – Maria Luiza 
I – 2 quartos, 1 sala, 
1 banh, 1 coz, 1 copa, 
1 banh, 4 garag 
cob – R$ 190.800,00. 
Cód 02691. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Nova Lençóis 
– 4 quartos sendo 1 
suíte, 1 sala, 1 coz, 4 
banh, 1 lavanderia, sa-
cada, churrasq, garag 
cob – R$ 551.200,00. 
Cód 02694. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Antonieta 
I – 5 quartos sendo 
2 suítes, 1 sala, 1 
coz, 1 lavanderia, 
sacada, piscina, 
churrasq, garag 
cob – R$ 380.000,00. 
Cód 02701. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA –ANTONIE-
TA I – 3 quartos, 1 
sala, 1 coz, 2 banh, 2 
garag – R$ 780.000,00. 
Cód 02705. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Caju II – 2 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
1 lavanderia, 4 garag, 
edícula com churrasq, 
1 banh, 1 quarto – R$ 
169.600,00. Cód 
02707. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala, 1 coz, 2 banh, 
1 lavanderia, 4 garag 
cob – R$ 450.000,00. 
Cód 02711. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Julio Ferrari 
– 2 quartos, 1 sala, 1 
banh, 1 coz, 1 copa, 
área de serviço com 
2 quartos, 1 banh – 
R$ 110.000,00. Cód 
02714. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
1 copa, 2 banh,edícula 
com churrasq, 1 
quarto, 1 sala, 1 
banh, 1 lavanderia,1 
coz,2 garag cob – R$ 
500.000,00. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

APARTAMENTO  - 
Centro – 4 quartos 
sendo 1 suíte, 1 sala, 
1 coz, 1 copa, 1 lavan-
deria, garagem para 1 
carro – R$ 450.000,00. 
Cód 02752. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

CASA – Botucatu – 2 
quartos sendo 1 suíte 
c/ hidromassagem, 
1 sala visita, 1 sala 
de jantar, 1 coz 
americana, 3 banh, 
edícula com churrasq, 
1 banh,fogão a 
lenha,garagem ampla 
– R$ 200.000,00. 
Cód 02774. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 99728 
– 1313 / 3263 – 0021. 
Site: www.imobiliario-
a21lp.com.br

VENDE-SE APARTA-
MENTO no edifício 
Vitoria Régia, no 3º 
andar, sendo uma 
suíte, armário e guarda 
roupa embutidos, uma 
garagem, excelente 
localização e acesso. 
Valor ão e acesso. 
Valor R$360.000.00. 
tratar cel. (14) 99796-
9357 ou 99824-2768

VENDE-SE OU Troca 
Casa – 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia 
cobertas. Na Rua: João 
Flôrencio Amaral nº 
220 Bairro Monte Azul 
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 terreno 
253 m2 Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, 
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 cida-
de. Tratar com Juliane 
(14) 99726-0567

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

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

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

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

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

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

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

JD. PRINCÍPE 02 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 cozi-
nha. Banheiros com box 
de vidros temperados. 
A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. ZILLO, 
03 dormitórios (1armario 
planejado), sala estar, 
sala de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área c/ 
churrasqueira, lavan-
deria 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 
residencial) com piscina 
/rancho. Aceito apto 
ou casa como parte no 
negócio. Tratar: (14) 
99148-9959
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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

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

RESIDÊNCIA VEN-
DA: 176 m², 3 quar-
tos, sendo 1 suíte 
com closet e guarda 
roupas planejados, 
sala estar e jantar 
integradas, Cozinha 
com armários plane-
jados e coifa de inox, 
Banheiro social com 
armário, garagem 
para 2 carros, Área 
de lazer com chur-
rasqueira, lavabo e 
Lavanderia Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 - 
5928

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

VENDE-SE CASA 
pré moldada de 
madeira c/ excelente 
acabamentos e terre-
no 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 pa-
gamento. Tratar com 
Magno Ferreira cel: 
99795-2449

VENDO CASA de 
3 quartos, copa, 
cozinha, sala , gara-
gem pra dois carros, 
churrasqueira, cozi-
nha e lavanderia e 
dispensa nos fundos. 
Fica na cecap. Con-
tato Magno Ferreira 
99795-2449. Valor 
168,000.00

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

CHACARA P/ FESTA 
- 1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma 
geladeira e freezer, 
uma área com mesa 
e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde. Valor 
R$ 350,00/dia. Conta-
to: (14) 99772-7315

APARTAMENTO – 
Bauru – 2 quartos,1 
sala conjugada c/ 1 
copa, 1 coz ampla, 1 
área de serviço,1 banh 
soc,1 garag cob, por-
taria 24 h. R$ 680,00. 
Cód 02646. Ligue 14 
- 99771-7315

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

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

VILA DA Pratacasa 
sendo 01 dorm, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e vaga de 
garagem para 2 carros. 
Tratar com Cláudio 
pelo telefone 99772-
7716

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

RESIDENCIAL ATA-
LAIA Jardim Nova 
Lençóis apartamento 
02 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, a.s. 
e garagem. 

APARTAMENTO 
RIBEIRÃO Preto 
com 03 quartos e 02 
banheiros. Perto da 
UNAERP Tratar (14) 
99745-9808

ALUGO APTO de 
um quarto, cozinha e 
banheiro, cômodos 
independentes 50 m2, 
garagem com con-
trole, cerca elétrica, 
próximo ao centro, 
R$ 700,00 com água 
incluso, direto com o 
proprietário – última 
unidade - AV João 
Paccola, 1255 - Tel 
whats (14) 99614-
3191.

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

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

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 
Condicionado, Cozinha, 
Banheiro Social, Poço 
Artesiano, Mangueira, 
Pastagem, Plantação 
de Milho a 12 km de 
Lençóis, aceito resi-
dência como parte do 
negócio. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

REGIONAL ANDRA-
DE Assessoria Rural 
LTDA. Vai comprar 
seu imóvel rural? 
Consulte um Gestor 
Ambiental, assesso-
ria em regularização 
e avaliação de con-
formidade. Tratar (14) 
99721-7534www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

SÍTIO 1,09 alqueires 
na Vargem Limpa, 
com sede e benfei-
torias. 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 OU 
Troca-se por chácara, 
casa ou terreno, 01 
Caminhão Mercedes 
Bens 15/13 anos 
82 com o polis e 
caçambas para 
entulhos. Tratar: (14) 
99712-2211

VENDE-SE 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

TERRENO – Cen-
tro – 860 m²  - R$ 
650.000,00. Cód 
02677. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 
99728 – 1313 / 3263 
– 0021. Site: www.
imobiliarioa21lp.
com.br

TERRENO – Jd. 
Eden – 382 m² - R$ 
180.200,00. Cód 
02702. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 
99728 – 1313 / 3263 
– 0021. Site: www.
imobiliarioa21lp.
com.br

TERRENO – Villa-
citta – 560 m² - R$ 
200.000,00. Cód 
02772. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 
99728 – 1313 / 3263 
– 0021. Site: www.
imobiliarioa21lp.
com.br

TERRENO – Jd. 
Eden – 382 m² - R$ 
180.200,00. Cód 
02702. IMOB 21. 
Telefones: 14 – 
99728 – 1313 / 3263 
– 0021. Site: www.
imobiliarioa21lp.
com.br

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

ITAMARATY: 
VENDO um terreno 
plano com 501.74 M². 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126 5928

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

JARDIM ITAMA-
RATY: Terreno Es-
quina 523 m2 (vista 
Privilegiada) Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 – 
5928

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

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

PLANALTO, TER-
RENO de esquina, 
próximo a rotató-
ria, 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 – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

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

JD EUROPA – ven-
do terreno parte alta, 
ótima localização. 
Tratar (14) 98137-
7021

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

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

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

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

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

TERRENO RES. 
Antonio Lorenzetti 
Filho (ALF) apenas 
R$ 88.200,00. Entre 
em contato e confi ra 
a forma de pgto. 
Consult Imóveis 14-
3263-1118

LOTEAMENTO 
SAINT raphael – 
macatubaLotes com 
200 m² disponíveis 
para venda!Preços 
especiais! Informa-
ções: (14) 3264-5165 
(14) 99820-0872 José 
Carlos (whatsapp)

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

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

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

TERRENO NO 
Antônio Lorenzetti 
Filho aceita finan-
ciamento bancário 
Consult Imóveis 
(14)3263-1118 / 
99781-2567

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

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

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

PARQ. RES. Rondon 
– AV. Pref. Jacomo 
Nicolau Paccola 
Barracão c/ escritório, 
cozinha e banheiro, 
com (área construída 
400,00m² e área 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 Barbosalote 
4 quadras 6, 12 x 36,5 
- 459 m² - Tratar: (14) 
99614-3191

VENDE-SE 02 
terrenos juntos Grajau 
250m² cada um, mura-
do e nivelado. Tratar: 
(14) 99117-2055

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

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

SPAZIO VERDE 
Terreno, Quitado 
com 300m²,  locali-
zado na parte alta, 
excelente disposição 
e topografi a plana. 
R$ 200.000,00 
.Direto com proprie-
tário tratar cel: (14) 
99788-5669

PASTO COM 
15m²,4 divisões, 
água, luz, estábulo, 
triturador, bem pró-
ximo a cidade. Óti-
mo preço R$ 150,00 
mensais. Trata: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834



ELETRO ELETRO 
CENTROCENTRO

2X62X6

ELETRO 
SANTA CLARA

1x12

ROGETE
1x6

São 
Cristovão

1x11,9

??
1x6

HEMOLABHEMOLAB
4X64X6

GAS GAS 
HIDROHIDRO

2X62X6
DATA SMART

2x6

Cia. da Esfiha
2x3

????
1x11,9

BOLÃO
1x11,9

ERP GESTOR
2x6

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2019 •B6

Sociedade

Renan, Isadora e Arthur, na Cia da Esfiha

Mateus, Aline e Fernando, na Cia da Esfiha

Audeni e Brian, na Cia da Esfiha

Suelen e Vinicius, na Cia da Esfiha

Oscar e Fernanda, na Cia da Esfiha

Gabriel, Igor e Isa, na Cia da Esfiha

Rodrigo, Bianca e Thainá, na Cia da Esfiha

Milton, Deise e Milton, na Cia da Esfiha

Beatriz e David, na Cia da Esfiha
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Descontração e alegria tomando conta da noite lençoense. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

MAIS UMA PRIMAVERA - Natália Pontes 
apaga as velinhas neste domingo (30) e recebe os 
cumprimentos dos familiares e amigos. Sucesso!

DATA ESPECIAL - Rebeca Velozo estreia idade 
nova neste sábado (29) e festeja o dia ao lado 
dos amigos e da família. Tudo de bom!

É PIQUE, É PIQUE, É PIQUE - Natália Morelli 
aniversaria na segunda-feira (1) e recebe o carinho 
da família e dos amigos. Parabéns!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NOVO CICLO  
Eduardo Tosati 
faz aniversário 
hoje (29) e recebe 
os parabéns de 
toda a família, 
especialmente da 
esposa Luciane e 
dos filhos Bruno e 
Raul. Saúde e paz!

FICANDO MAIS 
VELHO - Marcelo 
Estrella completa 
mais um ano de vida 
na terça-feira (2) e 
comemora a data 
ao lado dos amigos 
e familiares, que 
desejam muitas 
felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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