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Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.
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O Rotary Club Cidade do Livro conseguiu a aprovação de subsídios que irão 
benefi ciar a Adefi lp (Associação dos Defi cientes Físicos de Lençóis Paulista).
No total, o clube garantiu a liberação de US$ 41,5 mil, cerca de R$ 164,7 mil na 
cotação atual, que devem ser utilizados para a aquisição de equipamentos
para a área de reciclagem, principal fonte de renda da entidade. 

Um evento realizado na noite de 
ontem (10), em Lençóis Paulista, 
marcou a entrega do Residencial 
Spazio Verde, primeiro loteamento 
fechado do município. Mais de 400 
pessoas participaram da entrega, 
que contou com a presença 
de representantes da empresa 
Aiello Urbanismo, responsável 
pelo empreendimento, e dos 
futuros moradores, que puderam 
contemplar de perto seus novos 
endereços durante um delicioso 
jantar oferecido pela empresa.

MAUS-TRATOS FUTEBOL

Após jogar cães 
em rio mulheres 
são multadas 

Equipes locais
se preparam para 
Amador 2019

A Polícia Ambiental multou duas mu-
lheres responsáveis por jogar oito fi lhotes 
de cães dentro do Rio da Prata, em Len-
çóis Paulista. O caso ocorreu no primeiro 
dia deste mês, mas a autuação foi feita no 
último fi nal de semana. As mulheres, que 
são irmãs, respondem por crime ambien-
tal de maus-tratos e receberam multa no 
valor de R$ 24 mil, já que é aplicado o va-
lor de R$ 3 mil para cada animal, termo 
contido no Artigo 32 da Lei 9.605/1998, 
que diz que praticar ato de abuso, maus-
-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos, a pena pode ser detenção, de 
três meses a um ano e multa. 

Está tudo pronto para mais uma 
temporada do Campeonato de Futebol 
Amador de Lençóis Paulista, que a par-
tir do próximo domingo (19) coloca em 
campo as equipes das séries A e B. Os 
jogos serão disputados em quatro pra-
ças esportivas da cidade. A Série A terá 
a participação de nove equipes: Grê-
mio Cecap, Expressinho, Santa Luzia, 
Asa Branca, Açaí, Nova Lençóis/CUP, 
Atlético Lençóis, além de São Cristó-
vão e Unidos do Júlio Ferrari, campeão 
e vice da Série B de 2018 (o São Cris-
tovão venceu a fi nal por 1 a 0). A Série 
B será disputada por 16 times, número 
recorde de participantes.A5 A2

Em boa 
HORA

Tudo
Pronto

DROGA

Homem é preso por 
tráfi co em Lençóis A5

JARDIM AMÉRICA

Rodada defi ne 
fi nalistas do society A2

CIRCUITO CULTURALTEATRO MUNICIPAL

Hoje (11) é dia de 
muita dança na 
Concha Acústica

Cia de Ballet do 
Rio de Janeiro 
chega a Lençóis

A Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), em Lençóis 
Paulista, recebe neste sábado (11), 
a partir das 20h30, a Cia Passinho 
Brazil, do Rio de Janeiro, que traz 
para o palco o espetáculo de dan-
ça “Favela Digital”. Integrando a 
programação de maio do Circuito 
Cultural Paulista, a apresentação 
conta com apoio da empresa Lwart 
Lubrifi cantes. Dirigido pelo coreó-
grafo Henrique Talmah, o musical 
“Favela Digital” traz como elenco 
dançarinos oriundos de comunida-
des do Rio de Janeiro.

Neste domingo (12), a partir das 
20h, o Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti, em Lençóis Paulista, recebe 
o espetáculo “Carmen”, com a Cia de 
Ballet do Rio de Janeiro. A peça promo-
vida pela Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura) com recursos 
provenientes da Lei Rouanet, conta com 
patrocínio das empresas Zilor, Lwart 
Lubrifi cantes, Bracell, Duratex e Fri-
gol. O espetáculo, com duração de uma 
hora, tem classifi cação indicativa de 12 
anos. A entrada é gratuita e a disponibi-
lidade de ingressos deve ser consultada 
no próprio Teatro Municipal. A9A9

Região já tem 2,1 mil casos de dengue
Números se aproximam aos da pior epidemia da história, em 2015, quando 2,4 mil pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti A5
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B2

DIA DAS MÃES

O ECO circula com 
guia de compras E1

CAMPANHA

Rotary realiza 
coleta de sangue 
na quinta (16)

O Rotary Club de Lençóis Paulista 
realiza mais uma campanha de doa-
ção de sangue na próxima quinta-feira 
(16). O objetivo da ação é contribuir 
para a reposição dos estoques do He-
monúcleo do Hospital Amaral Carva-
lho, de Jaú, que atende milhares de 
pacientes da região e de outras partes 
do estado de São Paulo e do Brasil. A 
coleta será realizada na sede do clube 
de serviços, das 18h às 21h. Para doar 
é preciso estar em boas condições de 
saúde, pesar mais de 50 quilos e ter 
entre 18 e 65 anos. A5

B1
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Esporte

SOCIETY

FUTEBOL

ATUAÇÃO DE GALA
Lucas Moura foi o protagonista da classifi cação do Tottenham para a fi nal da Liga dos 
Campeões da Europa. Depois de perder a primeira partida por 1 a 0 para o holandês Ajax e 
sair perdendo por 2 a 0 no jogo de volta, a equipe inglesa virou com três gols do brasileiro e 
vai enfrentar na decisão do título o conterrâneo Liverpool, que foi derrotado por 3 a 0 para 
o espanhol Barcelona no primeiro jogo e venceu por 4 a 0 o confronto decisivo.

Elton Laud

Está tudo pronto para mais 
uma temporada do Cam-
peonato de Futebol Ama-

dor de Lençóis Paulista, que 
a partir do próximo domingo 
(19) coloca em campo as equi-
pes das séries A e B. Os jogos 
serão disputados em quatro 
praças esportivas da cidade. 
Os times da Série A jogam 
no Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap) e no Estádio 
Municipal Zeferino Ribeiro 
Sobrinho (Alfredo Guedes). Os 
jogos da Série B acontecem no 
Estádio Municipal João Rober-
to Vagula (Vagulão) e no cam-
po do Centro Esportivo Zéfiro 
Orsi (Jardim Ubirama).

A Série A terá a participa-
ção de nove equipes: Grêmio 
Cecap, Expressinho, Santa 
Luzia, Asa Branca, Açaí, Nova 
Lençóis/CUP, Atlético Len-
çóis, além de São Cristóvão e 
Unidos do Júlio Ferrari, cam-
peão e vice da Série B de 2018 
(o São Cristovão venceu a final 
por 1 a 0).

O atual campeão Atleticano 
Lençoense, que conquistou o tí-
tulo do ano passado com uma 
vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio 
Cecap, mesmo com fim de uma 
suspensão de quatro meses so-
frida por conta de uma briga na 
semifinal da última Copa Im-
prensa, não se inscreveu.

Assim como no ano passa-
do, a competição será disputa-
da em grupo único na primeira 
fase. De acordo com a tabela 
divulgada pela Secretaria de Es-
portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, que organiza a com-
petição, todos os times jogam 
contra todos, em turno único, 
em busca das quatro vagas para 
a fase semifinal (1º x 4º e 2º x 
3º). O último colocado na clas-
sificação geral será rebaixado e 
disputará a Série B em 2020.

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Na edição deste ano da Sé-

rie A, as duas melhores equipes 
e os destaques individuais, re-
ceberão, além dos troféus e me-
dalhas, prêmios em dinheiro. O 
campeão fatura R$ 1 mil; vice-

Equipes lençoenses se preparam 
para o Campeonato Amador 2019
Competição começa no próximo domingo (19) com nove equipes na Série A e 16 na Série B

-campeão leva para a casa R$ 
600; já o artilheiro e o melhor 
goleiro ganham R$ 100 cada.

SÉRIE B
A Série B deste ano contará 

com 16 equipes, número recor-
de de participantes. Na primei-
ra fase, os times estão divididos 
em dois grupos de oito, que se 
enfrentam entre si (Grupo A 
contra Grupo B). Os quatro pri-
meiros colocados de cada chave 
avançam às quartas de final, 
quando ocorrem os confrontos 
mata-mata entre os times que 
iniciaram a competição no mes-
mo grupo, em formato similar 
ao Campeonato Paulista.

O Grupo A é composto por 
Atlético Kaju, Capital, Gua-
rani, MA FC, Nacional, Real 
Lençóis, Reduto e União Pri-
mavera. O Grupo B é formado 
por Alfredo Guedes, Chape, 
Esperantina, Esportivo União, 

Grêmio da Vila, Independente, 
Piauí e Unidos da Vila.

PRIMEIRA RODADA
Na primeira rodada, que 

acontece no próximo domingo 
(19), serão disputados qua-
tro jogos em cada série. Pela 
Série A, na Cecap, às 8h, o 
Unidos do Júlio Ferrari en-
frenta o Açaí; em seguida, 
às 10h, jogam São Cristovão 
e Nova Lençóis/CUP. Em Al-
fredo Guedes, às 8h, o Asa 
Branca encara o Santa Luzia; 
na sequência, às 10h, entram 
em campo Atlético Lençóis e 
Expressinho. Pela Série B, no 
Vagulão, às 8h, o Capital joga 
contra o Esperantina; logo de-
pois, às 10h, duelam MA FC 
e Independente. No Jardim 
Ubirama, às 8h, o Nacional 
pega o Chape; finalizando a 
rodada, às 10h, medem forças 
Guarani e Grêmio da Vila.

Elton Laud

A tarde deste sábado (11) 
será decisiva na 11ª Copa 
Lençóis de Futebol So-

ciety. A competição, promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulis-
ta com apoio da associação de 
moradores do Jardim América, 

CARAS NOVAS - CARAS NOVAS - Campeão e vice da Série B, em Campeão e vice da Série B, em 
2018, São Cristovão (camisa quadriculada) e Unidos 2018, São Cristovão (camisa quadriculada) e Unidos 

do Júlio Ferrari disputam a Série A neste anodo Júlio Ferrari disputam a Série A neste ano

Grêmio Cecap
Expressinho
Santa Luzia
Asa Branca

Açaí
Nova Lençóis/União Paulista

Atlético Lençóis
São Cristovão

Unidos do Júlio Ferrari

GRUPO A
Atlético Kaju

Capital
Guarani
MA FC

Nacional
Real Lençóis

Reduto
União Primavera

GRUPO B
Alfredo Guedes

Chape
Esperantina

Esportivo União
Grêmio da Vila
Independente

Piauí
Unidos da Vila

EQUIPES DA SÉRIE A EQUIPES DA SÉRIE B

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Rodada deste sábado defi ne 
fi nalistas no Jardim América
Jogos serão 
disputados no 
campo da Praça 
Jácomo Langona

coloca em campo as quatro me-
lhores equipes, que disputam as 
duas vagas na grande decisão. 
Os confrontos das semifinais 
foram definidos na rodada do 
último sábado (4), com a vitória 
de 4 a 2 do Asa Branca sobre o 
Real Madruga, em partida váli-
da pelo Grupo F.

O Grupo E terminou com o 
Estrela Várzea em primeiro lu-
gar, seguido pela representação 
do Jardim América. No Grupo 
F, as duas primeiras colocações 
ficaram com Asa Branca e Real 
Madruga. Dessa maneira, as par-
tidas das semifinais serão dispu-

tadas entre Asa Branca e Jardim 
América e entre Estrela Várzea 
e Real Madruga. Os jogos acon-
tecem às 15h e 16h, respectiva-
mente, no campo da Praça Jáco-
mo Langona, no Jardim América.

O encerramento da competi-
ção está previsto para o próximo 
sábado (18), com a disputa do 
terceiro lugar, às 15h, e a decisão 
do título, às 16h. Após as parti-
das, será realizada a cerimônia 
de premiação, com a entrega 
dos troféus e medalhas aos três 
primeiros colocados. Também 
serão premiados o melhor golei-
ro e o artilheiro do campeonato.
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José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente uni-

versitário, conferencista e autor de “Éti-
ca Ambiental” 

Cientistas londrinos realizaram pes-
quisas que comprovaram a ação 
nefasta da fuligem dos veículos 

movidos por combustível fóssil, na pla-
centa das gestantes. A ocorrência de 
partos prematuros, sensível perda de 
peso dos bebês, má formação de inúme-
ros órgãos, insufi ciência das faculdades 
mentais, multiplicação de anomalias de 
toda a ordem e aumento da mortalidade 
infantil, tudo está vinculado à respiração 
das grávidas. 

A recomendação dos pesquisado-
res às futuras mães: mudem seus há-
bitos. Locomovam-se apenas por vias 
não preferenciais, aquelas desprovidas 
de trânsito pesado ou, se possível, de 
qualquer veículo. 

Londres não é a cidade mais poluída 
do mundo. Feito um cotejo com as nos-
sas metrópoles, facilmente se chegará 
à conclusão de que nesse ranking esta-
mos no topo.

As partículas de veneno expelidas 
pelos automotores estão ceifando vidas 
e gerando sequelas nas mães que, mes-
mo após o parto, continuam a conservar 
resquícios da poluição atmosférica em 

seu organismo.
Enquanto isso, os países subdesen-

volvidos continuam a estimular a aqui-
sição de automóveis, o veículo mais 
egoísta do planeta. O investimento em 
carro elétrico ou movido por outra ma-
triz energética ainda é pífi o. Providên-
cias para reduzir a intensidade do uso 
desses agentes causadores de morte 
lenta inexistem. 

Triste sina a do Brasil que desprezou 
a ferrovia, adequada para a dimensão 
continental deste vasto território, em fa-
vor do envenenamento coletivo causado 
pelos milhões de automóveis hoje em 
uso. Envenenamento gerado enquanto 
em uso e perene contaminação do pla-
neta quando encerrada sua vida útil. O 
país das carcaças abandonadas, dos des-
manches, dos ferros-velhos, sem a logís-
tica reversa dos Países civilizados, onde 
o fabricante acompanha a trajetória de 
seu produto e cuida de reciclagem e de 
eliminação saudável de resíduos.

Mais um perdão que esta sociedade 
insensível e egoísta deve pedir às futu-
ras gerações. Os nascituros não fruirão 
de saúde integral, terão limites mais 
drásticos em sua aventura existencial, 
não atingirão a plenitude, tudo porque 
a humanidade resolveu continuar a se 
servir dos poluentes para se locomover. 
Que eles consigam nos perdoar!

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves 
é dirigente da Aspomil (Associação de 

Assistência Social dos Policiais Militares de 
São Paulo)

Tornou-se moda no Brasil da Nova 
República – a partir de 1985 – a 
criação de conselhos e comissões 

no âmbito da administração pública. 
Para guardar diferença em relação aos 
governos militares e se parecerem mais 
“democráticos”, governantes e parla-
mentares de então gestaram órgãos 
deliberativos ou simplesmente consul-
tivos destinados a auxiliar na tarefa de 
governar. Via de regra, eram compostos 
por segmentos da sociedade, represen-
tantes de correntes políticas ou de clas-
ses. Mas, com raras exceções, pouco ou 
nada decidiam, embora produzissem a 
ideia de soluções participativas. Duran-
te muito tempo repetiu-se nos corredo-
res do poder a máxima de que “quando 
não quer resolver a questão, o gover-
nante cria uma comissão para estudá-
-la”. Isso equivalia, praticamente, ao 
arquivamento, pois muitos dos temas 
jamais voltavam a ser discutidos.

A maior parte dos conselhos só servia 
para legitimar o que o governante preten-
dia executar e, ao mesmo tempo, livrá-
-lo do que não lhe interessava. Quando 
pertencentes a empresas estatais, ainda 
se prestavam para proporcionar polpudos 
jetons a seus participantes, alguns deles 
ministros ou parceiros políticos de quem 
estava no poder. A extinção 55 colegia-
dos, decretada pelo governo Bolsonaro, é 

medida acertada. A administração pública, 
pela sua natureza, tem seu quadro de atri-
buições defi nido em lei e não necessita de 
órgãos consultivos paralelos que a prática 
demonstrou inefi cientes, aparelhados e 
dispendiosos.

O país necessita de grande reforma ad-
ministrativa, que defi na claramente a fun-
ção de cada órgão e, principalmente, corte 
as gorduras e a montanha de cargos des-
tinados a abrigar os apadrinhados políticos 
que nada têm relacionado à fi nalidade. Te-
mos de retornar à simplicidade da máquina 
e garantir a sua transparência ao contribuin-
te. Dentro do clima de mudanças decorren-
te das eleições, o governo tem o dever de 
desemperrar a prestação de serviços, dela 
excluindo todos os que não estejam dire-
tamente focados na atividade fi m do órgão 
onde atuam. Os colegiados, na sua grande 
maioria, só serviram ao proselitismo dos 
governos e em pouco ou nada melhoraram 
os serviços ao público-alvo.

Precisamos estabelecer um tempo onde 
os serviços públicos sejam efi cientes e as-
sim reconhecidos pela população e que a 
Economia ofereça perspectivas de desen-
volvimento a quem queira investir tanto seu 
capital quanto o trabalho. Para isso ser pos-
sível, uma das medidas mais urgentes é a 
simplifi cação dos procedimentos e a retirada 
do viés ideológico (tanto de esquerda quan-
to de direita) dos serviços públicos. Chega de 
conselheiros, militantes e revolucionários. O 
país precisa de profi ssionais e que cada um 
cumpra com sua obrigação com competên-
cia e zelo. Em tempo: isso também deve va-
ler para estados e municípios...

Opinião
PARA PENSAR
 “O mal não pode 

vencer o mal. Só o bem 
pode fazê-lo.”

Leon Tolstói

FRASE
“Esses recursos representam um ganho muito grande dos pontos de vista ambiental e social, 
porque a Adefi lp realiza um importante trabalho com a reciclagem, que, além de contribuir com 
o meio ambiente, gera renda para os associados.”
Benedito Ventura, presidente do Rotary Club Cidade do Livro, sobre subsídios de R$ 164,7 mil destinados à entidade
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Que os nascituros nos perdoem!

O fi m dos conselhos

Até quando?

Um assunto bastante recorren-
te neste espaço, em 2019, tem 
sido a dengue. Não é para me-

nos, já que os números ganham pro-
porções alarmantes a cada semana 
que passa. Na edição deste sábado 
(11), O ECO revela que os casos con-
firmados nas seis cidades de sua 

área de cobertura (Lençóis Pau-
lista, Pederneiras, Agudos, Ma-
catuba, Areiópolis e Borebi) já 

ultrapassam os 2,1 mil. Só para 
se ter ideia, em 2015, na pior 
epidemia da história do país, 
foram registrados 2,4 mil ca-
sos nas mesmas cidades, de 

acordo com dados levantados 
pela reportagem.

No topo da lista deste 
ranking negativo aparece Agu-

dos, com mais de 1,4 mil casos, 

o dobro do que foi registrado em 
2015 (710). Lençóis Paulista, mesmo 
que em situação menos preocupan-
te, já registra 207 casos; há quatro 
anos foram 476 infecções.

Diante do cenário, que não deixa 
margem para otimismo, vale reforçar 
que fazer com que a dengue deixe de 
ser um problema de saúde pública 
só depende de uma coisa: bom sen-
so. A dengue só existe porque nós, 
cidadãos, não fazemos nossa parte 
e gastamos nosso tempo cobrando 
providências do poder público.

A dengue é um problema de to-
dos, não apenas dos governantes. 
Se todos não estiverem comprome-
tidos estamos condenados à derro-
ta nessa guerra contra um simples, 
mas perigoso mosquito chamado 
Aedes aegypti. Até quando?
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Faleceu nessa sexta-feira (10), aos 
83 anos, vítima de uma pancreatite 
crônica, o ex-vereador Gumercindo 
Ticianelli. Guma, como era carinhosa-
mente conhecido entre os amigos e 
familiares, foi velado na Sala de Ses-
sões Mário Trecenti, na Câmara Muni-
cipal de Lençóis Paulista. A despedida 
ocorreu entre às 14h e 21h. Depois, o 
corpo foi levado para Iacanga, cidade 
em que viveu por muitos anos, onde 
seria sepultado na manhã deste sá-
bado (11) no cemitério municipal da-
quela cidade.

TRAJETÓRIA POLÍTICA
Gumercindo Ticianelli foi eleito ve-

reador em 1996 e exerceu seu man-
dato entre os anos de 1997 a 2000. 
Sempre empenhado e atuante, presi-
diu a Casa de Leis no segundo biênio 
daquela legislatura, entre 1999 e 2000. 
Seu trabalho à frente do Poder Legisla-
tivo lençoense, mesmo depois de mui-
tos anos, continuou sendo bastante 
elogiado pelos ex-colegas, sucessores 
e até mesmo alguns adversários na 
política. Aposentou-se da vida pública, 
mas nunca se distanciou das discus-
sões acerca dos problemas da cidade.

EXEMPLO
Para o diretor da Vila de Alfredo 

Guedes e Áreas Rurais, Gumercindo 
Ticianelli Junior, que seguiu os passos 
do pai e também se tornou vereador 
(exerceu três mandatos entre 2005 e 
2016), Guma foi um grande exemplo. 
“Meu pai foi um grande exemplo para 
mim e para muitas das pessoas que 
conviveram com ele. Só tenho o que 
falar de bom dele. Era uma pessoa 
muito querida pela humildade. Uma 
verdadeira lição de vida”, destacou à 
Terceira Coluna Ticianelli Junior.

PROFISSIONAL DEDICADO
Natural de Bariri, Guma chegou 

a Lençóis Paulista em 1982, quando 
se mudou com a família por conta 
do trabalho de gerente de banco. 
Depois de passar por cidades como 
Penápolis, Garça, Duartina e Itapuí, 
veio para comandar a então recém-
-inaugurada agência do banco Itaú, 
que gerenciou até 1997, quando se 
aposentou. Sob sua gestão, a agên-
cia local chegou a ser eleita como a 
melhor do estado de São Paulo, o 
que também lhe rendeu o título de 
melhor gerente da rede.

ETERNO PRESIDENTE
O atual presidente da Câmara Mu-

nicipal de Lençóis Paulista, Nardeli da 
Silva (MDB), revelou à Terceira Coluna 
que sempre teve muito respeito por 
Guma e que o admirava muito. “To-
das as vezes que o Guma veio nos 
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visitar na Câmara Municipal em todos 
esses cinco mandatos em que estou 
aqui, sempre fi z questão de dizer que 
ele era nosso eterno presidente. Ele 
foi um político digno, contra o qual 
não há críticas. Fez um ótimo manda-
to e ajudou muita gente”, enfatizou.

GRANDE PERDA
Para o vereador Manoel dos San-

tos Silva, o Manezinho (PSDB), que 
presidiu a Casa de Leis no primeiro 
biênio da atual Legislatura, entre 2017 
e 2018, a morte de Ticianelli é uma 
grande perda, mas seu legado vai fi -
car para sempre. “Ele foi um mestre 
para mim. Acolhia toda a população 
com simpatia e alegria. Era um ser hu-
mano incrível. Esportista apaixonado, 
profi ssional de primeira como gerente 
de banco, que deu oportunidade para 
muita gente. Com certeza vai deixar 
saudades”, pontuou.

LUTO OFICIAL
Por conta da morte de Gumer-

cindo Ticianelli, o prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB) decretou luto 
ofi cial de três dias nessa sexta-feira 
(10). Até o domingo (12), as bandeiras 
localizadas em todos os prédios públi-
cos fi caram hasteadas a meio mastro 
em sinal de respeito. Uma moção de 
pesar por sua morte, de autoria de 
Nardeli da Silva, também foi protoco-
lada com o nome de todos os demais 
vereadores e será apresentada na 
sessão da segunda-feira (13) da Câ-
mara Municipal.

RESPEITO
“Foi com muito pesar que recebi 

a notícia do falecimento do amigo 
Gumercindo Ticianelli, pai do nosso 
secretário Gumercindo Ticianelli Jú-
nior. Gumercindo fez muitos amigos 
em Lençóis Paulista desde os tempos 
e que foi gerente bancário. Depois, 
como vereador, também deixou sua 
marca na história da cidade, como 
presidente do Poder Legislativo. Por 
isso, decretamos luto ofi cial de três 
dias”, disse o prefeito Prado de Lima 
em nota divulgada pela assessoria 
de imprensa.

GUMA
Nascido em Bariri, em 7 de janei-

ro de 1936, Gumercindo Ticianelli, ou 
simplesmente Guma, foi casado com 
dona Elizabete Abdala Ticianelli, que 
faleceu há 20 anos, com 51 anos de 
idade. A relação do casal resultou no 
nascimento de quatro fi lhos, Gumer-
cindo Ticianelli Júnior, Ricardo Ticia-
nelli (também já falecido), Ana Sílvia 
e Nara Lúcia, além de 11 netos e três 
bisnetos. A todos, nossas sinceras 
manifestações de pesar em nome de 
toda a equipe do Jornal ECO.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 101,00. Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 107,20.

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 11 de Maio de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor

Adélia de Oliveira Rua Guido Basso L11 Q09 Village 234 14832/33 R$ 206,08

Irineu Vertuan Rua José Bonifacio L15 Q D Gleba 
Marco 234 8265/1820 R$ 238,49

José Francisco Bernardes Rua São Pedro L Q próx. Alvorada 206 5640/2156 R$ 822,50

Edwaldo Bianchini Neto Av. Brasil L03 Q A parte Res. Angelo 
Paccola 144 19363/5951 R$ 181,56

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 11 de Maio de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Wesley Alexandre Angelico Av. João Paccola L04 Q03 Antonieta 160 12842/1329
Nexus Participações S/C Ltda Rua Romeu Breda L25 Q E Grajaú 172 25462/6224

Nexus Loteadora Ltda Rua São Pedro L Q Alvorada 189 725/3819

Bras Marco Bueno Rua Armando Firmino Dalben L05 Q G 
Planalto 199 29200/6437

Nexus Participações S/C Ltda Rua Artur Canova L18 Q F Grajaú 237 25497/4995

Congregação Cristã no Brasil Rua Ana Maria Moretto Paccola L19 Q D 
Santana 249 23408/7136

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 83,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 43,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de 
Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 87,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 131,80.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) 
abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo identifi cado para o 
preenchimento de 04 (quatro) vagas em caráter efetivo, na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos 
pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital de Concurso n.º: 002/2017
Cargo: Orientador Social
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, Centro, 
Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de maio de 2019
Horário: 14h00

01 – Alisson Teles Ribeiro
02 – Paula Gabriela Batista Julio
03 – Iulia Ludmila dos Santos Goes
04 – Iasmin Domingues de Oliveira
05 – Camila Maria Santos Leal

Lençóis Paulista, 10 de maio de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 006/2019; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Art. 22,I, Lei Federal 8.666/93; OBJETO: Itens 01 e 02, não 
houve interessados, Item 03 - Venda Ad corpus de um lote urbano, n.º 16 da 
quadra N, do loteamento denominado Jardim Caju II, nesta cidade; Vencedor: 
Antônio Carlos Prandini, Valor: R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) DATA 
PUBLIC: 11/05/2019.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 61, 
parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 051/2019; DATA ASSINAT: 06/05/2019; CONTRATADO:Arena e 
Franco Promoções e Eventos, com registro no CNPJ/MF sob n.º 11.727.541/0001-32; 
ENDEREÇO: Rua Coronel Manoel Luis dos Santos n.º 165, no município de Botucatu/
SP; OBJETO: contratação de cota de patrocínio para a realização do evento Rally Baja 
de Inverno e Rally de Velocidades, do Campeonato Brasileiro de Rally 2019, no valor 
de R$  45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 008/2019, Processo nº 110/2019, com fundamento no inciso III 
do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; DATA PUBLIC: 11/05/2019.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 61, 
parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 052/2019; DATA ASSINAT: 07/05/2019; CONTRATADO: Proeste 
Ourinhos Comércio de Veículos e Peças Ltda, CNPJ nº.00.475.208/0001-67; 
ENDEREÇO: Av. Luis Saldanha Rodrigues, n.º2751, no município de Ourinhos/
SP; OBJETO: Aquisição de uma camioneta zero quilômetro, para o corpo de 
bombeiros; VALOR: R$ 128.500,00 (cento e vinte oito mil, quinhentos reais); 
VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 064/2019; 
FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos 
Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 11/05/2019.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 61, 
parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 089/2019; DATA ASSINAT: 03/05/2019; CONTRATADO: 
Indústria e Comércio de Telas BJ Ltda - ME; CNPJ: 55.477.699/0001-77;ENDEREÇO: 
Av. Rangel Pestana, n.º 324 no município de Agudos/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de telas Alambrado; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 060/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 11/05/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 090/2019; DATA ASSINAT: 03/05/2019; 
CONTRATADO: CBAA – Asfaltos Ltda; CNPJ:05.099.585/0006-77;ENDEREÇO: 
Av. Dr. Olímpio Dartora, n.º 2451 no município de Caieiras/SP; OBJETO: Registro 
de preços para aquisição de emulsão asfalto diluído de petróleo CM-30; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 061/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
11/05/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 091/2019; DATA ASSINAT: 09/05/2019; CONTRATADO: 
Cores Vivas Comércio de Materiais para Construção Ltda; CNPJ:56.309.867/0001-
88;ENDEREÇO: Rua vinte oito abril, n.º 300, no município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de tijolo; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 066/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 11/05/2019.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 76,15.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                          

A Comissão Municipal de 
Serviço Civil de Lençóis Paulista, 
Convoca, o(s) interessado(s) 
abaixo relacionado(s) aprovado(s) 
no Concurso Público abaixo 
identifi cado(s) para o preenchimento 
de 1 (uma) vaga em caráter 
temporário, conforme Portaria nº. 
493/2019, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o 
não comparecimento no dia, horário 
e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de 
vaga, conforme preceitua a lei.

Edital de Concurso Público n.º: 04/17
Cargo: Enfermeiro
Local: Comissão Municipal de 
Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
850, Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de maio de 2019
Horário: 10h00

01 – Priscila Keiko Nishi Martin
02 – Daniele Vieira De Menezes
03 - Raissa Helena Castro Bortolucci
04 – Gilson Alves Barbosa
05 – Camila Soares de Andrade
 
Lençóis Paulista, 10 de maio de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de 

Serviço Civil

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 102,25.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 006/2019 – 
Processo nº 116/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma e ampliação da “Creche Augusta Parpinelli Zillo”. Tipo: menor preço 
– Encerramento: 27 de maio de 2019 às 09h00 horas – Cadastramento: Poderá 
ser feito até as 17h00 horas do dia 24 de maio de 2019 – O edital encontra-
se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça 
das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 10 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 007/2019 – 
Processo nº 117/2019

Objeto: Continuidade das obras de construção do ginásio de esportes na praça 
de esportes e lazer “Devanir Moretto”. Tipo: menor preço – Encerramento: 
28 de maio de 2019 às 09h00 horas – Cadastramento: Poderá ser feito até as 
17h00 horas do dia 24 de maio de 2019 – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 10 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 008/2019 – 
Processo nº 118/2019

Objeto: Execução de sistema de combate a incêndio em 06 (seis) escolas”. 
Tipo: menor preço – Encerramento: 28 de maio de 2019 às 14h00 horas – 
Cadastramento: Poderá ser feito até as 17h00 horas do dia 24 de maio de 
2019 – O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 10 de maio de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos ofi ciais:

Decreto Executivo 247 de 29.04.2019………Altera dispositivo do Decreto 
Executivo n.º 223 de 15 de abril de 2019. 
Decreto Executivo 249 de 3.05.2019………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente no valor de R$ 63.623,53.
Decreto Executivo 251 de 6.05.2019………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente no valor de R$ 547.881,00. 
Decreto Executivo 257 de 7.05.2019………Atualiza a composição dos membros da 
Comissão de Avaliação Imobiliária – ITBI. 
Decreto Executivo 258 de 7.05.2019………Dispõe sobre a permissão de uso de área 
pública a favor de João Batista Serafi m.
Decreto Executivo 259 de 7.05.2019………Dispõe sobre o funcionamento da 
Comissão Municipal de Defesa Civil. 
Decreto Executivo 260 de 7.05.2019…….Declara a estabilidade de servidores que 
cumpriram o estágio probatório.
Decreto Executivo 261 de 7.05.2019………..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 34.000,00. 
Decreto Executivo 262 de 7.05.2019………..Designa Vanderci Barbosa para 
movimentar a conta Poderes Públicos – Transporte.
Portaria 489 de 6.05.2019…………Autoriza a empresa Davoi ISP – Provedor de 
Soluções e Acesso Internet Ltda EPP a utilizar o Estádio Distrital Eugênio Paccola.
Portaria 490 de 6.05.2019…………Autoriza a E.J. Escola de Educação Infantil Ltda. 
ME a utilizar o Ginásio de Esportes Archangelo Brega Primo. 
Portaria 491 de 8.05.2019………….Exonera Cristiane Guimarães Ferreira Nogueira 
do cargo de Psicólogo. 
Portaria 492 de 9.05.2019………….Declara vago o cargo de Agente de Serviços 
Gerais por motivo da aposentadoria de Francisca Ilma dos Santos. 
Portaria 493 de 9.05.2019…………Autoriza a contratação temporária de Enfermeiro. 
Portaria 494 de 9.05.2019…………. Declara vago o cargo de Coordenador 
Pedagógico por motivo da aposentadoria de Josemeri Rodrigues Pacheco. 
Portaria 495 de 9.05.2019…………. Abre processo administrativo em face de 
servidor público municipal.
Portaria 496 de 10.05.2019………….Nomeia Daniela Curitiba Sanches Souza para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I. 
Portaria 497 de 10.05.2019…………..Nomeia Thalita Carolina Martins Valério para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.

Lençóis Paulista, 10 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração
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CEP RURAL 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista inicia hoje (11) o cadastramento de sítios, fazendas 
e chácaras no CEP Rural. Por meio do programa será formado um banco de dados com 
endereços georreferenciados para que serviços como SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), Corpo de Bombeiros e Resgate Integrado possam chegar com mais facilidade e 
rapidez às propriedades, usando rotas traçadas pelo Waze, aplicativo popular de navegação.

Região já contabiliza 2,1 mil casos de dengue neste ano
Agudos lidera lista com 1,4 mil infectados; 
em Lençóis Paulista, 207 pessoas 
contraíram a doença

Elton Laud

A dengue continua se alas-
trando pelas cidades da 
região de circulação do 

Jornal O ECO. Um levantamento 
feito nessa sexta-feira (10), revela 
que neste ano o vírus transmitido 
pelo mosquito Aedes aegypti já 
infectou 2.142 pessoas em Lençóis 
Paulista, Pederneiras, Agudos, 
Macatuba, Areiópolis e Borebi. 
Os números já se aproximam aos 
da maior epidemia da doença, em 
2015, quando foram registrados 
2.446 casos nas mesmas cidades, 
de acordo com dados levantados 
pela reportagem.

A situação mais delicada entre 
as seis cidades cobertas pelo ECO 
é a de Agudos, que já contabiliza 
1.402 casos, todos autóctones, e 
ainda aguarda a divulgação do 

resultado de 238 exames pelo 
instituto Adolfo Lutz. Segundo a 
assessoria de imprensa da Prefei-
tura Municipal, que não divulgou 
o número total de notificações re-
gistradas na cidade, também estão 
sendo investigadas duas mortes, 
sob as quais existem suspeitas de 
relação com o vírus.

A cidade de Pederneiras tam-
bém registra um número alto de 
casos positivos, com 474 infec-
ções confirmadas - a quantidade 
de casos autóctones e importados 
não foi informada pela assessoria 
de imprensa - e 206 exames aguar-
dando resultado, para um total de 
877 notificações. Logo em seguida 
aparece Lençóis Paulista, com 414 
notificações de casos suspeitos, 
dos quais 207 foram confirmados, 
sendo 159 autóctones e 48 impor-
tados, e 61 ainda aguardam pelo 

COMBATE - Prefeitura de Lençóis mantém nebulização para combater o mosquito Aedes aegypti

nas cidades da área de cobertura 
do Jornal ECO já se aproximam 
aos da maior epidemia da doença, 
em 2015. São 2.142 casos registra-
dos neste ano contra 2.446 confir-
mados naquela ocasião: Lençóis 
Paulista (476), Pederneiras (680), 

Agudos (710), Macatuba (111), 
Areiópolis (463) e Borebi (6).

Para conter o avanço da doen-
ça, o secretário de Saúde de Len-
çóis Paulista, Ricardo Conti Bar-
beiro, avalia que é preciso manter 
o foco no combate aos criadouros 

e também aos mosquitos adultos. 
“Seguimos com o trabalho preven-
tivo com nossos agentes de saúde 
e também estamos mantendo a 
nebulização nas áreas que estão re-
gistrando casos. A atenção tem que 
ser constante”, destaca Barbeiro.

Rotary realiza coleta de sangue na próxima quinta-feira (16)
Interessados devem comparecer à sede do clube, das 18h ás 21h

Elton Laud

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza mais uma 
campanha de doação 

de sangue na próxima quinta-
-feira (16). O objetivo da ação 
é contribuir para a reposição 
dos estoques do Hemonúcleo 
do Hospital Amaral Carvalho, 
de Jaú, que atende milhares de 
pacientes da região e de outras 
partes do estado de São Paulo 
e do Brasil. A coleta será reali-
zada na sede do clube de servi-
ços, das 18h às 21h.

Para doar é preciso estar em 
boas condições de saúde, pesar 
mais de 50 quilos e ter entre 18 
e 65 anos. Também é recomen-
dado não estar em jejum (evi-
tar alimentação gordurosa nas 
quatro horas que antecedem a 
doação) e ter dormido pelo me-
nos seis horas na noite anterior 
à doação.

São impedidos de doar pes-
soas que contraíram hepatite 
após os 11 anos de idade; porta-
dores de malária; Aids, Doença 
de Chagas, doenças associadas 
aos vírus HTLV I e II; ou que 

façam uso de drogas injetáveis. 
Também existem impedimen-
tos temporários para alguns ca-
sos específicos. As orientações 
podem ser obtidas diretamente 
no local.

Os doadores devem apre-
sentar documento original re-
cente que permita sua identi-
ficação (RG, CNH, Carteira de 
Trabalho, etc.). Outras dúvidas 
podem ser esclarecidas antes 
da doação. O Rotary Club fica 
na Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, 809, no Jar-
dim Ubirama. SALVANDO VIDAS - Campanha de doação de sangue será em prol do Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho

resultado dos exames.
Proporcionalmente ao núme-

ro de habitantes - 2.621, segundo 
estimativa populacional de 2018 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) -, a vizi-
nha Borebi também registra um 
número alto de infecções pelo ví-
rus da dengue. De janeiro a maio 
foram feitas 83 notificações na 
cidade, com 41 casos confirma-
dos, todos importados. Segundo 
a vigilância epidemiológica, não 
existem exames aguardando re-
sultado no município.

Em Macatuba, foram registra-
dos 15 casos, sendo oito autócto-
nes e sete importados, mas outros 
12 exames aguardam a divulgação 
do resultado - o número de no-
tificações não foi divulgado. Já 
Areiópolis, que notificou 21 casos 
suspeitos neste ano, confirmou 
três infecções, todas importadas. 
Outros nove exames aguardam a 
divulgação dos resultados.

De acordo com o levantamen-
to feito pela reportagem, os casos 
de dengue registrados em 2019 

Duas mulheres são multadas em R$ 24 mil por maus-tratos a cães
Dupla jogou os fi lhotes dentro do Rio da Prata; Polícia Ambiental 
chegou até às autoras, que confessaram o crime

Flávia Placideli

A Polícia Ambiental mul-
tou duas mulheres res-
ponsáveis por jogar oito 

filhotes de cães dentro do Rio 
da Prata, em Lençóis Paulista. 
O caso ocorreu no primeiro dia 
deste mês, mas a autuação foi 
feita no último final de sema-
na. As autoras receberam, cada 
uma, um auto infração no valor 
de R$ 24 mil. 

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto à Polícia Ambien-
tal de Barra Bonita, a denúncia 
do crime foi confirmada no 
último sábado (4), após uma 
equipe vir até a residência das 
moradoras, na Vila Antonieta, e 
colher suas versões do caso, nas 
quais elas confessam ter jogado 
os oito cães no Rio da Prata.

As mulheres, que são irmãs, 
respondem pelo crime ambien-
tal de maus-tratos e receberam 
multa no valor de R$ 24 mil, 
já que é aplicado o valor de R$ 
3 mil para cada animal, termo 

contido no Artigo 32 da Lei 
9.605/1998, que diz que prati-
car ato de abuso, maus-tratos, 
ferir ou mutilar animais silves-
tres, domésticos ou domestica-
dos, nativos ou exóticos, a pena 
pode ser detenção, de três me-
ses a um ano e multa.

RELEMBRE O CASO
Na noite da quarta-feira 

(1), oito filhotes de cães foram 
resgatados por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros de Len-
çóis Paulista dentro do Rio da 
Prata, após denúncias de que 
duas pessoas teriam os coloca-

dos dentro de um balde e ar-
remessado no rio. De acordo 
com informações obtidas pela 
reportagem, três denúncias 
anônimas foram feitas por 
populares na noite do crime, 
que ocorreu perto da passare-
la que liga o Jardim Antonieta 
ao Jardim Monte Azul.

Uma equipe dos Bombei-
ros se deslocou até o local e 
conseguiu encontrar os ani-
mais pelo barulho do choro. 
Os oito filhotes foram resga-
tados com vida e entregues 
ao Canil Municipal, onde re-
ceberam atendimento veteri-
nário e estão disponíveis para 
adoção. Dois foram adotados 
durante o resgate, que gerou 
comoção na comunidade.

Na tarde da sexta-feira 
(3), a coordenadora de pro-
teção animal da Prefeitura 
de Lençóis Paulista, Milena 
Mileski, procurou a sede 
da Polícia Ambiental para 
registrar o Boletim de Ocor-
rência. Como a autoria do 
crime era conhecida, o poli-
ciamento veio até o endereço 
fornecido e confirmou a de-
núncia com a confissão das 
próprias autoras.

SALVOS - Filhotes foram resgatados por equipe do Corpo de 
Bombeiros após denúncia anônima

Homem é preso por tráfi co
Indivíduo foi encontrado após um mandado 
de busca; em sua residência foram 
encontradas maconha e cocaína

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
quinta-feira (9), uma equi-
pe da Polícia Civil de Len-

çóis Paulista prendeu um homem 
de 30 anos acusado de tráfico de 
drogas. A ação aconteceu quando 
a equipe cumpria um mandado de 
busca e apreensão em um imóvel 

no Jardim do Caju. O indivíduo 
estava com porções brutas de ma-
conha e eppendorfs com cocaína e 
foi autuado em flagrante.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 
ECO, uma equipe da Polícia Ci-
vil já vinha investigando D.G.S., 
de 30 anos, há cerca de dois me-
ses, por suspeita de seu envol-
vimento com a comercialização 
ilegal de entorpecentes. 

Com o mandado de busca em 
mãos, policiais civis se dirigiram 
até a sua residência, onde, após 
vistoria, encontraram 300 gramas 
de maconha, divididos em cinco 
tijolos, mais cinco eppendorfs de 
cocaína, uma balança de preci-
são, diversos aparelhos celulares 
e R$ 228 em espécie. 

Diante dos fatos, D.G.S. foi 
encaminhado à Delegacia de Po-
lícia, e com passagens anteriores 
por tráfico de drogas, voltou a ser 
preso pelo mesmo crime e aguar-
dava apresentação na audiência 
de custódia.

APREENSÃO - Polícia Civil 
prende homem de 30 anos por 
tráfico de drogas
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Ofi cial do Registro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Macatuba-SP, na forma como autorizado pela 
Lei Federal nº 9.514/1997, artigo 26, § 4º, e por requerimento da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, sediada em 
Brasília/DF, Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, credora da cédula 
de crédito bancário 734.43-03, emitida em 26/11/2013 e renegociada em 
18/06/2015, sob nº 24.4184.690.0000011/63, garantidas por alienação 
fi duciária pelo imóvel da matrícula nº 2.088 do CRI de Macatuba/SP, 
situado à Rua José Jacinto Soares de Macedo, nº 02-66, nesta cidade de 
Macatuba-SP, conforme Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo 
– PJ, datado de 26/11/2013 e  Contrato Particular de Consolidação, 
Confi ssão, Renegociação de dívida e outras obrigações, datado de 
17/06/2015, registrados, respectivamente sob R. 3 de 02/12/2013 e AV. 4 
de 1º/10/2015 da matrícula acima mencionada, vem, por meio deste edital, 
notifi car GUILHERME SILVA LIMA, CPF nº 344.359.618-57, residente 
e domiciliado na cidade  de Bauru/SP, na Praça Salim Haddad Neto, nº 
1310, Apto 1302, Cidade Universitária, Bauru/SP, na qualidade de herdeiro 
de Rubens Prado de Lima, para que compareça a este  Ofi cial de Registro 
de Imóveis de Macatuba-SP, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 09-35, Centro, das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publicações deste 
edital, a fi m de dar cumprimento às obrigações contratuais relativas aos 
encargos vencidos e não pagos, correspondentes às prestações vencida 
de 17/07/2017 até 17/04/2019, cujos valores estão sujeitos a atualização 
monetária, juros de mora e demais encargos legais devidos que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento,  de acordo com a planilha apresentada pela 
credora juntamente com o requerimento da notifi cação, acrescendo-se ao 
montante devido, ainda, as despesas de cobrança já realizadas, inclusive 
as da publicação do presente edital. Nesta oportunidade, fi ca o notifi cado 
cientifi cado, também, que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
nos termos do Artigo 26, § 7º, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludida. 
Dou fé. Macatuba/SP, 06/05/2019. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Ofi cial.

Sociedade Amiga do Moradores da Vila Nova 
de Macatuba 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sociedade Amiga  do Moradores da  Vila  Nova, com  centro comunitário 
na cidade de Macatuba/SP, inscrita no CNPJ 51.519.460/0001-61, dando 
cumprimento a alínea “b” do artigo 38 CONVOCA os sócios moradores 
da Vila NH Antônio Lorenzetti e Jardim Europa, maiores de 16 anos para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL, com poderes para eleger a sua Di-
retoria Administrativa para o triênio 2019 /2022, que será realizada no dia 
23 de junho de 2019 das 09h00 às 13h00 na sede do Centro Comunitário, 
localizado a Rua Argentina 6-35, NH Antônio Lorenzetti, nesta cidade de 
Macatuba observando as normas estatutárias em vigor:
A Eleição será para presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários, 1º e 2º 
tesoureiros, 3 membros efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal, 
conforme o artigo 46 do presente estatuto.
Poderão disputar as eleições tantas quantas chapas que preencherem os 
quesitos e se inscreverem até as 12h00 do dia 12 de junho de 2019, na sec-
retaria da entidade localizada na Rua Argentina, 6-35. Parágrafo único do 
artigo 38 das normas estatutárias em vigor.
Poderão votar os sócios maiores de 16 anos e ser votado os maiores de 18 
anos e os empresários estabelecidos na área de abrangência da entidade 
conforme o artigo 44 do presente estatuto.
O voto será secreto sendo que em caso de chapa única poderá ser adotado o 
sistema de voto por aclamação.
Em caso de empate será marcado uma nova eleição em 7 dias, devendo as 
chapas confi rmarem sua inscrição num prazo de 72 horas.
Os sócios deverão estar munidos de carteira de identidade e comprovante 
de endereço.
Macatuba, 10 de maio de 2019

Odair Alvares Funes - Presidente

ASLP Associação de Aeromodelismo 
de Lençois Paulista

Edital de Convocação

A ASLP Associação de Aeromodelismo de Lençóis Paulista, inscrita no 
CNPJ 28.391.377/0001-38, sediada na Rua Coronel Joaquim Gabriel, 63 
- Centro, Lençóis Paulista, CONVOCA todos os seus associados para a As-
sembleia Geral, para eleição da nova diretoria pelo período de 06/06/2019 à 
05/06/2021, prestação de contas da atual diretoria. Dia 01/06/2019 as 16h00 
em primeira chamada e às 16h30, para segunda e última chamada com os 
presentes no clube de aeromodelismo situado na Rodovia LEP 040, KM 4.

A DIRETORIA

EXTRAVIO
Ciccone & Batista Corretora de Seguros S/S. Ltda., inscrita no CNPJ nº 
05.063.950/0001-89, com sede a Av. 25 de Janeiro, 612 – Lençóis Paulista/
SP, COMUNICA para os devidos fi ns o EXTRAVIO de talões de Notas dos 
números: 1-50, 51-100, 101-150.

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identifi cado para o preenchimento 
de 01 (uma) vaga, no Centro Municipal de Formação Profi ssional de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local esta-
belecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Centro Municipal de Formação Profi ssional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 14 de maio de 2019
Horário: 10h00

01 – Isabella Martí Velozo

Lençóis Paulista, 11 de maio de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação 

Profi ssional Prefeito Ideval Paccola

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
15/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CON-
STRUÇÃO, que classifi cou a empresa: COMAI COMÉRCIO DE MATERI-
AIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, totalizando R$ 21.495,60; com todas 
as demais condições conforme Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco ) dias 
corridos a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine 
o contrato, sob pena de decair do direito ao registro
 de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. 
BOREBI, 08/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 22/2019: Pregão nº 50/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: COMAI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE          
CONSTRUÇÃO LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MA-
TERIAIS DE CONSTRUÇÃO; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 
24,65; 1/2 vr R$ 9,75; 1/3 vr R$ 8,87; 1/6 vr R$ 413,00; 1/7 vr R$ 72,00; 1/8 
vr R$ 67,59; 1/9 vr R$ 66,20; 1/12 vr R$ 12,00; totalizando R$ 21.495,60. 
Data: 08/05/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
17/2019 - Objeto: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação, que 
classifi cou a empresa: JOSE ROGERIO DE SOUZA RAMOS ME, totali-
zando R$ 60.000,00; com todas as demais condições conforme Edital. Fica 
aberto o prazo de 5 (cinco ) dias corridos a contar da data de publicação 
deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito 
pregão, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. 
BOREBI, 09/05/2019. ANTONIO CARLOS

Extrato de Contrato - Pregão nº 50/2019; Contratante: Município de BORE-
BI; Contratada: JOSE ROGERIO DE SOUZA RAMOS ME; Objeto: Presta-
ção de Serviços de Tecnologia da Informação; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 5.000,00; totalizando R$ 60.000,00. Data: 09/05/2019.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 21/2019 – Objeto: Registro de preços de medicamentos. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 23 de 
maio de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 09 de maio de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Pregão nº 23/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELE-
TIVO, ELEIÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTE-
LARES. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credencia-
mento: Dia 24 de maio de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 10 de Maio de 2.019. An-
tonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA 
ANUAL DE FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPO-
LIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: GIMENES & ALMEIDA FARMÁCIA LTDA.
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 204
CEVS: 350360401-477-000008-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA CARANI
CPF: 157.919.998-44
DATA DE VALIDADE: 15/04/2020

RAZÃO SOCIAL: JOCILENE COSTA RAMOS RODRIGUES
END: AVENIDA VICENTE LOURENÇÃO, 260
CEVS: 350360401-477-000010-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOCILENE COSTA RAMOS RODRIGUES
CPF: 336.021.948-17
DATA DE VALIDADE: 18/04/2020

RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE LENÇOIS PTA. COOP. TRAB. MÉDI-
COS
END: RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 150
CEVS: 350360401-863-000048-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO ANTONIO GRILLO
CPF: 033.024.208-38
DATA DE VALIDADE: 30/03/2020

RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR – APA-
RELHO DE RAIO X INTRA ORAL
END: RUA GIACOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000086-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALEN-
CAR
CPF: 181.792.008-17
DATA DE VALIDADE: 23/04/2020

RAZÃO SOCIAL: LUIS GUILHERME MATIAZI VAZ
END: RUA GIACOMO BAILO, 75
CEVS: 350360401-863-000085-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS GUILHERME MATIAZI VAZ
CPF: 309896998-97
DATA DE VALIDADE: 23/04/2020

RAZÃO SOCIAL: ROBERTO FRANCO GREGÓRIO BAR ME
END: PEDRO PUPO DA SILVEIRA, 312
CEVS: 350360401-561-000082-1-4
DATA DE VALIDADE: 09/10/2019

RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE ROBERTO NUNES DU-
ARTE30338070893
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 207
CEVS: 350360401-960-000092-1-0
DATA DE VALIDADE: 14/03/2020

RAZÃO SOCIAL: ADENILSON FERMINO 11069944858
END: AVENIDA VICENTE LOURENÇÃO, 1550
CEVS: 350360401-561-000199-1-7
DATA DE VALIDADE: 14/12/2019

RAZÃO SOCIAL: ROSINEIDE DE LOURDES RAPHAEL 26734212890
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 286
CEVS: 350360401-562-000008-1-7
DATA DE VALIDADE: 08/04/2020

RAZÃO SOCIAL: NATALIA CORTES DE SOUZA 40973469897
END: RUA DESIDERIO MANUEL CANAVESI, 18
CEVS: 350360401-561-000183-1-7
DATA DE VALIDADE: 14/03/2020

RAZÃO SOCIAL: FLEDSON HELIO TURBANO 06065445428
END: RUA MARCELINO PEREIRA DA CRUZ, 227
CEVS: 350360401561-000226-1-6
DATA DE VALIDADE: 20/03/2020

RAZÃO SOCIAL: ANGELITA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 
29018644811
END: RUA ORLINDO ANOTNIO BREGIATO, 805
CEVS: 350360401-561-000176-1-2
DATA DE VALIDADE: 02/04/2020

RAZÃO SOCIAL: PAULO SERGIO DOS SANTOS 17178051833
END: RUA JOSÉ BENEDETI, 40
CEVS: 350360401-561-000227-1-3
DATA DE VALIDADE: 26/04/2020

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

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

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPO-
LIS CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONA-
MENTO ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE ROBERTO NUNES DUARTE
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 207
CEVS: 350360401-960-000068-2-3

RAZÃO SOCIAL: SINDICATO COND. VEIC. TRAB. ROD.URB.PAS.
LENÇOIS PTA.
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 135
CEVS: 350360401-863-000040-1-4

RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR – APA-
RELHO DE RAIO X INTRA ORAL
END: RUA GIACOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000006-1-2

AREIÓPOLIS, 08 DE MAIO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

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:
 
LEONARDO ALESSANDRO NIZ e MARCELA APARECIDA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 31/01/1985, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de ULRÍRICO NIZ e de MARIA APARECIDA DA 
SILVA NIZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Santo Antônio da Platina - PR, aos 04/08/1991, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de ISAC PEREIRA DOS SANTOS e de NAIR RIBEIRO DA 
CÓSTA.
 

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,09 de maio de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos os interessados 
que realizará no dia 20 de maio de 2019, às 18h, na Sala das Sessões “Mário 
Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras n.º 55, Centro, Lençóis Paulista, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do Projeto de Lei n.º 
49/2019, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2020 e dá outras providências”, conforme dispõe o artigo 215, 
§ 1º, do Regimento Interno.

Lençóis Paulista, 10 de maio de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

PAULO HENRIQUE VICTALIANO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 04/2019 – Processo 06/19 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 05/2019 – Registrada: HIRAQUIM IND. E COM. DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP – Objeto: Registro de Preços para a 
aquisição de produtos químicos para utilização no processo de tratamento da 
água – Hipoclorito de Sódio (Cloro) e Ácido Fluossilícico (Flúor) para utilização 
no processo de tratamento da água – Valor: R$ 238.050,00 – Vigência: 12 meses 
– Assinatura: 24/04/19.

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo III, da Ata de Registro de Preços nº 01/2019 – Processo 02/19 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019 – Contratante: SAAE de Lençóis 
Paulista – Registrada: AUTO POSTO TUBARÃO DE LENÇÓIS PAULISTA 
LTDA – Motivo e Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio fi nanceiro do 
objeto, previsto no instrumento primitivo, passando o valor da Gasolina Comum 
de R$ 3,934 para R$ 3,999 – Assinatura:  29/04/19.

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo II, da Ata de Registro de Preços nº 02/2019 – Processo 02/19 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019 – Contratante: SAAE de Lençóis 
Paulista – Registrada: RONDON 299 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA – Motivo e Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio fi nanceiro do 
objeto, previsto no instrumento primitivo – valor do Etanol Comum de R$ 2,599 
para R$ 2,979 – valor do Diesel Comum de R$ 3,279 para R$ 3,399 – valor do 
Diesel S-10 de R$ 3,313 para R$ 3,459 – Assinatura:  29/04/19.

Organização Santo Antonio 
Ação Social

Rua Lucillo Delamura, 1-50 - 
Jardim Capri – CEP: 17.290-000 – 

Macatuba – SP
Fone: (14) 3268-1293 - (14)3268-1207

CNPJ 54.724.083/0001-90

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO Nº 01/2019.

DISPÕE   SOBRE   HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO SELETIVO 

EDMILSON   MARTINS, DIRETOR EXECUTIVO  
DA ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO
SOCIAL - OSAAS, DE MACATUBA, ESTADO DE
SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

       Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o PROCESSO 
SELETIVO para contratação a funções de: AUXILIAR 
ADMNISTRATIVO, AUXILIAR DE CUIDADOR, 
AUXILIAR DE SERVIÇOS (FEMININO), AUXILIAR DE 

SERVIÇOS (MASCULINO), COZINHEIRA, CUIDADOR, 
MONITOR DE DANÇA, MONITOR DE MENOR 
(FEMININO), MONITOR DE MENOR (MASCULINO), 
MONITOR DESPORTIVO, MONITOR DE TAREFA, 
PAJEM e PSICÓLOGO, cujas provas foram realizadas no dia 
14 de abril de 2019, nos termos do Edital de Processo Seletivo 
Nº 01/2019. 
      Artigo 2º - O Resultado Final publicado em 04 de maio de 
2019, fi ca da mesma forma HOMOLOGADO e em condição 
de uso;
      Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 11 de maio de 2019.

EDMILSON MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2222 DE 01/08/1991

EDITAL 001/2019 - CMDCA
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO 

TUTELAR DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO

O presente Edital, regido pela Lei Federal nº 8.069/1990, Leis Municipal nº 
4.905/2016, e Resolução 170/2014, do CONANDA, com as respectivas alterações, 
além das demais normas que eventualmente vierem a integrá-las, torna pública a aber-
tura de inscrição para o processo de escolha unifi cado de Conselheiros Tutelares para 
o município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para o quatriênio 2020/2024, 
que será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista e fi scalização do Ministério Público 
que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital.

1 – DO CONSELHO TUTELAR

1.1 – DEFINIÇÕES

O Conselho Tutelar é um órgão colegiado público municipal, permanente, autônomo 
e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direi-
tos da criança e do adolescente, tendo a sua origem no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente,  se integrando ao conjunto das instituições nacionais e se subordinando ao 
ordenamento jurídico brasileiro. Foi criado pela Lei Municipal n.º 3.332/2003, sendo 
efetivamente implantado e integrando de forma defi nitiva o quadro das instituições 
municipais. O Conselho Tutelar também desenvolve uma ação contínua e ininter-
rupta, pois apenas renovam-se os seus membros. Exercendo parcela do Poder Público, 
o integrante do órgão colegiado (Conselheiro Tutelar) é muitas vezes e para fi ns espe-
cífi cos equiparado a servidor público.
 
1.2 – ATRIBUIÇÕES

Devem, os Conselheiros Tutelares regularmente eleitos e empossados, dentre as atri-
buições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente:

I.Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção.
II.atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
III.promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos e en-
trar na Justiça quando alguém, injustifi cadamente, descumprir suas decisões.
IV.levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha como inf-
ração administrativa ou penal.
V.encaminhar à Justiça os casos que a ela são pertinentes.
VI.tomar providências para que sejam cumpridas as medidas sócio-educativas aplica-
das pela Justiça a adolescentes infratores.
VII.expedir notifi cações em casos de sua competência.
VIII.requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, quando 
necessário.
IX.assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentar para pla-
nos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
X.entrar na Justiça, em nome das pessoas e das famílias, para que estas se defen-
dam de programas de rádio e televisão que contrariem princípios constitucionais bem 
como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde 
e ao meio ambiente.
XI.levar ao Ministério Público casos que demandam ações judiciais de perda ou sus-
pensão do pátrio poder.
XII.fi scalizar as entidades governamentais e não-governamentais que executem pro-
gramas de proteção e sócio educativos.

2 – DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

2.1 – O Conselho Tutelar funcionará diariamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, durante 24:00 horas por dia, observando o seguinte:

I. Ordinariamente, com a presença de no mínimo 3 (três) conselheiros, das 08h às 
17h, com no máximo 02h de intervalo para almoço, na sede do Conselho, de segunda 
a sexta-feira, perfazendo o total de 35 horas semanais;
II. em regime de plantão a distância, nos moldes seguintes:
a) das 17h às 08h. 
b) aos sábados, domingos e feriados, com atendimento 24 horas, por uma escala dos 
membros do conselho, com pelo menos 1 (um) conselheiro plantonista;
c) Os Conselheiros terão direito a um descanso semanal que não poderá ser superior 
a 48 (quarenta e oito) horas.

2.2 –  Em caráter excepcional, o Conselheiro trabalhará fora da jornada ordinária e/
ou nos dias de sua folga, sendo-lhe assegurado os benefícios previstos no parágrafo 
anterior.

2.3 – As horas realizadas em plantão não serão deduzidas da jornada ordinária se-
manal.

2.4 – Os conselheiros tutelares, nos seus deveres de assiduidade, deverão submeter-se, 
no que couber, às regras aplicáveis aos servidores públicos municipais, inclusive no 
tocante às justifi cativas de faltas:

I.Os atestados médicos de até 1 (um) dia deverão ser encaminhados para o Presi-
dente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, ou 
quem o substitua legalmente, no dia do retorno ao trabalho, a fi m de serem vistados, 
carimbados, datados e enviados ao Setor de Rotinas de Pessoal até o 2º (segundo) dia 
útil do mês subsequente ao da ocorrência;
II.os atestados determinando afastamentos superiores a 5 (cinco) dias, deverão ser 
submetidos à análise do médico do trabalho da Prefeitura Municipal, como condição 
de efi cácia;
III.os afastamentos, após o 15º (décimo quinto) dia, não serão remunerados e, nestes 
casos, assumirá automaticamente o conselheiro suplente, fazendo este, jus à percep-
ção da remuneração a título de “pro labore”, durante o período de substituição.

2.5 – Para o cumprimento do disposto nos incisos I e II deste item, o presidente do 
Conselho Tutelar deverá elaborar escala semanal de trabalho rotativa com a distri-
buição paritária da jornada de trabalho.

2.6 – O valor dos vencimentos do Conselheiro Tutelar é o equivalente ao padrão per-
cebido pelos servidores públicos municipais classifi cados na letra CL-24, da Tabela 
de Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, instituída pela Lei Comple-
mentar 38, de 20 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, correspondendo 
atualmente a R$ 2.836,74 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro 
centavos).

3 – DOS IMPEDIMENTOS

3.1 – São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. (ECA).

3.2 – Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar em relação à auto-
ridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude da mesma comarca estadual ou do Distrito Federal.

4 – PROCESSO DE ESCOLHA

Nos termos das Leis Federais nº 8.069/1990 e 12.696/2012, Resolução do CONAN-
DA nº 170/2014, Lei Municipais 2.222/1991 e 3.332/2003, 4.905/2016, com as re-
spectivas alterações, o Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração 
pública local, será composto de 5 (cinco) membros, que cumprirão mandato de 4 
(quatro) anos, mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com os 
demais pretendentes.

4.1 – O processo de escolha será constituído de 02 (duas) fases, sendo, a primeira, de 
caráter eliminatório e se referindo ao processo de habilitação do pré-candidato, e, a 
segunda, de caráter classifi catório, se referindo ao Processo Eleitoral, compreendendo 
as seguintes etapas:

I. inscrições e entrega de documentos;
II. exame de conhecimento específi co;
III. entrevista (avaliação psicológica); 
IV. eleição;
V. diplomação; e
VI. posse.

4.2 – O processo de escolha deverá observar as seguintes diretrizes:

I. candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas;
II. fi scalização pelo Ministério Público; e
III. a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente 
ao processo de escolha.

4.3 – Ao fi nal do processo de escolha, os 5 (cinco) candidatos mais votados serão 
nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e os demais can-
didatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de 
votação.

4.4 – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 
atribuições, poderá publicar editais complementares específi cos no Diário Ofi cial ou 
meio equivalente para cada uma das fases do processo de escolha, os quais deverão 
dispor sobre:

I. a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo 
eleitoral;
II. as regras do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos 
candidatos;
III. as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do 
processo de escolha;
IV. a regulamentação quanto às fases de impugnação, recursos e outras do processo 
de escolha.

5 – DAS INSCRIÇÕES:

5.1 – As inscrições serão feitas pessoalmente no Protocolo Geral da Secretaria de 
Assistência Social, situado na rua Ignácio Anselmo, n.º 329, centro, nesta cidade e 
comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no horário das 9:00 as 16:00, no 
período de 15 a 31 de maio de 2019.
5.2 – Requisitos para a Inscrição:

I. ter reconhecida idoneidade moral;
II. ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III. residir no Município de Lençóis Paulista há mais de 03 (três) anos;
IV. ter domicílio eleitoral na cidade de Lençóis Paulista;
V. Estar em pleno exercício de seus direitos políticos;
VI. haver concluído o ensino médio;
VII. não haver sido destituído do poder familiar ou estar suspenso deste direito;
VIII. não registrar antecedentes criminais;
IX. possuir carteira nacional de habilitação (CNH), categoria “B”, no mínimo;

5.3 Para se inscrever o candidato deverá se apresentar no local indicado no item 5.1, 
no período das inscrições, munido obrigatoriamente de:

I. requerimento de inscrição conforme modelo fornecido pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II. 01(uma) fotografi a 3 x 4 recente;
III. cópia da cédula de identidade;
IV. cópia do título de eleitor, com prova de votação na última eleição;
V. cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF);
VI. comprovante de residência no Município;
VII. certidões de antecedentes criminais junto ao Fórum da Comarca de Lençóis Pau-
lista, emitidos pelo Cartório Criminal, da Vara do Júri e das Execuções Penais, ou 
protocolo;
VIII. proposta de trabalho com base nas atribuições legais do Conselho Tutelar;
IX. comprovante de conclusão do ensino médio (2º grau de escolaridade);
X. apresentação de curriculun vitae;
XI. certidão do cartório da infância e juventude, comprovando não ter sido destituído 
do poder familiar ou estar suspenso desse direito, ou protocolo;
XII. folha de antecedentes criminais a ser expedida pelo órgão competente do Estado 
de São Paulo – IIRGD (Instituto de Identifi cação Ricardo Gumbleton Daunt) e pela 
Justiça Federal, ou protocolo;
XIII. cópia da Carteira Nacional de Habilitação(CNH).

5.4 – A entrega da fi cha de inscrição devidamente assinada implicará na aceitação de 
todos os termos e exigências do presente edital, sendo que esta somente será rece-
bida mediante a satisfação das exigências relacionadas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 deste 
capítulo.

6 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 – A análise da documentação exigida prevista no presente Edital será realizada 
pela Comissão Especial de Escolha no prazo de 05 (cinco) dias após o encerramento 
do recebimento da documentação.

6.2 – Após análise da documentação apresentada, será publicada lista dos candidatos 
habilitados e não habilitados para participar das demais fases do processo de escolha.

6.3 – Cada candidato receberá um número, na ordem de inscrição, que o identifi cará 
no processo de escolha.

7 – DOS RECURSOS E DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

7.1 – Os candidatos não habilitados terão o prazo de 02 (dois) dias, contados da data 
da publicação da lista que se refere o item “6.2”, para apresentar recurso para o Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

7.2 – A partir da publicação da lista que se refere o item “6.2”, no prazo de 02 (dois) 
dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e capaz poderá requerer a impugnação do 
postulante, em petição devidamente fundamentada.

7.3 – 0 candidato impugnado será intimado para apresentar defesa em um prazo de 
02 (dois) dias.

7.4 – Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será 
excluído sumariamente do processo de escolha, sem prejuízo do encaminhamento 
dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal.

7.5 – Das decisões da Comissão Especial de Escolha caberá recurso à plenária do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em 
caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

7.6 – A publicação da relação dos candidatos aptos será feita em conjunto com a pub-
licação do julgamento fi nal dos eventuais recursos ou impugnações.

7.7 – Qualquer candidato poderá requerer, em petição com fi rma reconhecida, o can-
celamento do registro em seu nome.

8 – DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESCOLHA

8.1 – O processo de escolha será coordenado pela Comissão Especial de Escolha.

8.2 – Compete à Comissão Especial de Escolha, sem prejuízo de outras atribuições:

I. analisar os pedidos de registro de candidatura e de dar ampla publicidade do certame 
e do relatório dos pretendentes inscritos;
II. receber e analisar as impugnações das inscrições dos candidatos que não atendam 
os requisitos exigidos no presente edital, indicando os elementos probatórios;
III. notifi car os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de 
defesa;
IV. realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se 
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a Juntada de doc-
umentos e a realização de outras diligências;
V. realizar a reunião destinada ao conhecimento formal das regras da campanha aos 
candidatos considerados habilitados para o pleito eletivo, que fi rmarão compromisso 
de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
VI. estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam viola-
ções das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem;
VII. analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugna-
ções e outros Incidentes ocorridos no dia da votação;
VIII. organizar e dar ampla publicidade ao Processo de Escolha, bem como de todas 
as demais fases do processo;
IX. escolher e divulgar o local de votação e de apuração, observando, em qualquer 
caso, a facilidade de acesso à população e as condições de acessibilidade de eleitores 
com defi ciência, idosos e que possuam difi culdade de locomoção;
X. divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado ofi cial da votação;
XI. – Providenciar a confecção das cédulas eleitorais, conforme modelo previamente 
aprovado, criando mecanismos de segurança que impeçam a duplicação daquelas por 
terceiros, de modo a evitar fraudes;
XII. providenciar a seleção e adequada capacitação dos mesários, secretários de mesa, 
escrutinadores e demais servidores designados para atuar no dia da eleição;
XIII. providenciar apoio junto aos órgãos de segurança pública, mediante contato 
prévio junto aos comandos da Polícia Militar, para garantir a segurança dos locais de 
votação e apuração de votos, além de coibir possíveis abusos e/ou tumultos (com o 
fornecimento, aos integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa e Ministério 
Público, dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de serviço no dia 
da votação);
XIV. garantir o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até os locais de votação 
e onde ocorrerá a apuração dos votos, devendo prever, com a antecedência devida, a 
forma como isto ocorrerá;
XV. organizar os locais de votação, com a colocação das urnas e cabines de votação 
em locais adequados, fornecimento de canetas de cor padrão (e diferenciada) para as 
cabines de votação, mesas receptoras e apuradoras, cartazes contendo orientação aos 
eleitores, alimentação para os mesários etc.;
XVI. fornecer veículo e motorista para os membros da Comissão Especial  de Escolha 
e ao representante do Ministério Público, para que possam acompanhar de perto a 
votação e realizar o trabalho de fi scalização, efetuando as diligências necessárias para 
aferir possíveis irregularidades;
XVII. providenciar a confecção de crachás ou outras formas de identifi cação dos 
mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, membros da própria Comissão Espe-
cial de Escolha (além de outros servidores que atuarão, em caráter ofi cial, na eleição), 
assim como dos fi scais indicados pelos candidatos, seguindo modelo padrão previa-
mente aprovado, que deverão ser a todos distribuídos com a antecedência devida;
XVIII. defi nir o número máximo de fi scais dos candidatos que poderão acompanhar 
os trabalhos de votação e de apuração, como forma de evitar aglomeração, com a 
previsão de que, em sendo necessário, haverá “rodízio” entre os mesmos;
XIX designar servidores para atuar nos locais de votação e apuração, orientando 
eleitores e prestando apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à própria 
comissão eleitoral.

8.3 – Para o adequado desempenho de suas atribuições a Comissão receberá asses-
soramento técnico, dentre outros, da Procuradoria do Município ou órgão equivalente 
com conhecimento em matéria de Direito.

8.4 – No dia da votação, a Comissão Especial de Escolha permanecerá em regime 
de plantão, que somente se encerrará após a apuração dos votos e a proclamação do 
resultado da eleição.

8.5 – Para facilitar o acionamento dos membros da Comissão Especial do Processo 
de Escolha, seus telefones de contato serão fornecidos aos integrantes das Mesas Re-
ceptoras e Juntas Apuradoras, assim como ao representante do Ministério Público.

8.6 –  A Comissão Especial do Processo de Escolha enviará ao Presidente de cada 
Mesa Receptora de Votos, no que couber, o seguinte material:

I - Urna(s) lacrada(s);
II - lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos candidatos habilitados, a qual 
estará disponível nos recintos das seções eleitorais;
III - cadernos de votação dos eleitores da Seção;
IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;
V – cédulas eleitorais;a

V - formulários de ocorrências;
VI - almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do eleitor que não 
saiba ou não possa assinar;
VII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 16:00 horas;
VIII - canetas esferográfi cas nas cores azul e/ou preta e papéis necessários aos trab-
alhos;
IX - envelopes para acondicionar os documentos relativos à Mesa; e,
X - lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após a votação.

8.6 – O material de que trata o item anterior deverá ser entregue ao Presidente da Mesa 
Receptora, mediante protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário declarará 
o que e como recebeu, apondo sua assinatura (Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

8.7 – Todas as decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha serão imediata-
mente comunicadas ao Ministério Público.

9 – DA PROVA ESCRITA:

9.1 – A prova escrita será realizada da seguinte forma:

I – Prova escrita de conhecimentos específi cos, composta de questões objetivas, de 
caráter eliminatório e redação;
II – A prova será realizada em data e local a ser determinado e devidamente informado 
por meio de publicação em diário ofi cial da Administração Pública Municipal;
III – O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição, carteira de identidade 
(RG) e caneta esferográfi ca azul ou preta; 
IV – Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográfi cas ou de qualquer outra 
espécie;
V – A prova terá duração de 04 (quatro) horas;
VI – O candidato somente poderá se retirar da sala após 1 (uma) hora do início das provas;
VII – O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas, sem acompan-
hamento do fi scal;
VIII – Será eliminado o candidato que durante a realização da prova, for surpreendido 
comunicando-se com outro candidato verbalmente, por escrito ou qualquer outro meio 
ilícito de informação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou apresentar comporta-
mento inadequado de modo a prejudicar o andamento da mesma;
IX – Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), com emenda ou rasura ainda que legível;
X – Não haverá Segunda chamada;
XI – A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, de acordo com o 
desempenho dos candidatos a ela submetidos, sendo composta por 30 (trinta) questões 
objetivas, valendo 01 (um) ponto cada, e uma redação valendo 10 (dez) pontos;
XII – As notas das provas serão divulgadas pelo Conselho Municipal dos direitos da 
Criança e do Adolescente na Secretaria de Assistência Social e nos órgãos da imprensa 
local, e na oportunidade será indicado a data, o local e a ordem de chamada da entrevista.
XIII – Serão classifi cados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior 
a 20 (vinte) pontos, com nota mínima de 15 (quinze) nas questões de objetivas e de 05 
(cinco) na redação.

10 - DA ENTREVISTA (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA)

10.1 – A avaliação psicológica será realizada em local e data a ser divulgada junto com a 
publicação do resultado da prova escrita.

10.2 – A avaliação psicológica terá caráter eliminatório e determinará a condição de ap-
tidão ou de inaptidão do candidato.

10.3 – A avaliação psicológica terá objetivo de avaliar a personalidade a partir dos fatores 
de Extroversão, Socialização, Realização, Neuroticismo e Abertura para novas experiên-
cias. Entre esses fatores, serão avaliados traços tais como vulnerabilidade ao sofrimento, 
passividade, instabilidade, nível de comunicação, dinamismo - assertividade, competên-
cia, ponderação, extroversão, empenho, realização, busca por novidade.

10.4 – Somente serão submetidos à avaliação psicológica os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos, com nota mínima de 15 (quinze) nas questões 
de objetivas e de 05 (cinco) na redação, nos termos do item 9.1, XIII.

11 – DAS NOTAS

I – A prova escrita receberá uma nota calculada através da soma de todas as questões 
acertadas, inclusive da redação.
II – A avaliação psicológica indicará somente as condições do candidato determinadas 
pelos termos “APTO” ou “INAPTO”, de acordo com a melhor técnica estabelecida para 
a expertise da área de psicologia.
III – Os resultados com a classifi cação dos candidatos selecionados para a eleição serão 
divulgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança, na Secretaria de Assistên-
cia Social e na imprensa local.

12 – DA ELEIÇÃO 

12.1 – A eleição dos candidatos aprovados nas fases precedentes será mediante sufrágio 
universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Lençóis 
Paulista, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e com a fi scalização do Ministério Público.
12.2 – O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Especial Escolha, que indi-
cará os membros da mesa receptora e apuradora dos votos.

12.3 – Nas eleições, ressalvada a impossibilidade técnica, serão utilizadas preferencial-
mente urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

12.4 – Caso haja a necessidade de utilização de urnas de lona, as cédulas serão aprovadas 
e confeccionadas segundo as orientações e deliberações do CMDCA, que fornecerá os 
demais recursos humanos e materiais necessários para o bom andamento do pleito.

12.5 – As urnas escrutinadoras e demais recursos necessários ao bom andamento do 
pleito serão instalados exclusivamente em equipamentos previamente designados pela 
Comissão Especial de Escolha.

12.6 – Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos regularmente como 
eleitores do Município de Lençóis Paulista, cujo escrutínio em hipótese alguma poderá 
ocorrer fora da seção eleitoral a que pertence.

12.7 – O eleitor votará uma única vez em 01 (um) candidato.

12.8 – Terão preferência para votar os candidatos, os componentes da Mesa Receptora, 
os Policiais Militares, os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, os enfermos, os eleitores 
com defi ciência ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e lactantes.

12.9 – São documentos ofi ciais para comprovação da identidade do eleitor:

I. carteira de identidade, passaporte ou outro documento ofi cial com foto de valor legal 
equivalente, inclusive carteira de categoria profi ssional reconhecida por lei;
II. certifi cado de reservista;
III. carteira de trabalho;
IV. carteira nacional de habilitação.

12.10 – Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, 
máquinas fotográfi cas, fi lmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer in-
strumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo fi car retidos na Mesa Re-
ceptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único).

12.11 – Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, 
os quais serão submetidos à decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os 
componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.

12.12 – O eleitor com defi ciência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxili-
ado por pessoa de sua confi ança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente à 
Comissão Especial do Processo de Escolha.

12.13 – O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verifi cando ser imprescindível que o 
eleitor com defi ciência seja auxiliado por pessoa de sua confi ança para votar, autorizará o  
ingresso dessa segunda pessoa com o eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, escrever 
o nome e/ou apelido ou o número do candidato.

12.14 – A pessoa que auxiliará o eleitor com defi ciência não poderá ser o candidato, seu 
fi scal ou ter participado da campanha do candidato.

12.15 – A assistência de outra pessoa ao eleitor com defi ciência deverá ser consignada em ata.

12.16 – Os locais designados para votação e apuração dos votos serão publicados no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, do CMDCA e em editais afi xados 
em locais públicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do pleito.

12.17 – As urnas utilizadas para votação serão devidamente fechadas e lacradas em 
cerimônia específi ca, no dia 04 de outubro de 2019, às 16h, em local a ser divulgado com 
pelo menos 10 dias de antecedência.

12.18 – Os lacres das urnas serão assinados por dois membros da Comissão Especial 
de Escolha e pelo representante do Ministério Público, devendo ser destruídos aqueles 
assinados e não utilizados.
12.19 – Deverá ser elaborada ata da reunião de lacração das urnas, cuja mesma deverá ser 
assinada pelos presentes e conter, dentre outros, os seguintes dados:

I. data, horário e local de início e término das atividades;
II. nome e qualifi cação dos presentes;
III. quantidade e identifi cação das urnas a serem distribuídas para os locais de votação, 
assim como as de contingência.

12.20 – As cédulas eleitorais ofi ciais serão confeccionadas conforme modelo aprovado 
pelo CMDCA e impressas por empresa especializada ou equipamento da Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista.
12.21 – Na hipótese de o número de cédulas eleitorais ofi ciais impressas distribuídas nas 
seções não atender ao número de eleitores, serão utilizadas cédulas remanejadas entre os 
locais de votação, com o devido registro em ata e, na falta dessas, poderão ser impressas 
novas cédulas em equipamento/impressora da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
utilizando os mesmos mecanismos de segurança constantes nas demais cédulas.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
12.22 – Mesas receptoras:

12.22.1 – A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa Receptora de Votos.

12.22.2 – Constituirão as Mesas Receptoras de votos um Presidente, um Mesário e um 
Secretário, nomeados e convocados pela Comissão Especial de Escolha.

12.22.3 – Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos:

I. os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afi ns, até o terceiro grau, inclusive;
II. o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;
III. as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos con-
correntes ao pleito;
IV. os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

12.22.4 – Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos 
incisos I a IV, do §1º, deste artigo estarão sujeitos a sanções de ordem civil e administra-
tiva, inclusive na forma prevista pela Lei nº 8.429/92.

12.22.5 – O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa Receptora de Votos o título de 
eleitor e a carteira de identidade ou outro documento ofi cial com fotografi a.

12.22.6 – Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da mesa deverá 
questioná-lo sobre os dados constantes no título de eleitor ou no documento de identifi ca-
ção, confrontando a assinatura do documento de identidade com aquela feita pelo eleitor, 
na sua presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada;

12.22.7 – A impugnação da identidade do eleitor, formulada por membros da mesa, ou 
fi scais, candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente 
ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar;

12.22.8 – Constará da ata as impugnações e o número de votos impugnados;

12.22.9 – Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fi scalização de votação, a for-
mulação de protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo ser 
registrado em ata.

12.22.10 – Após a apresentação do eleitor para votar, o mesário deverá certifi car se o nome 
do eleitor consta na listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.

12.22.11 – Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo será encaminhado à cabina de 
votação, devendo o mesário colher sua assinatura no caderno de votação.

12.22.12 – Fica assegurado o sigilo do voto mediante:

I. O isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha dos candidatos;
II. a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer pessoa à cabina eleitoral, salvo as 
hipóteses previstas no presente instrumento.

12.23 –  Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos:

I. receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos da 
Comissão Especial de Escolha;
II. comparecer no local de votação, juntamente com os demais membros da Mesa Recep-
tora de Votos, até as 07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação do local, 
instalando as cabinas, conferindo e organizando o material de votação;
III. estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, 
comunicando o impedimento à Comissão Especial do Processo de Escolha, pelo menos 
vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento 
se der dentro desse prazo ou no curso de eleição;
IV. afi xar as listas dos candidatos próximo à cabina de votação;
V. providenciar almofada com tinta para os analfabetos e os que não puderem assinar, 
exercerem o seu direito ao voto;
VI. substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso seja necessário;
VII. autorizar os eleitores a votar;
VIII. informar à Comissão Especial do Processo de Escolha, os fatos que impeçam ou 
difi cultem o início do processo de votação;
IX. resolver imediatamente todas as difi culdades ou dúvidas que ocorrerem;
X. manter a ordem, para o que, poderá acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal;
XI. consultar a Comissão Especial de Escolha e o Ministério Público sobre ocorrências 
cujas soluções deles dependerem;
XII. receber as impugnações dos fi scais dos candidatos, consignando-as em ata;
XIII. fi scalizar a distribuição das senhas;
XIV. zelar pela preservação das urnas, da cabina de votação e da lista contendo os nomes 
e/ou apelidos e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;
XV. verifi car as credenciais dos representantes e/ou fi scais dos candidatos;
XVI. coordenar o trabalho do mesário, secretário e fi scais, no intuito de organizar opro-
cesso de eleição;
XVII. declarar encerrada a votação às 16:00 horas e determinar, ao responsável encar-
regado, a distribuição de senhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus títulos 
de eleitor;
XVIII. vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado por ele e pelo Se-
cretário e, facultativamente, pelos fi scais dos candidatos e do representante do Ministério 
Público;
XIX. recolher todo o material de votação e entregá-lo mediante recibo em 02 (duas) vias, 
com a indicação de hora à Comissão Especial de Escolha e/ou representante indicado 
por ela, que por sua vez entregará o material no local designado para apuração, visando a 
contagem fi nal dos votos, logo após o encerramento da eleição.

12.24 – Compete ao Secretário:

I. elaborar a ata da eleição, onde constarão as impugnações, os incidentes ocorridos no 
curso da votação e o número de eleitores votantes;
II. distribuir aos eleitores, às 16:00 horas, as senhas de entrada, previamente rubricadas ou 
carimbadas, segundo a ordem numérica;
III. cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas;
IV. assumir a presidência da seção na falta do presidente e do mesário;
IV. Elaborar a ata da seção, que deverá ser assinada pelo Secretário, Presidente e Mesário, 
além dos fi scais presentes.

12.24 – Compete aos Mesários:

I. Identifi car o eleitor e entregar o comprovante de votação;
II. substituir o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela 
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição;
II. assumir a Presidência, na falta deste.

12.25 – Compete aos componentes das Mesas Receptoras:

I. cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Especial de Escolha;
II. registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fi scais na ata e proceder a
colheita do voto em separado;
III. verifi car a urna e o material necessário para a votação, antes do início da eleição e, 
em caso de irregularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, tomando as providências cabíveis;
IV. cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

12.24 – Da votação:

12.24.1 – Poderão permanecer nas seções de votação, no máximo, 07 (sete) pessoas, entre 
eles, o candidato ou seu fi scal/representante, membros do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente - CMDCA, representante do Ministério Público, além dos 
membros da Mesa Receptora.

12.24.2 – O candidato ou pessoa por ele designada a representá-lo, que por qualquer ação 
ou omissão venha a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será convi-
dado pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retirar do local, sem prejuízo da 
posterior aplicação de outras sanções decorrentes de tal conduta.

12.24.3 – Serão observados na votação os seguintes procedimentos:

I. o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar o recinto da Mesa Receptora de 
Votos, deverá postar-se em fi la;
II. admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de identifi cação com foto à 
Mesa Receptora de Votos, o qual poderá ser examinado pelos fi scais dos candidatos ou 
pelo representante do Ministério Público;
III. o componente da Mesa localizará o cadastro de eleitores da urna e no caderno de 
votação o nome do eleitor e o confrontará com o nome constante no documento de iden-
tifi cação;
IV. não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a apor sua as-
sinatura ou impressão digital no caderno de votação;
V. identifi cado, o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar a cédula após a anotação do 
voto, bem como a maneira de colocá-las na urna de lona;
VI. entrega da cédula aberta ao eleitor;
VII. o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para no campo correspondente ao candi-
dato de sua preferência e dobrar a cédula;
VIII. ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na urna de lona, fazendo-o de maneira 
a mostrar a parte rubricada (carimbo) ao mesário e aos fi scais dos candidatos, para que 
verifi quem, sem nela tocar, se não foi substituída;
IX. se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabina e a trazer o seu 
voto na cédula que recebeu;
X. caso o eleitor não queira retornar à cabina, será anotada na ata a ocorrência, fi cando 
o eleitor retido pela Mesa Receptora de Votos, com imediato acionamento da Comissão 
Especial de Escolha e do Ministério Público;
XI. se o eleitor, ao receber a cédula ou durante o ato de votar, verifi car que ela se acha rasu-
rada ou de algum modo viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou ignorância, 
a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir outra ao mesário restituindo-
lhe a primeira, que será imediatamente inutilizada à vista dos presentes, nela grifando a 
expressão “INUTILIZADO” ou similar, sem quebra do sigilo do que o eleitor nela haja 
indicado, devendo o fato ser registrado em ata e, a cédula, acondicionada em separado;
XII. após o depósito da cédula na urna, o mesário devolverá o documento de identifi cação 
ao eleitor.
XIII. as assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos cadernos de votação, os quais, jun-
tamente com o relatório fi nal/ata da eleição e o material restante serão entregues no local 
designado para apuração.
XIV. o transporte dos documentos da eleição será providenciado pela Comissão Especial 
de Escolha ou pessoa que esta designar para o fi m, cabendo a estes garantirem a segurança 

do transporte das urnas até o local de apuração.

12.25 – Da apuração:

12.25.1 – A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após o recebimento das urnas no 
local designado para escrutínio, observados no que couber, os procedimentos previstos nos 
artigos 159 a 187, do Código Eleitoral, e o disposto neste Edital, sendo efetuada por uma 
Junta Apuradora constituída de 05 (cinco) membros;

12.25.2 – No curso dos trabalhos, todos os membros da Junta Apuradora e respectivos 
auxiliares somente poderão portar e utilizar caneta esferográfi ca de cor vermelha;

12.25.3 – O representante do Ministério Público será comunicado para participar do ato 
de que trata o caput e os candidatos e seus fi scais credenciados serão convocados para 
acompanhar os procedimentos relativos à apuração;

12.25.4 – A Junta de Apuração procederá da seguinte forma:

I. receberão os documentos da votação, examinando sua idoneidade e regularidade, inclu-
sive quanto ao funcionamento normal da Seção;
II. receberão as urnas e providenciarão a abertura das mesmas;
III. resolverão todas as impugnações e incidentes verifi cados durante os trabalhos de apu-
ração;
IV. registrarão todos os procedimentos e ocorrências em ata específi ca para tal.

12.25.5 – Serão consideradas válidas as cédulas que corresponderem ao modelo ofi cial, 
conforme estabelecido no caput do art. 9º desta Resolução.

12.25.6 – Serão nulos para todos os efeitos, os votos:

I. que contiverem mais de um candidato assinalado;
II. das cédulas que não estiverem devidamente rubricadas, na forma prevista;
IV. que tornem duvidosa a vontade do eleitor;
V. das cédulas que contenham rasuras, desenhos ou escritas em área fora daquela espe-
cifi cada para ser assinalada.

12.25.7 – Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá ser imediatamente acio-
nada a Comissão Especial de Escolha e notifi cado o representante do Ministério Público.

12.25.8 – A apuração dos votos ocorrerá no Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, 
situado na Rua Anita Garibaldi, 821, Centro, da seguinte maneira:

I - retirando-se o lacre das urnas, na presença dos candidatos ou seus fi scais, do Ministério 
Público e dos demais escrutinadores;
II - contar as cédulas depositadas na urna;
III - desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as sequencialmente;
IV - ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões “em branco” ou “nulo”, se for o 
caso,colhendo-se a rubrica do Secretário;
V - preencher no mapa de apuração o número de votos recebidos pelo candidato e/ou 
digitar no sistema de apuração o número e/ou nome e/ou apelido do candidato;
VI - após conferência, gravar a mídia com os dados da votação da seção específi ca.

12.25.9 – As ocorrências relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa opor-
tunidade;

12.25.10 – Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares somente desdobrarão a 
cédula seguinte após a confi rmação do registro da cédula anterior na urna;

12.25.11 – Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for coman-
dada a confi rmação fi nal do conteúdo da cédula.

12.25.12 – Verifi cada a não correspondência entre o número sequencial da cédula em apu-
ração e o apresentado pela urna, deverão os escrutinadores:

I. emitir o espelho parcial de cédulas;
II. comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a partir da última cédula até 
o momento em que se iniciou a incoincidência;
III. comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas incoincidentes e retomar a apu-
ração.

12.25.13 – Havendo motivo justifi cado, a critério da Junta Apuradora, a apuração poderá 
ser reiniciada, apagando-se todos os dados da Seção até então registrados.

12.25.14 – A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas apuradas não con-
stituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada (Có-
digo Eleitoral, art. 166, §1º).

12.25.15 – Se os membros da Junta Apuradora entenderem que a incoincidência resulta 
de fraude, será imediatamente acionada a Comissão Especial de Escolha e notifi cado o 
representante do Ministério Público;

12.25.16 – Caso a Comissão Especial de Escolha entenda necessário anular votação de 
uma determinada urna, determinará sua apuração em separado e recorrerá de ofício para 
a plenária do CMDCA.

12.25.17 – Concluída a contagem de votos, os membros da Junta Apuradora providen-
ciarão a emissão do boletim de urna em 03 (três) vias.

12.25.18 – Os boletins de urna serão assinados pelos 05 (cinco) membros da Junta Apura-
dora e pelos 02 (dois) auxiliares e, se presentes, pelos fi scais dos candidatos e pelo repre-
sentante do Ministério Público.

12.25.19 – Apenas os boletins de urna poderão servir como prova posterior perante o 
CMDCA.

12.25.20 – O encerramento da apuração de uma Seção consistirá na emissão do boletim 
de urna com os resultados.

12.25.21 – Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à subsequente, as 
cédulas serão recolhidas em envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim per-
manecendo até 10 de janeiro de 2016, salvo se houver pedido de recontagem ou recurso 
quanto ao seu conteúdo.

12.25.22 –  Apuradas todas as urnas, a Comissão Especial de Escolha receberá o resultado 
das planilhas de apuração e, não havendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos 
votos por candidato, lavrando a ata respectiva.

12.25.23 – Resolvidas as impugnações apresentadas durante a votação, a Comissão Espe-
cial do Processo de Escolha divulgará o resultado da eleição e o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA proclamará o resultado da eleição, que 
será posteriormente publicado nos órgãos ofi ciais.

12.25.24 – Após a proclamação do resultado os candidatos poderão apresentar impugna-
ções, que serão decididas pela Comissão Especial de Escolha, após ouvido o Ministério 
Público.

12.25.25 – Caberá recurso, da decisão da Comissão Especial de Escolha ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, imediatamente após a 
decisão.

12.25.26 – Os pedidos de impugnação referentes ao resultado geral da eleição ou face a 
propaganda irregular de candidatos, deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias 
após a publicação ofi cial do resultado, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente CMDCA decidir, em reunião extraordinária especialmente des-
ignada para este fi m, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

12.25.27 – A decisão do CMDCA será precedida de parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município, com notifi cação pessoal do Ministério Público.

12.25.28 – A pendência do julgamento de recursos não impede a divulgação do resultado 
da votação, que deverá, no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de alteração.

12.25.29 – Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDCA dar ampla publicidade ao 
resultado fi nal da eleição, sem prejuízo da retifi cação das publicações anteriormente efet-
uadas, caso necessário.

12.25.30 – Ao fi nal dos trabalhos, a Junta de Apuração e seus auxiliares preencherão os 
relatórios (mapas da apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em duas vias, 
as quais serão assinadas e rubricadas por todos os componentes da referida Junta, fi scais 
dos candidatos que estiverem presentes e pelo representante do Ministério Público, e que 
conterão os  previstos no art. 186, §1º, do Código Eleitoral):

12.25.31 – Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes, será considerado
eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).

12.25.32 – Serão considerados suplentes dos candidatos eleitos todos os demais candida-
tos pertencentes que não forem eleitos, na ordem decrescente de votação.

I. o número de votos apurados diretamente pelas urnas;
II. as urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o número de votos anulados ou não 
apurados;
III. a votação dos candidatos por regional, na ordem da votação recebida;
IV. as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração e como foram resolvidas, assim 
como os recursos que tenham sido interpostos.

12.25.33 – Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo 
de Escolha, com consulta à Procuradoria do Município e notifi cação pessoal do Ministério 
Público.

13. – DA CAMPANHA ELEITORAL

13.1 – A campanha será permitida somente após a publicação da lista fi nal dos(as) 
candidatos(as) habilitados(as) na primeira fase (eliminatória) e será encerrada a meia noite 
da véspera do dia da votação.

13.2 – Serão consideradas condutas vedadas aos candidatos devidamente habilitados ao 
Processo de Escolha:

I – Da Propaganda:

a) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer na-
tureza;
b) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais 
acústicos;
c) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica 
possa confundir com moeda;
d) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas municipais ou que impli-
quem qualquer restrição de direito;
e) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exer-
çam autoridade pública;
f) fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio de pichação,
inscrição a tinta, fi xação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso 
dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso 
comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de 
propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadu-
tos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
g) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas 
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes causem 
dano;
h) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e
candidatos(as) à imediata retirada da propaganda irregular.

II –  Da campanha para a escolha:

a) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a sua autorização, 
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer outros bens ou ma-
teriais que possam proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a);
b) realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem
como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a fi nalidade de animar comício ou 
reunião de campanha;
c) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a sonorização de anúncio de comícios;
d) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de 
governo, empresa pública ou sociedade de economia mista;
e) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de propaganda 
em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita.

III – No dia do processo de escolha:

a) usar alto-falantes e amplifi cadores de som ou promover comício ou carreata;
b) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;
c) até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de 
pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com 
ou sem utilização de veículos;
d) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
e) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com o fi m de obter-lhe o voto, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o 
registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio);
f) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fi scais.

IV – Do procedimento de apuração das condutas vedadas:

a) Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Especial  de Escolha de 
Conselheiros Tutelares contra aquele(a) que infringir as normas desta Resolução, instruindo 
a representação com provas ou indícios de provas da infração.
b) No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas veda-
das previstas nesta Resolução, a Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros 
Tutelares deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocor-
rência, expedindo-se notifi cação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no 
prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notifi cação (art. 11, § 3º, inciso I, da 
Resolução CONANDA nº 170/14).
c) O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão 
Especial de Escolha, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da in-
fração.
d) A Comissão Especial de Escolha poderá, no prazo de 02 (dois) dias do término do prazo 
da defesa:
d.1) arquivar o procedimento administrativo se entender não confi gurada a infração ou não 
houver provas sufi cientes da autoria, notifi cando-se o representado e o representante, se o 
caso;
d.2) determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias 
contados do decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA 
nº 170/14).
e) Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a 
Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares decidirá, fundamen-
tadamente, em 02 (dois) dias, notifi cando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o 
caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito 
suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 
11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).
f) Parágrafo único – A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente decidirá em 02 (dois) dias do término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).
g) No prazo máximo de 02 (dois) dias do término do prazo para apreciação do recurso 
eventualmente interposto, a Comissão Especial de Escolha fará publicar a relação dos(as) 
candidatos(as) habilitados(as), enviando, em igual prazo, cópia ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e aoMinistério Público. (art. 11, § 5º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

13.3 – O desrespeito às regras apontadas no item “13.1.2, incisos I, II e III” caracterizará 
inidoneidade moral, tornando passível a impugnação da candidatura, por conta da inob-
servância do requisito previsto no art. 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

13.4 – O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Res-
olução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientifi cado de todas as decisões da Comissão 
Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares e de sua Plenária,
no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

13.5 – Os prazos previstos no procedimento de apuração (item “13.1.2, incisos IV”) seguirão 
a regra do art. 219, do Código de Processo Civil, ou seja, realizar-se-ão em dias
úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

13.6 – Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e 
candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio ou meios equivalentes, além de ser afi xada em locais de grande acesso ao público 
e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela 
internet.

14 – DOS RESULTADOS

14.1 – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após a apuração, 
homologará e proclamará os resultados do Processo de escolha, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, através de edital afi xado na Secretaria de Assistência Social e publicação na imprensa 
local.

14.2 – Poderá ser interposto recurso junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente em todas as fases do processo seletivo, no período de até 02 (dois) dias 
úteis após a publicação dos resultados.

14.3 – Serão proclamados candidatos escolhidos para titularidade, os 05 (cinco) primeiros 
mais votados, e para suplência os 05 (cinco) subsequentes na ordem de votação.

15 – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

I - Constituição da República Federativa do Brasil. Título VIII - da Ordem Social (art. 
193 ao 232);
II -  Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
Adolescente e dá outras providências;
III - Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de  Aten-
dimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato infracional;
IV -  Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de1993. Dispõe sobre a organização da As-
sistência Social e dá outras providências;
V - Resolução 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a Tipifi cação Nacional de Ser-
viços Socioassistenciais;
VI -  Lei Federal nº 13.431, de 04 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
VII -  Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018. Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de 
abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de violência;
VIII -  Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. Consolida atos normativos editados 
pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do 
adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da 
criança e do adolescente, e dá outras providências.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 – O prazo de validade do processo de escolha e o mandato dos conselheiros se 
encerrará em 10 de janeiro de 10/01/2024, nos termos das Leis Federais nº 8.069/1990 e 
12.696/2012, da Lei Municipal nº 4.905/2016, e da Resolução 170/2014, do CONANDA, 
com as respectivas alterações.

16.2 – O Prefeito Municipal empossará os eleitos no dia 10 (dez) de janeiro de 2020, 
utilizando-se de decreto municipal para formalização do ato.

16.3 – Sendo o escolhido servidor público da administração direta, indireta ou fundacional 
municipal, fi car-lhe-á facultado, no caso de remuneração, optar pelos vencimentos e van-
tagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos.

16.4 – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá editar atos 
normativos complementares para disciplinar o processo de escolha.

LENÇÓIS PAULISTA, 10 de maio de 2019.

VALDENOR ROBERTO CORDEIRO
Presidente do C.M.D.C.A
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CIRCUITO CULTURAL

Cultura
BAIRRO FELIZ
Neste sábado (11), a partir das 14h, a Vila Cruzeiro, em Lençóis Paulista, recebe o projeto Bairro Feliz. A 
programação contempla ofi cinas e brincadeiras com o Projeto Criança Feliz, apresentações de teatro, música, 
e shows com os grupos Toke Novo e Revirando, capoeira com o grupo Dandara e os alunos do Projeto 
Samuzinho realizando demonstrações de primeiros socorros, além de brinquedos infl áveis e pula-pula. O 
projeto acontece no estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Aparecida e é aberto a toda comunidade.

Da Redação

Neste mês, a vizinha 
cidade de Borebi 
recebe o projeto 

Oficinas Criativas - Arte 
e Sustentabilidade, viabi-
lizado pela Lei Rouanet, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal. A ação oferece 
gratuitamente oficinas de 
quatro modalidades artísti-
cas para a população local, 
com 25 vagas disponíveis 
para cada categoria: capo-
eira, teatro, balé e música. 
As inscrições devem ser 
feitas na Prefeitura Munici-
pal de Borebi, na Rua Doze 
de Outubro, 429, no Cen-
tro. O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. O telefone para 
contato é o (14) 3267-8900. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo WhatsA-
pp: (14) 99777-9503.

As aulas de capoeira 
serão realizadas todas as 
segundas-feiras, com iní-
cio no próximo dia 13, das 
9h às 11h, na E.E. Prof.ª 
Iracema Leite e Silva, na 
Rua Treze de maio, 607, 
no Centro. Sob o comando 
do professor Gilson José 
do Nascimento, o curso 
atenderá crianças de seis a 
16 anos.

Já o curso de teatro 
ocorrerá às terças-feiras, 
das 14h às 16h, a partir 
do dia 14, no Anfiteatro 
da Prefeitura Municipal, 
na Rua Doze de outubro, 
429. As aulas, ministradas 

Com o patrocínio da empresa Cutrale, projeto 
Ofi cinas Criativas chega a Borebi neste mês

OPORTUNIDADE

Serão oferecidas gratuitamente 100 vagas 
em cursos de capoeira, teatro, balé e 

música; aulas começam no próximo dia 13

pela professora Andressa 
Carolini Francelino, são 
voltadas a adolescentes de 
12 a 17 anos.

O balé, destinado a 
crianças de seis a 10 anos, 
estará a cargo do profes-
sor Fabio Sampietro, com 
aulas às terças e quintas-
-feiras, também com início 
no dia 14, das 12h30 às 
13h30, na E.E. Prof.ª Ira-
cema Leite e Silva.

Por fim, o curso de mú-
sica será ministrado às sex-
tas-feiras, das 13h às 15h, 
no Serviço de Convivência, 
na Rua Coronel Leite, s/n. 
As aulas, que acontecem a 
partir do dia 17, são para 
crianças e adolescentes de 
oito a 16 anos.

O objetivo do projeto, 
que tem duração de 10 me-
ses, é oportunizar às pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social o contato 
direto e efetivo com a arte, 
a cultura e o trabalho em 
grupo, para que resulte 
positivamente na formação 
e na prática da cidadania. 
De acordo com Ivanete 
Amaral, do Gabinete da 
Prefeitura Municipal de 
Borebi, que apoiará ofere-
cendo os locais e os ma-
teriais necessários para 
a promoção do projeto, 
a ação na cidade poderá 
despertar a autoestima e 
o potencial das crianças e 
adolescentes atendidos. 

“A realização dessas ofi-
cinas criativas irá propor-
cionar aos participantes o 
desenvolvimento de habili-

dades como concentração, 
autoconfiança, disciplina, 
prontidão, criatividade, 
entre outras, contribuindo, 
assim, para o protagonis-
mo infantojuvenil”, define 
Aparecida de Cássia Bar-
bosa, secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social de Borebi.

Ao final do projeto, 
será promovida uma apre-
sentação de encerramento, 
para que a comunidade 
tenha acesso ao que foi 
trabalhado nas aulas. A 
iniciativa conta com o in-
centivo do Ministério da 
Cidadania, através da Lei 
Rouanet, e patrocínio da 
empresa Cutrale. A produ-
ção é da Saci Comunicação 
em parceria com a Reno-
varte Produções Culturais 
e apoio da Favorita Cultu-
ra e Esporte.

Ofi cinas Criativas
Arte e Sustentabilidade

Inscrições na
Prefeitura de Borebi

Informações:
(14) 3267-8900 | 99777-9503

Apoio:
Prefeitura de Borebi e

Favorita Cultura e Esporte

Aulas gratuitas
a partir do dia 13 de maio

Rua 12 de Outubro, 
nº 429, no Centro

Produção:
Saci Comunicação e
Renovarte Produções 

Culturais

Patrocínio:
Cutrale

SERVIÇO
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Cia de Ballet do Rio de Janeiro 
se apresenta no Teatro Municipal
Com canções de 
Freddie Mercury, 
espetáculo “Carmen” 
é neste domingo (12)

Flávia Placideli

Neste domingo (12), a par-
tir das 20h, o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzet-

ti, em Lençóis Paulista, recebe 
o espetáculo “Carmen”, com a 
Cia de Ballet do Rio de Janei-
ro. A peça promovida pela Alic 
(Associação Lençoense de In-
centivo à Cultura) com recursos 
provenientes da Lei Rouanet, 
conta com patrocínio das em-
presas Zilor, Lwart Lubrifican-
tes, Bracell, Duratex e Frigol.

Depois do sucesso nas telas 
do cinema com o filme “Bohe-
mian Rhapsody”, Freddie Mer-
cury terá suas músicas como 
trilha sonora do espetáculo 
“Carmen”, da Cia de Ballet do 
Rio de Janeiro. A ópera-rock é 
inspirada no clássico de Geor-
ges Bizet, que se passa no sul 
da Espanha e conta a trágica 
história de amor entre a cigana 
Carmen, o oficial do exército 
Don José e um toureiro.

Sob a direção de Alice Arja, 

ÓPERA - Com canções de Freddie Mercury, espetáculo 
“Carmen” acontece neste domingo (12)

a coreografia inédita foi criada 
por três bailarinos e traz acro-
bacias embaladas pelos duetos 
de Freddie Mercury com a can-
tora lírica Montserrat Caballé, 
o que caracteriza a ópera. Ao 
som do vocalista do Queen e 
com figurinos inspirados em 
um desfile de Versace, a obra 
extremamente dramática ex-
pressa as representações da 
vida proletária, da imoralidade 
e da legalidade.

A Cia de Ballet do Rio de 
Janeiro atua há 30 anos no Bra-
sil e no exterior, assinando um 
perfil eclético e irreverente. O 
grupo carrega um repertório 
com grandes obras, como “Don 

Quixote”, “Lago dos Cisnes”, 
“Quebra Nozes”, “Romeu e Ju-
lieta” e outros. Em 2017, apre-
sentou no Teatro Symphony 
Space, em Nova Iorque, o es-
petáculo “Hespèrion”, do core-
ógrafo Ariel Rose, bailarino do 
Miami City Ballet.

O espetáculo, com duração 
de uma hora, tem classifica-
ção indicativa de 12 anos. A 
entrada é gratuita e a disponi-
bilidade de ingressos deve ser 
consultada no próprio Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
que fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova 
Irerê. Outras informações pelo 
telefone (14) 3263-0044.

Maitê Proença e Clarice Niskier 
chegam a Lençóis na quinta-feira (16)
Ingressos para a peça “A beira do abismo me cresceram asas”, 
começam a ser distribuídos na segunda-feira (13)

Flávia Placideli

O Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti recebe na pró-
xima quinta-feira (16), às 

20h, as atrizes Maitê Proença, 
que se apresenta pela segun-
da vez em Lençóis Paulista, e 
Clarice Niskier, que estrelam o 
espetáculo “A beira do abismo 
me cresceram asas”. A entrada é 
gratuita e os ingressos começam 
a ser distribuídos na segunda-
-feira (13), a partir das 12h, na 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian.

A comédia dramática “A bei-
ra do abismo me cresceram asas” 
estreou em 2013, com direção e 
atuação das atrizes Clarice Niskier 
e Maitê Proença. O texto poético, 
repleto de emoção e bom humor, 
leva o público às gargalhadas com 
o diálogo entre Terezinha e Valdi-
na. Sem as máscaras habituais da 

TEATRO - Maitê Proença e Clarice Niskier sobem ao palco do Teatro 
Municipal na próxima quinta-feira (16)

juventude, sem qualquer cerimô-
nia, as personagens falam sobre 
qualquer assunto - sexo, diferen-
ças entre homens e mulheres, 
abandono, o bom e o ruim. 

O espetáculo tem entrada 
gratuita e os ingressos começam 
a ser distribuídos na segunda-
-feira (13), a partir das 12h, na 
Casa da Cultura (Rua Sete de 

Setembro, 934, no Centro). Ou-
tras informações pelo telefone 
(14) 3263-6525. Com duração de 
1h15 minutos, a peça promovida 
pela Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura) com re-
cursos provenientes da Lei Rou-
anet, conta com patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart Lubrifi-
cantes, Bracell, Duratex e Frigol.

Hoje é dia de dança na Concha Acústica
Cia Passinho Brazil se apresenta a partir das 
20h30 com o espetáculo “Favela Digital”

Flávia Placideli

A Praça Comendador 
José Zillo (Concha 
Acústica), em Lençóis 

Paulista, recebe neste sábado 
(11), a partir das 20h30, a Cia 
Passinho Brazil, do Rio de Ja-

neiro, que traz para o palco o 
espetáculo de dança “Favela 
Digital”. Integrando a progra-
mação de maio do Circuito 
Cultural Paulista, a apresen-
tação conta com apoio da em-
presa Lwart Lubrificantes.

Dirigido pelo coreógrafo 

Henrique Talmah, o musical 
“Favela Digital” traz como 
elenco dançarinos oriundos 
de comunidades do Rio de 
Janeiro, que levam ao palco 
parte de suas histórias de vida 
para falar da dança surgida 
nas periferias da cidade. A 
apresentação exalta a manifes-
tação do gênero do passinho, 
nascido nas comunidades ca-
riocas com múltiplas referên-

FAVELA DIGITAL 
Cia Passinho Brazil se 
apresenta na Concha 
Acústica neste 
sábado (11)

cias como o frevo, capoeira e 
percussão afro-brasileira in-
corporados ao funk.

O espetáculo, com clas-
sificação indicativa livre, é 
gratuito e acontece neste sá-

bado (11), a partir das 20h30, 
no palco da Concha Acústica, 
no Centro.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 11 DE MAIO DE 2019 •A10



FO
TO

: A
RQ

UI
VO

 P
ES

SO
AL

• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 11 DE MAIO DE 2019 • ANO 82 • EDIÇÃO Nº 7.792 •
BB

O ECO

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

Confi ra os aniversari-
antes da semana e muito 
mais na Coluna Giro 
Social.

Evento marca 
entrega do Residen-
cial Spazio Verde, 
em Lençóis Paulista.

B2 B8

NEGÓCIOS S/A SOCIEDADE

EUCALIPTO
O cultivo do eucalipto para produção de celulose é uma opção de

SUA TERRA PRODUTIVA E RENTÁVEL, SEMPRE!

0800 006 24 22
cultive
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Rotary conquista subsídios que benefi ciam a Adefi lp
Entidade, que completa 22 anos neste sábado (11), foi contemplada com R$ 164 mil para a aquisição de equipamentos para a área da reciclagem

Elton Laud

O Rotary Club Cidade do 
Livro conseguiu a aprova-
ção de subsídios que irão 

beneficiar a Adefilp (Associação 
dos Deficientes Físicos de Len-
çóis Paulista). No total, o clube 
de serviços garantiu a libera-
ção de US$ 41,5 mil, cerca de 
R$ 164,7 mil na cotação atual, 
que devem ser utilizados para a 
aquisição de equipamentos para 
a área de reciclagem, principal 
fonte de renda da entidade.

Os recursos são provenientes 
da aprovação de um subsídio 
global pela Fundação Rotária, 
vinculada ao Rotary Interna-
cional. O projeto apresentado 
pelos lençoenses foi intitulado 
“Reciclando Resíduos Salvando 
Vidas” e contou com apoio de 
clubes da Índia e Itália, do Dis-
trito 4310, além do próprio clube 
local, cada um responsável pela 
destinação de parte da verba.

De acordo com o presidente 
do Rotary Club Cidade do Livro, 
Benedito Ventura, o dinheiro, 
que pode ser liberado em cerca 
de 60 dias, deve ser utilizado 
para a aquisição de uma esteira 

mecanizada para ajudar na se-
paração dos recicláveis, além de 
uma prensa para a compactação 
dos materiais e outros equipa-
mentos utilizados no processo 
de triagem.

“Esses recursos represen-
tam um ganho muito grande 
dos pontos de vista ambiental e 
social, porque a Adefilp realiza 
um importante trabalho com a 
reciclagem, que, além de con-
tribuir com o meio ambiente, 
gera renda para os associados. 

Os equipamentos que serão ad-
quiridos vão ajudar a melhorar 
as condições de trabalho e pos-
sibilitar que eles aumentem a 
produção”, destaca Ventura.

Edson Santiago dos Santos, 
presidente da Adefilp, estima 
que com a implantação dos 
equipamentos, o volume de 
produção aumente em cerca 
de 20%. Atualmente, são pro-
cessadas, em média, 140 tone-
ladas de materiais recicláveis 
por mês. Com as melhorias 

física e mantém uma equipe de 
atletismo e natação ACD (Atletas 
com Deficiência), que defende a 
cidade em diversas competições 
pelo país.

EXPECTATIVA
Além do subsídio de R$ 

164,7 mil liberado pelo Rotary 
Internacional através do projeto 
“Reciclando Resíduos Salvando 
Vidas”, a Adefilp também pode 
receber outros recursos nos pró-

ximos meses. Um projeto apre-
sentado recentemente à Funda-
ção Banco do Brasil, pleiteia a 
liberação de R$ 94 mil para a 
aquisição de uma empilhadeira, 
também para a utilização no gal-
pão de reciclagem da entidade. 
Segundo Adriana Lini, que tam-
bém é integrante do Rotary Club 
Cidade do Livro e encabeçou a 
iniciativa, o projeto está pré-
-aprovado e deve ter o resultado 
divulgado no próximo mês.

PARCERIA - Na foto, membros do Rotary Club Cidade do Livro com o 
presidente da Adefilp, Edson Santiago dos Santos; em pé, Amarildo Ventura, 
Benedito Martins e Benedito Ventura; sentados Edson Santiago dos Santos, 
Luísa Adélia Brollo Martins, Luiz Carlos Ribeiro Gallego e Silvana Gallego

MELHORIA - Novos equipamentos vão modernizar o atual 
sistema de triagem e possibilitar o aumento do processamento dos 
materiais recicláveis na Adefilp

que devem ser feitas com o in-
vestimento, a expectativa é de 
chegar a aproximadamente 170 
toneladas de materiais proces-
sados mensalmente.

“Ficamos felizes, porque es-
ses equipamentos novos devem 
refletir diretamente nos ganhos 
dos nossos associados, pois vão 
possibilitar que a gente aumen-
te a produção. Hoje, muitas das 
pessoas que trabalham na parte 
da reciclagem - na verdade, a 
grande maioria - não recebem 
benefício do Governo Federal e 
tiram daqui a sua única renda. É 
um trabalho muito importante”, 
pontua Santos.

IMPORTANTE TRABALHO
A Adefilp, que, coincidente-

mente, completa 22 anos de fun-
dação neste sábado (11), atende 
centenas de deficientes físicos e 
intelectuais de Lençóis Paulista, 
estimulando eles a desenvolve-
rem autonomia e independên-
cia, promovendo, assim, um im-
portante trabalho de reinserção 
social. Além das atividades rela-
cionadas à reciclagem, que em-
prega mais de 50 pessoas, a enti-
dade atua na área de reabilitação 

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: MATEUS LESSA/O ECO
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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?

Evento marca entrega do 
Residencial Spazio Verde

Aiello Urbanismo reuniu futuros moradores do primeiro loteamento fechado 
de Lençóis Paulista na noite de ontem (10)

Flávia Placideli

Um evento realizado na noite 
de ontem (10), em Lençóis 
Paulista, marcou a entrega 

do Residencial Spazio Verde, pri-
meiro loteamento fechado do mu-
nicípio. Mais de 400 pessoas par-
ticiparam da entrega, que contou 
com a presença de representantes 
da empresa Aiello Urbanismo, 
responsável pelo empreendimen-
to, e dos futuros moradores, que 
puderam contemplar de perto 
seus novos endereços durante um 
delicioso jantar.

Com lindas paisagens e pro-
jeto urbanístico diferenciado, o 
Spazio Verde está pronto para que 
os proprietários iniciem as obras 
de construção de seus novos la-
res. Privilegiando especialmente 
a exclusividade, o residencial 
conta com uma infraestrutura de 
alto padrão, combinando harmo-
nia e modernidade ao prazer de 
viver bem.

Além do projeto contemporâ-
neo e sofisticado, o local oferece 

aos futuros moradores segurança e 
tranquilidade. Para isso, a entrada 
do empreendimento é totalmente 
monitorada com segurança 24 ho-
ras e as comemorações no salão 
de festas acontecem em uma área 
externa, garantindo a privacidade 
aos convidados e vizinhos.

Pensando nos momentos de 
lazer e diversão em harmonia com 

a natureza, a Aiello Urbanismo 
inovou ao criar o conceito ‘club 
house’ no Spazio Verde, que conta 
com salão de festas, fitness center 
(academia), quadra poliesportiva, 
quadra de tênis e playground para 
as crianças se divertirem.

Com cerca de 268 lotes que 
vão de 300 m² até 616 m², o Spa-
zio Verde Lençóis Paulista é mais 

ÁREA NOBRE - Residencial Spazio Verde está localizado em uma das 
áreas mais valorizadas de Lençóis Paulista, ao lado do Jardim Itamaraty

uma criação da Aiello Urbanismo, 
empresa bauruense conhecida 
pela execução de empreendimen-
tos de alto padrão, com um portfó-
lio de mais de 2 milhões de metros 
quadrados urbanizados, em 11 lo-
teamentos lançados.

“O Spazio Verde Lençóis 
Paulista está localizado em uma 
área de crescimento qualificado 
da cidade, na região do Jardim 
Itamaraty, uma das áreas mais 
prósperas dos últimos anos e com 
a valorização do metro quadrado 
em constante crescimento”, des-
taca o gerente comercial da Aiello 
Urbanismo, Fabrício Laureano, 
que revela que o residencial já tem 
90% dos lotes comercializados.

SERVIÇO
O Stand de atendimento da 

Aiello Urbanismo fica na Rua 
Miruna, 111, no Jardim Itamaraty, 
em Lençóis Paulista. O telefone 
para contato é o (14) 3263-1193. 
Para conhecer mais sobre o 
empreendimento visite os sites 
www.spazioverdelencois.com.br 
ou www.aiello.com.br.

CONFORTO E SEGURANÇA - Primeiro condomínio fechado da cidade vai contar com ampla área de lazer e segurança 24 horas com portaria monitorada

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RONDA FIT ano 2008. 
Tratar (14) 98171-5643.

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

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

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

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

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

VENDE-SE FIAT Uno 
94, com vidro elétrico, 04 
portas, desembaçador 
traseiro pneus novos e 
todo revisado. Tratar: 
(14) 99853-2395 ou (14) 
99891-4040

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

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

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

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

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

FIAT PALIO Essence 
Flex 1.6 16v 4 portas, 
cor branco 37.083 km, 
completo, ar condicio-
nado, direção hidráulica, 
computador de bordo, 
rodas de liga leve, farol 
de neblina, controle do 
volante, som original. 
Manual, chave reserva, 
veículo sem passagem 
de leilão ou sinistro. – R$ 
33.000,00 à vista aceita 
troca, única dona. Tratar: 
(14) 99878-0373  

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

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

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

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

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

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

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

SANDERO 1.6 Expres-
sion 8v HI – Flex, ano 
2011, prata, completo 
único dono, 61.500km, 
excelente estado, 
IPVA/DPVAT 2019 
pagos, revisões em 
dia na concessionária, 
direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros 
elétricos, trava elétrica, 
limpador e desemba-
çador traseiros, aros 
15, jogo de 04 pneus 
novos Dunlip, jogo de 
suspensão novo – R$ 
23.900,00. Tratar: (14) 
99781-3021. 

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

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

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

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

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

FOX ANO 2008. Tratar: 
(14) 99798-6440 ou (14) 
99809-5731.

ASTRA ADVANTAGE   
2.0 Flex, automático 
2010/2011 completo. 
Valor R$ 25.500,00. 
Contato (14) 3263-2956 
e (14) 99715-3520. 

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

HONDA 125 CC KS – 
32.000 KM, único dono. 
Tratar: (14) 99715-2968

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

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

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

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

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

ATENÇÃO PATROAS! 
Se você precisa de 
empregada doméstica 
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

ROGETE ASSOCIA-
DOS contrata auxiliar 
de contabilidade e 
fi scal (com experiên-
cia), enviar currículo 
para email: luizcarlos@
rogete.com.br

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

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

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

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

CONTRATA-SE ME-
CÂNICO de Máquinas 
Florestais - requisitos 
necessários: Ensino 
Médio Completo; 
conhecimento em 
mecânica, hidráulica 
e elétrica de máquina 
fl orestal ou agrícola, 
reparos de componen-
tes hidráulicos, além 
do conhecimento de 
leitura de esquemas 
hidráulico e elétrico, 
metrologia e solda e 
disponibilidade para 
trabalhar em turno.

CONTRATA-SE 
MOTORISTA de 
Comboio Requisitos 
Necessários: Ensino 
fundamental completo; 
conhecimento em 
abastecimento de óleo 
diesel, lubrifi cação e 
revisões gerais dos 
veículos, equipamentos 
e maquinas agrícolas/
fl orestais; ser habi-
litado no mínimo na 
categoria “D ”; curso 
do MOPP atualizado. 
Para candidatar-se as 
vagas, acesse o site 
www.grupolwart.com.
br, menu: carreiras/
trabalhe conosco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCENARIA 
PAULISTA - Móveis 
residencial, comercial 
e industrial. Tratar com 
Parrilha (14) 99757-
6223 ou na R: João B. 
Daré, 133, Centro de 
Macatuba/SP

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

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

AND TRANSPORTE 
Fretes e Mudanças – 
Cobrimos qualquer ofer-
ta. 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, atende-
mos todos os convênios. 
Tratar na R: José do 
Patrocínio, 511, Centro. 
Telefone (14) 3264-8420 
c/ Dr. Danilo / Dra. Joyce

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

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

IZAEL ESTOFADOS. 
Tratar (14) 3264-7063/ 
99738-3544 – 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 CABELEIREI-
RO Av: Hermínio Jacó 
nº 622 no bairro Nova 
Lençóis, atendimento de 
segunda a sábado e aos 
domingos e feriados até 
as 12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar (14) 
99728-5999. 

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

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

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

SERRALHERIA POR-
TAL – portões basculan-
tes revestido em chapas 
de alumínio – estruturas 
e esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
efi ciência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

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

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

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

INSTALADOR 
ANTENAS – TV home 
e ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, tenho 
15 anos de hospital (en-
fermeira) possuo carta 
de habilitação, tenho vá-
rios horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou 
(14) 99770-0265.

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

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

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

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

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

ESTUDANTIL 
PRESENTES voltas 
as aulas é aqui, a vista 
com 10% de desconto 
e dividimos até em 3 
vezes nos cartões. Rua: 
Alexandre Raimundo 
Paccola nº 186 Rondon 
(14) 3263-2125

GLÓRIA BERNARDINI 
Escritório de Engenharia 
email: gloria.esceng@
yahoo.com.br (14) 3281-
4900

O SESI Lençóis Paulista 
recruta Pessoas com De-
fi ciência e Reabilitados 
do INSS para o cargo 
de Auxiliar de Cozinha. 
Cadastre seu currículo 
no sitehttps://curriculo.
sesisenaisp.org.br/pcd 
e associe seu relatório 
médico com respectivo 
CID. Os requisitos para a 
vaga consultar no site.

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

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

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

JOSÉ LEODORO 
– especializado em 
jardinagem em geral. 
Faço plantio de grama 
esmeralda, passo mato 
a mato, manutenção 
de cerca viva e poda 
de árvores em geral. 
Fazemos manutenção 
em chácaras. Tratar: (14) 
98816-7862.

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

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria afetarão 
você?  Faça uma consul-
ta conosco e entenda.  
sem compromisso. 
Escritório Contábil G5 
Contec Ltda Rua José do 
Patrocínio nº 591, Centro, 
Lençóis Pta – SP Fone: 
(14) 3263-2015/ 3264-
8282/ 3264-6569

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

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

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

PROCURA -SE Tra-
balho em chácaras ou 
sítios -  casal sem fi lhos 
e temos experiências. 
Tratar: (11) 94258-5358 
ou (14) 99655-1766. 

COTA CONTEMPLA-
DA Crédito Imobiliário 
R$ 400 mil quero R$ 48 
mil e passo dívida parti-
cular (14) 99868-9694

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

SABORES DE Minas 
– meia cura, queijos 
artesanais, vinhos e 
salames. Tratar: (14) 
99623-1664 ou (14) 
99696-7124.

FRANGO ASSADO 
aos domingos, venha 
conferir, é uma delícia! 
Tratar na Rua Luiz 
Henrique de Camargo, 
21, Júlio Ferrari. Con-
tato (14) 3263-6502/ 
99659-6123 com Cícero 
Bearari

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

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

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

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

MÁQUINAS 
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 Imobiliária 21, 
excelente localização 
com fl uxo constante de 
veículos e pedestres. 
Ligue 99728-1313

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para escri-
tórios, 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

19/05 – Zoológico São 
Paulo mais mercadão. 
Tratar: com Ivani (14) 
3264-8436 / (14) 99724-
8206 ou com Izabel (14) 
99682-9892

25/05 – Aparecida do 
Norte dia de agradecer. 
Ônibus. Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436 / 
(14) 99724-8206 ou com 
Izabel (14) 99682-9892

26/05 – Termas dos 
laranjais. Olímpia Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 

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

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

07/07 – 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 Jor-
dão 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 

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

07/07 – Campos 
do Jordão, almoço, 
passeio de trenzinho, 
transporte e guia – Fes-
tival de Inverno. Tratar: 
Ivani (14) 3264-8436 
/ (14) 99724-8206 ou 
com Izabel (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 Gran-
de – pensão completa. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDIFÍCIO VILLA 
Splendore - 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 (ter-
reno) no bairro Bela Vista 
medindo 235,00 mts e 
construção 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

JD UBIRAMA – casa 
na R: Borba Gato, 390, 
com 03 quartos, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira e 
cozinha, garagem p/ 02 
carros coberta. Tratar 
(41) 99815-9747 c/ Ma-
ristela/ (14) 99664-6968 
c/ Douglas

RESIDENCIAL 
PLANALTO nova 
02 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 dormitó-
rios, sendo uma suíte, 
um banheiro social, um 
lavado, uma cozinha 
e área de serviço 
com banheiro, uma 
garagem. Tratar: (14) 
99117-2055

VENDO APARTA-
MENTO no 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. Tra-
tar: (14) 99616-6780.

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

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

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

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

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

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

JD. EUROPA 03 
dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
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, 
cozinha, 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 fun-
dos: 1 dorm., sala, cozi-
nha 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 
coberta para 02 veículos, 
amplo quintal, aceita 
troca! Consult Imóveis 
14-3263 1118/99781 
2567

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 03 
dorm., sala estar/jantar, 
cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem coberta. 
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

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

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

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

CASA – São João 
– 3 quartos,1 sala,1 
banh,1 área de serviço, 
edícula:1 quarto,1 pia,1 
área de serviço. R$ 
127.200,00. Cód 02638. 
Imobiliária 21 tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

CASA DE Condomínio 
em Bauru, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 
grande e conjugada, 
lavabo, banheiro 
empregada, repleto em 
armários, mezanino com 
ar condicionado, três va-
randas pela casa.  230 
m/2 de área construída 
e terreno com 640 m/2. 
Valor: R$ 1.300.000,00, 
aceita negociar com 
casa de menor valor 
em Bauru. Contato:(14) 
9.9663-5757(WhatsApp) 
Creci 133743-F

CASA – Centro – fren-
te: 1 sala,1 coz,1 banh,2 
quartos,1 lavanderia,1 
garag cob. Fundos: 2 
quartos,1 sala,1 banh,1 
coz,1 área de serviço. 
Sobrado, R$ 350.000,00. 
Cód 02605. Imobiliária 
21 tels. (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 4 
quartos sendo 2 suítes,2 
banh,1 sala de visita,1 
sala de jantar,1 coz 
planejada, piscina, 
churrasq, tem mobília 
por toda a casa. R$ 
689.000,00. Cód 02610. 
Imobiliária 21 Tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobilia-
ria21lp.com.br
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

ESPAÇO RURAL

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA – Centro – 3 
quartos sendo 1 suite,1 
sala,1 copa,1 coz plane-
jada,11 banh, edícula: 
churrasq, pia, área de 
serviço,1 quarto,1 
banh,1 área de lazer. R$ 
350.000,00. Cód 02636. 
Imobiliária 21 tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Marimbondo 
– 3 quartos,2 banh,1 
sala de visita,1 sala 
de jantar,1 coz, portão 
eletrônico,4

GARAG. R$ 650.000,00. 
Cód 02657. Imobiliária 
21 tels.: (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Ubirama - 3 
quartos sendo 1 suíte,1 
sala de jantar,1 sala 
de visita,1 banh,1 
lavanderia,2 garag cob e 
3 descob. R$ 450.000,00. 
Cód 02665. Imobiliária 
21 tels.: (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Jd. Caju II – 2 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,1 garag cob c/ 
portão basculante. R$ 
159.000,00 Cód 02505. 
Imobiliária 21 tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Centro Maca-
tuba – 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 copa,1 lavanderia,1 
banh social,1 garag, 
edícula: 1 sala,1 quarto,1 
coz,1 banh, quintal. R$ 
140.000,00. Cód 02494. 
Imobiliária 21 tels. (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – J. Ferrari – 2 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,1 área de serviço,1 
garag. R$ 170.000,00. 
Cód 02543. Imobiliária 
21 tels. (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Itamaraty – 3 
quartos sendo os três 
com suíte e closet,1 
sala de visita,1 sala de 
jantar,1 coz comum,1 coz 
americana c/ armários 
planejados,1 banh 
social,1 área de serviço, 
churrasq, pia, piscina, 
sauna. R$ 903.000,00. 
Cód 02553. Imobiliária 
21 tels. :(14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Morumbi 
– 3 quartos,2 salas,1 
banh,1 coz,1 copa,2 
lavanderias,2 garagens 
cob e 5 descob, edícula, 
churrasq. R$ 477.000,00. 
Cód 02575. Imobiliária 
21 tels.: (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Itamaraty – 3 
quartos sendo 2 suítes 
e 1 c/ closet,1 sala de 
visita,1 sala de jantar,1 
coz planejada,1 banh,1 
lavanderia c/ banh,3 
garag cob, Sobrado. R$ 
848.000,00. Cód 02577. 
Imobiliária 21 tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Marimbondo – 
3 quartos sendo 1 suíte 
e 2 quartos c/ armários 
embutidos,1 sala,2 coz,1 
banh,1 quarto externo, 
área de serviço,4 garag 
cob. R$ 583.000,00. 
Cód 02586. Imobiliária 
21 tels.: (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Cecap – 3 quar-
tos,1 sala,1 coz,1 copa,1 
banh interno e externo,1 
lavanderia,2 garagens 
cob, churrasq, quarto no 
fundo. R$ 265.000,00. 
Imobiliária 21 tels.: (14) 
32630021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br Cód 02597

CASA – Mamedina – 3 
quartos,1 sala,1 coz,2 
banh,1 lavanderia,1 
garag cob e 1 decob. R$ 
200.000,00. Imobiliária 
21 tels.: (14) 32630021 
/ 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02413

JD JACARANDÁ 
apartamento completo, 
ou seja, todo com ar-
mários embutidos, com 
duas vagas de garagem. 
Tratar com Cláudio pelo 
telefone 99772-7716

VILA DA Prata casa 
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 
ATALAIA Jardim Nova 
Lençóis apartamento 
02 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, a.s. e 
garagem. 

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

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

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

GUARUJA TEMPO-
RADA –apartamento 
para 8 pessoas,1 
garagem,1 quadra da 
praia das Pitanguei-
ras,2 quadras do 
shopping. Contato 
(14)997727315

GUARUJA TEMPO-
RADA – Praia das Pi-
tangueiras – quitinete 
para 4 pessoas, sem 
garagem,2 quadras do 
shopping. Contato (14) 
997727315

CHÁCARA 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) 997727315

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

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

PRÉDIO COMER-
CIAL 60m² R$ 700,00 
com caução – Rua: 
Raposo Tavares nº 
356 Bairro Ubirama. 
Fone: (14) 99743-1187 
ou (14) 99872-5771.

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

VIRGÍLIO ROCHA - 
Chácara com 3000m² 
sem benfeitoria. Tratar 
(14) 99687-1144

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

REGIONAL ANDRA-
DE Assessoria Rural 
LTDA. Vai comprar seu 
imóvel rural? Consulte 
um Gestor Ambiental, 
assessoria em regula-
rização e avaliação de 
conformidade. Tratar 
(14) 99721-7534 www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

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

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

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

VENDE-SE OU Troca-
-se por chácara, casa 
ou terreno, 01 Cami-
nhão 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

TERRENO ES-
QUINA 225 m2 R$ 
132.000 Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14)99126 
5928

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

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

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

JD EUROPA – 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$78.200,00. Entre 
em contato e confi ra 
a forma de pgto. 
Consult Imóveis 14-
3263-1118

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

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 topografi a plana 
80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: 
(14) 99782-7113 ou 
(14) 99709-5288.

TERRENO NO Antô-
nio Lorenzetti Filho 
aceita fi nanciamento 
bancário Consult 
Imóveis (14)3263-
1118 / 99781-2567

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD Planal-
to 200m² apenas R$ 
73.250,00 Com paga-
mento facilitado. Con-
sult Imóveis (14)3263 
-1118/99781-2567 

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

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

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

PROCURO UM tritu-
rador de cana elétrico 
de preferência motor 
10 CV. Tratar: (14) 
99721-7534 whats

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de 
Maio de 2019. Na página B7.
Valor da publicação R$ 41,40.

RETI-RATIFICAÇÃO CONTRATO 
N.º 027/2018; DATA DE ASSINAT.: 
11/04/2019; CONTRATADA: Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Birigui; 
ENDEREÇO: Dr. Carlos Carvalho Rosa, 
nº 115, Bairro Silvares, município de Bi-
rigui/SP; CNPJ: 45.383.106/0001-50: 
OBJETO: Alteração da redação do item 
3.1 do contrato; MODALIDADE: Cha-
mamento Público nº 002/2017; DATA 
PUBLIC: 11/05/2019.
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Sociedade

Isabela, Lucas e Adriano, na Cia da Esfiha

Anni, Maria Eduarda e Rafaela, 
na Cia da Esfiha

Ana Carolina e Luisa, na Cia da Esfiha

Luis Ricardo e Luis Antonio, na Cia da Esfiha

Eduarda e Rafael, na Cia da Esfiha 

Andreia e Edson, na Cia da Esfiha

Luis e Keli, na Cia da Esfiha

Bruno e Jheine, na Cia da Esfiha

Anderson e Ariele, na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Pessoal animado aproveitando em alto astral a noite lençoense. 
Confira alguns registros da Cíntia Fotografias!

FESTA - Cristiano Toniolo faz aniversário neste 
domingo (12) e comemora ao lado dos amigos 
e da família. Parabéns!

IDADE NOVA - Aline Velozo aniversariou 
ontem (10) e festejou com os familiares e 
amigos, que desejam felicidades!

COMEMORANDO - Erivaldo Carvalho 
aniversaria hoje (11) e recebe os cumprimentos 
da família. Muitos anos de vida!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA 
PRIMAVERA - Maiara 
Oliveira estreia idade 
nova neste domingo (12) 
e recebe o carinho da 
família e dos amigos. 
Tudo de bom!

É HOJE - Katia 
Campos completa mais 
um ano de vida neste 
sábado (11) e celebra 
a data ao lado dos 
amigos e familiares. 
Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Guia das Mães

Roupas bonitas e confortáveis para 
presentear quem você mais ama

As mães merecem presentes incrí-
veis, afinal, são elas que sempre fizeram 
e ainda fazem tudo por você. Mas, quando 
chega o Dia das Mães, sempre vem aque-
la dúvida sobre o que comprar. Para não 
errar na escolha, aposte em um presente 
que combine com a personalidade dela. 
Afinal, mesmo que muitos digam que as 
mães são todas iguais, você sabe que ne-
nhuma mãe é igual a sua. Por isso, ela me-
rece um presente único, que tenha o jeito 
dela. E, já que quase todas as mulheres 
gostam de ganhar roupas e estão sempre 
precisando renovar as peças do armário, 
as tendências de inverno são ótimas op-
ções de presente para o Dia das Mães. 
Confira alguns looks que separamos.

DICAS DA HERING STORE

Calça Jeans por R$ 199,90; Tricot por 
R$ 99,90; Cachecol por R$ 79,90

Tricot por R$ 159,90; Calça Flare 
Colorida por R$ 179,90; Bolsa em 
Couro por R$ 179,90

T-shirt (várias estampas) por R$ 
69,90; Calça Skinny por R$ 159,99

Calça Flare Colorida por R$ 179,90; 
Moletom a partir de R$ 119,90

Tricot (várias cores) a partir de R$ 99,90; 
Calça Skinny Colorida por R$ 119,90

A Hering Store fica na Avenida Brasil, 1.011, no Centro. O telefone para contato é o (14) 3263-6008.

DICAS DA

C l Fl C l id R$ 179 90

HERING STORE
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Guia das Mães
DICAS DA AREZZO

Scarpin em metelassê e salto 
bloco por R$ 199,90

Bolsas por R$ 269,90; Tênis por 
R$ 229,90 ou o Kit Presente com 

os dois itens por R$ 399,90

Bolsas por R$ 119,90; Sapatilha clássica 
por R$ 129,90 ou o Kit Presente com os 
dois itens por R$ 199,90

Sapatilha por R$ 129,90; 
Bolsa por R$ 129,90 ou o 
Kit Presente com os dois 
itens por R$ 199,90

A Arezzo fica na Avenida Brasil, 971, no Centro. O telefone para contato é o (14) 3264-8834.

Sua mãe linda dos pés à cabeça!
Sem sombra de dúvidas, sua mãe 

é a pessoa mais importante da sua 
vida. Ela estava lá quando você deu 
os seus primeiros passinhos, cuidou 
do seu joelho ralado e da sua febre 
alta, te acompanhou quando você 
teve medo de ir à escola. Com ela, 
você aprendeu a enxergar a bele-
za do mundo e, por isso, ela é essa 
pessoa mais do que especial.  Então, 
nesse Dia das Mães, nada melhor 
do que presentear quem você mais 
admira com algo que a faça sentir-
-se radiante, como um belíssimo par 
de sapatos. Como sabemos que cada 
mãe tem o seu estilo, selecionamos 
algumas dicas para você encontrar o 
modelo ideal para ela. Também suge-
rimos algumas opções de bolsas que 
complementam muito bem o look.

Sa
Bo
Kit
ite
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Patrícia e o filho Léo
Daiane com os filhos Ana Júlia, 

João e Maria Fernanda Gabriela com a filha Danielle

Isabela com a filha Helena
Joice com a filha Laura

Maria Luiza com o filho Antonio Marcos
Débora com as filhas Valentina e Bianca 

Nayara com o filho Gabriel 
Priscila com o filho João

Shirley com a família

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Vanessa com o filho Pietro
Ana Carolina com o filho João Rafael Cláudia com o filho Pedro e a 

mãe Maria José 

Daniela com os filhos 
Diego e Davi

Josiane com os filhos João Pedro 
e Maria Cecília

Elizandra com os filhos 
Lucas e Izabela

Izadora com a filha Natália 

Raphaela com as filhas Giovana e Isabela

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Guia das Mães DICAS DA LINGERIE’S

Conjunto sutiã + calcinha 
Recco por R$ 128,20
*Opções de conjuntos a 
partir de R$ 89,90

Pijama de inverno Recco 
por R$ 226
* Opções de pijamas a 
partir de R$ 112

Shortdoll Recco por R$ 188
*Opções de peças a partir 
de R$ 112

Camisola Recco por R$ 172
* Opções de camisolas a 

partir de R$ 99

A Lingerie’s fica na Rua Dr. Antonio Tedesco, 295, no Centro. O telefone para contato é o (14) 3263-6997.

Quer inovar? Presenteie com moda íntima!
Toda mulher gosta de lingerie, sua 

mãe não é diferente. Roupas íntimas 
confortáveis e bonitas nunca são de-
mais, afinal, esse tipo de peça sempre 
renova a autoestima. O Dia das Mães 
se aproxima e se você ainda está em 
dúvida sobre o que comprar para a 
sua, não tenha medo. Aposte nas lin-
geries, pijamas e camisolas. Não tem 
como desagradar uma mulher com 
um presente desses. Esqueça os obje-
tos para casa ou de decoração. Nada 
mais gostoso do que receber presentes 
para si mesma. Há diversos tipos de 
mãe, cada uma com um gosto distinto, 
por isso, separamos algumas opções 
para diferentes perfis. Veja em qual 
deles a sua se enquadra e se inspire 
para acertar em cheio na hora de pre-
sentear nesta data especial!

RIE’S

r R$ 172
misolas a 
de R$ 99
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Guia das Mães SHIRLEY CABELO E BELEZA

CLAUDINHA CAÇADOR MAKE UP

Mãe é mãe e aparece em primeiro lugar na lista. Por isso mesmo, elas merecem 
o presente mais especial de todos. Então, se você quer agradar sua mamãe com 
um presente maravilhoso e deixá-la ainda mais bonita, uma ótima opção é o salão 
Shirley Cabelo e Beleza, que neste mês está oferecendo um tratamento diferenciado 
para todas as rainhas. Para essa data especial, além dos ótimos preços já oferecidos 
em todos os serviços de cabelo, manicure, maquiagem, depilação, etc., o salão está 
com uma promoção imperdível, oferecendo o pacote com escova e maquiagem por 
apenas R$ 80 e kits de presente Mary Kay disponíveis a partir de R$ 20.

Temos a sorte de estarmos rodeados 
o tempo inteiro por mulheres 
interessantes, fortes e muito 
especiais. Presenteá-las é só mais 
uma maneira de lembrá-las sobre 
o quanto elas são importantes em 
nossas vidas. Esse carinho, claro, 
também pode ser traduzido em forma 
de cuidados com a beleza. Pensando 
nisso, a profissional Claudia Caçador 
está com uma promoção nesse 
mês das mães, com pé e mão 
mais escova de cabelo por R$ 55 e 
maquiagem por R$ 60.

A Shirley Cabelo e Beleza fica na Rua Humberto Alves 
Tocci, 360, no Jardim Ubirama. O telefone para 

contato é o (14) 3264-2621.
Cláudia Caçador atende à domicílio. O telefone para 

agendamento de horários é o (14) 99737-1031.

Sua mãe merece aquele tapinha no visual
Ser mãe não é uma tarefa fácil. Cuidar da casa, 

dos filhos e do marido, trabalhar fora e ainda encon-
trar tempo para se manter sempre bonita é ainda mais 
difícil. Toda mamãe merece ficar linda todos os dias, 
principalmente em datas especiais como este domin-

go (12), dedicado inteirinho a elas. Desse modo, neste 
dia tão especial, você pode fazer diferente e presen-
tear sua mamãe com um belo ‘tapinha no visual’. Foi 
pensando nessas supermulheres, que preparamos di-
cas para arrasar neste final de semana.
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PARA O ROSTO

PARA O CABELO

PARA A PELE

A Multidrogas possui três lojas em Lençóis Paulista, duas na Rua Quinze de Novembro, nos números 485 e 615, e uma na Av. Padre Salústio Rodrigues Machado, 1.051. 
Os respectivos telefones para contato são (14) 3263-1083, (14) 3263- 0006 e (14) 3263-7063.

Guia das Mães

Como se cuidar sem sair de casa
Como ficar bonita sem sair de casa? Essa é uma 

pergunta muito comum entre as mulheres que pos-
suem uma rotina agitada e ficam sem muito tempo 
para cuidarem de si mesmas, principalmente as ma-
mães. Acordar cedo, dormir tarde, levar os filhos à 

escola, trabalhar, arrumar a casa, buscar os filhos, 
cuidar do marido... Nossa! É muita coisa! Por conta 
disso, muitas mulheres estão sempre adquirindo cos-
méticos para, ao menos, tentar se cuidar na frente do 
próprio espelho.  Separamos algumas dicas. Confira!

Estojo de sombra matte 
por R$ 67,83

Paleta nude colors por 
R$ 89,85

Kit Chrysalis da marca Coco 
Nut, com shampoo (300 ml), 
condicionador (300 ml), máscara 
hidratante (250 ml) e óleo 
nutritivo (60 ml) por R$ 78,73

Perfume 
Chrysalis 
(100 ml) por 
R$ 98,90

Perfume Fantasy (30 ml) 
por R$ 129,90

Cada mulher tem formatos de 
rostos diferentes e traços caracte-
rísticos únicos. Saber evidenciá-
-los com uma boa maquiagem fará 
uma grande diferença. Sem contar 
que isso também ajuda a disfarçar 
as imperfeições. Para ajudar, a Far-
mácia Multidrogas oferece diversos 
produtos. Veja ao lado:

E t j d b tt

Cuidar do cabelo sem a ajuda 
de um profissional da área não é 
nada fácil. Por isso, é preciso, ao 
menos, acertar nos produtos para 
que eles fiquem bonitos no dia a dia, 
sem necessariamente precisar ir ao 
salão toda semana. A Multidrogas 
está com lançamentos de produtos 
capilares com óleo de coco, ótimos 
para todos os tipos de fio.

Você sabia que para cada tipo de 
pele é indicado um tipo de perfume? A 
pele possui características distintas que 
podem valorizar ou até mesmo anular 
diferentes fragrâncias, por isso, muitas 
vezes aquele perfume que fica maravi-
lhoso nos outros não cai tão bem em 
você. Descubra qual aroma se adapta 
melhor a sua pele. Na Multidrogas 
existe uma gama de perfumes impor-
tados e nacionais com fragrâncias que 
poderão te agradar.
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