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EDITORIAL A3TEMPO
Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.

DOMINGO, 19/05
Sol. Pancadas de chuva 
a qualquer hora do dia e 
da noite. Muitas nuvens 
de manhã.
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Revisão do Plano Diretor abre caminho 
para empreendimentos habitacionais
Projeto enviado pelo Executivo à Câmara Municipal trata da inclusão e reclassifi cação de várias áreas que poderão ser urbanizadas

ESTRADAS

Rodovias do Tietê 
inicia obras de 
recape em vicinal

A Concessionária Rodovias do 
Tietê iniciou na terça-feira (14) uma 
obra de recapeamento na vicinal 
que liga a Rodovia Marechal Ron-
don (SP-300), na altura do trevo da 
Usina Barra Grande, ao trevo da Fa-
zenda Farturinha, próximo ao dis-
trito de Alfredo Guedes. Segundo a 
empresa, serão recapeados cerca de 
3,7 quilômetros e as obras devem 
durar por volta de 30 dias. Inicial-
mente, os serviços compreendem 
a realização de aplicação de capa 
asfáltica em toda a extensão da vici-
nal. Haverá operação “Pare e Siga”, 
que será devidamente sinalizada de 
acordo com as normas vigentes do 
DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem) de São Paulo.

CONTAGEM REGRESSIVA

Lençóis se 
prepara para 
2º Motorock

Daqui a exatos 20 dias, o ronco dos 
motores e os riffs de guitarra tomam 
conta do recinto da Facilpa, que recebe 
o 2º Lençóis Motorock. O evento, com 
realização da Secretaria de Cultura e 
organização da União dos Motociclistas 
LP, acontece entre os dias 7 e 9 de junho. 
Trazendo diversas atrações, o encontro 
chega com a expectativa de superar o 
sucesso da primeira edição, que reuniu 
mais de 12 mil pessoas em 2018. B1

ESPORTE

Quatro jogos 
abrem Série A
do Amador

Quatro confrontos marcados 
para a manhã deste domingo (19) 
abrem a Série A do Campeonato 
de Futebol Amador de Lençóis 
Paulista. Os jogos acontecem no 
Estádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap) e no Estádio Municipal 
Zeferino Ribeiro Sobrinho (Alfre-
do Guedes). Em Alfredo Guedes, 
às 8h, o Asa Branca (uniforme 
azul) encara o Santa Luzia. A6

A5

CASTRAÇÃOCASTRAÇÃO
Diante da grande demanda por cirurgias de castrações de animais fêmeas, 
a Coordenadoria de Proteção Animal de Lençóis Paulista, realiza neste 
domingo (19) o primeiro mutirão de castração do ano. O evento vai realizar 
a cirurgia de castração de 160 animais, entre cachorras e gatas, que já 
fazem parte da lista de animais cadastrados do município. A coordenadoria 
informa que não haverá atendimento por livre demanda e que as pessoas 
que desejam castrar seus animais devem ligar no telefone (14) 3264-8795.
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CULTURA

Universo jovem 
é tema de peça 
neste sábado

Este sábado (18) é dedicado aos jo-
vens de Lençóis Paulista no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, que recebe, 
a partir das 20h, a peça “Eu Nunca”. 
Interpretada pelos atores Júlio Olivei-
ra, Francis Helena Cozta e Vitor Britto, 
o espetáculo é promovido pela Alic 
(Associação Lençoense de Incentivo à 
Cultura) e conta com patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart Lubrifi cantes, 
Bracell, Duratex e Frigol. A7

MOBILIZAÇÃO

Secretários vão a 
MP por problemas 
da Saúde regional

Na segunda-feira (13), uma audiência 
realizada no Ministério Público de Bau-
ru discutiu a situação da saúde pública 
nos hospitais do município vizinho, que 
atende às demandas de toda a região. O 
encontro reuniu diversos secretários de 
saúde, que apresentaram o problema ao 
promotor Enílson Komono, que decidiu 
instaurar um inquérito civil para apurar 
os problemas dos hospitais administra-
dos pelo Governo do Estado. A2

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Marcha contra violência 
sexual é hoje (18) A8

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Estudantes devem 
comprovar matrícula A4

POLÍCIA

Menor é detido 
vendendo droga A4
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José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente uni-

versitário, palestrante e autor de “Pron-
to Para Partir?” 

Os dias presentes, embora fuga-
zes, são repletos de notícias. A 
instantaneidade na comunicação 

mantém praticamente todas as pesso-
as reféns do último acontecimento. Não 
há como desligar. Um Brasil com 265 
milhões de mobiles – celulares, smar-
tphones, tablets – para 207 milhões de 
habitantes, evidencia bem a nossa sub-
missão ao moto contínuo das mutações.

Uma das angústias modernas é o ex-
cesso de informação. Dados, mais dados, 
a verdade e a falsidade disputam nossa 
atenção. É impossível desligar-se.

Ainda assim, há quem sofra com a 
solidão. A pior solidão é aquela vivencia-
da na multidão. Quem escolhe ser solitá-
rio ainda possui aquela âncora da segu-
rança. Isolo-me porque quero. Quem não 
fez essa opção é um sofredor. 

É preciso ensinar as pessoas ao enfren-
tamento da circunstância mais natural a 
cada ser vivente. Nasce-se sozinho. Morre-
-se sozinho. Mesmo nas grandes catástro-
fes, nas quedas de avião, nos tsunamis, nos 
incêndios, terremotos e outras ocorrências, 

cada morte é a morte individual.
O ser humano tem de se acostumar 

consigo mesmo. Recordar Tasso, que 
proclamou: “Ah! Cada ser é um astro so-
litário! Cada ser é um humílimo lampejo 
no infi nito da sua solidão. Há abismos 
fundos entre o vão desejo de um ser e 
de outro ... solidões vazias!”.

Espécie provida de imaginação, que 
Santa Teresa D’Ávila chamava de “a lou-
ca da casa”, sonha sem limites. Como di-
zia Cesário Verde: “A alma humana ama 
os grandes horizontes e tem marés de 
fel como um sinistro mar...”.

Romper as montanhas de silêncio 
e de solidão incumbe a cada qual. Há 
quem o não consiga sozinho e recorre à 
psicanálise, à terapia. São muitos os que 
nunca obtêm alta. Amparam-se nos pro-
fi ssionais, muita vez à procura de quem 
os ouça. É o que se verifi ca em muitos 
espaços como o Pronto Atendimento 
dos Hospitais: pessoas sós relatam sinto-
mas patológicos, muita vez somatizados, 
porque não têm com quem conversar. 

Voltemos a Sócrates: conhece-te a ti 
mesmo. Aprenda a saber o que o confor-
ta e o que o angustia. E se convença de 
que nascemos sós, morremos sozinhos. 
Por isso é que este trajeto se chama pe-
regrinação por um vale de lágrimas.

José Antonio Puppio 
é engenheiro e empresário e autor do 

Livro “Impossível é o que não se tentou”

A demanda mundial por produtos do 
agro, sejam alimentos, fi bras ou 
bioenergia ainda vai crescer e são 

poucos países no mundo serão capazes 
de atender esse crescimento.

O principal deles certamente é o Bra-
sil, mas para isto precisamos de um novo 
sistema político baseado em homens com 
ideais diferentes do passado, onde impe-
rava o toma lá dá cá, ou seja, uma política 
de votos em troca de favores ou cargos 
políticos ou qualquer tipo de benesse.

Com a revolução chegando ao campo, 
o país deverá entrar nesse ambiente da 
quarta revolução industrial, chegando a 
nossa oportunidade de assistirmos uma 
nova onda de crescimento, onde teremos 
um salto na gestão da produção rural.

A expansão acelerada de tecnologias 
disruptivas nos países avançados ques-
tiona os modelos de produção e serviços 
construídos pela indústria do século xx, 
gera mudanças no comportamento dos 
mercados consumidores e aponta para 
mudanças econômicas e sociais profun-
das, incluindo a atividade no campo e a 
produção de alimentos.

A digitalização, a conectividade e au-
tomação acelerada desarticulam indús-
trias e alteram os padrões de competi-
tividade. Para o Brasil, a diferença entre 
ser competitivo e permanecer no atraso 
depende da capacidade de aproveitar as 
oportunidades abertas pelo ciclo atual.

Se os políticos faltarem, estaremos 
perdendo mais uma oportunidade de 

chegar ao nosso futuro. Temos que fi car 
atentos, uma vez que no nosso país exis-
tem no Brasil fazendas de proporções gi-
gantescas, o agronegócio é pauta de dis-
cussão obrigatória e, sobretudo, urgente, 
entre todos os atores envolvidos com o 
tema. O agronegócio é responsável por 
33% do PIB e por 42% das exportações 
totais do Brasil, gerando cerca de 37% 
dos empregos em todo o território nacio-
nal.

Tendências tecnológicas da agricultu-
ra 4.0, máquinas autônomas, inteligência 
artifi cial, big data e blockchain, fazem 
parte da nossa produção agrícola, que 
vem alcançando altos índices de produ-
tividade.

Há cerca de uma década, o agronegó-
cio brasileiro tem se consolidado como o 
principal setor que sustenta a economia 
do país. A produção brasileira de grãos do 
período 2018/2019, segundo o 5º levanta-
mento realizado pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) divulgado 
no dia 12 de fevereiro, deve alcançar 234,1 
milhões de toneladas. Se comparado com 
a safra passada, o crescimento deverá ser 
de 6,5 milhões de t, o que representa vo-
lume 2,8% superior.  Houve incremento 
de 910,5 mil hectares na área plantada ou 
1,5% a mais em relação à safra 2017/18, 
elevando o total para 62,6 milhões de 
hectares.

A nossa conclusão é que o Brasil 
tem tudo para deslanchar, especial-
mente no agronegócio e que o debate 
político ganharia muito se deixassem de 
ideologias do passado para nos concen-
trarmos nas exigências e oportunidades 
do nosso século.

Opinião
PARA PENSAR
 “Adapta-se ou 

desaparece: é o ditame 
inexorável da natureza, 
hoje como ontem.”

H.G.Well

FRASE
“São alterações importantes que criam, dentro do planejamento urbanístico, novas alternativas para a 
expansão da cidade pelos próximos anos. A Prefeitura está criando algumas possibilidades por conta de 
demanda, pois o Plano Diretor Atual está quase que sem áreas para isso, o que, de certo modo, impede a 
viabilização de novos empreendimentos.”

Júlio Antonio Gonçalves, secretário de Planejamento de Lençóis Paulista, sobre novo Plano Diretor
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O Infi nito da Solidão

O que o Brasil pode ser

Planejamento urbano em pauta

O ECO traz na edição deste sábado (18) 
uma matéria falando sobre os prin-
cipais pontos propostos pelo projeto 

que trata da revisão do Plano Diretor Par-
ticipativo de Lençóis Paulista. Encaminha-
do à Câmara Municipal na última sexta-
-feira (10), o Projeto de Lei Complementar 
04/2019 deu entrada na Casa de Leis nesta 

semana e, após ser avaliado pelas co-
missões internas do Legislativo, será 
apreciado pelos vereadores, a quem 

cabe a aprovação.
O Plano Diretor é um mecanis-

mo criado para nortear o plane-
jamento urbano, estabelecendo 
normas para questões como a 

classifi cação de áreas e suas apli-
cações, bem como as regras para 
sua ocupação. Contemplando 
mudanças signifi cativas como a 

inclusão e reclassifi cação de di-

versas áreas como Zonas Preferencial-
mente Residenciais Ecológicas (ZPRE), o 
documento pode - e deve - viabilizar a 
implantação de novos empreendimen-
tos habitacionais e acelerar a redução 
do défi cit de moradias na cidade.

Como a falta de casas talvez seja 
um dos principais problemas da cida-
de, a aprovação do novo Plano - e de 
qualquer outra iniciativa que contri-
bua para fomentar o andamento de 
projetos que ajudem a minimizar a 
situação - é de extrema necessidade. 
Para a criação do projeto, cada pon-
to foi amplamente discutido de forma 
técnica, com o objetivo de priorizar o 
bem comum. Resta saber se as dis-
cussões no campo político, na Câmara 
Municipal, irão representar um avanço 
para a cidade ou um retrocesso. É hora 
do bom senso.
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As manifestações de es-
tudantes contra os cortes na 
Educação, na quarta-feira (15), 
representaram não só uma der-
rota política para o presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) - afinal, 
foram mais de dois milhões de 
brasileiros nas ruas -, mas tam-
bém seu primeiro revés nas re-
des sociais desde que assumiu 
a Presidência da República. En-
tre os dias 10 e 15 de maio, as 
hashtags em prol da educação e 
contra os cortes representaram 
um fluxo maior do que aquelas 
em defesa do presidente.

MILITÂNCIA
As informações são de um 

levantamento da consultoria 
Ideia Big Data, que aponta que 
tal fato é inédito. É sabido que 
sempre que Bolsonaro ativa sua 
militância nas redes sociais, seja 
por meio de frases polêmicas ou 
ataques virtuais a pessoas, seus 
apoiadores sobem hashtags no 
Twitter (para que figurem na 
lista de Trending Topics) em sua 
defesa. O efeito prático é mos-
trar que as falas do presidente 
recebem apoio da população, 
ainda que não encontrem am-
paro na opinião pública.

GUERRA VIRTUAL
No episódio do Golden Sho-

wer, em que o presidente foi 
amplamente criticado por di-
vulgar um vídeo escatológico 
no Twitter, as hashtags em sua 
defesa somaram a maior parte 
das interações. Dessa vez, con-
tudo, houve a primeira situação 
de derrota no embate virtual. 
As hashtags #tsunamidaedu-
cação e #TodosPelaEducação 
tiveram mais de 400 mil com-
partilhamentos no Twitter. Ou-
tras hashtags populares foram 
#VamosInvadirBrasília e #15M, 
em referência à data dos pro-
testos. A hashtag de contra-
-ataque da militância, #Bolso-
naroTemRazão, ficou apenas 
com 37 mil compartilhamentos.

IDIOTAS ÚTEIS
O estudo também relata, ci-

tando levantamento no Google 
Trends, que o maior interesse 
dos internautas em relação ao 
termo Bolsonaro também in-
cluiu a palavra “idiotas”, em re-
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ferência às declarações do pre-
sidente sobre os manifestantes 
serem “idiotas úteis”. A métri-
ca do Google atribui o patamar 
zero para o interesse mínimo 
em um termo e 100 para o má-
ximo. Bolsonaro atingiu o pata-
mar máximo assim que proferiu 
a declaração. 

FALANDO NISSO
O namoro do MBL (Movimen-

to Brasil Livre) com o presiden-
te da República acabou antes 
de virar noivado. Lideranças 
como o deputado federal Kim 
Kataguiri (DEM-SP) e o estadu-
al Arthur do Val (DEM-SP), co-
nhecido como Mamãe Falei, não 
escondem mais o descontenta-
mento. Um dos primeiros sinais 
ficou evidente no final de mar-
ço, quando o governo não tinha 
nem completado seus 100 pri-
meiros dias e pipocaram decla-
rações de significado bem dis-
tinto do discurso liberal vendido 
durante a campanha. 

DEIXANDO O BARCO
Na quinta-feira (9), em uma 

coletiva na sede do MBL, Renan 
Santos, um dos coordenadores e 
o principal formulador da linha 
de ação do movimento, fez du-
ras críticas ao presidente, dizen-
do que “O governo Bolsonaro é 
o maior inimigo da direita repu-
blicana, que é o que a gente de-
fende”, Assim como o MBL, ou-
tros apoiadores de Bolsonaro já 
estão desembarcando. O econo-
mista Delfim Neto, o empresário 
Flávio Rocha, das lojas Riachelo, 
e até mesmo o músico Lobão, 
estão fazendo coro.

GURU
Para muitos dos que já se 

arrependeram do apoio dado a 
Bolsonaro, o maior - mas não 
único - problema do governo 
tem nome e sobrenome: Ola-
vo de Carvalho. Na visão do 
MBL, por exemplo, o guru de 
Bolsonaro, que parece falar 
com anuência do próprio che-
fe da República, não acredita 
nas relações republicanas e na 
política pelas vias institucio-
nais. “Defender que a articula-
ção política é crime vai contra 
o que a gente representa. O 
Bolsonaro é a morte de nossa 
ideia”, disse Renan Santos.
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Saúde

REGIONAL

PROGRAMA SAÚDE NA HORA
Municípios que ampliarem o horário de atendimento à população nas Unidades de Saúde da Família 
(USF) passam a receber mais recursos do Governo Federal. Os repasses podem chegar a dobrar de valor, 
dependendo da disponibilidade de equipes e horário de funcionamento das unidades, que pode variar 
entre 60h e 75h semanais. As USF precisam estar de portas abertas no horário de almoço e à noite, 
podendo também abrir aos fi nais de semana. Para participar, os gestores devem solicitar a adesão.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página A3.
Valor da publicação R$ 236,90.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 16/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, que 
classifi cou a(s) empresas(s): ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI, to-
talizando R$ 34.239,77; GARROTE & DA SILVA LTDA EPP, totalizando R$ 
35.913,88; R. MARTINS PAPELARIA, totalizando R$ 40.913,35; TECMAT 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME, totali-
zando R$ 39.427,31; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca 
aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação 
deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito 
ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no 
Edital. BOREBI, 17/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 26/2019: Pregão nº 53/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 17,64; 1/19 vr R$ 23,29; 1/26 vr R$ 31,50; 1/27 
vr R$ 31,50; 1/28 vr R$ 31,50; 1/60 vr R$ 15,78; 1/61 vr R$ 15,78; 1/62 vr R$ 
15,78; 1/63 vr R$ 15,78; 1/64 vr R$ 15,78; 1/65 vr R$ 15,78; 1/66 vr R$ 15,78; 
1/67 vr R$ 15,78; 1/68 vr R$ 15,78; 1/69 vr R$ 15,78; 1/70 vr R$ 15,78; 1/89 
vr R$ 10,80; 1/91 vr R$ 7,56; 1/117 vr R$ 14,47; 1/128 vr R$ 20,84; 1/130 vr 
R$ 9,90; 1/134 vr R$ 19,77; 1/135 vr R$ 19,77; 1/137 vr R$ 19,77; 1/138 vr 
R$ 19,77; 1/139 vr R$ 19,77; 1/140 vr R$ 19,77; 1/141 vr R$ 19,77; 1/142 vr 
R$ 19,77; 1/143 vr R$ 19,77; 1/168 vr R$ 30,18; 1/218 vr R$ 12,80; 1/238 vr 
R$ 2,94; totalizando R$ 34.239,77. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 24/2019: Pregão nº 53/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP; Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/16 vr R$ 49,50; 1/20 vr R$ 24,45; 1/25 vr R$ 25,60; 1/32 vr R$ 
46,79; 1/33 vr R$ 48,55; 1/34 vr R$ 48,55; 1/35 vr R$ 48,55; 1/37 vr R$ 1,20; 
1/40 vr R$ 7,06; 1/44 vr R$ 50,60; 1/45 vr R$ 76,35; 1/48 vr R$ 1,33; 1/49 vr 
R$ 16,40; 1/50 vr R$ 11,49; 1/51 vr R$ 11,49; 1/52 vr R$ 11,49; 1/53 vr R$ 
11,49; 1/54 vr R$ 11,49; 1/55 vr R$ 11,49; 1/56 vr R$ 11,49; 1/57 vr R$ 11,49; 
1/58 vr R$ 11,49; 1/59 vr R$ 11,49; 1/81 vr R$ 17,75; 1/83 vr R$ 5,60; 1/84 vr 
R$ 5,60; 1/85 vr R$ 5,60; 1/86 vr R$ 5,60; 1/87 vr R$ 5,60; 1/88 vr R$ 5,60; 
1/93 vr R$ 3,52; 1/95 vr R$ 13,44; 1/96 vr R$ 13,44; 1/97 vr R$ 13,44; 1/98 
vr R$ 13,44; 1/99 vr R$ 13,44; 1/100 vr R$ 13,44; 1/101 vr R$ 13,44; 1/104 
vr R$ 49,80; 1/105 vr R$ 49,80; 1/106 vr R$ 49,80; 1/107 vr R$ 49,80; 1/108 
vr R$ 49,80; 1/109 vr R$ 49,80; 1/110 vr R$ 49,80; 1/111 vr R$ 49,80; 1/112 
vr R$ 49,80; 1/113 vr R$ 49,80; 1/114 vr R$ 55,00; 1/121 vr R$ 5,50; 1/124 vr 
R$ 8,96; 1/125 vr R$ 22,40; 1/133 vr R$ 1,52; 1/144 vr R$ 4,76; 1/165 vr R$ 
30,18; 1/166 vr R$ 30,18; 1/167 vr R$ 30,18; 1/169 vr R$ 30,18; 1/170 vr R$ 
30,18; 1/171 vr R$ 30,18; 1/172 vr R$ 30,18; 1/173 vr R$ 15,60; 1/174 vr R$ 
11,40; 1/182 vr R$ 28,40; 1/183 vr R$ 28,40; 1/184 vr R$ 28,40; 1/185 vr R$ 
28,40; 1/186 vr R$ 28,40; 1/187 vr R$ 28,40; 1/188 vr R$ 17,80; 1/189 vr R$ 
17,80; 1/190 vr R$ 17,80; 1/191 vr R$ 17,80; 1/192 vr R$ 17,80; 1/193 vr R$ 
17,80; 1/211 vr R$ 5,20; 1/212 vr R$ 5,40; 1/213 vr R$ 5,80; 1/214 vr R$ 6,30; 
1/215 vr R$ 6,70; 1/216 vr R$ 8,50; 1/217 vr R$ 49,00; 1/221 vr R$ 1,30; 1/223 
vr R$ 4,76; 1/224 vr R$ 8,40; 1/227 vr R$ 14,40; 1/228 vr R$ 2,90; 1/229 vr R$ 
2,90; 1/230 vr R$ 2,90; 1/231 vr R$ 2,90; 1/232 vr R$ 2,90; 1/233 vr R$ 2,90; 
1/234 vr R$ 2,90; 1/235 vr R$ 2,90; 1/236 vr R$ 2,90; 1/237 vr R$ 2,90; 1/239 
vr R$ 8,35; totalizando R$ 35.913,88. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 25/2019: Pregão nº 53/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: R. MARTINS PAPELARIA; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 9,60; 1/15 vr R$ 124,00; 1/23 vr R$ 64,00; 1/30 vr R$ 28,80; 
1/31 vr R$ 17,40; 1/39 vr R$ 5,95; 1/41 vr R$ 10,55; 1/47 vr R$ 80,50; 1/82 
vr R$ 25,60; 1/118 vr R$ 28,80; 1/119 vr R$ 6,05; 1/129 vr R$ 34,75; 1/136 
vr R$ 19,77; 1/145 vr R$ 20,32; 1/146 vr R$ 20,32; 1/147 vr R$ 20,32; 1/148 
vr R$ 20,32; 1/149 vr R$ 20,32; 1/150 vr R$ 20,32; 1/151 vr R$ 20,32; 1/152 
vr R$ 20,32; 1/153 vr R$ 20,32; 1/155 vr R$ 20,80; 1/156 vr R$ 20,80; 1/157 
vr R$ 20,80; 1/158 vr R$ 20,80; 1/159 vr R$ 20,80; 1/160 vr R$ 20,80; 1/161 
vr R$ 20,80; 1/162 vr R$ 20,80; 1/163 vr R$ 20,80; 1/164 vr R$ 20,80; 1/196 
vr R$ 7,19; 1/197 vr R$ 7,19; 1/198 vr R$ 7,19; 1/199 vr R$ 7,19; 1/200 vr R$ 
230,00; 1/201 vr R$ 480,00; 1/202 vr R$ 25,00; 1/203 vr R$ 16,00; 1/205 vr 
R$ 109,00; 1/208 vr R$ 17,10; 1/209 vr R$ 17,10; 1/210 vr R$ 17,10; 1/240 
vr R$ 7,18; 1/241 vr R$ 7,18; totalizando R$ 40.913,35. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 23/2019: Pregão nº 53/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EM-
PRESARIAL EIRELI - ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/3 vr R$ 5,56; 1/4 
vr R$ 5,56; 1/5 vr R$ 5,56; 1/6 vr R$ 5,56; 1/7 vr R$ 5,56; 1/8 vr R$ 5,56; 1/9 
vr R$ 5,56; 1/10 vr R$ 5,56; 1/11 vr R$ 5,56; 1/12 vr R$ 5,56; 1/13 vr R$ 5,56; 
1/17 vr R$ 7,56; 1/18 vr R$ 59,40; 1/22 vr R$ 66,60; 1/29 vr R$ 10,40; 1/36 
vr R$ 89,84; 1/38 vr R$ 14,31; 1/43 vr R$ 95,35; 1/46 vr R$ 32,89; 1/71 vr 
R$ 18,95; 1/72 vr R$ 18,95; 1/73 vr R$ 18,95; 1/74 vr R$ 18,95; 1/75 vr R$ 
18,95; 1/76 vr R$ 18,95; 1/77 vr R$ 18,95; 1/78 vr R$ 18,95; 1/79 vr R$ 18,95; 
1/80 vr R$ 18,95; 1/92 vr R$ 9,50; 1/94 vr R$ 17,71; 1/103 vr R$ 6,86; 1/115 
vr R$ 2,45; 1/116 vr R$ 3,20; 1/120 vr R$ 3,69; 1/122 vr R$ 4,79; 1/123 vr 
R$ 7,67; 1/127 vr R$ 32,08; 1/131 vr R$ 35,90; 1/132 vr R$ 2,21; 1/154 vr R$ 
27,00; 1/175 vr R$ 30,40; 1/176 vr R$ 30,60; 1/177 vr R$ 30,40; 1/178 vr R$ 
30,40; 1/179 vr R$ 30,40; 1/180 vr R$ 30,40; 1/194 vr R$ 9,70; 1/195 vr R$ 
9,70; 1/204 vr R$ 2,39; 1/206 vr R$ 6,55; 1/207 vr R$ 5,96; 1/219 vr R$ 7,70; 
1/220 vr R$ 98,73; 1/222 vr R$ 98,73; 1/225 vr R$ 24,25; 1/226 vr R$ 24,25; 
totalizando R$ 39.427,31. Data: 17/05/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página A3.
Valor da publicação R$ 98,30.

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 267 de 13.05.2019………Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 80.000,00.
Decreto Executivo 270 de 14.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 64.304,00. 
Decreto Executivo 271 de 14.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 20.000,00.
Decreto Executivo 272 de 15.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 13.000,00.
Decreto Executivo 273 de 15.05.2019……..Dispõe sobre a modifi cação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente. 
Decreto Executivo 275 de 17.05.2019……..Declara vago o cargo de membro 
efetivo do Conselho Tutelar por motivo da renúncia de  Glauber Ricardo Oliveira 
Woida.
Decreto Executivo 276 de 17.05.2019……..Dispõe sobre permissão de uso de 
veículo a favor da Associação Amorada.
Portaria 523 de 14.05.2019…………….Retifi ca Portaria n.º 427 de 25 de abril 
de 2019.
Portaria 524 de 15.05.2019………….Exonera Rafael Toledo Andrade do cargo 
de Professor de Ensino Fundamental II – Matemática.
Portaria 525 de 16.05.2019………….....Exonera Maria do Socorro Almeida 
Franco do cargo de Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311

Secretários acionam Ministério Público 
para resolver problemas da Saúde

Promotor de Justiça de Bauru recebeu representantes municipais 
em audiência realizada na segunda-feira (13)

Flávia Placideli

Na última segunda-feira (13), 
uma audiência realizada no 
Ministério Público de Bau-

ru discutiu a situação da saúde pú-
blica nos hospitais do município 
vizinho, que atende às demandas 
de toda a região. O encontro reu-
niu diversos secretários de saúde, 
que apresentaram o problema ao 
promotor Enílson Komono, que 
decidiu instaurar um inquérito 
civil para apurar os problemas 
dos hospitais administrados pelo 
Governo do Estado de São Paulo.

A comitiva contou com a pre-
sença do secretário de Saúde de 
Lençóis Paulista, Ricardo Conti 
Barbeiro, que lidera um grupo 
de representantes de 19 cidades. 
Também compareceram os se-
cretários de Bauru, José Eduardo 
Fogolin, de Pederneiras, Dr. Pedro 
Luiz Pereira, e de Arealva, Sandra 
de Fátima Menegueti. Segundo 
Barbeiro, o principal problema é 
a situação do parque tecnológico 
sucateado, com equipamentos 
quebrados ou antigos que não su-
prem a demanda de exames dos 
pacientes dos municípios.

ENCONTRO - Reunião mensal entre secretários municipais de Saúde 
foi realizada na última quarta-feira (15), em São Paulo

“Há cerca de dois anos esta-
mos solicitando uma atenção es-
pecial do Governo do Estado em 
relação ao parque tecnológico dos 
hospitais de Bauru, que oferecem 
esses exames. Em todas as reuni-
ões mensais que realizamos, esse 
problema vem sendo pautado 
por todos os secretários de saúde 
da região. Alguns equipamentos 
estão sucateados, como é o caso 
dos aparelhos de endoscopia e 
colonoscopia, paralisados desde 

2017”, explica Barbeiro.
No dia 21 de março, o secre-

tário de Saúde, acompanhado da 
vice-prefeita e secretária de Turis-
mo de Lençóis Paulista, Cintia Du-
arte, já havia participado de uma 
reunião com o secretário estadu-
al de Saúde, Dr. José Henrique 
Germann Ferreira. Na ocasião, 
foram feitas várias solicitações 
para a manutenção de aparelhos 
para procedimentos de litotripsia, 
com demanda reprimida de mais 

Lençóis Paulista tem mais de 360 pacientes aguardando exames

Pressionado, Governo do Estado garante novos recursos

Mais de 360 pacientes de 
Lençóis Paulista aguardam 
para realizar exames ofere-
cidos pelo Hospital de Base 
e pelo Hospital Estadual de 
Bauru. Segundo Ricardo Con-
ti Barbeiro, a grande maioria, 
350 pacientes, está na fila da 
ressonância magnética. O 
restante espera para fazer ca-
teterismo. Alguns aguardam 
há mais de seis meses, como 
o mototaxista Luiz Guilherme 
dos Santos.

“Em 2016, eu fiz uma ci-
rurgia cardíaca, tenho quatro 
pontes de safena, desde então, 
tomo remédios para o coração 
e para pressão alta. Por conta 
disso, faço acompanhamento 
com cardiologista com fre-
quência. Em outubro do ano 

Com a situação insusten-
tável, o Governo do Estado foi 
obrigado a agir e, em uma cole-
tiva de imprensa realizada nes-
sa quinta-feira (16) no auditório 
da Departamento Regional de 
Saúde (DRS-6) de Bauru, anun-
ciou um pacote de medidas 
para a região. Além do secretá-
rio estadual de Saúde, Dr. José 
Henrique Germann Ferreira, e 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, estava presen-
te o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM), governador em 
exercício - João Doria (PSDB) 
está nos EUA.

Entre as medidas está o 
repasse de R$ 2,5 milhões ao 
Hospital de Base de Bauru. 
Com o investimento, serão 
implantados 16 novos leitos 

NA FILA - Com equipamento quebrado, Anízio Izidoro aguarda 
para fazer um cateterismo há três meses

COMITIVA - Governador em exercício, Rodrigo Garcia veio a Bauru 
acompanhado de secretários de Saúde e Desenvolvimento Regional

passado, em uma dessas visitas, 
o médico descobriu que tenho 
outra artéria entupida e fez o en-
caminhamento, mas fui informa-
do pelo hospital que a máquina 

estava quebrada e não há previsão 
para ser atendido”, conta Santos.

Quem enfrenta o mesmo pro-
blema é o idoso Anízio Izidoro, de 
77 anos, que toma remédios para 

de clínica médica, que amplia-
rão em 10% a capacidade do 
hospital. Além disso, também 
está prevista a aquisição de novo 
aparelho de hemodinâmica, uti-

lizado em procedimentos como 
cateterismos e angioplastias.

Também foi anunciada a 
reforma do Hospital Manoel de 
Abreu, também em Bauru, que 

hipertensão e diabetes e espera 
para fazer cateterismo há qua-
se três meses. “Fui informado 
pelo hospital que a máquina 
estava quebrada e não havia 
previsão de concerto. Agora, 
com todos esses meses sem re-
alizar um exame, imagina a fila 
de pacientes que devem estar 
aguardando”, comenta Izidoro. 

Por conta disso, segundo 
a Secretaria de Saúde, Len-
çóis gasta cerca de R$ 45 mil 
por mês com exames mais 
simples para evitar que a fila 
aumente e o estado de saúde 
de certos pacientes se agra-
ve ainda mais. “Todos esses 
procedimentos deveriam ser 
garantidos pelo Estado. Quem 
perde com isso é a popula-
ção”, completa Barbeiro.

servirá de retaguarda para 
outras unidades de saúde da 
região e contará com 79 leitos, 
com perfil assistencial focado 
no atendimento a pacientes 
crônicos e especialidades como 
Fisioterapia, Psicologia, Fono-
audiologia e Terapia Ocupacio-
nal, entre outras. A expectativa 
é de que até o final do ano seja 
iniciado o processo de licitação 
para as obras.

Ainda no encontro, o go-
vernador em exercício revelou 
que segue trabalhando na im-
plantação do novo Hospital das 
Clínicas (HC) de Bauru, que, até 
final deste ano, deve ter licitado 
um projeto arquitetônico para 
adequação de um dos prédios 
do Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais, o 
Centrinho. A perspectiva é que 
as obras sejam iniciadas no pri-
meiro trimestre de 2020.

de 450 cirurgias; endoscopia e 
colonoscopia, paralisados desde 
2017; ressonância magnética, com 
quebras constantes; mamografia e 
tomografia, trabalhando acima da 
capacidade suportada.

Além disso, foram cobradas 
ações relacionadas ao projeto de-
senvolvido pelo Departamento 
Regional de Saúde (DRS) para o 
Hospital Manoel de Abreu; a li-
beração do recurso para 21 leitos 
para o Hospital de Base (HB); a 
abertura do Hospital das Clínicas 
(HC) e seu perfil de atendimento; 
oferta de serviços compatível com 
a demanda dos municípios; repo-
sição dos servidores aposentados e 
exonerados nos últimos anos e que 
não foram repostos e a divisão da 
DRS de Bauru com Botucatu.

Na quarta-feira (15), na sede 
da Secretaria de Estado de Saúde, 
em São Paulo, mais uma reunião 
mensal foi realizada junto ao Con-
selho de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo 
(COSEMS/SP), órgão responsável 
por debater políticas de saúde 
pública em suas áreas de atua-
ção. Além de Barbeiro, estiveram 
presentes, os secretários de Pe-
derneiras, Dr. Pedro Luiz Pereira, 
Lucianópolis, Elaine Cristina Toni 
Xavier, Bauru, José Eduardo Fogo-
lin, presidente do COSEMS/SP.
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Cidade ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, por meio da Secretaria de Tecnologia, concluiu a 
instalação de sete conjuntos de iluminação pública na Vila Santa Cecília, na Rua Pastor Natalino 
Paulino. Foi realizada também a substituição de 30 conjuntos de iluminação pública na Avenida 
Cruzeiro do Sul e instalação de mais quatro conjuntos de iluminação no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari, nas ruas Eugênio Ferrari, Joaquim Estrela e Avenida Carlos Mazzetto.

PROTEÇÃO ANIMAL

AUXÍLIO-TRANSPORTE

TRÁFICO

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 123,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 232,65.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 13/2019 
- Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
que classifi cou a(s) empresas(s): COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, to-
talizando R$ 91.800,00; M.G.B. MINIMERCADO LTDA  - ME, totalizando 
R$ 201.280,00; NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 
totalizando R$ 26.500,00; SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP, totalizando 
R$ 112.200,00; VICTOR MARTINS MOURA ME, totalizando R$ 76.500,00; 
com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 
(cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o 
vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 
17/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 39/2019: Pregão nº 46/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 me-
ses. Lote/Item: 1/7 vr R$ 10,20; totalizando R$ 91.800,00. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 38/2019: Pregão nº 46/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: M.G.B. MINIMERCADO LTDA  - ME; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 me-
ses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 3,49; 1/6 vr R$ 9,90; totalizando R$ 201.280,00. 
Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 36/2019: Pregão nº 46/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 1,39; 1/5 vr R$ 2,10; totali-
zando R$ 26.500,00. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 35/2019: Pregão nº 46/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 me-
ses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 7,48; totalizando R$ 112.200,00. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 37/2019: Pregão nº 46/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: VICTOR MARTINS MOURA ME; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE KIT LANCHE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/3 vr R$ 7,65; totalizando R$ 76.500,00. Data: 17/05/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 19/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, 
que classifi cou a(s) empresas(s): CIRUGICA OLIMPIO EIRELI - EPP, totali-
zando R$ 14.033,71; CIRURGICA UNIÃO LTDA., totalizando R$ 50.551,70; 
DENTAL AGUDOS COM DISTRIB MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA - EPP, totalizando R$ 14.587,55; DIABETICOS 
EIRELLI EPP, totalizando R$ 9.000,00; LIDIANE CRISTINE MOREIRA 
EPP, totalizando R$ 11.813,20; MED CENTER COMERCIAL LTDA, to-
talizando R$ 64.794,39; MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
LTDA, totalizando R$ 54.835,86; TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL 
LTDA, totalizando R$ 53.053,30; com todas as demais condições conforme 
Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de 
publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair 
do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades es-
tabelecidas no Edital. BOREBI, 17/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 29/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CIRUGICA OLIMPIO EIRELI - EPP; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/31 vr R$ 56,03; 1/33 vr R$ 55,57; 1/49 vr R$ 15,09; 1/50 
vr R$ 15,09; 1/64 vr R$ 0,35; totalizando R$ 14.033,71. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 28/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CIRURGICA UNIÃO LTDA.; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/22 vr R$ 2,28; 1/24 vr R$ 2,15; 1/27 vr R$ 3,91; 1/38 vr R$ 2,50; 1/39 
vr R$ 0,58; 1/40 vr R$ 0,87; 1/51 vr R$ 40,90; 1/57 vr R$ 125,60; 1/58 vr R$ 
53,50; 1/59 vr R$ 71,00; 1/71 vr R$ 4,50; 1/74 vr R$ 33,40; 1/77 vr R$ 3,90; 
1/84 vr R$ 7,60; 1/86 vr R$ 9,40; 1/89 vr R$ 19,50; 1/91 vr R$ 22,90; 1/92 
vr R$ 11,92; 1/95 vr R$ 26,30; 1/110 vr R$ 2,29; totalizando R$ 50.551,70. 
Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 31/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: DENTAL AGUDOS COM DISTRIB MEDICAMEN-
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/19 vr R$ 15,40; 1/20 vr R$ 15,40; 1/21 vr R$ 15,40; 1/65 vr R$ 42,80; 
1/66 vr R$ 49,95; 1/88 vr R$ 0,77; 1/93 vr R$ 37,49; 1/94 vr R$ 22,40; 1/96 vr 
R$ 23,25; 1/107 vr R$ 20,40; 1/113 vr R$ 79,25; 1/114 vr R$ 9,25; totalizando 
R$ 14.587,55. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 33/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: DIABETICOS EIRELLI EPP; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/103 vr R$ 18,00; totalizando R$ 9.000,00. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 30/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/9 vr R$ 1,20; 1/12 vr R$ 2,00; 1/14 vr R$ 24,10; 1/15 
vr R$ 24,10; 1/23 vr R$ 16,57; 1/26 vr R$ 3,64; 1/29 vr R$ 7,40; 1/30 vr R$ 
0,71; 1/34 vr R$ 17,00; 1/35 vr R$ 16,30; 1/36 vr R$ 16,39; 1/37 vr R$ 17,00; 
1/47 vr R$ 8,74; 1/69 vr R$ 8,74; 1/70 vr R$ 5,98; 1/78 vr R$ 2,40; 1/79 vr 
R$ 0,91; 1/82 vr R$ 7,07; 1/119 vr R$ 0,40; totalizando R$ 11.813,20. Data: 
17/05/2019.

Extrato de Ata nº 34/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/7 vr R$ 3,42; 1/8 vr R$ 4,94; 1/11 vr R$ 1,65; 1/18 vr R$ 
3,51; 1/25 vr R$ 1,20; 1/28 vr R$ 3,80; 1/41 vr R$ 114,00; 1/42 vr R$ 170,00; 
1/43 vr R$ 57,00; 1/44 vr R$ 57,00; 1/45 vr R$ 64,00; 1/52 vr R$ 71,00; 1/53 
vr R$ 105,00; 1/62 vr R$ 53,00; 1/63 vr R$ 45,82; 1/72 vr R$ 3,86; 1/73 vr R$ 
4,28; 1/76 vr R$ 1,77; 1/80 vr R$ 56,00; 1/81 vr R$ 42,75; 1/83 vr R$ 6,50; 
1/85 vr R$ 12,87; 1/87 vr R$ 12,87; 1/90 vr R$ 9,45; 1/106 vr R$ 2,45; 1/112 
vr R$ 4,00; totalizando R$ 64.794,39. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 32/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMA-
GEM; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 4,99; 1/2 vr R$ 5,00; 1/3 vr R$ 
5,00; 1/4 vr R$ 25,49; 1/5 vr R$ 5,29; 1/6 vr R$ 5,00; 1/10 vr R$ 3,07; 1/13 vr 
R$ 5,38; 1/16 vr R$ 2,45; 1/17 vr R$ 11,39; 1/32 vr R$ 62,67; 1/48 vr R$ 0,29; 
1/67 vr R$ 24,00; 1/68 vr R$ 377,99; 1/97 vr R$ 89,90; 1/98 vr R$ 48,99; 1/99 
vr R$ 79,00; 1/100 vr R$ 12,00; 1/101 vr R$ 51,00; 1/102 vr R$ 5,25; 1/104 vr 
R$ 289,99; 1/105 vr R$ 2,60; 1/115 vr R$ 8,89; 1/116 vr R$ 10,90; 1/117 vr R$ 
0,17; totalizando R$ 54.835,86. Data: 17/05/2019.

Extrato de Ata nº 27/2019: Pregão nº 59/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM; Vigência: 
12 meses. Lote/Item: 1/46 vr R$ 3,94; 1/54 vr R$ 3,25; 1/55 vr R$ 1,95; 1/56 
vr R$ 4,89; 1/60 vr R$ 77,49; 1/61 vr R$ 44,99; 1/75 vr R$ 0,69; 1/108 vr R$ 
17,50; 1/109 vr R$ 16,20; 1/111 vr R$ 6,53; 1/118 vr R$ 0,68; totalizando R$ 
53.053,30. Data: 17/05/2019.
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Secretaria de Saúde realiza 
mutirão de castração no domingo
Ao todo, entre cachorras e gatas, serão atendidos 160 animais

Da Redação

Diante da grande de-
manda por cirurgias de 
castrações de animais 

fêmeas, a Coordenadoria de 
Proteção Animal, que é liga-
da à Secretaria de Saúde da 
prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, realiza neste 
domingo (19) o primeiro mu-
tirão de castração do ano. O 
evento vai realizar a cirurgia 
de castração de 160 animais, 
entre cachorras e gatas, que 
já fazem parte da lista de ani-
mais cadastrados do municí-
pio. A coordenadoria informa 
que não haverá atendimento 
por livre demanda e que as 
pessoas que desejam castrar 
seus animais e que ainda não 
fazem parte da lista, devem 
ligar no telefone (14) 3264-
8795 para obter informações 
de como fazer o cadastro.

A coordenadora de Prote-
ção Animal, Milena Mileski, 
informa que os animais foram 
selecionados seguindo a lista 
dos animais que já estão ca-
dastrados para a castração. “As 
pessoas que desejam realizar a 
castração de seus animais vão 
ao nosso Centro Veterinário e 

AGENDAMENTO - Coordenadoria informa que não 
haverá atendimento por livre demanda

se cadastram. No caso dos ma-
chos os nossos próprios veteri-
nários realizam o procedimen-
to. Já a cirurgia das fêmeas, por 
ser um procedimento de maior 

porte, nós contratamos em clí-
nicas veterinárias particulares 
da cidade na medida do pos-
sível, do que o orçamento per-
mite. Com esse mutirão, vamos 

conseguir atender de uma só 
vez um número bem maior de 
animais”, declarou.

A empresa que venceu a 
licitação para realizar o muti-
rão vai trazer para a cidade um 
ônibus que é totalmente equi-
pado para realizar esse tipo de 
procedimento. Ele vai ficar es-
tacionado em frente ao Ginásio 
Municipal Hiller João Capoani, 
o Toniquinho, no Núcleo Luiz 
Zillo e vai iniciar os atendimen-
tos às 8h do domingo.

CASTRAMÓVEL
A contratação do mutirão 

foi a alternativa encontrada pela 
Secretaria de Saúde para aten-
der a demanda de castrações 
enquanto o Castramóvel, veícu-
lo adquirido pela Prefeitura em 
2018, não recebe as adequações 
pedidas pelo Conselho Regional 
de Medicina Veterinária.

O veículo foi comprado 
seguindo as especificações do 
próprio CRMV, que, em visto-
ria para liberação do veículo, 
informou que havia feito alte-
rações na planta - disposição 
interna das salas da carreta - e 
que o Castramóvel de Lençóis 
precisaria ser alterado para se 
adequar a essa nova planta. A 
Prefeitura já contratou a ade-
quação e em breve o veículo 
estará disponível para uso.

Estudantes devem comprovar matrícula até 31 de maio
Declaração da instituição de ensino deve ser entregue na Secretaria de Assistência Social

Da Redação

Entre os dias 15 e 31 de 
maio de 2019, os estudan-
tes contemplados com o 

auxílio-transporte deve entre-
gar, na Secretaria de Assistência 
Social, a Declaração Original 
de Matrícula, emitida, carim-
bada e assinada pela Instituição 
de Ensino onde estuda. A decla-
ração, deve ser expedida com 
data de maio de 2019, atestando 
que o estudante continua regu-
larmente matriculado para que, 
consequentemente, permaneça 
recebendo o auxílio-transporte 
até setembro, quando deverá 
realizar nova comprovação.

“É de suma importância 
que os estudantes prestem 
atenção ao prazo e solicitem a 
declaração na instituição o mais 
breve possível, já que muitas 
faculdades acabam demorando 

REGRAS - Comprovação de matrícula ocorre duas vezes por ano, em 
maio e setembro, conforme exigência da Lei 4.962/2017

para providenciar o documen-
to. Evitem deixar para a última 
hora, pois não haverá prorro-
gação desse prazo. A exigência 
da comprovação de matrícula 
faz parte da lei que regulamen-
ta o auxílio-transporte desde 

2017. Apesar do estudante ter 
sido informado desta exigência, 
para que ninguém alegue des-
conhecimento, a Secretaria de 
Assistência Social está divul-
gando nos meios de comuni-
cação, nas mídias sociais e en-

viará mensagens aos estudantes 
por e-mail e SMS. Lembrando 
que se o documento não for 
entregue no prazo estipulado, o 
pagamento referente a junho já 
não será efetuado”, frisa o soci-
ólogo Ney Góes, secretário de 
Assistência Social.

A comprovação de ma-
trícula ocorre duas vezes 
por ano, em maio e setem-
bro, conforme exigência da 
Lei 4.962 de 07/02/17, que 
regulamenta a concessão 
do auxílio-transporte. “Essa 
comprovação é necessária, 
pois no decorrer do semestre 
o aluno pode desistir do cur-
so ou ‘trancar’ a matrícula e 
continuar recebendo. Para 
que isso não ocorra é neces-
sário entregar a declaração, 
se não o fizer o benefício é 
suspenso imediatamente”, 
completa o secretário.

Menor de idade é detido vendendo droga no Jardim Morumbi
Polícia Militar apreendeu cinco invólucros de maconha e R$ 5 em 
espécie; jovem foi liberado à sua genitora ao fi nal da ocorrência

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (14), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

deteve um jovem de 15 anos, 
morador do Jardim das Nações, 
vendendo droga no Jardim Mo-
rumbi. Com ele foram encon-

trados cinco invólucros de ma-
conha e mais R$ 5 em espécie. 
O menor de idade confessou o 
crime para os policiais, mas foi 
liberado ao final da ocorrência.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, por volta 
das 16h, durante um patrulha-

mento de rotina pelo Jardim 
Morumbi, uma equipe se de-
parou com um menor de idade, 
de 15 anos, em atitude suspeita 
que, ao notar a presença da via-
tura, saiu correndo, tentando 
fugir da equipe.

Com isso, os policiais o 
acompanharam e detiveram o 

mesmo, que jogou no chão um 
plástico contendo cinco invólu-
cros de maconha e mais R$ 5 
em espécie. Questionado a res-
peito do entorpecente, o mesmo 
confessou que estava vendendo 
droga no bairro.

Diante disso, o jovem 
acompanhado de sua mãe, foi 
encaminhado até à Delegacia 
de Polícia, onde o delegado de 
plantão apreendeu a droga, li-
berando as partes em seguida. 
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REVISÃO

CONSELHO TUTELAR

Administração
MICROENPREENDEDOR 
O Sebrae realiza de 20 a 24 de maio a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), 
proporcionando palestras sobre variados temas, promovidas online e ao vivo nos canais 
do SEBRAE no Youtube e Facebook. Para ter acesso às palestras online é só entrar em 
contato com o Sebrae Aqui, através do telefone (14) 3263-2300 ramal 3, ou pelos e-mails 
sebraeaqui01@lencoispaulista.sp.gov.br e sebraeaqui02@lencoispaulista.sp.gov.br.
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DATA: 11/5/2019 a 17/5/2019

Obituário
Armando Giangarelli faleceu na sexta-feira (17) aos 90 anos 
em Lençóis Paulista

Doralice Pires Moraes faleceu na sexta-feira (17) aos 78 anos 
em Macatuba

Elisabete Savini Amaral faleceu na sexta-feira (17) aos 71 anos 
em Lençóis Paulista

Antônio de Santana Medeiros faleceu na quinta-feira (16) aos 
64 anos em Lençóis Paulista

Antônio Thome Lopes Filho faleceu na quinta-feira (16) aos 77 
anos em Lençóis Paulista

João Aparecido Pinto Nunes faleceu na quinta-feira (16) aos 62 
anos em Lençóis Paulista

Jorge José da Silva faleceu na segunda-feira (13) aos 84 anos 
em Macatuba

João Pedro Badesso faleceu no domingo (12) aos 69 anos em 
Lençóis Paulista

Yolanda Domingos Anacleto faleceu no domingo (12) aos 80 
anos em Macatuba

Guilherme Figueiredo Quinato faleceu no sábado (11) aos 16 
anos em Lençóis Paulista

Matilde Leme de Oliveira da Silva faleceu no sábado (11) aos 
67 anos em Lençóis Paulista

Novo Plano Diretor abre caminho 
para empreendimentos habitacionais

Prefeitura abre processo para 
escolha  de novos conselheiros

Proposta encaminhada à Câmara trata da inclusão e 
reclassifi cação de áreas que poderão ser urbanizadas

Interessados em participar podem se inscrever até o dia 31 de maio

Elton Laud

Um projeto encaminhado 
à Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista pode 

viabilizar a implantação de no-
vos empreendimentos habita-
cionais e acelerar a redução do 
déficit de moradias na cidade. 
Protocolado pelo Executivo na 
última sexta-feira (10), o Projeto 
de Lei Complementar 04/2019 
versa sobre a revisão do Plano 
Diretor Participativo, instru-
mento que visa direcionar o 
planejamento urbano, estabe-
lecendo normas para questões 
como a classificação de áreas e 
suas aplicações, bem como as 
regras para sua ocupação.

A proposta de revisão deu 
entrada na Casa de Leis na 
sessão da última segunda-feira 
(13) e, antes de ser apreciada 
em plenário pelos vereadores, 
deve passar pela análise das 
comissões internas do Legis-
lativo. O documento foi ela-
borado pelas Secretarias de 
Planejamento e Urbanismo e 
Negócios Jurídicos após um 
longo processo de discussão 
iniciado no ano passado. Além 
das reuniões entre represen-
tantes do Conselho Municipal 
de Política Urbana, os pontos 
elencados no projeto foram de-
batidos em três audiências pú-
blicas no início deste ano.

A ampla discussão sobre o 
assunto visa exatamente a cria-
ção de um plano participativo. 
“Muitas alterações propostas 
foram elaboradas pela própria 
Prefeitura Municipal a partir 
da identificação de correções 
que precisam ser feitas no atual 
Plano Diretor. Outras surgiram 
da avaliação de demandas apre-
sentadas por empreendedores, 
vários, inclusive, com projetos 
em andamento. Algumas mu-
danças também foram incluídas 

NO MAPA - Júlio Gonçalves, secretário de Planejamento e 
Urbanismo, explica as mudanças no Plano Diretor Participativo

por sugestões feitas nas audiên-
cias públicas”, explica Júlio 
Antonio Gonçalves, secretário 
de Planejamento e Urbanismo.

Segundo Rafael Augusto 
Barbosa de Souza, advogado 
da Secretaria de Negócios Jurí-
dicos, a maioria dos 21 pontos 
que constam no projeto está 
relacionada a pequenas altera-
ções para regularizar algumas 
questões que não foram con-
templadas em revisões ante-
riores. Um dos exemplos é a 
reclassificação da área em que 
se encontra a Escola Municipal 
Pref. Ézio Paccola, no Jardim 
Primavera, que consta como 
área de proteção ambiental. 
Entre as mudanças mais signifi-
cativas da proposta está a inclu-
são e reclassificação de diversas 
áreas como Zonas Preferencial-
mente Residenciais Ecológicas 

(ZPRE), que, com a mudança, 
poderão ser urbanizadas.

AMPLIAÇÃO DO
TERRITÓRIO URBANO

Entre as áreas contempla-
das na ampliação do território 
urbano pelo novo Plano Diretor 
Participativo, que podem viabi-
lizar a implantação de diversos 
empreendimentos habitacionais 
e acelerar a redução do déficit 
de moradias na cidade, estão 
uma longa faixa compreendida 
entre o Jardim Primavera e o 
Aeroporto Municipal José Boso; 
uma situada às margens da Ro-
dovia Osni Mateus (SP-261), en-
tre o Jardim Ubirama e a estada 
de Borebi; uma localizada na 
região das chácaras São Judas 
Tadeu; uma compreendida na 
margem Leste do Córrego Ca-
choeirinha, entre outras.

Algumas importantes alte-
rações dizem respeito às regras 
para a implantação de condomí-
nios residenciais horizontais, que 
passam a ter limite de ocupação 
de 50 mil metros quadrados, com 
a possibilidade de redução das 
áreas entendidas como de pro-
priedade exclusiva. Atualmente, 
a área mínima para as unidades 
individuais varia de 200 a 300 
metros quadrados, dependendo 
da área total do condomínio; a 
proposta é unificar o limite mí-
nimo em 200 metros quadrados, 
com a possibilidade de redução 
até 140 metros quadrados, quan-
do o empreendimento tiver mais 
de 150 unidades.

“São alterações importan-
tes que criam, dentro do pla-
nejamento urbanístico, novas 
alternativas para a expansão 
da cidade pelos próximos 
anos. A Prefeitura está crian-
do algumas possibilidades 
por conta de demanda, pois o 
Plano Diretor Atual está quase 
que sem áreas para isso, o que, 
de certo modo, impede a via-
bilização de novos empreen-
dimentos. Um dos principais 
objetivos da revisão é corrigir 
esse problema, porque o mais 
importante é possibilitar novos 
empreendimentos, principal-
mente para promover o acesso 
da população a um imóvel pró-
prio”, pontua Gonçalves.

Para o prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB), que 
acompanhou de perto a elabo-
ração do projeto, o novo Plano 
Diretor Participativo é uma pro-
posta de desenvolvimento que 
atende às necessidades atuais 
e futuras da cidade. “O projeto 
que encaminhamos à Câmara 
Municipal para a apreciação de 
nossos vereadores foi estudado 
profundamente por técnicos e 
comissões antes de ser elabo-
rado pelas partes competentes. 
Estamos apresentando uma sig-
nificativa proposta de desenvol-
vimento para Lençóis Paulista”, 
complementa o prefeito.

Da Redação

Estão abertas as inscri-
ções para o processo uni-
ficado visando a escolha 

de membros do Conselho Tu-
telar. As inscrições seguem 
até o dia 31 de maio e devem 
ser feitas na Secretaria de 
Assistência Social, localiza-
da na Rua Ignácio Anselmo, 
329, no Centro. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h.

O processo será realizado 
sob a responsabilidade do Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Lençóis Paulista, com fi scaliza-
ção do Ministério Público, que 
atua perante o Juízado da In-
fância e Juventude da Comarca. 

CONSELHO - Processo de escolha é constituído de duas fases, 
uma de habilitação e outra com processo eleitoral

Com jornada de 35 horas sema-
nais, o vencimento atual de um 
conselheiro é de R$ 2.836,74.

O processo de escolha será 
constituído de duas fases. A pri-

meira é de caráter eliminatório, 
contemplando o processo de 
habilitação do pré-candidato. 
A segunda fase é de caráter 
classifi catório, contemplando 

o processo eleitoral com as se-
guintes etapas: inscrições e en-
trega de documentos; exame de 
conhecimento específi co; en-
trevista (avaliação psicológica); 
eleição; diplomação e posse.

A eleição está prevista 
para o dia 6 de outubro, com 
a participação dos aprovados 
na primeira etapa do processo 
(escrita e entrevista). O edital 
completo está disponível no 
site da Prefeitura Municipal: 
www.lencoispaulista.sp.gov.br.

O CONSELHO
O Conselho Tutelar é um 

órgão colegiado público muni-
cipal, permanente, autônomo e 
não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, ten-
do a sua origem no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), 
integrando-se ao conjunto das 
instituições nacionais e se subor-
dinando ao ordenamento jurídi-
co brasileiro. Exercendo parcela 
do Poder Público, o integrante 
do Conselho Tutelar é, muitas 
vezes e para fi ns específi cos, 
equiparado a servidor público.
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AMADOR SÉRIE A

SEGUNDA DIVISÃO

CORRIDA DE RUASOCIETY

Esporte
SELEÇÃO
Tite anunciou ontem (17) os convocados para a Copa América, que será disputada no Brasil 
entre 14 de junho e 7 de julho. A lista inclui os goleiros Alisson, Cássio e Ederson; os defensores 
Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Éder Militão, Fagner, Filipe Luís e Miranda; os 
meio-campistas Allan, Philippe Coutinho, Arthur, Casemiro, Fernandinho e Lucas Paquetá; e os 
atacantes David Neres, Everton, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.
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Quatro jogos abrem competição neste domingo (19)
Asa Branca e Santa Luzia se enfrentam em Alfredo Guedes

Elton Laud

Quatro confrontos marca-
dos para a manhã deste 
domingo (19) abrem a 

Série A do Campeonato de Fu-
tebol Amador de Lençóis Pau-
lista. Os jogos acontecem no Es-
tádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap) e no Estádio Municipal 
Zeferino Ribeiro Sobrinho (Al-
fredo Guedes).

Ao todo, a competição pro-
movida pela Secretaria de Es-
portes e Recreação do municí-
pio conta com a participação de 
nove equipes: Grêmio Cecap, 
Expressinho, Santa Luzia, Asa 
Branca, Açaí, Nova Lençóis/
CUP, Atlético Lençóis, além de 
São Cristóvão e Unidos do Júlio 

Ferrari, campeão e vice da Sé-
rie 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, 
todos os times jogam contra to-
dos, em turno único, em busca 
das quatro vagas para a fase se-
mifinal (1º x 4º e 2º x 3º). O úl-
timo colocado na classificação 

geral será rebaixado e disputará 
a Série B em 2020.

Na edição deste ano, as 
duas melhores equipes e os des-
taques individuais, receberão, 
além dos troféus e medalhas, 
prêmios em dinheiro. O cam-
peão fatura R$ 1 mil; vice-cam-
peão leva para a casa R$ 600; já 
o artilheiro e o melhor goleiro 
ganham R$ 100 cada.

Na primeira rodada, na 
Cecap, às 8h, o Unidos do 
Júlio Ferrari enfrenta o Açaí; 
em seguida, às 10h, jogam 
São Cristovão e Nova Lençóis/
CUP. Em Alfredo Guedes, às 
8h, o Asa Branca encara o 
Santa Luzia; na sequência, às 
10h, entram em campo Atléti-
co Lençóis e Expressinho. CLÁSSICO - Asa Branca (uniforme escuro) e Santa Luzia se enfrentam em Alfredo Guedes

Série B inicia com número recorde de participantes
Campeonato tem 16 times inscritos; dois garantem vaga na elite em 2020

Elton Laud

A bola também começa 
a rolar pela Série B do 
Campeonato de Futebol 

Amador de Lençóis Paulista. 
Em busca das sonhadas vagas 
na primeira divisão do futebol 
local, 16 equipes se enfren-
tam a partir deste domingo 
(19), um número recorde de 
participantes. Os confrontos 

serão disputados no Estádio 
Municipal João Roberto Va-
gula (Vagulão) e no campo do 
Centro Esportivo Zéfiro Orsi 
(Jardim Ubirama).

Na primeira fase, os ti-
mes estão divididos em dois 
grupos de oito, que se enfren-
tam entre si (Grupo A contra 
Grupo B). Os quatro primei-
ros colocados de cada chave 
avançam às quartas de final, 

quando ocorrem os confrontos 
mata-mata entre os times que 
iniciaram a competição no 
mesmo grupo, em formato si-
milar 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.

Na primeira rodada, no 
Vagulão, às 8h, o Capital joga 
contra o Esperantina; em se-
guida, às 10h, entram em cam-
po MA FC e Independente. No 
campo do Jardim Ubirama, às 
8h, o Nacional encara o Cha-
pe; finalizando a rodada, às 
10h, medem forças Guarani e 
Grêmio da Vila.

EM BUSCA DO ACESSO - Grêmio da Vila (camisa 
listrada) estreia contra o Guarani

1ª Lençóis Rotary Run acontece no dia 2 de junho
Recursos arrecadados com as inscrições vão para campanha de combate à poliomielite

Elton Laud

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista promove no pró-
ximo dia 2 de junho, com 

apoio da equipe Guerreiros do 
Asfalto e da Prefeitura Municipal, 
a 1ª Lençóis Rotary Run, uma 
corrida de rua que, além de in-
centivar a prática esportiva, tem 
como objetivo arrecadar recur-
sos para a campanha “End Polio 
Now”, uma iniciativa multina-
cional que visa a erradicação da 
poliomielite, também conhecida 
como paralisia infantil.

O evento esportivo contempla 
quatro modalidades, com corridas 
de quatro e oito quilômetros; cor-
rida infantojuvenil com trajetos de 
50 a 600 metros (de acordo com a 
idade); além da caminhada, com 
percurso de dois quilômetros. O 
ponto de largada e chegada de 
todas as modalidades é a sede do 
Rotary Club, na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 809, 
no Parque Antártica.

A expectativa é receber mais 
de 800 atletas profissionais e ama-
dores de toda a região e de outras 
partes do estado de São Paulo. A 
largada está prevista para às 8h e 
será acompanhada pelos integran-
tes da União dos Motociclistas LP, 
que atuarão como batedores. A 
estrutura do evento também con-
tará com uma área kids fechada e 
monitorada para as crianças.

1ª LENÇÓIS ROTARY RUN - Evento deve reunir mais de 800 pessoas no dia 2 de junho

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas 

pelo site www.ticketagora.com.
br até o dia 27 ou até o preenchi-
mento do número de participantes 
previamente definido pela orga-
nização. A taxa de inscrição é de 
R$ 60 para todas as modalidades, 
com desconto de 50% para idosos 
(acima de 60 anos). A taxa de ser-
viço do site é de R$ 4,50. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 99645-0776 ou 
no site citado acima.

KITS
Os inscritos têm direito a um 

kit com camiseta de manga longa 
com proteção UV, squeeze, bolsa, 
número de peito e chip. A entrega 

para moradores de Lençóis Pau-
lista e cidades próximas será feita 
nos dias 31 de maio e 1 de junho, 
das 14h às 18h, em local a ser defi-
nido. Os participantes que vierem 
de cidades mais distantes devem 
retirar os kits no dia da prova, das 
6h às 7h30.

PREMIAÇÕES
Todos que concluírem o 

percurso para o qual foram ins-
critos recebem medalha pela 
participação. Em todas as cate-
gorias das corridas (infantojuve-
nil, quatro e oito quilômetros) 
os cinco primeiros colocados no 
masculino e no feminino tam-
bém ganham troféus.

Nas provas de quatro e de oito 

quilômetros, tanto no masculino 
quanto no feminino, também de-
vem ser distribuídos prêmios em 
dinheiro para os melhores na clas-
sificação geral e na classificação 
geral de atletas locais. (R$ 300, R$ 
200 e R$ 100, para os três primei-
ros dos 4 km; R$ 500, R$ 300, R$ 
200, R$ 100 e R$ 50, para os cinco 
primeiros dos 8 km; R$ 250, R$ 
150 e R$ 100, para os três primei-
ros munícipes dos 4 km; e R$ 450, 
R$ 250 e R$ 150, para os três pri-
meiros munícipes dos 8 km).

As cinco maiores equipes em 
número de inscritos também ga-
rantem troféus, sendo que as três 
maiores ainda faturam prêmios 
em dinheiro, de R$ 600, R$ 400 e 
R$ 200, respectivamente.

Asa Branca e Estrela Várzea 
decidem título neste sábado (18)

Confronto acontece no campo da Praça 
Jácomo Langona, no Jardim América

Elton Laud

Chegou a hora da decisão 
na 11ª Copa Lençóis de 
Futebol Society. Depois 

de mais de três meses de dis-
puta, a competição, promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista 
com apoio da associação de 
moradores do Jardim Améri-
ca, chega ao fim na tarde deste 
sábado (18), com a disputa do 
título e do terceiro lugar. Os 
jogos acontecem no campo da 
Praça Jácomo Langona, no Jar-
dim América.

A final coloca em campo 
Asa Branca e Estrela Várzea, 

que nas semifinais disputadas 
no último sábado (11) levaram 
a melhor sobre Jardim América 
e Real Madruga, vencendo por 
5 a 1 e 4 a 3, respectivamen-
te. As equipes se enfrentam na 
partida prevista para às 16h. 
No jogo preliminar, às 15h, Jar-
dim América e Real Madruga 
brigam pela terceira colocação 
do campeonato.

Após as partidas decisivas, 
a organização realiza a ceri-
mônia de premiação, com a 
entrega dos troféus e medalhas 
para os três primeiros coloca-
dos. Também serão premiados 
o melhor goleiro e o artilheiro 
do campeonato.

TUDO OU NADA - Asa Branca e Estrela Várzea 
(uniforme escuro) disputam o título no Jardim América

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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HUMOR

Cultura
VIRADA CULTURAL
São Paulo sedia neste fi nal de semana a 15ª edição da Virada Cultural, 
que neste ano recebe mais de 1.200 atividades gratuitas, espalhadas por 
diversos pontos da cidade. Entre as atrações musicais mais esperadas 
estão os shows de Caetano Veloso, Iza, Anavitória, Criolo, Emicida, Pabllo 
Vittar, Preta Gil, Anitta, Negra Li, Di Ferrero, Marina Lima, entre outros.

Universo jovem é tema de peça encenada neste sábado (18)
Com linguagem descontraída, “Eu Nunca” alia diversão e 
refl exão sobre principais problemas da juventude

Flávia Placideli

Este sábado (18) é dedicado 
aos jovens de Lençóis Paulis-
ta no Teatro Municipal Adé-

lia Lorenzetti, que recebe, a partir 
das 20h, a peça “Eu Nunca”. Inter-
pretada pelos atores Júlio Oliveira, 
Francis Helena Cozta e Vitor Brit-
to, o espetáculo é promovido pela 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura), com recur-

sos provenientes da Lei Rouanet, 
e conta com patrocínio das em-
presas Zilor, Lwart Lubrificantes, 
Bracell, Duratex e Frigol.

Inspirada no romance “As Me-
ninas”, de Lygia Fagundes Telles, 
e interpretada pelos atores Francis 
Helena Cozta, Vitor Britto e Júlio 
Oliveira, que também assina a di-
reção, a peça “Eu Nunca” conta a 
história de três jovens de vidas ex-
tremamente diferentes, que convi-

vem e dividem suas intimidades 
até o limite do suportável. 

Com uma linguagem des-
contraída, o texto alia diversão e 
reflexão com o objetivo de trazer 
à tona as questões mais urgentes 
da juventude moderna e fazer 
com que o jovem possa repen-
sar o lugar que ocupa na socie-
dade nos dias de hoje. A ação é 
basicamente interna, a partir das 
lembranças, reflexões e críticas 

EU NUNCA - Inspirada em romance de Lygia Fagundes Telles, 
peça é um retrato dos principais problemas da juventude

Teatro Municipal recebe adaptação de romance “Perfume de Mulher”
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CENTRO CULT. PEDERNEIRASBAR DO PORTUGUÊSTEATRO MUNICIPALCASA DA CULTURA

O Centro Cultural Izavam Ribei-
ro Macario, em Pederneiras, 
realiza a exposição fotográfi -
ca “Revelando Pederneiras” 
para celebrar os 128 anos que 
o município completa no pró-
ximo dia 22. A mostra segue 
até o mês de junho. Outras 
informações podem ser obti-
das pelo telefone (14) 3252-
2281. O Centro Cultural Izavam 
Ribeiro Macario fi ca na rua 
Prudente de Moraes, S-211, no 
Centro de Pederneiras.

Neste sábado (18), a partir das 
20h30, tem música ao vivo no 
Bar do Português, em Lençóis 
Paulista. Quem comanda a 
noite é o grupo Lá Frequên-
cia, que apresenta ao público 
os maiores sucessos do pop/
rock nacional e internacio-
nal. A entrada é gratuita. Para 
mais informações e reservas 
de mesas o telefone do bar 
é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua Méxi-
co, 197, no Jardim Bela Vista.

Na quinta-feira (23), às 14h 
e às 15h, o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, recebe a contação 
de história com a atriz Leda 
Fernandes, que narra os fatos 
históricos do teatro utilizando 
de máscaras e fi gurinos para 
conduzir o grupo. O evento é 
voltado para crianças a partir 
dos oito anos. Os agenda-
mentos devem ser feitos no 
Teatro Municipal pelo telefone 
(14) 3264-0044.

Na quinta-feira (23), às 19h30, 
a Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian exibe, 
em parceria com o Museu da 
Imagem e Som (MIS), o fi lme 
“Pela Janela”, dirigido por Ca-
roline Leone. A classifi cação 
indicativa é de 10 anos e a 
entrada é gratuita, mas os lu-
gares são limitados. Os agen-
damentos devem ser feitos 
com antecedência na recep-
ção da Casa da Cultura ou 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Agenda cultural
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Elenco da peça traz Gabriela Duarte, Silvio Guindane, Saulo Rodrigues e Eduardo Melo

Flávia Placideli

No próximo sábado (25), 
às 20h, o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe os atores 
Gabriela Duarte, Silvio Guindane, 
Saulo Rodrigues e Eduardo Melo, 
que estrelam o espetáculo “Perfu-
me de Mulher”. A entrada é gra-
tuita e os ingressos começam a ser 
distribuídos na segunda-feira (20), 
a partir das 12h, na Casa da Cul-
tura Profª. Maria Bove Coneglian. 

A peça “Perfume de Mulher” 
é uma adaptação do romance 
publicado pelo italiano Giovanni 
Arpino, em 1969, e que gerou um 
longa-metragem, protagonizado 
por Vittorio Gassman, cinco anos 
depois. O grande sucesso, no en-
tanto, se deu com a refilmagem 
americana, em 1992, que rendeu 
o Oscar de melhor ator para Al 

ADAPTAÇÃO - Gabriela Duarte, Silvio Guindane, Saulo Rodrigues, e 
Eduardo Melo interpretam o romance “Perfume de Mulher”

Pacino e ficou na memória de 
muitos espectadores. Pela primei-
ra vez no teatro, a história ganhou 
adaptação de Silvio Guindane, 
Pedro Brício e Walter Lima Jr., 
também diretor da montagem. 

Silvio Guindane interpreta 
o militar Fausto, que ficou cego 
em um acidente e não vê mais 
sentido na vida. Decidido a mor-
rer, ele resolve fazer uma viagem 
na companhia de seu cuidador 

(o ator Eduardo Melo, no papel 
que foi de Chris O’Donnell) e, 
aos poucos, recupera a alegria de 
viver. O reencontro com Sara (re-
presentada por Gabriela Duarte), 
seu grande amor, o faz reavaliar 
suas decisões. Saulo Rodrigues 
completa o elenco. 

O espetáculo tem entrada 
gratuita e os ingressos começam a 
ser distribuídos na segunda-feira 
(20), a partir das 12h, na Casa da 
Cultura (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro). Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3263-6525. 
A peça tem tradução simultânea 
para Libras (Língua Brasileira 
de Sinais) e é promovida pela 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura) com recur-
sos provenientes da Lei Rouanet, 
com patrocínio das empresas Zi-
lor, Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol.

Matheus Ceará volta a Lençóis 
Paulista com novo show

“Papai é uma Piada” chega no dia 12 de julho 
no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Da Redação

O humorista Matheus Ceará, 
do programa “A Praça é 
Nossa”, do SBT, volta a Len-

çóis Paulista para apresentar um 
show de formato inédito. Recor-
dista de público em outras duas 
recentes passagens pela cidade, 
ele chega no dia 12 de julho, para 
uma nova apresentação no Tea-
tro Municipal Adélia Lorenzetti, 
trazendo novos quadros, piadas e 

PAPAI É UMA PIADA 
Ingressos para o espetáculo estão 
à venda na Casa da Cultura

histórias de família.
No espetáculo “Papai é uma 

Piada”, Matheus Ceará vai contar 
sobre a paternidade, o dia a dia 
com sua filha Ivy, seu casamento 
e as situações mais engraçadas de 
sua família. Paródias e imitações 
de Pabllo Vittar, Freddie Mercury, 
Elvis Presley, entre outros, tam-
bém fazem parte do show.

E não para por aí, o humo-
rista traz outras novidades, como 
o quadro “Vocês pedem e eu 
conto”, que traz o público para 
dentro do show abrindo a possi-
bilidade de pedir temas de suas 
piadas preferidas. Outro sucesso 
é o quadro “Ventríloquo huma-
no”, com a famosa máscara que 
brincou com Carlos Alberto de 
Nóbrega, Celso Portiolli, Emilio 
Surita, entre outros.

Com classificação indicativa 
de 16 anos, o espetáculo “Papai é 
uma Piada” acontece no dia 12 de 
julho, no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti. Os ingressos promocio-
nais estão à venda a R$ 30 até o 
dia 9 de julho, na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, que 
fica na Rua Sete de setembro, 934, 
no Centro.

dos personagens. “Eu Nunca” é, 
ao mesmo tempo, a narrativa da 
vida de indivíduos que buscam se 
encontrar e um retrato dos princi-
pais problemas da juventude.

Com duração de uma hora e 
meia, o espetáculo tem tradução 
simultânea para Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). A entrada 
é gratuita e a disponibilidade de 
ingressos pode ser consultada no 
próprio Teatro Municipal, que 
fica na Rua Cel. Álvaro Martins, 
790, na Vila Nova Irerê. O tele-
fone para outras informações é o 
(14) 3263-0044.

Academia Tablado se apresenta 
no UTC neste domingo (19)

Ingressos estão à venda a R$ 10; renda 
será destinada a projeto social

Elton Laud

O UTC (Ubirama Tênis Clu-
be), em Lençóis Paulista, 
recebe neste domingo (19), 

a partir das 20h, o espetáculo 
“Por que eu danço?”, com a Aca-
demia Tablado. Os ingressos para 
a apresentação, que é dirigida 
pelo bailarino, professor e coreó-
grafo Luiz Henrique de Santana, 
estão à venda a R$ 10.

O espetáculo, que tem um 
pouco mais de uma hora de 
duração e classificação indica-
tiva livre, contempla diferentes 
estilos de dança, executados 
por grupos de crianças, jovens, 
adultos e pessoas com defici-
ência, grande parte integrante 
do projeto social mantido pelo 

professor Luiz Henrique.
Com um elenco bastante 

variado, o que os bailarinos têm 
em comum é o amor pela dança, 
que responde à pergunta sugerida 
pelo título da apresentação, além 
de estimular uma reflexão sobre 
qual o verdadeiro sentido da dan-
ça nas vidas dos bailarinos.

A renda do evento será utili-
zada para a manutenção do proje-
to social. Os interessados podem 
adquirir os ingressos a R$ 10 com 
os alunos, na própria Academia 
Tablado (Rua Pedro Natálio Lo-
renzetti, 175, no Centro) ou na 
portaria do UTC (Rua Quinze 
de Novembro, 787, no Centro), 
na hora da apresentação. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3264-2073.

POR QUE EU DANÇO? - Espetáculo reúne grupos de crianças, 
jovens, adultos e pessoas com deficiência

RECONHECIMENTO - O Studio de Dança Ana Paula Carneiro, de Lençóis Paulista, obteve 
ótimos resultados no Dance Fest, competição de dança realizada no dia 28 de abril, na cidade 
de Barra Bonita. Participando do evento com 23 alunos, o Studio conquistou dois troféus, um 
pela segunda colocação com a coreografia “Power”, na categoria Grupo Júnior, e outro pelo 
terceiro lugar com a coreografia “Pintando o Sete”, na categoria Formação Júnior.
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Cotidiano

CRIANÇA E ADOLESCENTE

INFORME PUBLICITÁRIO

UNIVESP
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com as inscrições abertas para o 
vestibular 2019 em 180 polos distribuídos em 155 municípios, dentre eles Lençóis Paulista. Até o dia 
21 de junho, às 15h, os interessados devem se inscrever pelo site vestibular.univesp.br. A previsão é 
que as aulas tenham início em 12 de agosto. Para Lençóis Paulista são 20 vagas em licenciatura e o 
aluno poderá fazer a opção no 2º ano para um dos cursos: Pedagogia, Matemática ou Letras.

Frigol contrata colaboradores 
para unidade de Lençóis Paulista

O Sincomércio - Bauru e região solicita às empresas do 
comércio varejista e aos escritórios de contabilidade que 
concedam 3,6 % de reajuste salarial a todos os comerciários, 
A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO.

Desde setembro do ano passado esses colaboradores estão sem 
reajuste. As frustradas tentativas de acordo se devem pela insistência 
dos Sindicatos dos Comerciários em manter o desconto em folha de 
suas contribuições assistenciais, mesmo sem a autorização do 
empregado, o que entendemos ser ilegal, ou seja, inaceitável.

Por isso, solicitamos que o reajuste seja concedido na folha de 
pagamento de maio, a ser paga em junho, independentemente da 
assinatura da Convenção Coletiva. 

O índice de 3,6% corresponde à inflação do período de 01/09/2017 a 
31/08/2018 e deve ser aplicado sobre os salários de 1º de setembro de 
2018.

O acerto dos meses anteriores será feito quando da assinatura da 
nova Convenção ou em Dissídio Coletivo, se vier a ser proposto pelos 
comerciários.

RECOMENDAÇÃO
ANTECIPAÇÃO SALARIAL DE 3,6%
PARA OS COMERCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO

A recomendação vale para as empresas de Bauru, Agudos, Avaí,
Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga,

Lençóis Paulista, Pederneiras, Piratininga e Presidente Alves.

Hoje (18) tem marcha contra a 
violência e exploração sexual
Caminhada é aberta a comunidade e 
contará com a participação do Projeto Guri

Flávia Placideli

Está marcada para a manhã 
deste sábado (18), a partir 
das 9h, uma caminhada de 

mobilização contra a violência 
e exploração sexual de crianças 
e adolescentes realizada pela 
Secretaria de Assistência Social 
(SAS) e Centro de Referência 
Especializado em Assistência So-
cial (CREAS), em parceria com o 
Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMDCA).

A concentração acontece na 
Praça do Soldado Constitucio-
nalista, de onde os participantes 

AÇÃO - Ney Góes destaca 
que objetivo da marcha é 
conscientizar a sociedade sobre 
o abuso e a exploração sexual

partem para a caminhada pela 
Rua Quinze de Novembro até 
o Terminal Rodoviário central. 
Durante todo o trajeto será reali-
zada a panfletagem e informação 
à população sobre o assunto com 
participação da Legião Feminina, 
Projeto Guri, Secretaria de Assis-
tência Social, CREAS, Instituto 
Lidera Jovem, Igreja Batista Salem 
e população em geral.

“O objetivo dessa marcha é 
sensibilizar e conscientizar a so-
ciedade, para que juntos possamos 
combater o abuso e a exploração 
sexual, que é uma das piores 
formas de violação dos direitos 

sos de exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, que pode 
ser feita pelo disque 100, que aco-
lhe e encaminha as denúncias aos 
órgãos competentes.

MARCHA
A campanha pelo enfrenta-

mento à violência tem o 18 de 
maio como o dia nacional de mo-
bilização, pois nessa mesma data, 
no ano de 1973, em Vitória, Es-
pírito Santo, um crime que ficou 
conhecido como o “Caso Aracelli” 
chocou todo o país. Esse era o 
nome de uma menina de apenas 
oito anos de idade, que foi raptada, 
estuprada e morta por jovens de 
classe média alta daquela cidade. 
O crime, apesar de sua natureza 
hedionda, até hoje está impune. A 
campanha já alcançou muitos mu-
nicípios do país e busca mobilizar, 
sensibilizar, informar e convocar 
toda a sociedade a participar da 
luta em defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes.

Sicoob Cred-Acilpa distribui sobras 
e remunera o capital de associados

Encontro realizado em abril tratou da prestação de contas 
da cooperativa referente ao ano de 2018

Da Redação

O Sicoob Cred-Acilpa realizou 
no dia 16 de abril, no audi-
tório da Acilpa (Associação 

Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), sua Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), que tratou da 
prestação de contas da cooperati-
va referente ao ano de 2018, con-
forme previsto no Estatuto Social e 
legislação em vigor. 

Os associados presentes rece-
beram informações sobre a remu-
neração do capital social, através 
do pagamento de “juros ao capi-
tal”, baseado em percentual da 
Selic, conforme regras legais, ocor-
rido no dia 31 de dezembro. Tam-
bém foi apresentado o aumento 
das sobras brutas e líquidas, com 
pareceres positivos e sem ressal-
vas do Conselho Fiscal da coope-
rativa e da Confederação Nacional 
de Auditoria Cooperativa (CNAC), 
bem como o direcionamento des-
tas sobras a cada um dos associa-
dos como sobras do exercício.

“Anualmente, em nossa As-
sembleia Geral, os cooperados 
podem acompanhar a evolução 

CRESCIMENTO  
Sicoob Cred-Acilpa 
registrou aumento 
de 27,32% 
no número de 
cooperados 
em 2018

da criança e do adolescente. Na 
maioria das vezes, são pessoas 
próximas, em quem a criança 
confia, que acaba abusando. 
Isso compromete todo o desen-
volvimento psicológico dessas 
crianças. Esse tipo de violência 
só poderá ser combatido com o 
apoio e o comprometimento de 
todos, assumindo o compromisso 
no enfrentamento do abuso e da 
exploração sexual da criança e do 
adolescente”, salienta Ney Góes, 
secretário de Assistência Social de 
Lençóis Paulista.

Segundo a secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo, em 
quatro anos, 46 crianças sofreram 
violência sexual no município. 
Por isso, o secretário reforça a 
importância da denúncia em ca-

da cooperativa, aprovar a presta-
ção de contas do exercício e defi-
nir a destinação das sobras, além 
de participar ativamente das deci-
sões da cooperativa, cumprindo o 
seu dever como sócio. Este ano as 
sobras foram direcionadas 100% 
aos nossos associados”, comenta 
Marcos Augusto Santana, presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da cooperativa.

Na AGO, foi possível observar 
o progresso da Cooperativa no últi-
mo ano, com destaque ao aumen-
to do número de cooperados em 
27,32%. Estes resultados mostram 
o crescimento sustentável do Si-
coob Cred-Acilpa e a confiança de 

seus sócios, que contam com uma 
instituição sólida, transparente e se-
gura, com condições favoráveis na 
prestação de serviços financeiros.

“Agradecemos a confiança de 
cada um de nossos associados, 
continuaremos trabalhando com 
muito zelo e seriedade na condu-
ção dos negócios, investindo e ino-
vando a cada dia. Cooperado, uti-
lize cada vez mais sua cooperativa, 
pois assim entregaremos maiores 
resultados e melhores condições 
aos sócios e comunidade. Convi-
damos todos os interessados, a nos 
fazerem uma visita e experimenta-
rem o Cooperativismo Financei-
ro”, complementa Marcos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Confi ra! Baile dos 
Dia das Mães no CEM 
e os aniversarintes 
da semana.

Grand Parrilla traz 
novo conceito 
em churrasco para     
Lençóis Paulista.
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Lençóis se prepara para a segunda edição do Motorock
Com 17 bandas e apresentações de manobras radicais, 
evento acontece entre os dias 7 e 9 de junho

Elton Laud

Daqui a exatos 20 dias, o ron-
co dos motores e os riffs de 
guitarra tomam conta do 

Recinto de Exposições José Olivei-
ra Prado (Facilpa), que recebe o 2º 
Lençóis Motorock. O evento, com 
realização da Secretaria de Cultura 
de Lençóis Paulista e organização 
da União dos Motociclistas LP, 
acontece entre os dias 7 e 9 de ju-
nho. Trazendo diversas atrações, o 
encontro chega com a expectativa 
de superar o sucesso da primeira 
edição, que reuniu mais de 12 mil 
pessoas em 2018.

Entre os destaques da progra-
mação do 2º Lençóis Motorock 
está a equipe Alto Giro, que se 
apresenta nos três dias, empolgan-
do o público com seu show de ma-
nobras radicais. O evento também 

abre espaço para a equipe LP Whe-
eling, formada por integrantes de 
Lençóis Paulista e São Manuel, que 
faz sua exibição na tarde do sábado 
(8). A locução é de Fábio Lacerda, 
um dos pioneiros no segmento no 
país, com 26 anos de estrada.

O palco recebe ao todo 19 
apresentações. São 14 bandas 
locais distribuídas ao longo dos 
três dias (Blues Dogs, Caverna, 
Daime Rock, Dragão Barbudo, 
Fear of the Beast (Iron Maiden), 
LP Rock, Machinara, MPop, 
Maveko, Namp, No Blues, Os 
Quarentões, Suicidal Dog e Táxi 
Aéreo) e outras três covers do ce-
nário nacional: Alta Voltagem, que 
sobe ao palco no sábado (8) com 
covers de ACDC, Foo Fighters e 
Raimundos; Zeppers Tribute (Led 
Zeppelin) e Van Halen Tribute 
Brazil (Van Halen), que encerram 

o evento no domingo (9). Os ho-
rários ainda estão sendo definidos.

O 2º Lençóis Motorock tam-
bém contará com área de camping 
coberta, com ducha quente e café 
da manhã para os motociclistas, 
tudo gratuito; expositores com 
barracas de acessórios para motoci-
clistas, camisetas, artesanatos, entre 
outras coisas; além da praça de 
alimentação, que é destinada aos 
comerciantes lençoenses. Assim 
como no ano passado, o evento tem 
caráter beneficente, com entrada 
solidária de R$ 10 (opcional) em 
prol da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), que 
também tem exclusividade na ven-
da de bebidas e espetinhos.

Diante do sucesso da primei-
ra edição e dos eventos anteriores 
organizados pela União dos Moto-
ciclistas LP (Revolução Motorock e 

Natal Motorock, ambos em 2017), 
Zenildo Abreu, presidente do mo-
toclube, revela que a expectativa é 
das mais otimistas. “Em 2018, es-
perávamos cerca de 5 mil pessoas 
e tivemos um público de mais de 
12 mil. Estamos viajando para vá-
rias cidades convidando o pessoal e 
temos tido um retorno muito positi-
vo. No ano passado, recebemos 64 
motoclubes de 32 cidades e, neste 
ano, a expectativa é reunir mais de 
200”, comenta.

“O Motorock é um evento 
que veio para ficar e já faz parte 
do calendário da Cultura de Len-
çóis Paulista. Estamos apenas na 
segunda edição, mas o encontro já 
é um dos maiores da região, graças 
à parceria com a União dos Moto-
ciclistas LP. Além de fomentar o 
turismo e a economia da cidade, es-
tamos valorizando nosso comércio 
e também as bandas locais, que são 
do mais alto nível e merecem estar 
naquele palco. Isso, sem contar o 
apelo social, contribuindo com 

UNIÃO - Fundado em fevereiro de 2017, União dos Motociclistas LP organiza 
o Motorock em parceria com a Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista

uma importante entidade como a 
Apae”, reforça secretário de Cultu-
ra, Marcelo Maganha.

SERVIÇO
O 2º Lençóis Motorock aconte-

ce entre os dias 7 e 9 de junho, no 
Recinto de Exposições José Oliveira 
Prado (Av. Lázaro Brígido Dutra, 
300, no Jardim Lago da Prata). Na 
sexta-feira (7), a programação se ini-
cia a partir das 19h30. No sábado 

(8), as apresentações começam às 
12h30 e se estendem até o final da 
noite. Já no domingo (9), as atrações 
têm início às 9h e seguem até por 
volta das 22h. Na sexta e no sába-
do, após os shows no palco princi-
pal, tem som acústico na Casa do 
Criador. Os horários das apresen-
tações e shows ainda estão sendo 
definidos pela organização e serão 
divulgados nas próximas edições 
do Jornal O ECO.

SUCESSO 
Primeira edição, em 
2018, reuniu mais 
de 12 mil pessoas 
em dois dias de 

evento

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um dos nossos maiores compromissos sociais é contribuir com 
a formação e com o desenvolvimento das novas gerações. 
Para tanto, investimos em ações educativas, culturais e esportivas 
capazes de transformar os jovens de hoje em protagonistas de 
um futuro melhor e mais sustentável.

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Grand Parrilla traz novo conceito em 
churrasco para Lençóis Paulista

Com cardápio de primeira e excelente atendimento, local funciona na Avenida dos Estudantes

Da Redação

Recém-inaugurado em Len-
çóis Paulista, o Grand Par-
rilla é o mais novo restauran-

te da cidade, que, como o nome já 
sugere, tem como especialidade o 
churrasco de cortes nobres, prepa-
rado na parrilla ao estilo argentino 
e uruguaio. O estabelecimento 
situado na Avenida dos Estudan-
tes, no Jardim Bela Vista, confere 
excelente atendimento e cardápio 
de primeira, no qual o sabor e a 
qualidade caminham juntos.

“Parrilla é o jeito argentino 
e uruguaio de se preparar a car-
ne. Respeitando este conceito, o 
Grand Parrilla traz para Lençóis 
Paulista essa tradição e qualidade, 
com cortes perfeitos, carnes nacio-
nais e importadas, oferecendo aos 
clientes a exclusividade e o verda-
deiro sabor do churrasco”, explica 
Orlando Henrique Negrão, sócio-
-proprietário do Grand Parrilla.

Além do churrasco na par-
rilla, a casa oferece diversas en-
tradas fiéis ao estilo, legumes, 
saladas, hambúrgueres artesanais, 
sobremesas autorais, cervejas, 
drinks e chopes. Todo o preparo 
é supervisionado por Murilo Cilli, 
sócio-proprietário e experiente 
parrillero do restaurante, que 
já participou de vários cursos e 
workshops ligados ao meio da 
carne e de diversos festivais de 
churrasco no estado de São Paulo.

“Todos os nossos pratos, in-
clusive as sobremesas, são pre-
parados diretamente na parrilla, 
que conta com uma grelha incli-
nada sob a qual é colocada uma 
camada de brasas. As brasas são 
formadas separadamente na caixa 
de fogo central da parrilla e depois 
arrastadas para baixo das grelhas, 
o que permite que as carnes, ve-
getais e outros alimentos assem de 
maneira uniforme e controlada, 
acrescentando o aroma defumado, 

mantendo a maciez, sabor e sucu-
lência”, explica Cilli.

“Seguimos à risca o modo de 
preparo que atravessou gerações 
e é famoso em todo o mundo. 
Nossa equipe de assadores foi 
minuciosamente escolhida para 
sempre extrair o melhor da car-
ne e entregar uma verdadeira 
experiência para os amantes do 
churrasco”, completa o parrillero, 
que também é o churrasqueiro 
oficial do ex-goleiro e pentacam-
peão Marcos, do Palmeiras, que, 
bimestralmente, realiza encontros 
de sua marca própria de cerveja 
para seus associados.

Funcionando no almoço e 
no jantar, de terça-feira a domin-
go, o restaurante Grand Parrilla, 
além de oferecer um cardápio 

delicioso e sofisticado, preza pela 
qualidade total no atendimento e 
oferece uma estrutura moderna 
e aconchegante aos clientes, com 
ambiente 100% climatizado. “A 
construção correta da parrilla, não 
permite que a fumaça volte da 
coifa. Cheiro de churrasco? Só na 
rua”, ressalta Cilli.

A casa também conta com 
uma boutique completa de car-
nes, que oferece vários cortes 
aos clientes, produtos, temperos, 
insumos e acessórios para levar o 
melhor da parrilla para sua casa. 
O Grand Parrilla ainda dispõe de 
um espaço dedicado às crianças, 
permitindo que os pais fiquem à 
vontade, enquanto seus filhos se 
divertem em segurança.

“Abrimos esse empreendi-

mento em Lençóis Paulista devi-
do à carência de um local com 
excelência em cortes de carne 
premium, padronizadas e de 
qualidade, além disso, focamos 
muito no atendimento diferencia-
do. Para aqueles que costumavam 
procurar esse estilo fora da cidade, 
convidamos a nos visitar para pro-
var a verdadeira carne premium”, 
destaca Negrão.

SERVIÇO
O restaurante Grand Parrilla 

fica na Avenida dos Estudantes, 
305, no Jardim Bela Vista. O 
horário de funcionamento é de 
terça-feira a domingo, das 11h30 
às 15h e das 19h às 23h30. O te-
lefone para reserva de mesas é o 
(14) 3436-1978.

BOUTIQUE - Local conta com uma boutique que oferece vários cortes de carnes, temperos, 
insumos e acessórios para que os clientes levem o melhor da parrilla para a casa

CHURRASCO PERFEITO  
Preparados diretamente na 
parrilla, carnes, vegetais e outros 
alimentos assam de maneira 
uniforme e controlada, mantendo 
maciez, sabor e suculência

GRAND PARRILLA - Na foto, os sócios, Orlando e Murilo, ao 
lado das esposas Cristiane Veiga Negrão e Karina Ribeiro de 
Mattos, que também é gerente do restaurante

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - OCAS
CNPJ 50.848.316/0001-06

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017 Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 1 51.913               465.484             Fornecedores -                      3.622                  
Adiantamentos -                      6.955                  Obrigações Trabalhistas 5 9.468                  701.706             
Impostos a Recuperar 21.250               -                      Obrigações Fiscais e Sociais 5.534                  155.638             
Subvenções a Receber 2 -                      1.392.000          Outras Contas a Pagar 65                       180.704             
Outros Créditos 43.544               9.703                  Cheques a Compensar -                      6.452                  

116.707             1.874.142          Subvenções a Realizar 6 -                      1.392.000          
15.068               2.440.122          

Não Circulante
Investimentos 2.007                  1.857                  Não Circulante
Imobilizado 3 94.592               100.621             Processos Judiciais 101.453             106.796             
Bens em Comodato 1.500                  1.500                  Contingências 15.600               15.600               

98.099               103.979             Bens em Comodato. 1.500                  1.500                  
118.553             123.896             

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 7 (585.897) (481.062)
Superávit (Déficit) do Exercício 667.083             (104.835)

81.186               (585.897)

Total do Ativo 214.806             1.978.121          Total do Passivo 214.806             1.978.121          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (valores expressos em reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017

Receita Bruta com Prestação de Serviços 4.132.701                   8.475.303                   
Repasses do Contrato de Gestão -  Prefeitura de Lençois Paulista 4.132.701                   8.475.303                   

(-) Custos dos Serviços Prestados (3.615.032) (10.332.918)
Custos com Pessoal (2.779.851) (6.785.326)
Custos com Materiais e Medicamentos (71.013) (398.855)
Custos com Serviços de Terceiros (764.167) (3.148.737)

Resultado Bruto 517.670                      (1.857.616)

Receitas e Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (148.079) (655.271)
Financeiras Líquidas 1.770                          29.067                        
Receitas com Subvenções 10 -                               381.000                      
Doações 10 60                                562.431                      
Outras Receitas 9.774                          75.244                        
Receitas com Trabalho Voluntário 11 13.565                        39.439                        
Isenções Usufruídas 12 272.322                      1.320.870                   

149.413                      1.752.780                   

Déficit (Superávit) do Exercício 667.083                      (104.835)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2018.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(valores expressos em reais)

 Saldo em 31 de dezembro de 2016 (890.547)                    409.485                 (481.062)                    

Transferência de Superávit para Patrimônio Social 409.485                     (409.485)               -                              
Déficit do período corrente - 2017 (104.835)               (104.835)                    

 Saldo em 31 de dezembro de 2017 (481.062)                    (104.835)               (585.897)                    

Transferência de Déficit para Patrimônio Social (104.835)                    104.835                 -                              
Superávit do período corrente - 2018 667.083                 667.083                     

 Saldo em 31 de dezembro de 2018 (585.897)                    667.083                 81.186                       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2018.

Patrimônio Social Déficit do 
Exercício

Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(valores expressos em reais)

2018 2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

(A) Resultado Líquido Ajustado
Superávit/Déficit do Exercicio 667.083         (104.835)        
Depreciação 8.030              22.266           
(=) Resultado Ajustado 675.112         (82.569)          

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante
Adiantamentos 6.955              19.324           
Impostos a Recuperar (21.250)          -                  
Subvenções a Receber 1.392.000      (185.890)        
Outros Créditos (33.841)          (9.156)            
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante 1.343.864      (175.722)        

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores (3.622)            (13.171)          
Obrigações Trabalhistas (692.237)        72.873           
Obrigações Fiscais e Sociais (150.104)        7.673              
Outras Contas a Pagar (180.638)        (92.939)          
Cheques a Compensar (6.452)            4.136              
Subvenções a Realizar (1.392.000)     185.890         
Processos Judiciais (5.343)            435                 
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante (2.430.397)    164.898         

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C) (411.421)        (93.394)          

3 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Investimentos (150)                (627)                
Aquisição do Imobilizado (2.000)            (6.073)            

 TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2.150)            (6.700)            

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3) (413.571)        (100.094)        

SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 465.484         565.578         
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (413.571)        (100.094)        
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 51.913           465.484         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2018.

Método Indireto

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
8PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

(valores expressos em reais) RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da
ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - OCAS
Lençóis Paulista (SP)
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SO-
CIAL - OCAS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da ORGANIZAÇÃO CRISTÃ 
DE AÇÃO SOCIAL - OCAS em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos in-
dependentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o 
relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo 
da auditoria. Além disso:

Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
signifi cativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e co-
municamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar conside-
ravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 03 de maio de 2018.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC: 1SP292909/O-6

Organização Cristã de Ação Social

Notas explicativas às demonstrações contábeis

     Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

     (Em reais)

Contexto operacional
 
A Organização Cristã de Ação Social, é uma Entidade civil, 
sem fi ns lucrativos, de caráter educacional e de assistência 
social, que tem por fi nalidade prestar auxílio à população ca-
rente, de acordo com os ensinos e princípios cristãos, sem 
discriminação de raça, cor, nacionalidade, credo ou religião, 
através de diversas áreas.

Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, da Lei nº 
11.638/07 e 11.941/08, e demais disposições complementa-
res. Também, foi observado o disposto na ITG 2002 – Entida-
des Sem Finalidade de Lucros, emitida pelo CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade. Estão sendo divulgadas de forma 
comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades

Compreendem os numerários depositados em conta corrente 
junto a Instituições Financeiras, sendo que as aplicações fi -
nanceiras estão demonstradas pelo valor original de sua apli-
cação, acrescidas dos seus respectivos rendimentos.

b. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados con-
tabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos 
encargos de depreciação.

c. Contribuição ao INSS e Impostos

Conforme legislação vigente, a ORGANIZAÇÃO CRISTÃ 
DE AÇÃO SOCIAL é uma entidade fi lantrópica e está isenta 
do pagamento da contribuição ao INSS relativo a cota patro-
nal sobre o salário pago aos seus funcionários.

1. Caixa e Equivalentes de Caixa 
 

 
 

2. Subvenções a Receber 
 

 
 

3. Imobilizado 
 

  

   2018 2017
Bancos Conta Movimento 1                    448               
Bancos Conta Aplicação 51.912         465.037       

Total 51.913         465.484       

   2018 2017
Repasses - UPA -                1.392.000    
Repasses - Pronto Socorro -                -                

Total -                1.392.000    

Imobilizado Valor Original
Depreciação 
Acumulada

Saldo Líquido 
2018

Saldo Líquido 
2017

Edifícios e Construções - OS 3.100                   (1.291) 1.809                   1.850                   
Móveis e Utensíl ios - PS 31.905                 (25.088) 6.817                   7.279                   
Máquinas e Equipamentos - PS 35.163                 (18.806) 16.357                 17.420                 
Computadores e Periféricos - PS 25.124                 (22.075) 3.049                   1.522                   
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - PS 18.255                 (12.462) 5.793                   5.897                   
Softwares - Ps 938                      (938) -                       -                       
Ferramentas - Ps 1.623                   (595) 1.027                   1.082                   
Móveis e Utensíl ios - Amorada 100.872              (81.129) 19.743                 23.105                 
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Amorada 6.543                   (2.553) 3.991                   4.169                   
Máquinas e Equipamentos - Amorada 15.355                 (4.967) 10.387                 10.984                 
Computadores e Periféricos - Amorada 11.727                 (11.296) 432                      1.043                   
Veículos 32.500                 (7.312) 25.188                 26.271                 

Total 283.105              (188.513) 94.592                 100.621              

Rescisões a Pagar
Salários a Pagar
Pensão Alimentícia
Provisão de Férias

 

2018 2017
9.468            -                

-                228.553       
-                3.587            
-                469.565       

9.468            701.706       

 

   2018 2017
Subvenção Prefeitura de Lençóis Paulista -                381.000       
Doações 60                 562.431       

Total 60                 943.431       

6. Subvenções a Realizar

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar, as 
diferenças entre os valores recebidos referentes às subvenções para custeio e investimen-
tos e as despesas já realizadas pela Entidade.

7. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/défi cits apurados 
anualmente desde a data de sua constituição. Com o superávit apurado neste exercício, 
no valor de R$  667.083 que será incorporado ao Patrimônio Líquido após aprovação 
do balanço em assembléia geral, o Patrimônio Líquido fi cará com saldo de R$  81.186.

8. Receitas

As receitas são provenientes de convênios fi rmados com a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e o Governo do Estado de São Paulo visando o atendimento social 
aos munícipes e estão apuradas pelo regime de competência, tendo como comprovantes 
avisos bancários e outros.

9. Despesas

As despesas foram apuradas através de notas fi scais e recibos em conformidade com as 
exigências legais-fi scais.

10. Subvenções e Doações
As subvenções e as doações, destinadas para o custeio das atividades operacionais da 
entidade foram contabilizadas em conta de receitas.

11. Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, 
que através da NBC-ITG 2002, determina o reconheci-
mento do trabalho voluntário pelo valor justo da pres-
tação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso 
fi nanceiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos 
voluntários tomados pela ORGANIZAÇÃO CRISTÃ 
DE AÇÃO SOCIAL (OCAS). Em primeira instância 
encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem ne-
nhuma remuneração são prestados pelo PRESIDENTE, 
DIRETOR EXECUTIVO, SECRETÁRIO, CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E FISCAL, ADVOGADA e NU-
TRICIONISTA da entidade.

 

 

PRESIDENTE 1 45 MIN. 4 3 12 36 27,23 980,28     
SECRETÁRIO 1 45 MIN. 4 3 12 36 19,91 716,76     
CONSELHO ADMIN. 4 90 MIN. 4 6 12 72 10,45 752,40     
CONSELHO FISCAL 3 180 MIN. 4 12 12 144 10,45 1.504,80 
DIRETOR EXECUTIVO 1 30 MIN. 4 2 12 24 23,96 575,15     
ADVOGADA 1 90 MIN. 20 30 12 360 25,10 9.036,00 

13.565,39

VALOR 
HORA

VR. 
TOTAL

CARGO

TOTAL EXERCÍCIO 2018

DIA / 
SEMANA

HORAS / 
DIA

DIAS / 
MÊS

HORAS / 
MÊS

MÊS / 
ANO

TOTAL HS. 
/ ANO

4. Passivo Circulante 

São registrados por valores históricos contraídos, 
vencíveis a curto prazo e atualizados monetariamen-
te quando esta exigência for pertinente.

5. Obrigações Trabalhistas

12. Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 
7.300/2010.
Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o 
exercício de 2018, como se devido fosse:

   2018 2017
INSS Cota Patronal 272.322       1.320.870    

Total 272.322       1.320.870    

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2018.

Elaine Cristina Chapani
Contador – CRC 1SP249971/O-6

Wanderley Francati
Direto Executivo – CPF 707.787.878-34

Drauzio Radicchi
Presidente – CPF 068.073.458-95

Aviso de Licitação. Pregão Presencial n.º 08/2.019. Processo n.º 558/2.019 - Tipo: Menor Preço Unitário do Item - Critério 
de julgamento: Unitário. Objeto: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar (exclusivo para ME/EPP). Data e hora da realização: Dia: 30 de Maio de 2019 às 09:30h. Credenciamento: a) Das 
08:30h às 09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas (ampla participa-
ção, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima). O Pregão será realizado na 
sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. Areiópolis, 17/05/2019. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 
nº. 09/2019. Processo Licitatório nº. 559/2.019 - Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aqui-
sição parcelada de combustível para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Areiópolis efetuado diretamente no 
posto revendedor em horário comercial e com plantão permanente, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de 
Licitação. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 31/05/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, 
localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 17/05/2019. 

Antonio Marcos dos Santos - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 90,00.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2222 DE 01/08/1991

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista, no âmbito das atri-
buições que lhe foram conferidas por Lei, CONVOCA a senhora MARIA ANGELINA ROMANI MALAGI, RG 
5.741.579, nomeada como suplente através do Decreto Executivo 005/2016, para ocupar vagas decorrente de renúncia 
de  membro titular do Conselho Tutelar de Lençóis Paulista. A interessada deverá comparecer na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, situada à Praça das Palmeiras, nº 55 – Centro, no período de 20 a 23 de maio de 2019, das 08:00 às 17:00 
horas, para o cumprimento das formalidades legais.

LENÇÓIS PAULISTA, 17 de maio de 2019.

VALDENOR ROBERTO CORDEIRO
Presidente do CMDCA
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
VINICIUS ARAUJO AZEVEDO e MARIA JÚLIA BACCILI GALI, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, soldador, nascido em Lençóis Pau-
lista - SP, aos 01/09/1994, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de ANTONIO CICERO AZEVEDO e de SELMA DE ARAUJO; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
17/04/1999, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de LUIZ CAR-
LOS GALI e de SIMONE BACCILI GALI.
 

 
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,16 de maio de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 91,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 113,45.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 98,25.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 102,25.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 
EM CARÁTER EFETIVO

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

RESOLVE:

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

Cargo: Professor de Ensino Fundamental I - 1 vaga - Edital de Concurso nº. 
03/18
Data: 20/05/2019 – Horário: 8h00
25º – Cirlene Aparecida Leite

Lençóis Paulista, 15 de maio de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU n.º 028/99.

EXERCÍCIO: 2018 - MÊS ASSINATURA: MAIO

ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017; DATA ASSINATURA: 
10/05/2019; CONTRATADO: Conam Consultoria em Administração Mu-
nicipal Ltda.; CNPJ: 51.235.448/0001-25; OBJETO: Prorrogação do prazo 
de vigência do contrato para licenciamento de uso de softwares para o Insti-
tuto de Previdência Municipal; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; R$ 67.316,40 
(Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos); MO-
DALIDADE: PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL N.º 170/2016; FUN-
DAMENTO: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. DATA PUBLIC: 18/05/2019;
 
Lençóis Paulista, 17 de Maio de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do IPREM

Pregão nº 18/2019 – Objeto: Registro de preços de material de informática. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
28 de maio de 2019, às 09:00 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, 15 de abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Pregão nº 14/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo automo-
tivo. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: 
Dia 22 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, 29 de abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Pregão nº 24/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIS-
TA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS PACI-
ENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOREBI. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 29 
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 Lici-
tações 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, 16 de Maio de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

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 01 (uma) vaga em caráter efe-
tivo, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não com-
parecimento 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: 20 de maio de 2019
Horário: 8h00

01 – Onelia Silva Giangarelli

Lençóis Paulista, 16 de maio de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Conta Descrição Valor
1 ATIVO 1.816.044,06 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 22.298,58 D
1.1.01 DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.) 4.512,10 D
1.1.01.01 NUMERARIOS 889,56 D
1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL 10,00 D
1.1.01.10 APLICACOES-EDUCACIONAIS 3.612,54 D
1.1.02 CREDITOS 16.974,67 D
1.1.02.03 RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS 16.974,67 D
1.1.03 DESPESAS ANTECIPADAS 811,81 D
1.1.03.01 DESPESAS EDUC A REALIZAR 811,81 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.793.745,48 D
1.2.02 ATIVO FIXO 1.793.745,48 D
1.2.02.01 IMOBILIZADO EDUCACIONAL 2.801.032,45 D
1.2.02.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.007.286,97 C
2 PASSIVO 1.816.044,06 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 81.621,16 C
2.1.01 AREA EDUCACIONAL 81.621,16 C
2.1.01.01 FORNECEDORES E PREST.SERV. 432,11 C
2.1.01.02 OBRIG.TRABALHISTAS E PREV. 38.160,54 C
2.1.01.04 OUTRAS OBRIGACOES 2.202,13 C
2.1.01.05 CONVENIOS E SUBVENCOES 4,20 C
2.1.01.07 PROVISOES 40.822,18 C
2.4 PATRIMONIO 1.734.422,90 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO 1.734.422,90 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 1.845.409,98 C
2.4.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 723.307,21 D
2.4.01.03 TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 612.320,13 C

CONTA DESCRIÇÃO VALOR
3 DESPESAS 1 . 1 8 8 .5 2 7 , 4 2 D
3.2 AREA EDUCACIONAL 1 . 1 8 8 .5 2 7 , 4 2 D
3.2.02 SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 1 . 0 4 9 .9 1 3 , 0 1 D
3.2.02.01 GRATUIDADE LEIS 12.101 E 12.868 8 4 5 . 3 6 0 , 4 4 D
3.2.02.02 GRATUID. RECURSO PUBLICO 1 3 0 . 7 8 1 , 9 1 D
3.2.02.03 EDUC. INSTITICIONAL 7 3 . 7 7 0 , 6 6 D
3.2.09 IMUNIDADE/ISENCAO 1 3 8 . 6 1 4 , 4 1 D
3.2.09.01 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1 3 8 . 6 1 4 , 4 1 D
4 RECEITAS 4 6 5 . 2 2 0 , 2 1 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4 6 5 . 2 2 0 , 2 1 C
4.1.01 AREA ADMINISTRATIVA 2 8 . 7 0 7 , 8 3 C
4.1.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS 4 0 , 6 2 C
4.1.01.06 RECEITAS EVENTUAIS 2 8 . 6 6 7 , 2 1 C
4.1.02 AREA EDUCACIONAL 4 3 6 . 5 1 2 , 3 8 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00 Inscrição Estadual: ISENTO

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00 Inscrição Estadual: ISENTO

4.1.02.02 SUBVENCOES 1 3 0 . 7 8 1 , 9 1 C
4.1.02.03 CONTRIBUICOES E DONATIVOS 1 6 7 . 1 1 6 , 0 6 C
4.1.02.09 IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL 1 3 8 . 6 1 4 , 4 1 C
7 CONTAS TRANSITORIAS 7 2 3 . 3 0 7 , 2 1 C
7.1 APURACAO DO RESULTADO 7 2 3 . 3 0 7 , 2 1 C
7.1.01 RESULTADO LIQUIDO 7 2 3 . 3 0 7 , 2 1 C
7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 7 2 3 . 3 0 7 , 2 1 C

ORLANDA DIAS RODRIGUES
COORDENADORA

RG: 28.661.752-3
CPF: 181.911.728-60

FLORINDA CAMARA BERTUCCI
TESOUREIRA

RG: 30.467.068-6
CPF: 287.034.486-49 

ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os interes-
sados que realizará no dia 27 de maio de 2019, às 18h, na Sala das Sessões 
“Mário Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras, n.º 55, Centro, Lençóis 
Paulista/SP, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação, avaliação e dis-
cussão das Metas Fiscais do Município de Lençóis Paulista referentes ao 1º 
Quadrimestre de 2019.

Lençóis Paulista, 16 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

Evandro Alberto Dalbem, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
bem como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei Orgâni-
ca do Município, torna público os seguintes atos ofi ciais:

Portaria nº 17/2019 de 17.05.2019 – Convalida o afastamento concedido à 
servidora Rosangela Biazi, ocorrido no período de 15/01/2019 a 08/03/2019.

Portaria nº 18/2019 de 17.05.2019 – Convalida o afastamento concedido ao 
servidor Juliano Pastorelli, ocorrido no período de 30/01/2019 a 30/03/2019.

Portaria nº 19/2019 de 17.05.2019 – Prorrogar o afastamento concedido ao 
servidor Aleksander da Silva.

Portaria nº 20/2019 de 17.05.2019 – Afasta, para tratamento de saúde, o 
servidor Juliano Pastorelli.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Diretor

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão nº 082/2019 – Processo nº 125/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de placas de sinalização 
viária. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 30 de maio de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se dis-
ponível 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, 17 de maio de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 083/2019 – Processo nº 126/2019
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de sinalização 
viária horizontal (pintura de solo). Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 31 de maio de 2019 às 09:00 horas 
– O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 17 de 
maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Secretário de Supri-
mentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 084/2019 – Processo nº 127/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de tintas para demarcação 
viária. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 03 de junho de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-se dis-
ponível 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, 17 de maio de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº TF 016/2019

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de 
dispensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município 
de Lençóis Paulista e Casa de Apoio Projeto Esperança - CAPE, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.157.758/0001-80, através de Termo de Fomento, no valor 
de R$ 146.176,00 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e seis reais), 
provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
cujo objeto é a execução da segunda fase do projeto “É Preciso Saber”, por 
se tratar de objeto com natureza singular, nos termos do art. 31, inciso II, da 
Lei 13.019/2014.

Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito Municipal

Termo de Fomento nº: 016/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 
46.200.846/0001-76 e Casa de Apoio Projeto Esperança - CAPE, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.157.758/0001-80.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.238 de 07 de maio de 2019.
Objeto: Execução da segunda fase do projeto “É Preciso Saber”.
Valor do Repasse: R$ 146.176,00 (cento e quarenta e seis mil, cento e seten-
ta e seis reais).
Vigência: 17/05/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 17/05/2019.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº TF 017/2019

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa 
de dispensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Mu-
nicípio de Lençóis Paulista e Associação Amorada, inscrita no CNPJ sob 
nº 27.938.710/0001-13, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil reais), provenientes do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente cujo objeto é a execução de serviços 
de abrigo a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, 
para custear despesas de aluguel, por se tratar de programa de proteção à 
criança em situação que pode comprometer a sua segurança, nos termos do 
art. 30, inciso III, da Lei 13.019/2014.

Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito Municipal

Termo de Fomento nº: 017/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 
46.200.846/0001-76 e Associação Amorada, inscrita no CNPJ sob nº 
27.938.710/0001-13.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.239 de 07 de maio de 2019.
Objeto: Execução de serviços de abrigo a crianças e adolescentes em situa-
ção de risco pessoal e/ou social, para custear despesas de aluguel.
Valor do Repasse: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Vigência: 17/05/2019 à 30/04/2020.
Data de Assinatura: 17/05/2019.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

VENDE OU troca 
S10, 2011, 4x4 Diesel, 
Rodeio, completa. Tra-
tar: (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 
marcha 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 lu-
gares - 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. Tratar: (14) 
999786-4342

VENDO 01 Cami-
nhão 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, desem-
baçador traseiro 
pneus novos e todo 
revisado. Tratar: (14) 
99853-2395 ou (14) 
99891-4040

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CITRO-
EN 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 
Expression 8v HI 
– Flex, ano 2011, 
prata, completo úni-
co dono, 61.500km, 
excelente estado, 
IPVA/DPVAT 2019 
pagos, revisões em 
dia na concessioná-
ria, direção hidráuli-
ca, ar condicionado, 
vidros elétricos, 
trava elétrica, limpa-
dor e desembaçador 
traseiros, aros 15, 
jogo de 04 pneus no-
vos Dunlip, jogo de 
suspensão novo – 
R$ 23.900,00. Tratar: 
(14) 99781-3021.

GOL FLEX 2014 
oportunidade 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. Tra-
tar: (14) 3264-5396 
ou (14) 99641-8253

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

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

ASTRA ADVANTA-
GE   2.0 Flex, auto-
mático 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

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.

PRECISA- SE de 
faxineira. Tratar: (14) 
99776-0689

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

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

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

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

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

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

SERRALHERIA 
CONEGLIAN Lençóis 
- seu portão está com 
algum problema? 
Fazemos manutenção 
em portões automá-
ticos e correr - troca 
de cabo de aço, kit e 
roldanas, placas de 
motores - 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.

SANFONAVENDO 
TROCO, conserto, 
tiro vazamento do 
fole e tenho correia e 
fecho de fole. Tratar 
(14) 99711-8613

SUCATÃO DIDI - com-
pro 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 PULVERIZAÇÃO 
no combate de doenças 
e pragas, em plantas 
frutíferas e ornamentais. 
Tratar (14) 99127-0004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRÁFICA LENÇÓIS 
Comunicação Visual 
e impressos. AV 
Jácomo Nicolau 
Paccola nº 412. Tratar 
(14) 3264-4200/ (14) 
98153-2890 ou por e-
-mail grafi calencois@
globomail.com 

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDANTIL PRE-
SENTES 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 BERNAR-
DINI Escritório de En-
genhariaemail: gloria.
esceng@yahoo.com.
br (14) 3281-4900

O SESI Lençóis Pau-
lista recruta Pessoas 
com Defi ciência e 
Reabilitados do 
INSS para o cargo de 
Auxiliar de Cozinha. 
Cadastre seu currí-
culo 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 forma-
ção 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 
fachada, pinturas 
Artísticas com dese-
nhos para fachadas 
comerciais e residên-
cias. 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, Escritó-
rios e Consultórios. 
(Escritórios e Con-
sultórios Disponível 
Faxina a Noite) tratar: 
(14) 9 9702-5096

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimen-
tar nosso rodízio 
de quarta, quinta e 
sexta-feira. Saborear 
vários sabores deli-
ciosos 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.

TRAILER DE lanches 
completo e tenda com 
100 m² (impecável). 
Tratar: (14) 99707-6036 

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e ar-
mários, 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

PRECISA -SE de 
faxineira. Tratar: (14) 
99776-0689

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

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 panorâmica para 
a cidade. Tratar com 
Juliane (14) 99726-
0567

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

JD MARIMBONDO 
residência Av. Brasil 
Adriano Cian – Consul-
tor 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, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060/ 
99787-2043

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
localizada – Rua Padre 
Anchieta nº18 esquina 
com a rua Geraldo Pe-
reira de Barros,próximo 
à avenida Ubirama. 
Última localização para 
quem quer montar 
um comércio. Tratar 
(14) 99658-4415 com 
Cláudio.

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

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

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

VENDE -SE casa no 
bairro Maria Luiza II, 
115m², 03 quartos, sen-
do 01 suítes. Tratar:(14) 
997120847.

CENTRO 02 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros. 
R$ 350.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722 

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

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

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

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

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

JD. AMÉRICA 04 
dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
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 
fundos: 1 dorm., sala, 
cozinha e wc

R$270.000,00 CON-
SULT Imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

CASA JD. Ubiramafren-
te: 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc. fundo: 01 
dormitório, sala, cozinha 
e wc R$170.000,00 Con-
sult 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 
suítes térreo - Sala 
de TV/jantar, lavabo, 
cozinha americana, 
lavanderia fechada. 
Garagem coberta para 
02 veículos, amplo 
quintal, aceita troca! 
Consult Imóveis 14-
3263 1118/99781 2567

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

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

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

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

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

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

CASA DE Condomínio 
em Bauru, 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 
grande e conjugada, 
lavabo, banheiro 
empregada, repleto em 
armários, mezanino 
com ar condicionado, 
três varandas 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(WhatsA-
pp) Creci 133743-F
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

JD JACARANDÁ 
apartamento completo, ou 
seja, todo com armários em-
butidos, 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 Condomínio 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 
RIBEIRÃO Preto com 03 
quartos e 02 banheiros. 
Perto da UNAERP Tratar (14) 
99745-9808

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

ALUGA–SE CHÁCARA. 
Tratar (14) 99653-1140

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

GUARUJA TEMPORADA 
–apartamento para 8 pes-
soas, 1 garagem, 1 quadra 
da praia das Pitangueiras, 
2 quadras do shopping. 
Contato (14) 99772-7315

GUARUJA TEMPORADA 
– Praia das Pitangueiras – 
quitinete para 4 pessoas, 
sem garagem,2quadras 
do shopping. Contato (14) 
99772-7315

CHÁCARA P/ Festa - 1 
cozinha ampla com chur-
rasqueira, uma geladeira 
e freezer, uma área com 
mesa e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde valor R$ 
350,00 a diária. Contato: (14) 
99772-7315

CASA – Cecap – 1 quarto, 
1 sala, 1 coz, 1 banh, 1 la-
vanderia. Cód 02706/02708. 
Imobiliaria 21 Tels: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 ou 
www.imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 1 quarto, 
1 sala, 1 coz, 1 banh, 1 
lavanderia. Cód 02710. 
Imobiliária 21 Tels: (14) 
3263-0021 / 997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 4 quartos 
sendo 1 suíte, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 1 coz, 
1 banh, 1 área de serviço,6 
garag,edícula: 1 quarto,1 
banh. Cód 02455. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 9972-81313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 3 quar-
tos, 1 sala, 1 coz, 1 banh, 
1 lavanderia, 3 garag 
cob, edícula: 1 quarto, 1 
banh, 3 garag. Cód 02470. 
Imobiliária 21 Tels: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br 

CASA – Itamaraty – 3 
quartos c/ armário embuti-
dos e sendo 1 suíte, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 
1 coz americana, 1 banh, 
1 lavanderia, edícula: 2 
banh, churrasq c/ pia, 
1 salão, piscina, canil. 
Cód 02492. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 3 
quartos, 1 sala de visita, 
1  sala de jantar, 1 coz, 1 
banh interno e externo, 1 
lavanderia, 2 garag cob. 
Cód 02515. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 2 
quartos, 2 salas de 
visita, 1 sala de jantar, 1 
banh, 1 coz americana, 
1 lavanderia, 2 garag, 
moveis que tem na casa: 
geladeira inox, microondas 
inox, cama casal Queen, 
cômoda, painel de TV, 
sofá,armário de coz, 2 
guarda roupas. Cód 02601. 
Imobiliária 21 Tels: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br 

CASA – Jardim Nelli - 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala, 1 coz com copa, 1 la-
vanderia, garagem coberta 
para 4 carros, churrasq. 
Cód 02613. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Centro – 1 
quarto, 1 sala, 1 coz, 1 
lavanderia, 1 banh. Cód 
02537. Imobiliária 21 
Tels: (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Morumbi – 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala de visita, 1 sala de 
jantar, 2 banh, 1 área de 
serviço, 2 garag cob, edí-
cula com churrasq e banh. 
Cód 02544. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – J. Caju – 2 
quartos,1 sala,1 banh,1 
coz,1 lavanderia,3 
garag,churrasq. Cód 02479

CASA – Ubirama – 2 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala, 1 copa, 1 coz, 1 la-
vanderia, 1 banh, 2 garag 
cob, quintal. Cód 02433. 
Imobiliária 21 Tels: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21lp.
com.br 

CASA – Ubirama – 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala de jantar, 1 sala de vi-
sita, 1 banh, 1 lavanderia, 
5 garag cob, edicula: 1 
quarto, 1 banh, churrasq. 
Cód 02665. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 

CASA – Antonieta – 3 
quartos, 2 salas, 2 coz, 3 
banh, 1 área de serviço, 
3 garag, churrasq c/ pia. 
Cód 02629. Imobiliária 
21 Tels: (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

VENDO PRÉDIO comer-
cial 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 caminhões, 
02 banheiros com 
acessibilidade, entrada 
de energia trifásica na 
Avenida: Jácomo Augusto 
Paccola, no anel viário de 
Lençóis Paulista Tratar: (14) 
99721-7534 whats.

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

TERRENO ESQUINA 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 Adria-
no Cian – Consultor de 
Imóvel tel. (14) 99126-5928

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

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

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

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

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

TERRENO LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-2619.

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

TERRENO RES. Antonio 
Lorenzetti Filho (ALF) 
apenas R$78.200,00. En-
tre em contato e confi ra 
a forma de pgto. Consult 
Imóveis 14-3263-1118

LOTEAMENTO SAINT 
raphael – macatubaLo-
tes com 200 m² disponí-
veis para venda!Preços 
especiais! Informações: 
(14) 3264-5165 (14) 
99820-0872 José Carlos 
(whatsapp)

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

VENDO LOTES na 
região Centro-Oeste-
-Paulista: Jaú/SP; Ma-
catuba/SP; Pederneiras/
SP; Barra Bonita/SP; São 
Manuel/SP; Votuporan-
ga/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 Pânico 
topografi a plana 80% 
murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 
ou (14) 99709-5288.

TERRENO NO Antônio 
Lorenzetti Filho aceita 
fi nanciamento ban-
cário Consult Imóveis 
(14)3263-1118 / 99781-
2567

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

MARIA LUIZA IV na 

Rua: Armando Baptis-

tela, lote 15, quadra 26, 

221,85m², R$90.000,00. 

Tratar: (14) 99118-9928.

GRAJAÚ RUA: 
Marcilio Minetto, lote 

17, quadra S, 265,90m², 

R$90.000,00. Tratar: (14) 

99118-9928

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD Planalto 
200m² apenas R$ 73.250,00 
Com pagamento facilitado. 
Consult Imóveis (14)3263 
-1118/99781-2567

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

JARDIM ITAMARATY: 
Terreno Esquina 523 m2 
(vista Privilegiada) Adriano 
Cian – Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 – 5928

VENDO TROCO por terre-
no chácara Vergílio Rocha 
com 1.025m² fechada em 
alambrado, volto a diferen-
ça. Tratar: (14) 99650-0053

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 residência como parte 
do negócio. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

REGIONAL ANDRADE 
Assessoria Rural LTDA. 
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte um Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de conformidade. Tratar (14) 
99721-7534www.regionalto-
daraca.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, localiza-
do 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.

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

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

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

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 triturador 
de cana elétrico de prefe-
rência motor 10 CV. Tratar: 
(14) 99721-7534 whats 
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Sociedade

Priscila e Fernando, 
no Baile das Mães do CEM

Luiz Fernando e Mariese, 
no Baile das Mães do CEM

Betinho e Eliane, 
no Baile das Mães do CEM

Wellington e Valéria, 
no Baile das Mães do CEM 

Nádia e Fábio, 
no Baile das Mães do CEM

Léla e Juliano, 
no Baile das Mães do CEM

Vlad e Sheila, 
no Baile das Mães do CEM

Merce e Pé, 
no Baile das Mães do CEM

Ida e Queijo, 
no Baile das Mães do CEM
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Veja nas fotos da Cíntia Fotografias mais alguns cliques do Baile das Mães, realizado no 
último sábado (11), no Clube Esportivo Marimbondo (CEM), em Lençóis Paulista!

APAGANDO AS VELINHAS - Carina Barboza 
completou mais um ano de vida nessa sexta-
feira (17) e recebeu as felicitações dos familiares 
e amigos, que desejam a ela muitas felicidades!

BODAS DE ALGODÃO - O casal Chelidy e 
Andrei de Souza Moreli comemorou dois anos de 
casamento no dia 13 e celebrou ao lado da família, 
especialmente da filhinha, Chalisa. Parabéns!

É PIQUE, É PIQUE, É PIQUE - O pequeno 
Otávio Félix Damico fez quatro aninhos no último 
domingo (12) e recebeu o carinho dos pais, 
Fernando e Josi, e de toda a família. Saúde e paz!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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DOSE DUPLA - Na 
última terça-feira 
(14), um grupo de 
amigos lençoenses se 
reuniu para festejar 
os aniversários dos 
empresários Mário Silvio 
e Gabriel Batistella. Pai 
e filho estrearam idade 
nova nos dias 13 e 7, 
respectivamente. Tudo 
de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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