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Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

DOMINGO, 07/04
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Macatuba se prepara 
para receber o principal 

evento de seu calendário: 
a encenação da Paixão 
de Cristo, que neste ano 

chega a sua 49ª edição. O 
grupo de teatro Padre José 
Corsini, da Paróquia Santo 
Antônio, responsável pela 

dramatização, prepara 
nos mínimos detalhes a 

tradicional encenação da 
Sexta-Feira Santa, evento 
consolidado no município 

pelos valores religioso, 
turístico e cultural. 

Desde o início do ano o 
grupo teatral formado por 
membros da comunidade 

cumpre uma agenda repleta 
de reuniões, ensaios, 

confecção de fi gurinos, 
montagem de palcos e 
cenários. Cerca de 140 

atores e fi gurantes estão 
envolvidos nas atividades, 

que são coordenadas por 
Doralice Maria Artioli 
Munhoz, que ajuda na 

organização desde a 
primeira edição.

Varejo projeta aumento na 
venda de peixes em Lençóis

B1

CASA DA CULTURA

Solo de dança 
contemporâneo 
chega a Lençóis

A Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis Pau-
lista, apresenta neste sábado (6), a 
partir das 19h30, o espetáculo de 
dança contemporâneo “Tentativas 
contra o vento”, do ator e bailarino 
Chico Lima, do grupo Campo Fictí-
cio. A apresentação, que tem apoio 
da Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, tem entrada gratuita, 
mas os lugares são limitados. A7

A5

É AMANHÃ CENTRO

Teatro recebe 
peça “Susto - O 
incrível segredo”

Mulher dá à luz 
em banheiro
da rodoviária 

Neste domingo (7), a partir 
das 20h, o Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti, em Lençóis Paulis-
ta, recebe o espetáculo “Susto - O 
incrível segredo”, estrelado pelos 
atores Rodrigo Fagundes e Wendell 
Bendelack, com participação de 
Renato Bavier. A peça, promovida 
pela Alic, tem entrada gratuita. A 
disponibilidade de ingressos pode 
ser consultada no local.

Uma mulher deu à luz dentro de 
um banheiro do terminal rodoviário 
urbano, no Centro de Lençóis Paulis-
ta. O caso foi registrado no início da 
noite da última quinta-feira (4). Após 
o bebê nascer, um segurança do lo-
cal acionou o Corpo de Bombeiros 
que fez os primeiros atendimentos e 
encaminhou mãe e fi lho para a ma-
ternidade do Hospital Nossa Senho-
ra da Piedade (HNSP).A7 A4

MACATUBA

Curso de capacitação 
abre inscriçõe A2

AGUDOS

Prefeitura abre 
concurso público A2

FISCO

Verja dicas sobre o 
Imposto de Renda B2

SEMANA SANTA - Procura por peixes já movimenta supermercados de Lençóis Paulista

FOTO: ARQUIVO/O ECO

PAIXÃO
de Cristo

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2019 •A2

PEDERNEIRAS
O Sebrae Aqui de Pederneiras está com inscrições abertas para o Programa Super MEI Gestão, que visa ajudar 
os microempreendedores individuais (MEI) a melhorarem a gestão do próprio negócio através de atividades, 
orientações e palestras que ocorrerão entre os dias 22 e 26 de abril, das 19h às 23h, na Associação Comercial 
e Industrial de Pederneiras (ACIP). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no Sebrae Aqui, 
localizado na Avenida Paulista, S-307. Outras informações pelo telefone (14) 3284-1553 – ramal 209.

MACATUBA

AGUDOS

Regional

Inscrição para capacitação básica começa na segunda-feira (8)
Serão oferecidas 860 vagas em duas turmas; objetivo é formar mão de obra para ampliação da Lwarcel

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba abre na próxima 
semana, de 8 a 12 de abril, 

as inscrições para o curso de Ca-
pacitação Básica que será ofereci-
do aos moradores, com mais de 18 
anos, que estejam desempregados 
e tenham interesse em trabalhar 
nas obras de expansão da Lwarcel 
Celulose. Serão oferecidas 860 va-
gas em duas turmas. 

As inscrições serão feitas no 
CEMP (Centro Municipal Profis-
sionalizante) Pedrina de Toledo 

Cesar, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h. É preciso ter mais de 18 
anos, ser alfabetizado e levar cópia 
do comprovante de endereço e o 
interessado tem que comprovar 
que reside na cidade há pelo me-
nos seis meses. Também é neces-
sário apresentar o RG e o CPF e a 
Carteira de Trabalho (não precisa 
de cópia).

O curso será realizado de 22 
a 26 de abril no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludovico, 
com duas turmas de 430 pessoas. 
De manhã, das 8h às 12h, e à noite, 
das 18h às 22h. A empresa Braseg 

Treinamentos venceu a licitação e 
é a responsável pelo curso. 

O curso integra uma série de 
ações da Administração Muni-
cipal para capacitar e dar condi-
ções para que os moradores que 
tenham interesse em ingressar 
no mercado de trabalho ou de se 
aprimorar profissionalmente para 
trabalhar tanto na ampliação da 
empresa de celulose quanto em 
outras empresas da região, bem 
como no setor florestal.

“Nós concluímos a licitação 
para contratação da empresa que 
vai oferecer o curso, as apostilas e 

os certificados e estamos abrindo 
as inscrições. Nos dois últimos 
anos investimos em vários cursos 
profissionalizantes em parceria 
com o Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial), 
Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), Governo do 
Estado, dentre outras instituições 
para que os macatubenses 
tivessem condições de arrumar 
emprego nesta obra”, comenta o 
prefeito Marcos Olivatto.

A capacitação tem duração 
de 20 horas e vai abordar os 
temas: noções de higiene e 

CAPACITAÇÃO - Com duração de 20 horas, curso será realizado no 
Teatro Municipal Renata Lycia dos Santos Ludovico

segurança do trabalho, educação 
ambiental, ética e cidadania 
e orientação profissional. Ao 
concluir o curso o participante 
receberá um certificado que será 

visto como um diferencial nos 
critérios de contratação adotados 
pela Lwarcel/RGE. Para garantir 
o certificado é preciso de 100% 
de presença.

Prefeitura abre concurso para professores e diretor escolar
Inscrições podem ser feitas até o dia 21 no site www.consesp.com.br.

Da Redação

Estão abertas a partir deste 
sábado (6) as inscrições 
para o concurso público da 

Prefeitura Municipal de Agudos 
para os cargos de diretor de es-
cola e professor de Ensino Fun-
damental I. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 21 de abril, 
apenas pela internet, no site 
www.consesp.com.br. 

Estão disponíveis duas vagas 
para diretor e 20 para professores. 
Os salários são R$ 2.951,51 para 
o cargo de diretor, com 40 horas 
semanais, e R$ 2.263,06 para pro-
fessor, com 33 horas semanais.

Para fazer a inscrição, depois 
de acessar o site, o candidato deve 
clicar em inscrições abertas, sobre 
a cidade que deseja se inscrever, 
em seguida, clicar em Inscreva-se 
Já, digitar o número do CPF, es-

colher o cargo, preencher todos os 
campos corretamente e finalizar.

É preciso conferir os dados na 
página seguinte, ler a Declaração 
e Termo de Aceitação e, em 
seguida, concordar e efetivar a 
inscrição para imprimir o Boleto 
Bancário que irá garantir a 
participação no concurso.

A taxa é de R$ 14 para diretor 
escolar e R$ 17 para o cargo de 
professor. O pagamento do boleto 

deve ser feito em qualquer agência 
bancária até a data de vencimento 
do mesmo. Para gerar o compro-
vante de inscrição (após o paga-
mento) basta digitar o seu CPF no 
menu Consulte, em seguida sele-
cionar o concurso correspondente 
à inscrição desejada, e imprimir o 
comprovante de inscrição.

As provas devem ser realizadas 
no dia 26 de maio e o local será di-
vulgado pela empresa organizado-

ra e pela Prefeitura Municipal de 
Agudos. O edital completo está no 
Link Diário Oficial do site www.

agudos.sp.gov.br, da Prefeitura de 
Agudos e no site da organizadora 
www.consesp.com.br.

VAGAS - Concurso da Prefeitura de Agudos abre duas 
vagas para diretor e 20 para professores

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Opinião
PARA PENSAR
 “Nunca sabemos o 

valor da água até que o 
poço seque.”

Thomas Fuller.

FRASE
 “Também temos bastante variedade nesse setor, mas percebemos que as pessoas têm 

procurado os produtos mais baratos. Só para se ter uma ideia, já esgotamos o estoque dos 
ovos de chocolate menores.”

Ronaldo Viegas.
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o Governar com o Parlamento

Mudança no perfi l de consumo

A poucos dias para o início da 
Semana Santa, é boa a ex-
pectativa em relação ao au-

mento das vendas de peixes nos 
supermercados de Lençóis Paulista. 
O ECO traz neste sábado (6) maté-
ria que revela que a projeção é de 
até 30% de crescimento no setor, 
que vê cada vez mais as alternati-
vas ‘mais em conta’ ganharem es-
paço frente ao famoso bacalhau. 
A mesma movimentação pode ser 

observada nos produtos relacio-
nados à Páscoa. Com os ovos de 
chocolate com os preços pouco 
atrativos, muitos têm preferido 
outras opções, como caixas de 
bombons, barras de chocolate, 
entre outros.

Com base no levantamento 
de preços feito pela reporta-

gem do Jornal O ECO é possível 
entender melhor a mudança no 

perfil de consumo dos lençoenses - 
certamente de todos os brasileiros. 
Enquanto que o Bacalhau do Porto, 
que ainda é o preferido de muitas 
famílias para o almoço da Sexta-
-Feira Santa, tem o quilo variando 
de R$ 69,90 a R$ 79,50, a Polaca do 
Alasca, uma opção bastante procu-
rada para substituir, custa entre R$ 
21,90 e R$ 25,40. Já em relação aos 
ovos de chocolate, que podem ser 
encontrados até a R$ 95,90, as op-
ções citadas surgem como a ‘salva-
ção’ dos pais, com preços na casa 
dos R$ 20.

Não por acaso, a expectativa de 
aumento nas vendas entre os pro-
dutos tidos como alternativas para 
fugir dos altos preços é maior. No 
caso dos bombons e barras de cho-
colate, a diferença pode ser o do-
bro. Não tá fácil para ninguém. Nem 
para o coelhinho da Páscoa.
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ANIVERSÁRIO
Neste domingo (7), o ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
condenado em segunda instância 
na Operação Lava Jato, por corrup-
ção no caso do tríplex do Guarujá, 
completa um ano de cadeia. Desde 
que chegou à carceragem da Su-
perintendência da Policia Federal 
de Curitiba, ele deixou o local so-
mente duas vezes: uma para de-
por na própria capital paranaense 
e outra para ir ao velório de seu 
neto, em São Bernardo do Campo, 
na Grande São Paulo.

ZÍPER NA BOCA
Nessa sexta-feira (5), o ex-

-presidente voltou a prestar de-
poimento, mas não chegou a 
deixar a Polícia Federal. Na oitiva, 
que começou por volta das 9h e 
terminou pouco antes das 11h, 
que justifi ca a decisão pelo fato 
de a defesa não ter tido acesso 
aos documentos. “Ninguém é 
obrigado a depor sobre um pro-
cesso sigiloso, sobre documen-
tos ocultos. E é isso que a defesa 
está buscando, o direito de ter 
acesso a uma investigação antes 
que o ex-presidente venha pres-
tar depoimentos”, disse.

ADIADO
Esse depoimento estava mar-

cado para 22 de março, mas foi 
suspendido pelo ministro Luiz 
Edson Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que atendeu 
a um pedido da defesa do pe-
tista, justamente pela alegação 
de não ter tido acesso a uma 
série de relatórios e laudos, o 
que representava cerceamento 
de defesa. Ao analisar o pedido, 
Fachin deu razão à defesa e de-
terminou que os advogados te-
nham no mínimo cinco dias para 
analisar o material, o que teria 
sido feito apenas parcialmente.

INQUÉRITOS
Os inquéritos sobre os quais 

estava relacionado o depoimen-
to envolvem os questionamen-
tos sobre lavagem de dinheiro 
e corrupção em razão do supos-
to pagamento de propina pela 
Odebrecht no caso de navios-

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

O objetivo da política, dentro do precei-
to aristotélico, é a busca incessante 
do bem comum. E para alcançar esse 

ideal, nos termos que ensina Maquiavel, a 
política carece que seus participantes lu-
tem para conquistar o poder. Só assim terão 
condições de suprir as demandas e expec-
tativas sociais. Sob essa lição, os represen-
tantes políticos agem no sentido de prover 
meios, instrumentos e condições necessá-
rias para realizar promessas feitas junto às 
bases que os elegeram, por sufrágio univer-
sal, para compor a moldura representativa.

O orçamento impositivo, objeto da PEC 
aprovada terça-feira por votação maciça na 
Câmara, é um dos desses instrumentos. Di-
fere do orçamento autorizativo, porquanto 
este permite ao Executivo dispor livremen-
te sobre o grau de execução das despesas 
constantes do orçamento, consistindo no 
contingenciamento das dotações ou reten-
ção de recursos do caixa do Tesouro. (Não 
há interpretação conclusiva sobre o texto 
aprovado; uma emenda teria mudado a 
“execução obrigatória das disposições orça-
mentárias”).

O argumento é o de que o Executivo 
reavalia periodicamente as contas públicas, 
podendo reprogramar os gastos dentro do 
calendário. Já o orçamento impositivo pro-
íbe ao governo tal possibilidade, impedin-
do contingenciamento de verbas, cortes e 
reprogramação orçamentária. Dessa forma, 
teremos um orçamento mais transparente 
e condizente com maior participação da so-
ciedade no processo decisório.

Em suma, o que está dentro do orçamen-
to impositivo será executado. Inclusive os 
recursos destinados por parlamentares para 
programas e obras em suas bases eleitorais.

A aprovação do orçamento impositi-
vo se faz necessária sob a perspectiva de 
conferir ao Poder Legislativo as condições 
para que possa agir como ente governativo. 
Nesse ponto, convém lembrar que governar 
não é um exercício que compete apenas 
ao Poder Executivo. Os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário integram o sistema 
governativo.

Por conseguinte, cabe ao Legislativo 
participar da estrutura governamental. Se 
um partido ganha a eleição tem legitimida-
de para indicar quadros para a administra-
ção. Esse é um ponto pouco esclarecido e 
gerador de confl itos e dissonâncias.

Executivo e Legislativo vivenciam um 

estado de tensão, provocado pela dispo-
sição do presidente em não aceitar o que 
chama de “jogo de recompensas”, o toma 
lá dá cá, prática consolidada do nosso pre-
sidencialismo de coalizão. Erra Bolsonaro 
quando atribui essa situação à velha políti-
ca. A “nova política” que ele defende com 
expressão dura não é nova e não se inspira 
pelo ideal aristotélico do bem comum.

O então deputado Bolsonaro passou 27 
anos na Câmara Federal, integrava o cha-
mado “baixo clero” e mistifi ca quando se 
apresenta como ícone da renovação políti-
ca. Não se muda uma cultura por decreto 
ou vontade unilateral do presidente. O jogo 
de poder no Brasil, jogado desde os tempos 
coloniais, abarca o costume de inserção de 
quadros de partidos políticos na malha ad-
ministrativa.

O que tem ocorrido, isso sim, é o abuso 
nessa prática, com infi ltração de desqualifi -
cados nas administrações – federal, estadu-
al e municipal. Muitos deles foram ou agem 
como fontes de corrupção. Que a socieda-
de, tão submetida a escândalos nos últimos 
anos, queira fi ltrar o processo – é um an-
seio compreensível. Mas nenhum governo 
tem condições de governar sem o apoio do 
Parlamento. Isso precisa fi car claro. Collor 
fechou as comportas de diálogo com o Con-
gresso. Deu no que deu. Dilma desprezava 
políticos. Deu no que deu.

Por isso mesmo, Sua Excelência, o pre-
sidente Jair, precisa se convencer que não 
fará uma administração efi ciente sem o en-
gajamento da representação parlamentar. 
Como um veterano como ele pode pensar 
diferente? Não se trata de cooptar deputa-
dos e senadores com “mesadas”, como se 
viu na época do mensalão. Trata-se de dar 
vazão ao sistema governativo, do qual faz 
parte o Legislativo. São os membros da re-
presentação parlamentar que dão apoio e 
sustentação aos governos.

A oxigenação da vida pública se faz a 
conta gotas. E leva em consideração a in-
dicação de nomes respeitados, técnicos ou 
mesmo políticos capacitados a exercer com 
alta competência sua missão.

O que importa é fechar os buracos que 
propiciam corrupção. Como é sabido, a di-
lapidação da coisa pública é um fenômeno 
inerente a todos os regimes políticos, mas 
nas culturas políticas subdesenvolvidas ga-
nha maior espaço.

Sem essa compreensão, a crise política 
ameaça inviabilizar a administração. Que, 
ainda na decolagem, dá a impressão de 
que, sob intenso nevoeiro, impede ver os 
horizontes.

-sonda construídos pela Sete 
Brasil; além de lavagem de di-
nheiro, corrupção e formação de 
cartel em relação a atos de Lula 
na construção da Usina de Belo 
Monte. Desde o início das inves-
tigações, a defesa de Lula afi rma 
que o ex-presidente não come-
teu crimes antes, durante ou de-
pois do mandato, acrescentando 
que não há provas contra Lula.

MUDANDO DE ASSUNTO
O porta-voz da Presidência 

da República, Otávio Rêgo Bar-
ros, informou nesta sexta-feira 
(5) que não haverá horário de 
verão neste ano. Inicialmente, 
Rêgo Barros disse que o gover-
no havia decidido acabar com o 
horário de verão. Questionado 
sobre detalhes da medida, res-
pondeu: “Esta é a posição para 
este ano. Para o próximo ano, 
faremos avaliação posterior”.

DECISÃO
De acordo com o porta-voz, 

o Ministério de Minas e Ener-
gia fez uma pesquisa segundo a 
qual 53% dos entrevistados pe-
diram o fi m do horário de verão. 
Mais cedo, o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) participou de um 
café da manhã com jornalistas. 
Entre outros pontos, disse que 
poderia acabar com o horário de 
verão já em 2019. Pouco depois 
de Otávio Rêgo Barros informar 
a decisão do governo, Bolsonaro 
publicou uma mensagem sobre 
o assunto em uma rede social.

ASPAS
Na publicação, o presidente diz 

que “Após estudos técnicos que 
apontam para a eliminação dos 
benefícios por conta de fatores 
como iluminação mais efi ciente, 
evolução das posses, aumento do 
consumo de energia e mudança 
de hábitos da população, decidi-
mos que não haverá Horário de 
Verão na temporada 2019/2020”. 
O texto foi publicado no Twitter. 

DADOS
De acordo com o Ministério de 

Minas e Energia, o Brasil econo-
mizou pelo menos R$ 1,4 bilhão 
desde 2010 por adotar o horário 
de verão. Segundo os números já 
divulgados, entre 2010 e 2014, o 
aproveitamento da luz do sol re-
sultou em economia de R$ 835 
milhões para os consumidores. O 
horário de verão foi instituído pelo 
então presidente Getúlio Vargas 
em outubro de 1931. Desde então, 
sua aplicação e o número de es-
tados que o adotavam não segui-
ram um padrão específi co.
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Polícia LOCALIZADA
Na manhã dessa sexta-feira (5), uma equipe da Polícia Militar de Lençóis Paulista localizou 
uma motocicleta roubada na cidade de Jaú. A ocorrência foi registrada no Jardim Primavera, 
durante um patrulhamento de rotina pelo bairro. O Copom (Centro de Operações) fez contato 
com o proprietário do veículo informando que sua motocicleta havia sido localizada e se 
encontrava no pátio da Delegacia de Polícia aguardando para ser retirada.

PARTO

INVADIDA

APREENSÃO

DETENÇÃO ACIDENTE

Mulher dá à luz 
em banheiro da 
rodoviária de Lençóis
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas 
encontrou jovem já com o bebê no colo

Flávia Placideli

Uma mulher deu à luz dentro 
de um banheiro do termi-
nal rodoviário urbano, no 

Centro de Lençóis Paulista. O caso 
foi registrado no início da noite 
da última quinta-feira (4). Após o 
bebê nascer, um segurança do lo-
cal acionou o Corpo de Bombeiros 
que fez os primeiros atendimentos 
e encaminhou mãe e filho para a 
maternidade do Hospital Nossa 

Senhora da Piedade (HNSP).
Segundo informações obtidas 

pela reportagem do Jornal O 
ECO junto à equipe do Corpo de 
Bombeiros, a mulher, de 19 anos, 
teve um parto normal em um 
banheiro do terminal rodoviário 
urbano. Quando a equipe chegou, 
por volta das 19h30, após ser 
acionada por um segurança do 
local, a mãe já estava com o bebê 
no colo. A equipe, então, fez o 
primeiro atendimento e cortou o 

cordão umbilical. 
Após o primeiro contato, o 

Corpo de Bombeiros encami-
nhou mãe e filho à maternidade 
do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. Ainda de acordo com a 
corporação, este é o segundo filho 
da jovem, que relatou que, como 
o primeiro nasceu de parto cesa-
riana, relatou que não sabia como 
eram as dores da contração.

A reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com a ma-
ternidade do HNSP, mas foi infor-
mada que a diretoria não permitiu 
que informações sobre a paciente 
fossem divulgadas à imprensa. CONTATO - Diretoria não permitiu que informações sobre a paciente fossem divulgadas à imprensa

Loja de materiais elétricos é alvo de furto no Jardim do Caju
Foram levados do local 12 chuveiros elétricos, dois monitores de computador e uma caixa de pilhas

Flávia Placideli

Na quarta-feira (3), a Po-
lícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou uma 

ocorrência de furto em um esta-
belecimento comercial localiza-
do no Jardim do Caju. Segundo 

o proprietário do local, foram 
levados vários objetos da loja, 
que possui câmeras de monito-
ramento que podem ajudar na 
identificação do/s criminoso/s.

Segundo informações conti-
das no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 

Militar, após solicitação via 
Copom (Centro de Operações), 
uma equipe se deslocou em um 
estabelecimento comercial loca-
lizado na Avenida Prefeito Jáco-
mo Augusto Paccola, no Jardim 
do Caju, onde, em contato com 
o proprietário do local, foi in-

formada sobre um furto ocorri-
do em seu estabelecimento.

A vítima declarou que 
chegou para trabalhar em sua 
empresa, por volta das 7h30, 
e constatou que a janela lateral 
estava quebrada. Já no interior 
da loja, verificou o furto de vá-

rios objetos, como 12 chuveiros 
elétricos da marca Lorenzetti, 
dois monitores de computador, 
sendo um de 20 polegadas da 
marca Samsung e outro de 14 
polegadas da marca Dell, além 
de uma caixa de pilhas marca 
Super GP. O comerciante infor-
mou ainda que no local existem 
câmeras de monitoramento. As 
imagens podem ajudar na iden-

tificação do/s criminoso/s.
Diante do ocorrido, foi re-

gistrado um Boletim de Ocor-
rência na 5ª Cia da Polícia 
Militar. Até o fechamento desta 
edição, a reportagem não havia 
recebido nenhuma informação 
sobre a identificação do/s autor/
es do furto, nem sobre a loca-
lização dos objetos furtados. A 
Polícia Civil investiga o caso. 

Homem é detido com 56 porções de crack no Jardim Cruzeiro
Em sua residência ainda foram encontrados celulares e películas, possivelmente furtados

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (2), uma equipe da 
Polícia Militar de Len-

çóis Paulista prendeu um ho-
mem de 23 anos pelo crime de 
tráfico de drogas. Com ele fo-

ram encontradas 56 porções de 
crack embaladas e prontas para 
a venda. Além do entorpecente, 
em diligência a sua residência, 
foram encontrados dois celula-
res e 28 películas para os apare-
lhos, possíveis objetos de furto.

Segundo informações da Po-

lícia Militar, durante um patru-
lhamento de rotina pelo Jardim 
Cruzeiro, a equipe se deparou 
com S.S.G.J., de 23 anos, mo-
rador do bairro, com uma ca-
miseta enrolada nas mãos. O 
mesmo, ao perceber que seria 
abordado, saiu correndo, ten-

tando despistar a polícia.
A equipe o acompanhou em 

nova tentativa de abordagem, 
quando o indivíduo entrou em 
luta corporal com um dos po-
liciais, sendo necessário o uso 
de força física para contê-lo. 
Reconhecido pela prática de 

tráfico de drogas, ele foi revis-
tado e flagrado com 56 porções 
de crack embaladas e prontas 
para a venda, que pesaram 10,8 
gramas no total.

O jovem relatou que 
havia pego a droga de um 
outro indivíduo pelo valor de 
R$ 200. Em diligência até a 
residência do indivíduo, foram 
localizados dois aparelhos 

celulares e 28 unidades de 
proteção de tela em vidro para 
celulares modelo Iphone.

Diante disso, o indiciado 
e os objetos foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão, 
ciente do ocorrido, ratificou 
a prisão de S.S.G.J em 
flagrante, mantendo o mesmo à 
disposição da Justiça.

Polícia prende dois homens foragidos da Justiça Óleo na pista faz motociclista perder o controle e cair

Indivíduos foram encontrados no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo e no Jardim do Caju

Acidente aconteceu 
na Rua Guaianazes, 
no Jardim Monte Azul

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (3), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista pren-

deu dois indivíduos foragidos da 
Justiça. Os dois foram localizados 
em suas residências, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo e no Jar-
dim do Caju, e conduzidos à Dele-
gacia de Polícia, onde a autoridade 
de plantão cumpriu a ordem judi-
cial, deixando-os preso, à disposi-

ção da Justiça.
Segundo informações conti-

das nos Boletins de Ocorrência 
registrados na 5ª Cia da Polícia 
Militar, a equipe realizava um pa-
trulhamento de rotina na noite de 
quarta-feira quando, por volta das 
23h, localizou A.S.S., de 37 anos, 
próximo de sua residência. Cien-
tes do mandado de prisão em des-
favor do mesmo - o crime não foi 
divulgado, o indivíduo foi subme-
tido à revista pessoal, porém, nada 

Flávia Placideli

Na manhã da última quin-
ta-feira (4), um acidente 
envolvendo um motoci-

clista foi registrado pela equi-
pe da Polícia Militar, na Rua 
Guaianazes, no Jardim Monte 
Azul. Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência, o 

de ilícito foi encontrado. A.S.S. 
foi encaminhado à Delegacia de 
Polícia, onde permaneceu preso, à 
disposição da Justiça.

Na mesma noite, por volta da 
00h, após tomar conhecimento 
do mandado de prisão em nome 
de J.P.O., de 20 anos, pelo crime 
de tráfico de drogas, a equipe se 
deslocou até a residência do mes-
mo no Jardim do Caju. Detido, o 
mesmo foi revistado, mas não foi 
flagrado nada de ilícito. A equipe 
o conduziu até a Delegacia de Po-
lícia, onde ele foi enquadrado pela 
autoridade de plantão e mantido à 
disposição da Justiça.

acidente teria sido ocasionado 
por uma quantidade de óleo 
derramada na via, que fez com 
que o motociclista perdesse o 
controle do veículo, que derra-
pou e foi ao chão.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência regis-
trado na 5ª Cia da Polícia Mi-
litar, uma equipe foi solicitada 
via Copom (Centro de Opera-
ções) para atender a um aci-
dente de trânsito com vítima. 
Chegando no local dos fatos, 
a guarnição constatou que a 
vítima, um motociclista, havia 

perdido o controle de sua mo-
tocicleta devido ao óleo que se 
encontrava derramado na via.

Ainda segundo consta no 
Boletim, ao derrapar o veícu-
lo a vítima se chocou contra 
um poste e precisou ser so-
corrida pela unidade de res-
gate do Corpo de Bombeiros e 
encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) para 
cuidados médicos. O veículo 
ficou sob cuidados do irmão 
da vítima. A documentação 
do veículo e condutor estavam 
em ordens.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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SEMANA SANTA

Economia
CÂMBIO 
O dólar fechou a sexta-feira (5) em alta moderada frente ao real, mas acumulou queda 
na semana, refl etindo a melhora da percepção de risco relacionada à articulação do 
Governo com o Congresso em torno da reforma da Previdência. A cotação avançou 
0,4% e foi a R$ 3,873, mas permaneceu com queda de 1,08% nos últimos sete dias, 
depois de ter subido 0,34% e 2,14% nas duas últimas semanas, respectivamente.

DATA: 30/3/2019 a 5/4/2019

Obituário
Reinaldo Vaz de Lima faleceu na sexta-feira (5) aos 82 anos 
em Macatuba

Carlos Alberto Socorro Bento de Morais faleceu na quarta-feira 
(3) aos 50 anos em Lençóis Paulista

Lívia Maria Ferreira Ferrarezi faleceu na terça-feira (2) aos 40 
anos em Lençóis Paulista

José Antônio Modesto faleceu no domingo (31) aos 60 anos 
em Areiópolis

Onofre de Oliveira Thasmo faleceu no domingo (31) aos 82 
anos em Lençóis Paulista

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311

Teremos também durante os dias, de 7 a 12 de 
abril, ás 19h30 em nossa Igreja, palestras para 

sua família, venha nos fazer uma visita.

Rua Americo Giovanetti, 520 - Vila Antonieta I
Lençóis Paulista - SP

Varejo projeta aumento nas 
vendas de pescado em Lençóis
Com bacalhau em alta, peixes de valor mais acessível ganham destaque nos supermercados

Elton Laud

Faltando pouco menos de 10 
dias para o início da Sema-
na Santa, os supermercados 

de Lençóis Paulista já registram 
aumento na procura pelos pes-
cados e investem em opções 
para atender a diferentes perfis 
de público. Com o preço do ba-
calhau pouco atrativo aos con-
sumidores, outros peixes mais 
em conta têm ganhado cada 
vez mais espaço nos carrinhos 
de compras. A reportagem do 
Jornal O ECO foi conferir os 
preços em três estabelecimen-
tos da cidade.

O Bacalhau do Porto, que 
ainda é o preferido de muitas 
famílias para o almoço da Sex-
ta-Feira Santa, continua com 
o preço um pouco ‘salgado’ 
para alguns orçamentos, com o 
quilo variando, de acordo com 
pesquisa feita nessa sexta-feira 
(5), de R$ 69,90 a R$ 79,50 de 
um local para outro. Para quem 
não dispensa os pratos típicos à 
base de peixe salgado, mas quer 
gastar menos, as opções mais 
em conta são a Polaca do Alas-
ca, que custa entre R$ 21,90 e 
R$ 25,40, e o Zarbo, vendido 
entre R$ 35,90 e R$ 36,90.

Essa, aliás, foi a opção da 
dona de casa Clotilde Siquei-
ra, que revela que há pelo 
menos cinco anos tem ‘fu-
gido’ do bacalhau. “A gente 
sempre vem, pesquisa e avalia 
qual é a melhor opção e, na 
comparação dos preços a dife-
rença é bem grande. Por isso, 
optamos pelo mais em conta. 
É claro que não é a mesma 
coisa, mas também fica muito 
bom. Na Sexta-Feira Santa a 

DEMANDA - Procura por peixes já movimenta os supermercados, mas 
aumento expressivo nas vendas deve ocorrer a partir da semana que vem

Bombons e barras de chocolate devem superar as vendas de ovos
Assim como no setor de 

pescados, os supermercados de 
Lençóis Paulista também têm 
dado uma atenção especial aos 
displays de ovos de chocolate e 
produtos relacionados à Páscoa, 
que já ganham destaque nos 
corredores. A data, que neste 
ano será comemorada no dia 
21 deste mês, também deve ser 
responsável por incrementar as 
vendas. A expectativa do setor, 
no entanto, é que os produtos 
de valor mais acessível tenham 
maior saída. É o que revela o 
diretor Ronaldo Viegas.

“Também temos bastante 
variedade nesse setor, mas per-
cebemos que as pessoas têm 
procurado os produtos mais ba-
ratos. Só para se ter uma ideia, 
já esgotamos o estoque dos 
ovos de chocolate menores, por 
exemplo. Também apostamos 
nas alternativas como kits de 
caixas de bombons com table-
tes, que estão tendo boa saída. 
Na quinta-feira (4) já havíamos 
vendido cerca de 25% do esto-
que de produtos compramos 
para a Páscoa”, acrescenta.

O que se percebe, de fato, 
é uma mudança no perfil de 
consumo. De acordo com 

OPÇÕES - Variedade também é a aposta dos 
supermercados para impulsionar as vendas

Rafael de Oliveira Gonçalves, o 
crescimento médio nas vendas 
de ovos de chocolate deve ser 
de 10% em relação a 2018, mas 
o aumento mais expressivo deve 
ser registrado na procura dos 
produtos relacionados, como 
bombons e barras de chocolate. 
“Muitas famílias buscam por ou-
tras alternativas para não deixar 
de presentear. Sempre temos um 
aumento nas vendas das barras 
de chocolate, caixas de bombons 
e afins e estimamos um cresci-
mento de 20% para este ano”, 
afirma o diretor.

CRIATIVIDADE
A diarista Zuleide Costa é um 

bom exemplo da prática que tem 
sido adotada por muitos consumi-
dores. Ela revela que no ano passa-
do, com o orçamento mais apertado 
e com os preços dos ovos de páscoa 
mais elevado, acabou optando por 
comprar caixas de chocolate para 
os dois filhos, de 10 e 11 anos. Ago-
ra, porém, ela decidiu inovar para 
fazer a alegria das crianças.

“No ano passado eles não 
gostaram muito, não, mas 
acabaram entendendo. Neste ano, 
minha irmã e eu decidimos fazer 

os ovos em casa. Compramos 
as formas em uma loja daqui 
e estamos planejando fazer no 
próximo final de semana. Ainda 
não compramos as barras de 
chocolate, mas já vi que fica 
bem mais em conta. Acho que 
vamos acabar fazendo até mais 
do que estávamos esperando”, 
comenta.

PESQUISA
A reportagem do Jornal O 

ECO fez um levantamento de 
preços de ovos de chocolate e 
produtos relacionados à Pás-
coa em três supermercados de 
Lençóis Paulista, porém, devi-
do à grande variedade de pro-
dutos e ao fato de nem todos os 
estabelecimentos trabalharem 
com as mesmas linhas, não foi 
possível fazer um comparativo 
mais detalhado. Nos poucos 
itens encontrados nos três lo-
cais, a pesquisa revelou que 
o preço pode variar bastante, 
chegando a 35,3%. Os ovos 
mais baratos encontrados fo-
ram os de 50 gramas da marca 
Village, encontrados a R$ 5,99. 
Os mais caros foram os de 365 
gramas da marca Ferrero Ro-
cher, vendidos a R$ 95,90.

gente sempre recebe os filhos 
e netos para o almoço e nunca 
ninguém reclamou”, brinca.

Outros peixes com o preço 
mais acessível também têm 

sido bastante procurados como 
alternativa, principalmente 
para os demais dias da Semana 
Santa. O filé de Merluza, um 
dos mais vendidos, pode ser 

encontrado entre R$ 19,90 
e R$ 21,45, o quilo. O filé 
de Mapará, também muito 
requisitado, está sendo 
vendido de R$ 16,80 a 18,99. 
Já o quilo da sardinha custa 
de R$ 11,49 a R$ 15,90, a 
inteira, e de R$ 6,99 a R$ 
7,90, a esviscerada.

EXPECTATIVA
A variedade tem sido a 

principal aposta do setor va-
rejista para as vendas de pes-
cados para a Semana Santa. 
Com expectativa bastante 
otimista em relação ao cres-
cimento da demanda em re-
lação ao ano passado, alguns 
supermercados de Lençóis 
Paulista aumentaram não ape-
nas a oferta, mas também o 
mix de produtos oferecidos 
aos seus clientes.

“Sem dúvida, esperamos 
que os peixes tenham mais 
procura a partir dos próximos 
dias. Para opções como Ba-
calhau, entre outros tipos de 
pescados e seus derivados, a 
expectativa da rede é de um 
aumento de cerca de 8% nas 
vendas para este ano”, comen-
ta Rafael de Oliveira Gonçal-
ves, diretor comercial de uma 
das redes que atua na cidade.

Mais otimista ainda é Ro-
naldo Viegas, diretor comercial 
de outro supermercado local, 
que projeta até 30% de cresci-
mento. “Trabalhamos bem forte 
na linha de peixes e esperamos 
vender por volta de 30% a mais 
neste ano. Muitos produtos já 
estão tendo saída, mas acredi-
tamos que as vendas mais ex-
pressivas aconteçam a partir da 
próxima quarta-feira”, relata.

FOTOS: ELTON LAUD/O ECO
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Esporte NOVO COMANDANTE 
André Jardine é o novo técnico da seleção brasileira sub-20. O anúncio foi feito 
pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na noite da quarta-feira (3). O ex-
comandante do São Paulo assinou contrato até o fi m do Mundial da categoria, 
em 2021. A saída de Jardine foi apoiada pelo Tricolor paulista. Ele substitui Carlos 
Amadeu, demitido após a fraca campanha no Sul-Americano deste ano.

COPA LENÇÓIS DE FUTEBOL

FUTSAL

JARDIM AMÉRICA LENÇÓIS A PRATÂNIA

MACATUBA

Duas partidas abrem quartas de fi nal neste domingo (7)
Unidos do Júlio Ferrari enfrenta Reduto e Açaí 
encara Santa Luzia; jogos acontecem na Cecap

Elton Laud

Tem início na manhã des-
te domingo (7) a disputa 
das quartas de final da 

13ª edição da Copa Lençóis 
de Futebol Amador. Os dois 
confrontos decisivos, que defi-
nem os primeiros semifinalis-
tas da competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, 
acontecem no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola, na Cecap.

Na partida que abre a ro-
dada, às 8h, o Unidos do Júlio 
Ferrari, que se classificou com 

vitória de 4 a 0 sobre o Atlétiko 
Kaju, mede forças com o Redu-
to, que garantiu sua vaga der-
rotando o Real Lençóis por 3 a 
0. No jogo seguinte, às 10h, o 
Açaí, que avançou ao vencer o 
Chape FC por 1 a 0, duela com 
o Santa Luzia, que se manteve 
na disputa depois de golear o 
Nacional por 5 a 0.

No domingo (14), também 
na Cecap, às 8h, o São Cristo-
vão, que assegurou sua perma-
nência com goleada de 6 a 2 so-
bre o Alfredo Guedes, enfrenta 
o Asa Branca, que carimbou 
seu passaporte com vitória de 2 

a 1 sobre o Grêmio da Vila. Às 
10h, o Capital FC, que conquis-
tou a classificação derrotando o 
União Paulista por 2 a 1, encara 
o Grêmio Cecap, que eliminou 
o Atlético Lençóis com uma vi-
tória de 3 a 0.

As semifinais estão previs-
tas para o domingo (21). Já a 
decisão do título, que estava 
programada para o domingo 
(28), feriado municipal pelo 
aniversário de 161 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa de Lençóis Paulista, foi 
alterada para o dia 1 de maio, 
quarta-feira, feriado do Dia do 
Trabalho. Segundo a organi-
zação, a alteração foi feita em 
decorrência do desfile cívico 
marcado para o dia 28. CONFRONTO - Santa Luzia (uniforme claro) decide vaga na semifinal contra o Açaí

Rodada defi ne mais dois semifi nalistas no Tonicão
UME e Reduto superam adversários e garantem vaga nas séries Ouro e Prata

Elton Laud

A rodada da última quarta-
-feira (3) definiu mais 
dois semifinalistas da 

Copa Lençóis de Futsal. Em 
confrontos disputados no Giná-
sio Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão), 
as representações da UME e do 
Reduto levaram a melhor sobre 
seus respectivos adversários e 
asseguraram suas vagas na pró-

xima fase do campeonato.
No jogo válido pela Série 

Ouro, a equipe da UME (2º G5) 
empatou em 2 a 2 com o atual 
campeão, Santa Luzia (3º G6), 
e depois garantiu sua continui-
dade nos pênaltis, vencendo 
pelo placar de 5 a 4. Na parti-
da da Série Prata, o Reduto (3º 
G8), atual detentor do título, 
passou para a fase seguinte com 
goleada de 7 a 2 sobre Atlétiko 
Kaju (2º G7).

Outros dois classificados se-
riam conhecidos na noite dessa 
sexta-feira (5). Pela Série Prata, 
às 19h30, o Valência (3º G7) en-
frentaria o Carniça FC (2º G8). 
Às 20h20, pela Série Ouro, o 
Desacreditados (3º G5) medi-
ria forças com Açaí (2º G6). 
Na segunda-feira (8), pela Série 
Ouro, o União B13 (4º G5) en-
cara o Grêmio Cecap (1º G6) 
no último confronto das quartas 
de final.

Na Série Prata, o Unidos 
do Júlio Ferrari (1º G8) tam-
bém já tem a classificação para 
semifinal garantida, já que o 
Atlético Lençóis, que seria seu 
adversário por ter terminado 
na quarta colocação do Grupo 
7, foi eliminado por não ter 
comparecido ao seu último 
jogo da segunda fase, contra o 
Atlétiko Kaju.

De acordo com a tabela di-
vulgada pela Secretaria de Es-

RETA FINAL - Campeões da Copa Lençóis de Futsal 
serão conhecidos no dia 17

portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, que organiza a compe-
tição, as partidas das semifinais 
devem ser disputadas na quar-

ta-feira (10) e na sexta-feira (12). 
As finais de ambas as séries 
estão marcadas para a semana 
seguinte, na quarta-feira (17).

Segunda fase do society 
começa hoje (6)

Final da competição 
está prevista para o 
dia 18 de maio

Elton Laud

O campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim Amé-
rica, recebe neste final de 

semana os jogos que abrem a 
segunda fase da 11ª Copa Len-
çóis de Futebol Society. As oito 
equipes classificadas estão divi-
didas em dois grupos de quatro, 
nos quais todas voltam a jogar 
contra todas na disputa pelas 
quatro vagas nas semifinais.

Os times do Grupo E en-
tram em campo neste sábado 

(6). Às 15h, o Estrela Várzea (1º 
A) enfrenta o Desacreditados 
(2º B); em seguida, às 16h, o 
Renegados (1º D) pega o Jardim 
América (2º C).

O Grupo F encerra a roda-
da com os confrontos entre Real 
Madruga (1º B) e Borebi (2º 
A), às 17h deste sábado; e entre 
Asa Branca (1º C) e Mercená-
rios (2º D), marcado para as 9h 
do domingo (7).

De acordo com a Secreta-
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, que organiza 
a competição em parceria com 
a associação de moradores do 
Jardim América, as semifinais 
serão disputadas no dia 11 de 
maio. A final está prevista para 
o dia 18 do mesmo mês.

EM CAMPO - Borebi (camisa listrada) estreia na 
segunda fase contra o Real Madruga

Bike e Saúde realiza 13º Desafi o Mountain Bike

Asa Branca e União Ponte Alta decidem título do Regional
Confronto acontece na manhã deste domingo (7) no Amadeu Artioli

Elton Laud

Chegou o grande dia. De-
pois de muita expectativa, 
mais uma edição do Cam-

peonato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba termina 
na manhã deste domingo (7). 
O campeão será conhecido no 
confronto entre Asa Branca 
(Lençóis Paulista) e União Pon-

te Alta (Barra Bonita), que têm 
início previsto para as 9h. O 
jogo acontece no Estádio Muni-
cipal Amadeu Artioli.

Os dois adversários são de-
tentores de campanhas bem dis-
tintas no campeonato. O União 
Ponte Alta não apenas está 
invicto como mantém 100% 
de aproveitamento, com cinco 
vitórias em cinco jogos, sendo 

a mais expressiva na semifinal, 
quando a equipe se classificou 
ao derrotar o União Macatuba 
por 4 a 1.

Já o time lençoense, depois 
de terminar a primeira fase com 
duas vitórias e uma derrota, 
passou pelas quartas de final 
superando o Real Atlético (Ma-
catuba) por 5 a 3 nos pênaltis 
(empate de 3 a 3 no tempo regu-

lamentar), antes de garantir vaga 
na decisão com vitória de 2 a 1 
sobre o conterrâneo Santa Luzia.

Apesar do retrospecto, as 
equipes chegam em pé de igual-
dade para a disputa do troféu 
da competição organizada pela 
Secretaria de Esporte, Turismo e 
Lazer da cidade vizinha. Quem 
levar a melhor ainda fatura um 
prêmio de R$ 2,5 mil em dinhei-
ro. Já o vice-campeão recebe R$ 
800. O melhor goleiro e o arti-
lheiro também ganham troféus.

Aventura acontece no domingo (14); percurso é de 70 quilômetros

Elton Laud

Os aventureiros de Lençóis 
Paulista têm compromisso 
marcado para o próximo 

domingo (14), quando o projeto 
Bike Saúde realiza o 13º Desafio 
Mountain Bike Lençóis Paulista 
a Pratânia. O evento, que conta 
com apoio da Secretaria de Es-
portes e Recreação e de empre-
sas do município, tem inscrição 
solidária em prol de entidades 
assistenciais locais.

A aventura conta com 
percurso composto por trilhas 
de média e alta complexidade 
por estradas rurais dos dois 
municípios. O trajeto tem cerca 
de 70 quilômetros de extensão 

AVENTURA - Desafio Mountain Bike Lençóis Paulista a 
Pratânia tem percurso de 70 quilômetros

e é indicado apenas para 
ciclistas condicionados, que 
tenham bicicletas apropriadas 
e façam uso dos equipamentos 

de segurança recomendados 
para este tipo de aventura, 
principalmente o capacete.

Cada ciclista interessado 

deve fazer a doação de três litros 
de leite longa vida, que, além 
da inscrição no desafio, inclui a 
participação em um almoço cai-
pira ao final do passeio, em Pra-
tânia. Quem quiser a camiseta 
alusiva ao evento deve doar mais 
três litros de leite. A arrecada-
ção será destinada às entidades 
assistenciais de Lençóis Paulista.

Todos os inscritos também 
têm direito à água, frutas e apoio 
durante o trajeto. Os interessa-
dos devem fazer suas inscrições 
diretamente na Secretaria de Es-
portes, que funciona no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão). Por 
conta da estrutura de apoio, se-
rão disponibilizados apenas 100 
lugares para o desafio. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3264-1444.

FOTO: RAMDRONE/DIVULGAÇÃO
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PRAÇA PAULO FREIRETEATRO MUNICIPALCINEMASTAND UP

Na quinta-feira (11), a partir 
das 9h, a Praça Paulo Freire, 
em Lençóis Paulista, recebe o 
lançamento do projeto “Cro-
chê na Praça”, idealizado pela 
professora Cássia Rando com 
apoio da Secretaria de Cultura. 
O evento é gratuito e aberto à 
comunidade. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3263-6525. A 
Praça Paulo Freire fi ca na Rua 
Sete de Setembro, no Centro, 
em frente à Casa da Cultura.

Na quinta-feira (11), em duas 
sessões, às 8h30 e 9h30, o Te-
atro Municipal Adélia Lorenzet-
ti, em Lençóis Paulista, recebe 
mais uma edição do projeto 
Contação de Histórias - Histó-
ria do Teatro”, com a atriz Leda 
Fernandes. A entrada é gratui-
ta e os agendamentos devem 
ser feitos no local. O telefone 
é o (14) 3263-0044. O Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti 
fi ca na Rua Cel. Álvaro Mar-
tins, 790, na Vila Nova Irerê.

Na quinta-feira (11), a partir das 
19h30, a Casa da Cultura Profª 
Maria Bove Coneglian exibe, 
em parceria com o Museu da 
Imagem e Som (MIS), o fi lme 
“Benzinho”, de Gustavo Pizzi, 
com duração de 97 minutos 
e classifi cação indicativa de 
12 anos. A entrada é gratuita, 
mas os lugares são limitados. 
Os agendamentos devem ser 
feitos com antecedência na re-
cepção da Casa da Cultura ou 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Neste sábado (6), a partir das 
21h, a Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, em Len-
çóis Paulista, recebe o show de 
stand up comedy magic “Nes-
se naipe”, com o mágico e hu-
morista Caio Martins, de São 
Paulo. Os convites estão dis-
poníveis nos pontos de venda: 
Beer in Night, Doce Verão, Elé-
trica Paulista e Casa da Cultura. 
O valor dos ingressos não foi 
divulgado. Mais informações 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Agenda cultural

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

CASA DA CULTURA

COMÉDIA

É AMANHÃ

Cultura
NO WHATS
A Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista criou mais uma ferramenta 
para facilitar a divulgação dos eventos culturais da cidade, o “WhatsApp 
da Cultura”. Quem tiver interesse em receber a programação deve 
cadastrar o número (14) 3263-6525 no celular e enviar pelo aplicativo do 
WhatsApp uma mensagem com a frase #AMOCULTURA.

Grupo de dança apresenta espetáculo 
contemporâneo em Lençóis Paulista
“Tentativas contra 
o vento” acontece 
neste sábado (6), a 
partir das 19h30

Flávia Placideli

A Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, 
em Lençóis Paulista, 

apresenta neste sábado (6), a 
partir das 19h30, o espetáculo 
de dança contemporâneo 
“Tentativas contra o vento”, do 
ator e bailarino Chico Lima, 
do grupo Campo Fictício. A 
apresentação, que tem apoio da 
Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, através do ProAC 
(Programa de Ação Cultural), 
tem entrada gratuita, mas os 
lugares são limitados.

“Tentativas contra o vento” 
é um solo em dança do ator e 

TENTATIVAS CONTRA O VENTO - Espetáculo une estruturas corporais com o uso de materiais plásticos

bailarino Chico Lima. A coreo-
grafia trafega por diferentes es-
truturas corporais, fisicalidades 
que se tornam uma prece circu-
lar, uma evocação de uma visão, 
a psicografia de uma mensagem 
captada pelo corpo. Confrontan-

do o vento produzido por dois 
ventiladores industriais, o baila-
rino mistura-se com os materiais 
plásticos propostos neste traba-
lho, confunde-se e transforma-se 
em novas formas entre o caótico 
e o suspenso. Entregando-se ao 
vento, o corpo parece aprender 
a permanecer e adaptar-se para 
encontrar maneiras de seguir 
neste processo. 

Além da apresentação, a 
programação do grupo Campo 
Fictício ainda inclui as oficinas 
“Operações Coletivas - O Corpo 
em Massa”, que prometem pro-
porcionar ao público uma expe-

riência intimista e um exercício 
poético com a dança contempo-
rânea. Com seis horas de dura-
ção, as oficinas são divididas em 
dois dias, sábado (6) e domingo 
(7), das 14h às 17h.

O espetáculo de dança e 
as oficinas são gratuitos, mas 
os lugares são limitados. As 
reservas devem ser feitas com 
antecedência na recepção da 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, que fica na 
Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (14) 3263-6525. 

Teatro Municipal recebe peça 
“Susto - O incrível segredo”

Espetáculo mescla suspense com comédia

Flávia Placideli

Neste domingo (7), a partir 
das 20h, o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe o espetá-
culo “Susto - O incrível segredo”, 
estrelado pelos atores Rodrigo Fa-
gundes e Wendell Bendelack, com 
participação de Renato Bavier. A 
peça promovida pela Alic (Asso-
ciação Lençoense de Incentivo à 
Cultura) com recursos provenien-
tes da Lei Rouanet, conta com pa-
trocínio das empresas Zilor, Lwart 
Lubrificantes, Lwarcel Celulose, 
Duratex e Frigol.

Em “Susto - O incrível segre-
do”, o ator Rodrigo Fagundes, 
eterno Patrick do programa Zorra 
Total, da Rede Globo, conhecido 
pelo famoso bordão “Olha a faca!”, 
juntamente com Wendell Bendela-
ck e Renato Bavier, mergulha no 
universo do suspense de mestres 
consagrados, mas sem perder o 
humor. No palco, os atores vivem 

diversos personagens: assassinos, 
mocinhas, vítimas e detetives.

Com direção de Saulo 
Sisnando e Duda Maia, a peça faz 
uma homenagem ao cinema e às 
grandes divas dos áureos tempos 
de Hollywood, além de se basear 
nas histórias dos livros de Agatha 
Christie, Arthur Conan Doyle e 
outros. “Susto” conta a clássica 
história de um desconhecido que 
para numa mansão misteriosa 
e pede para dar um simples 
telefonema. Mistérios, então, 
começam a surgir e só os atores 
poderão desvendá-los. 

O espetáculo, com classifi-
cação indicativa de 14 anos, tem 
entrada gratuita, mas os lugares 
estão esgotados. Caso haja devo-
lução, a distribuição dos ingres-
sos ocorrerá minutos antes do 
início, no próprio Teatro Munici-
pal, que fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê. 
Outras informações pelo telefone 
(14) 3263-0044.

SUSTO - Estrelada 
pelos atores Rodrigo 

Fagundes, Wendell 
Bendelack e Renato 

Bavier, espetáculo 
mescla suspense 

com comédia

Marcelo Serrado chega a 
Lençóis com “Atormentado”
Marcada para o dia 14, peça inicia distribuição 
de ingressos na segunda-feira (8)

Flávia Placideli

No próximo domingo (14), 
às 20h, o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe a peça 
“Atormentado”, estrelada pelo ator 
Marcelo Serrado. O espetáculo, 
promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da Lei 
Rouanet, tem entrada gratuita e os 
ingressos começam a ser distribuí-
dos na segunda-feira (8). 

Conhecido em nível nacional 
pelos marcantes papéis que re-
presentou na TV, cinema e teatro, 
Marcelo Serrado protagoniza o es-
petáculo “Atormentado”, no qual 
discorre sobre relacionamentos, 
política e internet de uma maneira 
muito bem-humorada. Em cena, o 
ator também aborda, com uma vi-
são divertida e crítica, o momento 
atual do país, reservando espaço 

NO PALCO - Marcelo Serrado chega 
a Lençóis com a peça “Atormentado”

para muito improviso e interação 
com a plateia.

O espetáculo, com classifica-
ção indicativa de 16 anos, tem en-
trada gratuita. Os ingressos come-
çam a ser distribuídos a partir das 
12h da segunda-feira (8) na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian, que fica na Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-6525.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Confi ra os 
aniversariantes da 
semana e os cliques 
da galera que curte
a noite lençoense.

Imposto de Renda: 
21 milhões de 
contribuintes ainda 
não enviaram suas 
declarações. B2 B8
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mantenedores:

PROCESSO SELETIVO 2019

JOVENS

SELECIONADOS

Ana Caroline Miranda
de Oliveira

E.E. "Virgílio Capoani"

Beatriz de Maria
EMEIF Philomena

Briquesi Boso 

Beatriz Luccas Pegolo
ETEC Cidade do Livro

Breno Fernandes 
Procópio

EMEF "Guiomar Borcat"

Bruna Lima
Mendes da Cruz

E.E. "Virgílio Capoani"

Bruna Maria
Rilichias da Silva
ETEC Cidade do Livro

Maria Eduarda 
Rebelatto Santana 
EMEF "Profª Lina Bosi"

Mateus Ribeiro Bueno 
ETEC Cidade do Livro

Mileni Gabriela
de Souza Lopes
E.E. "Profª Leonina 
Alves Coneglian"

Otávio Gil Rodrigues
EMEF "Idalina C. Barros"

Pedro Henrique 
Ramos do Amaral

SESI

Raíssa Oscar Kiihl 
Cooperelp

Raul Rodrigues
Bettannin

E.E. "Profª Antonieta
Grassi Malatrasi"

Thayane Gabriela 
Sebrian

E.E. "Rúbens Pietraróia"

Vinicio Cardoso
da Silva

E.E. "Profª Leonina
Alves Coneglian"

Cálita Heloisa Silva
E.E. "Profª Leonina
Alves Coneglian"

Caroline Vitória de 
Mattos e Souza

EMEF "Idalina C. Barros"

Durval Sebastião 
Moreli Neto

EMEF "Profª Lina Bosi"

Felipe Bento
da Silva

EMEF "Profª Lina Bosi"

Gustavo Alves Borges 
EMEF "Guiomar Borcat"

Gustavo Leansi
de Oliveira

E.E. "Profª Leonina 
Alves Coneglian"

Iris Mirelly da Silva
E.E. "Rúbens Pietraróia"

João Gabriel Lopes
E.E. "Virgílio Capoani"

José Henrique
Alves Cunha

E.E. "Rúbens Pietraróia"

Kemilly de Souza 
Gonçalves

E.E. "Rúbens Pietraróia"

Ketheleen
Vitória Dias

E.E. "Virgílio Capoani"

Laura Martins Ribeiro 
E.E. "Dr. Paulo Zillo"

Karoline Akemya 
Pereira Yamashita
E.E. "Profª Vera Braga 

Franco Giacomini"

Kauã José Franco
E.E. "Profª Leonina
Alves Coneglian"

Kelly Cristina da 
Silva Queiros

EMEF "Guiomar Borcat"

Maria Eduarda 
Andrade Baptistella

SESI

Maria Eduarda de 
Almeida Silva

E.E. "Dr. Paulo Zillo"

Maria Eduarda 
Malavasi de Paula

Colégio Portinari

projetolideres

Católicos se preparam para Semana Santa
Em Macatuba, encenação da Paixão de Cristo envolve 140 atores e atrai fi éis de toda região

Flávia Placideli

Macatuba se prepara 
para receber o princi-
pal evento de seu ca-

lendário: a encenação da Paixão 
de Cristo, que neste ano chega 
a sua 49ª edição. O grupo de 
teatro Padre José Corsini, da Pa-
róquia Santo Antônio, responsá-
vel pela dramatização, prepara 
nos mínimos detalhes a tradi-
cional encenação da Sexta-Feira 
Santa, evento consolidado no 
município pelos valores religio-
so, turístico e cultural. 

Segundo os organizadores, 
desde o início do ano o grupo 
teatral formado por membros 
da comunidade cumpre uma 
agenda repleta de reuniões, en-
saios, confecção de figurinos, 
montagem de palcos e cenários. 
Cerca de 140 atores e figurantes 
estão envolvidos nas atividades, 
que são coordenadas por Dora-
lice Maria Artioli Munhoz, que 
ajuda na organização do evento 
desde a sua primeira edição.

“Esse evento é muito impor-
tante para o município e para 
nós, fiéis. Com ajuda da inter-

pretação dos atores, podemos 
viver a história dos últimos dias 
de Cristo na Terra. Convido a 
todos os macatubenses e católi-
cos da região para prestigiarem 
esse momento de fé e evangeli-
zação”, convida.

As atividades da Semana 
Santa, em Macatuba, começam 
no domingo (14), com a Benção 
dos Ramos e a entrada triunfal 
de Jesus em Jerusalém. A pro-
cissão sai às 7h da Praça do 
Cruzeiro e segue até a Matriz de 
Santo Antônio, onde será cele-
brada uma Santa Missa. Às 10h, 
está marcada a Benção dos Ra-
mos no Centro Educativo Má-
rio Rosa; em seguida, tem pro-
cissão até a Igreja Cristo Rei, no 
Jardim Bocaiúva.

A programação segue 
durante toda a semana, até no 
dia 19, Sexta-feira Santa, quando 
acontece o ponto alto do evento 
com a encenação da Paixão de 
Cristo, que deve reunir milhares 
de pessoas vindas de várias 
cidades da região e até de outros 
estados. O evento, que conta 
com o apoio da Secretaria de 
Cultura da Prefeitura Municipal 

de Macatuba, tem início previsto 
para as 16h, em frente à Matriz 
de Santo Antônio. A encenação 
percorre as ruas da cidade 
até o CEC (Centro Esportivo 
Cultural), onde acontece a 
crucificação.

“A Paixão de Cristo é o nosso 
principal evento de turismo 
e atrai pessoas de toda região. 
Por isso, estamos preparando a 

cidade com carinho para receber 
os visitantes. A Prefeitura está 
dando uma atenção geral aos 
principais pontos da cidade e 
garantindo o apoio na execução 
da estrutura do evento, que é 
uma manifestação da cultura 
popular que temos que 
valorizar”, comenta a secretária 
de Cultura, Lara Cardoso 
Mariano Pereira.

VIA SACRA - Encenação da Paixão de Cristo completa 49 anos em Macatuba

Lençóis e Pederneiras 
também celebram a data

Os católicos de Lençóis 
Paulista iniciam a Semana 
Santa no próximo domingo 
(14), com a celebração do 
Domingo de Ramos. Os fiéis 
promovem missas, procissões 
e vigílias que acontecem no 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade e nas outras cinco pa-
róquias da cidade.

Jovens da Paróquia São José, 
no Jardim Ubirama, realizam 
na sexta-feira (19), a partir das 
19h, uma Meditação Encenada, 
como tema central “As sete dores 
de Maria”. Após a apresentação, 
os fiéis saem em procissão pelas 
ruas do bairro, com os andores 
do Senhor Morto e Nossa 
Senhora das Dores.

“Neste ano nós resolvemos 
contar a história da morte e 
ressurreição de Jesus Cristo 
através de quadros vivos, 
como uma forma de meditação 
para os fiéis”, explica um 
dos organizadores, Lucas 

D’Avilla, que convida toda a 
comunidade a participar do 
evento e também colaborar 
com doações de creme dental 
ou sabonete. Os produtos serão 
destinados ao projeto Acolhe 
Mais Mãe Piedade. 

PEDERNEIRAS
Em Pederneiras, a en-

cenação será com a peça 
teatral “A Paixão de Cristo”, 
que acontece no próximo do-
mingo (14), a partir das 20h, 
no Teatro Municipal Flávio 
Razuk. A dramatização reúne 
atores e voluntários para nar-
rar os últimos dias de vida de 
Jesus Cristo na Terra, inician-
do pela tentação no deserto e 
culminando com sua morte 
e ressureição. A montagem 
é dirigida por Ester Pires e 
Guto Góess e conta com 35 
atores divididos entre alunos 
do Projeto Andar e Voar e 
pessoas da comunidade.

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

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Geral RESTITUIÇÕES
A liberação das restituições do IRPF 2019 começa a ser feita no mês de junho para 
os contribuintes que enviaram primeiro as declarações sem erros, omissões ou 
inconsistências e escaparam da malha fi na. A prioridade de recebimento é dos idosos, 
defi cientes físicos ou mentais e portadores de doenças graves. O primeiro lote será 
liberado no dia 17 de junho; os demais pagamentos acontecem até 16 de dezembro.

B2

Imposto de Renda: não deixe a entrega para a última hora
Faltando três semanas para fi m do prazo, 
mais de 21 milhões de contribuintes ainda 
não enviaram suas declarações

Elton Laud

Restando menos de um mês 
para o final do prazo para 
a entrega das declarações 

do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2019, exercício 2018, 
mais de 21 milhões de contribuin-
tes ainda não colocaram em dia a 
situação com o Fisco. Até a tarde 
da quinta-feira (4), a Receita Fe-
deral havia recebido apenas 9,4 
milhões das 30,5 milhões de de-
clarações esperadas para este ano, 
o equivalente a cerca de 30,8% do 
total. O período de envio, inicia-
do no dia 7 de março, vai até às 
23h59 do dia 30 de abril.

A declaração do IRPF é obri-
gatória para todos os contribuintes 
que receberam rendimentos tribu-
táveis (salários, pró-labore ou alu-
gueis, etc.) acima de R$ 28.559,70 
em 2018 (confira outros casos 
abaixo). Quem perder o prazo de 
envio está sujeito à multa, que tem 
valor mínimo de R$ 165,74, mas 
pode atingir até a 20% do imposto 
devido ao Leão.

Existem três formas para se fa-
zer a declaração: pelo computador, 
através do programa IRPF 2019, 
disponível no site www.receita.
economia.gov.br; pelo smartpho-
ne ou tablet, por meio do aplica-
tivo Meu Imposto de Renda, com-
patível com os sistemas Android e 
iOS e disponível no Google Play 
e App Store, respectivamente; e 
também pelo Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC), com o uso 
de certificado digital.

Com o período de entrega 
entrando na reta final, o contador 

Amarildo Ventura de Souza alerta 
para que os contribuintes não dei-
xem o envio para a última hora, 
pois, além de evitar eventuais 
transtornos com congestionamen-
to do sistema, a antecipação per-
mite que tudo seja feito com mais 
calma, o que ajuda a prevenir 
que informações essenciais sejam 
esquecidas ou que ocorram incon-
sistências na declaração.

“É recomendado se antecipar, 
porque nessa época concentram-
-se muitas pessoas querendo fazer 
a mesma coisa em um período 
muito curto. O ideal é se organizar 
durante o ano, separando todos os 
documentos que envolvam opera-
ções que precisem ser declaradas. 
O devido cuidado evita que algu-
ma informação fique de fora e leve 
o contribuinte para a malha fina”, 
pontua Ventura.

MALHA FINA
As declarações com informa-

ções ausentes ou inconsistentes 
são retidas na malha fina para 
verificação das pendências e 
eventuais correções dos erros. A 
consulta da situação pode ser feita 
acessando o extrato do Imposto de 
Renda no site da Receita Federal. 
É necessário utilizar o código de 
acesso gerado na própria página 
ou certificado digital emitido por 
autoridade habilitada. Para evitar 
problemas, Ventura aconselha que 
os contribuintes busquem sempre 
ajuda profissional.

“O sistema do IRPF não é 
complicado, mas se a pessoa iden-
tifica uma complexidade maior 
dentro de sua declaração deve pro-

curar auxílio de um profissional 
de contabilidade. Outra dica é o 
acompanhamento, pois o compro-
misso com o Fisco não acaba no 
momento da entrega. Se houver 
alguma inconsistência e isso não 
for corrigido com uma declaração 
retificadora, quando a pessoa me-
nos esperar pode ser surpreendida 
com um auto de infração da Recei-
ta Federal, explica.

SIMPLIFICADA OU COMPLETA?
A declaração do IRPF pode 

ser feita de duas formas: o 
modelo simplificado, no qual 
se aplica dedução padrão de 
20%, com limite de desconto 
de R$ 16.754,34; e o modelo 

completo, que considera os limites 
individuais para cada tipo de 
dedução permitida (despesas com 
Saúde, Educação, Previdência 
Privada, etc.). Segundo Ventura, 
cada modelo é indicado para um 
perfil de contribuinte.

“Se a soma das deduções 
comprovadas não for superior ao 
limite estabelecido, a declaração 
simplificada é uma boa opção. Agora, 
se o contribuinte tem despesas com 
plano de saúde, instrução dos filhos, 
Previdência Privada, entre outras 
coisas, a declaração completa pode 
ser mais interessante. O próprio 
sistema indica qual é mais vantajoso, 
com maior restituição ou menor 
imposto a pagar”, explica.

SEM CORRERIA - Para Amarildo Ventura, antecipação é a 
melhor dica para evitar transtornos

VEJA QUEM DEVE DECLARAR O IR:

Quem teve rendimentos tributáveis (salários, pró-labore ou alu-
gueis, etc.) acima de R$ 28.559,70

Quem recebeu mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não-
-tributáveis (doações, rendimentos de poupança, etc.) ou tributados 
exclusivamente na fonte (aplicações de renda fi xa, indenizações 
trabalhistas, etc.)

Quem teve ganho com venda de bens (imóveis, veículos, motos, etc.)
Quem comprou ou vendeu ações em bolsas de valores
Quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividades rurais
Quem possuía bens com valor superior a R$ 300 mil até 31 de 

dezembro de 2018
Quem passou à condição de residente no Brasil até 31 de dezembro 

de 2018

FOTO: O ECO
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Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 61,75.
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 123,85.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 47,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 43,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 135,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 83,90.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 038/2019; DATA ASSINAT: 03/04/2019; CONTRATADO: Con-
viva Serviços de Gestão de Mão de Obra Eireli, CNPJ nº.96.355.854/0001-
60; ENDEREÇO: Rua: Virgílio Malta 20-16, município de Bauru/SP; 
OBJETO: Contratação de serviços contínuos de apoio aos alunos com defi -
ciência; VALOR: R$ 335.580,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos 
e oitenta reais); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 043/2019; FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
decretos Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 014/2019; DATA ASSINAT: 22/02/2019; CONTRATADO: 
RINALDO RIO, CPF nº 158.226.968-80; ENDEREÇO: Rua Décio Celso 
Campanari, n.º 456, Jd. Maria Luíza IV, no município de Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Concessão de uso de espaço físico de 36,14 m² nas dependên-
cias da Biblioteca Municipal “Orígenes Lessa”; VIGÊNCIA 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n.° 002/2019; FUNDAMEN-
TO: FUNDAMENTO: Art. 22,I, Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
06/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 021/2019; DATA ASSINAT: 12/03/2019; CONTRATADO: MA-
RIA DEUZUÍTE DA SILVA, CPF nº 120.210.978-03; ENDEREÇO: Rua 
Colômbia, n.º 546, Jd. Das Nações, no município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Concessão de uso de espaço físico nas dependências do novo 
terminal rodoviário intermunicipal, para exploração da atividade de lancho-
nete; VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
n.° 001/2019; FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Art. 22,I, Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

Alteração do Edital – Pregão nº 020/2019 – Processo nº 028/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital 
do processo mencionado acima, cujo o objeto é a aquisição de veí-
culo utilitário tipo camioneta aberta com cabine dupla, para o Corpo 
de Bombeiros, foi alterado. 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, 05 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 055/2019 – Processo nº 083/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de camisas de uniforme 
profi ssional. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 17 de abril de 2019 às 08:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 05 de 
abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 003/2019 – 
Processo nº 082/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de reforma e ampliação da “Creche Augusta Parpinelli 
Zillo”. Tipo: menor preço – Encerramento: 24 de abril de 2019 às 
08h30 horas – Cadastramento: Poderá ser feito até as 17h00 horas 
do dia 23 de abril de 2019 – O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 05 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 019/2019; DATA ASSINAT: 01/03/2019; CONTRATADO: AS-
SOCIAÇÃO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA, CNPJ nº.02.396.557/0001-
19 ; ENDEREÇO: Rua Antônio Brandi, 413, município de Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de equoterapia para pacientes portadores de defi ciência; VALOR: R$ 
R$ 500,00 (quinhentos reais) por paciente, perfazendo o valor mensal de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 027/2019; FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
06/04/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 018/2019; DATA ASSINAT: 01/03/2019; CONTRATADO: CJF 
CONSTRUTORA LTDA-EPP; CNPJ:08.262.759/0001-54; ENDEREÇO: 
Rua Pedro Natálio Lorenzeti n.º 838, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Execução das obras de reforma e cobertura metálica interna do 
bloco administrativo da  EMEF Prof. Edwaldo Roque Bianchini; VALOR: 
R$  94.118,94 (noventa e quatro mil, cento e dezoito reais e noventa e 
quatro centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; CONVITE n.° 002/2019; 
FUNDAMENTO: Art.23,II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
06/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2019; DATA ASSINAT: 14/03/2019; CONTRATADO: CJF 
CONSTRUTORA LTDA-EPP; CNPJ:08.262.759/0001-54; ENDEREÇO: Rua 
Pedro Natálio Lorenzeti n.º 838, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
Execução das obras de reforma da EMEIF Idalina Canova de Barros; VALOR: 
R$  84.101,45 (oitenta e quatro mil, cento e um reais e quarenta e cinco centa-
vos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; CONVITE n.° 004/2019; FUNDAMEN-
TO: Art.23,II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 013/2019; DATA ASSINAT: 25/02/2019; CONTRATADO: I.F. 
Construções Ltda.; CNPJ: 12.837.736/0001-06; ENDEREÇO: Rua Aurélio 
Sacoman n.º 130, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em obras de construção civil para execução das obras de 
ampliação das calçadas da Rua XV de Novembro; VALOR: R$ R$ 516.554,64 
(quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos); TOMADA DE PREÇOS n.° 028/2018; FUNDAMENTO: Art. 
23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATADO: A S Nascimento Ambiental Serviços Urbanos Eireli-EPP: 
CNPJ nº. 10.723.250/0001-03: ENDEREÇO: Rua Alfredo Chiari, n.º 378, 
Município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa para 
reforma e ampliação do prédio do Ambulatório de Especialiades Dr. Antônio 
Tedesco; VALOR: R$ 368.604,05  (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos 
e quatro reais e cinco centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
n.° 002/2019; FUNDAMENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 06/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATADO: A S Nascimento Ambiental Serviços Urbanos Eireli-EPP: 
CNPJ nº. 10.723.250/0001-03: ENDEREÇO: Rua Alfredo Chiari, n.º 378, 
Município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa para 
reforma do prédio do RAIS Mulher; VALOR: R$ 196.201.76 (cento e noven-
ta e seis mil, duzentos e um reais e setenta e seis centavos); MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS n.° 002/2019; FUNDAMENTO: Art. 23; I, “b” da 
Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

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 03 (três) vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2017
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista – SP.
Data: 10 de abril de 2019
Horário: 14h00

01 – Ana Flavia Monteiro do Bonfi m
02 – Ana Paula de Souza
03 – Bruna Castanheira do Espirito Santo
04 – Onelia Silva Giangarelli

Lençóis Paulista, 5 de abril de 2.019.

Rafael A. B. de Souza
Comissão Municipal de Serviço Civil

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 10/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL SULFITE, que classificou a(s) 
empresas(s): TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL 
EIRELI - ME, totalizando R$ 65.280,00; com todas as demais condições 
conforme Edital, fica 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, 05/04/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 21/2019: Pregão nº 36/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E 
EMPRESARIAL EIRELI - ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL 
SULFITE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 20,40; totalizando R$ 
65.280,00. Data: 05/04/2019.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI/SP

Pregão nº 11/2019 – Objeto: Aquisição de trator tipo roçadeira. Entrega dos 
envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 17 de abril 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, 05 de Abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 69,50.

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:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 002/2019; DATA ASSINATURA: 03/04/2019; CONTRATADO: 
Vera Lúcia Carmargo Dias - ME; CNPJ: 19.187.306/0001-27; OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para realização dos serviços de limpeza, asseio e con-
servação do prédio público do IPREM, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra e todos os equipamentos necessários; VALOR: R$ R$ 23.520,00 (Vinte e Três 
Mil, Quinhentos e Vinte Reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 001/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Ex-
ecutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

Lençóis Paulista, 05 de Abril de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

SETOR DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, nos termos da Lei Municipal n. 
2.968/2001, comunica às entidades de sociedade civil sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas e que estejam em pleno exercício, que está aberto junto ao Setor de 
Controle e Conservação do Patrimônio desta Prefeitura, prazo para habilitação como 
Entidade Interessada, para posterior doação de bens declarados inservíveis. 
As entidades deverão se habilitar perante o Setor de controle e Conservação do 
Patrimônio, sito à Praça das Palmeiras, 55, no período de 8 à 15 de abril de 2019, 
das 8h às 16h. 

Lençóis Paulista, 03 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2017; DATA DE ASSINAT.: 23/01/2019; 
CONTRATADA: Sociedade Radio Difusora de Lençóis Paulista Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 172, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ:51.423.226/0001-36: OBJETO: Contratação de empresa 
para execução de serviços de produção de um programa radiofônico de notícias 
gerais da Prefeitura; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 06/02/2019 a 05/02/2020; 
MODALIDADE: PREGÃO: 017/2017; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 06/04/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 181/2018; DATA ASSINAT: 27/09/2018; CONTRATADO: Automec 
Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda; CNPJ nº 06.165.580/0001-53;ENDEREÇO: 
Rua Presidente Vargas, n.º 2471, no município de Indaiatuba/SP; OBJETO: Aquisição 
de uma carregadeira compacta; VALOR: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil 
reais); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 186/2018; 
FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/04/2019.

Segunda Alteração do Edital – Pregão nº 051/2019 – Processo nº 076/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do processo 
mencionado acima, cujo o objeto é aquisição de Caminhão pequeno porte com carroceria 
metálica, zero quilômetro, foi alterado. 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, 05 de abril de 
2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

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 oficiais:

Decreto Executivo 192 de 29.03.2019……….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 901.634,29.
Decreto Executivo 197 de 29.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 95.082,61.
Decreto Executivo 198 de 29.03.2019…………Dispõe sobre a modificação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 202 de 2.04.2019…………Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 16.509,00.
Decreto Executivo 203 de 2.04.2019…………Fixa valores de pagamento 
do auxílio-transporte aos estudantes para o exercício de 2019, conforme Lei 
Municipal n.º 4.962, de 7 de fevereiro de 2017.
Decreto Executivo 204 de 4.04.2019…………Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 40.000,00.
Decreto Executivo 205 de 4.04.2019…………Dispõe sobre a modificação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 206 de 4.04.2019…………Institui a Sala de Situação, 
Coordenação e Controle para enfrentamento das Arboviroses Urbanas 
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti e dá outras providências.
Decreto Executivo 207 de 4.04.2019…………Dispõe sobre a nomeação dos 
membros do Grupo Técnico da Vigilância Sanitária.
Decreto Executivo 208 de 4.04.2019……….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 10.000,00.
Portaria 364 de 2.04.2019………….Exonera Luana Thaise Costa de Souza do 
cargo de Monitor de Creche.
Portaria 365 de 2.04.2019………….Retifica dispositivo da Portaria n.º 1.176, de 
20 de dezembro de 2018.
Portaria 366 de 4.04.2019………….Torna sem efeitos a Portaria n.º 249 de 8 de 
março de 2019.
Portaria 367 de 4.04.2019………….Torna sem efeitos a Portaria n.º 251 de 8 de 
março de 2019.
Portaria 368 de 5.04.2019………….Autoriza Viviane Cristina Witzel a utilizar a 
quadra da EMEF Prefeito Ezio Paccola.
Portaria 369 de 5.04.2019…………Nomeia Elisângela Maria Coteiro Gamito 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 370 de 5.04.2019…………Nomeia Tânia Miranda Pereira Luchesi para 
a função temporária de Professor de Educação Infantil I.
Ordem de Serviço 001 de 11.03.2019……...Regulamenta a responsabilidade 
médica no fornecimento da Declaração de Óbito. 

Lençóis Paulista, 5 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2019 •B4

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:
 
PEDRO HENRIQUE ABADE e FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, comprador; convivente em união 
estável, nascido em Macatuba - SP, aos 05/08/1989, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de IZALTINO APPARECIDO ABADE e de ANA 
MARIA BOLONHA ABADE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorcia-
da, médica veterinária; convivente em união estável, nascida em Lençóis Paulista 
- SP, aos 26/12/1979, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
LUIZ CARLOS MIGLIORINI e de MARIA TERESA MARTINS MIGLIORINI.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
CARLOS ANTONIO DE REZENDE e VANILDA VIRGINIA ROSA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, analista de materiais, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 06/03/1964, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de JOSÉ VALDO  DE REZENDE e de LEONIDIA ALVES 
DE REZENDE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nas-
cida em Lençóis Paulista - SP, aos 28/02/1974, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de JOSE ANTONIO ROSA e de TERESINHA DE JESUS 
SIQUEIRA ROSA.
 
CARLOS EDUARDO DE LIMA e FERNANDA MARIA PLACCA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, convivente em união 
estável, nascido em Macatuba - SP, aos 28/06/1991, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de LÍGIA MACIÉL DE LIMA; e a pretendente: nacio-
nalidade brasileira, solteira, enfermeira, convivente em união estável, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 14/08/1982, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, fi lha de PAULO ROBERTO PLACCA e de MARISTELA SILVA PLACCA.

FABIANO DE SOUZA e QUÉZIA DE REZENDE, sendo o pretendente: na-
cionalidade brasileiro, divorciado, zelador, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
25/08/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de BENEDI-
TO APARECIDO DE SOUZA e de CÉLIA REGINA FERRAZ DE SOUZA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, secretária, nascida em Lençóis Pau-
lista - SP, aos 09/06/1989, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
BENEDITO ARLINDO DE REZENDE e de IRACI CANDIDO DE REZENDE.
 
ISRAEL MORENO e ELISÂNGELA APARECIDA LINO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, trabalhador rural, nascido em Bauru - SP, aos 
18/02/1975, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de BENEDI-
TO MORENO e de CACILDA AFONSO MORENO; e a pretendente: nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em Araras - SP, aos 28/03/1975, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO LINO e de RITA 
DE CASSIA DIAS LINO.
 
RAFAEL RAMOS GILIOLI e JANAÍNA RAMOS DE MACEDO, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, administrador de pessoal, convive em 
união estável, nascido em Macatuba - SP, aos 23/06/1982, residente e domicilia-
do em Lençóis Paulista - SP, fi lho de HÉLIO GILIOLI e de MARIA VANDA 
RAMOS GILIOLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
convive em união estável, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/02/1985, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de AMARILDO RAMOS DE 
MACEDO e de SANDRA APARECIDA FERNANDES DE MACEDO.
 
REGINALDO DA SILVA PERES e ANGELITA APARECIDA PICOLI, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, operador de colhedora, nasci-
do em Lençóis Paulista - SP, aos 28/05/1976, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA PERES e de VERA LÚCIA FERNANDES 
PERES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 20/10/1979, residente e domiciliada em Lençóis Pau-
lista - SP, fi lha de EMILIO PICOLI e de NADIR RODRIGUES TANGERINO 
PICOLI.
 
SILVANO MARTINS e SANDRIELI SAMARA DA CUNHA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de produção, nascido em Cor-
nelio Procopio - PR, aos 27/10/1973, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, fi lho de OTÁVIO MARTINS e de JORGINA BENTA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 01/10/1993, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, fi lha de ALCIDES DA CUNHA e de APARECIDA DE FÁTIMA CUNHA.

FRANCISCO ANTONIO GRILLO JÚNIOR e RAIANI MINATEL, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, médico, convive em união estável, nas-
cido em Lençóis Paulista - SP, aos 16/08/1980, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de FRANCISCO ANTONIO GRILLO e de REGINA MARIA 
ANDRETTO GRILLO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, advo-
gada, convive em união estável, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 01/11/1991, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de NILSON APARECIDO 
MINATEL e de RITA DE CÁSSIA DE SOUSA MINATEL.
 

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, 04 de abril de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ASSINE E ANUNCIE!

(14) 3269-3311

UM SENHOR JORNAL

NOTIFICAÇÃO 

Beneficiário portador do CPF Nº 17.864.466/0001 Cartão Unimed nº 
0233.3376.000001.00-2,  favor entrar em contato conosco através do 
telefone: 14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente 
na sede da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de 
solucionar a situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena 
de suspensão do atendimento e / ou cancelamento do contrato do seu 
Plano de Saúde.

Unimed Lençóis Paulista – 
Cooperativo de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA 
ANUAL DE FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE 
AREIÓPOLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: LUIS GUILHERME MATIAZI VAZ
END: RUA GIACOMO BAILO
CEVS: 350360401-863-000084-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS GUILHERME MATIAZI VAZ
CPF: 309896998-97
DATA DE VALIDADE: 25/03/2020

RAZÃO SOCIAL: LUCIANA ROSA DA SILVA
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 1670 FUNDOS
CEVS: 350360401-865-000012-1-0
RESPONSÁVEL LEGAL: LUCIANA ROSA DA SILVA
CPF: 357060228-10
DATA DE VALIDADE: 12/03/2020

RAZÃO SOCIAL: HELIO HENRIQUE DOS SANTOS
END: RUA JOSÉ BENTIVENHA, 29
CEVS: 350360401-561-000196-1-5
DATA DE VALIDADE: 30/01/2020

RAZÃO SOCIAL: CAVALLERO & MORELLI PANIFICADORA LTDA.
END: RUA AMÂNCIO ROMUALDO DA SILVA, 247
CEVS: 350360401-109-000006-1-2
DATA DE VALIDADE: 10/01/2020

RAZÃO SOCIAL: MARIA ANTONIA GRIFANTI - ME
END: RUA FRANCISCO DOS ANJOS LOPES,  84
CEVS: 350360401-471-000026-1-5
DATA DE VALIDADE: 07/12/2020

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

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

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

RAZÃO SOCIAL: ELTON CLAUDIO DOS SANTOS 30799677809
END: RUA MARCELINO PEREIRA DA CRUZ, 227
CEVS: 350360401-561-000206-1-3

RAZÃO SOCIAL: FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS 
46179243883
END: RUA CANUTO HELENE, 327
CEVS: 350360401-561-000207-1-0

RAZÃO SOCIAL: JOÃOPAULO RABELLO
END: RUA ERASMO DE MORAES, 235
CEVS: 350360401-561-000193-1-3

RAZÃO SOCIAL: DAIANE INGRID DA SILVA DIAS 42569546860
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 108
CEVS: 350360401-561-000210-1-6

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL JACYARA VARIEDADES EIRELI ME
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 275
CEVS: 350360401-472-00043-1-6

RAZÃO SOCIAL: MARIA ANDREIA MORELLI ME
END: RUA ADELINO AUGUSTO BRAS, 136
CEVS: 350360401-472-000008-1-7

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO HENRIQUE DOMINGUES
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 196
CEVS: 350360401-960-000070-1-3

RAZÃO SOCIAL: LUCAS ALVES 33648487850
END: RUA 3 DE MAIO, 37
CEVS: 350360401-561-000167-1-3

AREIÓPOLIS, 03 DE ABRIL DE 2018

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais e, de 
conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de Maio de 2000. Faz saber a quem interessar possa, especial-
mente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar 
Audiência Pública para elaboração, discussão e aprovação da Lei de Diretriz-
es Orçamentárias para o exercício de 2.020, no seguinte local, data e horário:

Local – Câmara Municipal de Areiópolis
Rua – Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 – Vila Cremer.

Data: 09 de Abril de 2.019.

Horário: 19h30

Assim, todos fi cam devidamente convocados para querendo, participarem 
desta audiência.

Areiópolis, 03 de Abril de 2.019.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 03/2019. Processo n.º 373/2019. 
Edital Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Objeto: Contrata-
ção de empresa para a execução obra de infraestrutura para cabeceira de 
ponte na Rua Antonio Gonçalves da Silva, Centro/Conjunto Habitacional 
Nosso Teto de Areiópolis, conforme memorial descritivo, planilha orça-
mentária, cronograma físico – desembolso e aplicação de recurso e projeto 
completo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, em 
atendimento ao Convênio 109/2016, fi rmado entre o município de Areiópo-
lis e o Estado de São Paulo por intermédio da Casa Civil – Subsecretaria 
de Relacionamento com Municípios. Os envelopes serão recebidos até às 
09:00 horas do dia 23/04/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópo-
lis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encon-
tra-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, 04/04/2019. Antonio Mar-
cos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de Licitação. Tomada de Preços 
n.º 04/2019. Processo n.º 374/2019. Edital Tipo: Menor Preço. Critério de 
julgamento: Global. Objeto: Contratação de empresa para a execução obras 
de drenagem de águas pluviais com galeria, bocas de lobo, guias e sarje-
tas, pavimentação em CBUQ e sinalização viária horizontal na Rua Antonio 
Gonçalves da Silva, Centro/Conjunto Habitacional Nosso Teto de Areiópo-
lis, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico 
– desembolso e aplicação de recurso e projeto completo, constantes do anexo 
I, que é parte integrante do presente edital, em atendimento ao Convênio 
109/2016, fi rmado entre o município de Areiópolis e o Estado de São Paulo 
por intermédio da Casa Civil – Subsecretaria de Relacionamento com Mu-
nicípios. Os envelopes serão recebidos até às 14:00 horas do dia 23/04/2019, 
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 interessa-
dos 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, 04/04/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO 

DE AÇÃO SOCIAL – OSAAS Nº 01/2019

A “OSAAS” – Organização Santo Antonio de Ação Social, localizada 
na rua Lucillo Delamura, nº 1-50, nesta cidade de Macatuba, nos termos do 
artigo 13 de seu estatuto social, pelo Presidente do Conselho de Administ-
ração, em primeira convocação, convoca por meio do presente Edital todos 
os seus sócios para comparecerem em sua sede, no dia 17 de abril de 2019, 
às 18h30m, a fi m de reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária. Caso não 
seja alcançado o número mínimo de sócios (metade mais um) desde já fi ca 
em segunda convocação, convocados para, uma hora depois, quando a As-
sembléia se realizará com qualquer número.

Na ordem do dia dos trabalhos constará a eleição dos novos membros do 
Conselho Fiscal e apresentação da prestação de contas do exercício de 2018.

Macatuba, 6 de abril de 2019.

Carmen Gonçalves Pafetti
Presidente do Conselho de Administração

Edmilson Martins
Diretor Executivo

OSSAS - Organização 
Santo Antonio Ação Social

Rua Lucillo Delamura, 1-50 - Jardim Capri - 
CEP: 17.290-000 – Macatuba – SP - Fone: (14) 3268-
1293 - (14) 3268-1207 - CNPJ 54.724.083/0001-90

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,50.

ATOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Ato nº 021/2019 de 01/04/2019 – Exonera servidor Eleutério Martins Pereira 
da função gratifi cada de Encarregado da Manutenção, Controle e Conserva-
ção de Veículos.
Ato nº 022/2019 de 01/04/2019 – Nomeia servidor Selmo José de Matos 
para exercer a função gratifi cada de Encarregado da Manutenção, Controle e 
Conservação de Veículos.
Ato nº 023/2019 de 02/04/2019 – Nomeia servidora Tatiana Ap. Zuntini 
Zanelato para exercer a função gratifi cada de Encarregado do Arquivo.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 04 de abril de 2019.
_______________________________________________

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 123,85.

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

Portaria n.º 018/2019 de 05.04.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, à Servidora da Prefei-
tura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. ROMILDA LUCHEIZ, ocupante do 
cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental I, com fundamento na Lei 
Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 6.º da Emenda 
Constitucional n.º 41/2003, com início do benefício em 08.04.2019.

Portaria n.º 019/2019 de 05.04.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, ao Servidor da Prefei-
tura Municipal de Lençóis Paulista, Sr. LUIS CARLOS ALVES, ocupante 
do cargo efetivo de Motorista, com fundamento na Lei Complementar Mu-
nicipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 
47/2005, com início do benefício em 08.04.2019.

Portaria n.º 020/2019 de 05.04.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, ao Servidor do Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, Sr. DIONIZIO CESCHI-
NI FILHO, ocupante do cargo efetivo de Químico, com fundamento na Lei 
Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da Emenda 
Constitucional n.º 47/2005, com início do benefício em 08.04.2019.

Portaria n.º 021/2019 de 05.04.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, à Servidora da Prefei-
tura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. SILMARA DE LIMA OLIVEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, com fundamento 
na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da 
Emenda Constitucional n.º 47/2005, com início do benefício em 10.04.2019.

Lençóis Paulista, 05 de abril de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 51,10.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Abril de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,95.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/19
COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista/SP comunica aos interessados 
que se encontram-se disponíveis nos sites www.lencoispaulista.sp.gov.br, e 
www.institutomais.org.br a Homologação das Inscrições e Deferimento e In-
deferimento das mesmas, referente ao Edital do Concurso n.º 01/19.

Abre-se prazo recursal, conforme Edital.

Lençóis Paulista, 5 de abril de 2019.

RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA
Comissão Municipal de Serviço Civil

Rescisão da Ata Registro de Preços, nº 153/2018; Data Assinat: 21/03/2019; 
Contratado: Ventura Recauchutagem Prestador de Serviço e Comércio de 
Pneus Ltda: Rua: Egydio Paccola n.°171, município de Lençóis Paulista/sp; 
CNPJ: 05.878.963/0001-06: objeto: rescisão amigável com anuência de am-
bas as partes; Modalidade: Pregão n° 0079/2018; fundamento: art. 79, inciso 
ii da lei 8.666/93; Data Public: 06/04/2019.

Lençóis Paulista, 05 de Abril 2019.

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

Contrato nº 040/2019; DATA ASSINAT: 04/04/2019; CONTRATADO: 
A S Nascimento Ambiental Serviços Urbanos Eireli-EPP: CNPJ nº. 
10.723.250/0001-03: ENDEREÇO: Rua Alfredo Chiari, n.º 378, Município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa para reforma e 
ampliação do prédio do Ambulatório de Especialiades Dr. Antônio Tedesco; 
VALOR: R$ 368.604,05  (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quatro 
reais e cinco centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 
002/2019; FUNDAMENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 06/04/2019.

Contrato nº 039/2019; DATA ASSINAT: 04/04/2019; CONTRATADO: 
A S Nascimento Ambiental Serviços Urbanos Eireli-EPP: CNPJ nº. 
10.723.250/0001-03: ENDEREÇO: Rua Alfredo Chiari, n.º 378, Município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa para reforma do 
prédio do RAIS Mulher; VALOR: R$ 196.201.76 (cento e noventa e seis mil, 
duzentos e um reais e setenta e seis centavos); MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS n.° 002/2019; FUNDAMENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 06/04/2019.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOL 1.8 02 portas, 
cor branco e Corsa 4 
portas 1.6 completo. 
Tratar (14) 99693-8389

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

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI FLEXPOWER 
2006 em ótimo estado 
- procedência – 07 
lugares - documen-
tada - aceito troca. 
Troca só carro ou 
moto de menor valor e 
a diferença em dinhei-
ro, valor R$ 26.000,00. 
Falar c/ (14) 9.9793-
7010 vivo whats.

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

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

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

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

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

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

GOL G5 POWER 
1.6 2013 Cor prata, 
único dono, completo 
+ AIRBAG e ABS. 
Tratar: (14) 99103-7787 
(WhatsApp)

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

ASTRA SEDAN 2.0 
Advantage 2007 preto. 
Único dono. Baixa km. 
Piloto automático. 
Pneus novos. Super. 
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

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

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

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

RENAULT SCENIC 
expression. Ano 2007, 
16v, completo, fl ex., 
cor prata, valor R$ 
14,900,00. Tratar: (14) 
98825-2339 ou (14) 
3264-9223.

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

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

CORSA ANO 2012 
completo, cor prata, 
valor- R$ 22.000,00. 
Tratar: (14) 99702-
7108 ou (14) 99782-
3883.

FUSCA ANO 1970, 
cor branco, valor R$ 5 
mil, documentação em 
ordem e bom estado 
(14) 99622-4838.

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

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

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

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

VENDO BROS 150 
ESD ano 2008, cor 
vermelha com baú e 
protetor. Tratar: (14) 
99635-6661

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.

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

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

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

PROJETO E arquitetu-
ra - Obras residenciais 
e comerciais. Regulari-
zação e documentação 
junto à prefeitura. 
Janpe Engenharia, rua 
José do Patrocínio, 847 
- (14) 3264-9774.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

CHECK LAUDO 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEM ESTAR – 
Clínica de fi sioterapia, 
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 ar-
mários embutidos, es-
tantes, copa e cozinha 
em fórmica, móveis sob 
encomenda. Endereço: 
Av Nove de Julho, 633, 
Centro. Telefones (14) 
3263-0300/ 3263-3300/ 
Whats 99634-9647

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

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

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

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

PRECISANDO CAL-
CULAR 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 
limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, piscina 
e pinturas em geral. 
AV: Dante Andreoli 
nº 365-Monte Azul. 
Tratar com Waldyr (14) 
99815-4447 ou (14) 
98106-0858

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes revestido 
em chapas de alumínio 
– estruturas e esqua-
drilhas metálica em 
geral. Pontualidade, 
efi ciência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. Tratar: 
0800.7794100 ou (14) 
99650-3279

ACADEMIA DE judô 
AKI – Rua: Rio Grande 
do Sul nº 340 Vila Cru-
zeiro / 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 (enfermeira) 
possuo carta de habi-
litação, tenho vários 
horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 
ou (14) 99770-0265.

SALÃO DE Beleza 
Fernanda Graziella 
– AV: 9 de julho nº 
656 centro. Tratar: 
(14) 3263-0766 / (14) 
99750-8200 / (14) 
99641-0897 / (14) 
99866-5093. Estamos 
com pacotes incríveis 
com depilação 
feminina 

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

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

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

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

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

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

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

 O SESI Lençóis Pau-
lista recruta Pessoas 
com Defi ciência e Rea-
bilitados do INSS para 
o cargo de Auxiliar de 
Cozinha. Cadastre seu 
currículo no sitehttps://
curriculo.sesisenaisp.
org.br/pcd e associe 
seu relatório médico 
com respectivo CID. Os 
requisitos para a vaga 
consultar no site.
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Classifi cados

DIVERSOSALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

JD. AMÉRICA, 04 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ carros – R$ 
250.000,00.

CENTRO, 03 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área de serviço e  
garagem – R$ 380.000,00. 

VILA MAMEDINA, 03 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem – R$ 250.000,00. (TEM 
ACESSO POR DUAS RUAS) 

RES. STA TEREZINHA I, Casa Nova c/ 
02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, lavanderia e 
entrada p/ 02 carros – R$ 225.000,00. Aceita 
Financiamento.

JD. PRINCIPE, 03 dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem p/ 02carros. - R$ 
310.000,00.

JD. EUROPA, CASA NOVA c/ 03
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia e entrada p/ carros – R$ 
295.000,00. Aceita Financiamento.

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. MARIA LUIZA I c/ 
228,59m² - R$ 115.000,00

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

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

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

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas Ar-
tísticas com desenhos 
para fachadas comer-
ciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243.

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 orga-
nização e disciplina. 
Atuo em Residências, 
Escritórios e Consul-
tórios. (Escritórios 
e Consultórios 
Disponível Faxina a 
Noite) tratar: (14) 9 
9702-5096

PREOCUPADO SE 
as mudanças nas 
regras de aposenta-
doria afetarão você?  
Faça uma consulta 
conosco e entenda.  
sem compromisso. 
Escritório Contábil G5 
Contec Ltda Rua José 
do Patrocínio nº 591, 
Centro, Lençóis Pta 
– SP Fone: (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

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

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

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

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

NEY FRANGO 
assado, dentro do 
Varejão. Temos frango 
recheado, costela, 
pernil, linguiça e 
coxa e sobrecoxa. 
Tratar (14) 3263-1867/ 
99696-7124 Venha se 
deliciar com nossas 
delícias!

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

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

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

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

VENDO FORNO 
elétrico. Tratar com 
Nivaldo - Roça Urba-
na (14) 99761-1693

MÓVEIS UTEN-
SÍLIOS rústicos do 
Cateretê Bar, ver e 
negociar. Tratar c/ 
Nivaldo Bispo (14) 
99761-1693.

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

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

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

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

VENDO MADEIRA-
MENTO de demoli-
ção de telhado pero-
ba 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

VENDO 01 car-
retinha baú com 
03 opções: 01 baú 
emborrachado, 02 
cabeçote para bote, 
03 pranchas para 
motos licenciada. 
Tratar: (14) 99711-
0563

MOTOR POPA 15 
HP Mercuri – super. 
semi novo. Tratar: (14) 
99711-0563

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

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

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

12/04 – Jacutin-
ga e Monte Sião 
compras e passeios. 
Tratar: com Ivani 
(14) 3264-8436 / 
(14) 99724-8206 
ou com Izabel (14) 
99682-9892

18 A 21/04 – praia 
de Caraguatatuba. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892

18 A 21/04 – Praia 
Grande. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-
8436 / 99724-8206 
ou com Isabel (14) 
99682-9892 

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

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

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, almo-
ço, 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 – Cam-
pos do Jordão com 
pousada 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 tren-
zinho, transporte 
e guia – Festival 
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 

01/09 – Holambra 
festa das fl ores. 
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 Ubatu-
ba, Praia Grande, 
Santos, Balneário 
Camburiú. Tratar com 
bete (14) 99738-0539

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

EXCURSÃO SHOW 
do Padre Alessandro 
Campos na cidade 
de Bofete estado de 
São Paulo, no dia 
21/04 interessados 
tratar pelo fone: (14) 
99743-5826

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 momento 
de sua cerimônia 
seja inesquecível, 
com repertório 
eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Conta-
tos: 99124-9296 
(Cléo), 99839-0390 
(Nanci) e 99112-
3352 (Néia). E mail: 
sonoravf@gmail.
com.

GI BISCUIT - 
lembrancinhas para 
todas as ocasiões, 
topo de bolo e per-
sonagens, aceita 
encomendas. Tratar 
(14) 99619-1155.

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

CHACARA P/ FES-
TAS – 2 quartos,1 
sala,1 coz,área 
de serviço, salão, 
churrasqueira, pis-
cina, quadra para 
esportes. Contato 
(14) 997727315

CASA CENTRO Rua 
Piedade, esquina com 
AV: Brasil, 03 dormi-
tórios, 02 salas, 02 
banheiros e garagem 
ampla. Tratar: (14) 
99169-3469. 

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 VILLA 
Splendore - Vendo 
apartamento. Fone (14) 
9.9870-0202

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

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

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

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

RESIDENCIAL 
PLANALTO nova 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, área de serviço. 
R$ 220.000,00 aceita 
fi nanciamento. Consult 
Imóveis 14-3263-1118

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

VENDO CASA exce-
lente, 550m² de área 
construída, mobiliada – 
Clube de Campo Água 
Nova / São Manoel. 
Tratar: (14) 3263-2105 
CRECI 41388

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 Residen-
cial Jacarandá (aceito 
carro ou moto como 
parte de pagamento). 
(14) 98141-3822

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

VENDE-SE APAR-
TAMENTO Morumbi, 
105m², R$ 360,000.00, 
02 vagas de garagem. 
Tratar:(14) 99712-0847

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

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

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

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

JD. PRINCÍPE 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, área de 
lazer c/ churrasqueira 
despensa e garagem. 
Sala comercial c/ ba-
nheiro. – R$ 250.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO JARDIM 
Europa superior: 03 
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 FLAMBOYANTS 
– Bauru: 03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha pla-
nejada, área de serviço, 1 
vaga de garagem cober-
ta. 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 APARTAMEN-
TO no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros tempe-
rados. 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, lavanderia 
coberta, garagem para 
02 carros. Valor R$ 
270,000.00 (negociável). 
Aceita fi nanciamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 
ou (14) 99184-2567

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

VENDE-SE CASA + 
Terreno – 03 quartos, 
01sala, 01 cozinhas, sala 
de jantar, 02 banheiros, 
lavanderia e garagem. 
Rua: José Raphaeli nº 
339 Maria Luiza l. Tratar: 
(79) 99882-8827 ou (14) 
99898-0598.

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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

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

APARTAMENTO 
RIBEIRÃO Preto com 
03 quartos e 02 banhei-
ros. 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 Edícula 
com 03 comados, ba-
nheiro e área de serviço 
na Rua: Jorge Amado 
nº 411 Bairro Cecap. 
Tratar: (14) 3264-7926 
ou (14) 99806-7878
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

GUARUJA TEMPO-
RADA –apartamento 
para 8 pessoas,1 
garagem,1 quadra da 
praia das Pitanguei-
ras,2 quadras do 
shopping. Contato (14) 
99772-7315

GUARUJA TEMPO-
RADA – Praia das Pi-
tangueiras – quitinete 
para 4 pessoas, sem 
garagem,2 quadras do 
shopping. Contato (14) 
99772-7315

CASA - vila Mame-
dina rua: Otaviano 
Brizola nº 67 03 
quartos (sendo 01 
suítes), sala visitas, 
sala jantar, cozinha, 
banheiro, corredor 
(área circulação), ga-
ragem, casa toda em 
Lage, varanda, amplo 
quintal com frutas ja-
buticaba, caju, goiaba, 
acerola, limão rosa 
e galego etc.). Tratar 
(14) 99711-6711 

ALUGO PASTO com 
15 m², 4 divisões, 
água, luz, estabulo, 
triturador. Bem pró-
ximo à cidade. Ótimo 
preço. Tratar: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834.

CASA – JD, Caju – 2 
quartos,1 sala,1 banh, 
1 coz,1 lavanderia,3 
garag (1 cob). Cód 
02479.Imobiliária 21. 
Tels. (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

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

CASA – Marimbondo 
– 4 quartos (sendo 3 
suítes),2 salas,1 coz 
americana, área de 
serviço3 garag cob,2 
churrasq. Cód 02555. 
Imobiliária 21. Tels. 
(14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Marimbondo 
– 3 quartos (sendo 1 
suíte),2 salas,2 coz,1 
banh,4 garag cob,1 
quarto no fundo. Cód 
02586. Imobiliária 21. 
Tels. (14) 32630021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 1 
quarto sendo suíte 
c/ armários embut,1 
sala,1 coz,1 banh,1 
garag desc. Cód 
02607. Imobiliária 21. 
Tels. (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 4 
quartos (sendo 2 
suítes),2 banh,2 
salas,1 coz planejada, 
piscina, churrasq. Cód 
02610. Imobiliária 21. 
Tels. (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos,1 sala,1 copa,1 
coz,2 banh,1 lavande-
ria,3 garag cob,canil. 
Cód 02764. Imobiliária 
21. Tels. (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 5 
quartos (sendo 2 
suítes,1 banh),1 
sala,1 coz,2 la-
vanderias,2 garag 
cob,churrasq,quintal 
amplo. Cód 0010. 
Imobiliária 21. Tels. 
(14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

BARRACÃO – Rod, 
Mal. Rondon – 2 
galpões c/ sanitários 
especiais. Cód 02715. 
Imobiliária 21. Tels. 
(14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

S. COMERCIAL – 
Nova Lençóis – 80m² 
de área construída, 
quintal peq,1 coz 
peq,banh c/ adaptação. 
Cód 02475/02474. 
Imobiliária 21. Tels. 
(14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

S. COMERCIAL – 
Núcleo – sala de 4x3,5 
m, entrada e banh 
com adaptação. Cód 
02482. Imobiliária21. 
Tels. (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

S. COMERCIAL – 
Antonieta I – 50 m² 
de área construída,1 
sala,2 banh azulejada, 
garagem coberta. Cód 
02594. Imobiliária 21. 
Tels. (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

SITIO VARGEM 
Limpa 2 Alqueires, 
Casa com varanda, 03 
Quartos, Suíte com Ar 
Condicionado, Cozinha, 
Banheiro Social, Poço 
Artesiano, Mangueira, 
Pastagem, Plantação 
de Milho a 12 km de 
Lençóis, aceito resi-
dência como parte do 
negócio. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

REGIONAL ANDRA-
DE Assessoria Rural 
LTDA. Vai comprar seu 
imóvel rural? Consulte 
um Gestor Ambiental, 
assessoria em regu-
larização e avaliação 
de conformidade. 
Tratar (14) 99683-6437, 
www.regionaltodara-
ca.blogspot.com

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO ESQUINA 
225 m2 R$ 132.000 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTA TEREZI-
NHA: 02 Terrenos 
200 m² avenida 
Jacomo Augusto 
Paccola (Próximo a 
Zap) 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 TERRENO 
JD Planalto parte 
alta, 200m². Tratar 
(14) 99712-0847 

VENDO TERRENO 
em Alfredo Guedes 
971m², em ótima 
localização - valor R$ 
85 mil. Tratar: (14) 
99622-4838

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

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

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

Paulo e Rosane, no almoço da 
Paróquia São José 

Estefan, Helena e Letícia, no almoço da 
Paróquia São José

Alexandra e Simone, no almoço da 
Paróquia São José

Vania e Avelino, no almoço da 
Paróquia São José

Ivanildo e Daniela, no almoço da 
Paróquia São José

Delamura e Vera, no almoço da 
Paróquia São José

Sueli e Manoel, no almoço da 
Paróquia São José

Gláucia, Andreia e Duarte, no almoço da 
Paróquia São José 

Ana Alice, Ana Luísa e José Augusto, 
no almoço da Paróquia São José
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No último domingo (31), centenas de pessoas participaram do almoço festivo realizado na 
Paróquia São José, em Lençóis Paulista. Confira alguns registros da Cíntia Fotografias!

DATA ESPECIAL - Sheila Baraunas estreia 
idade nova hoje (6) e recebe as felicitações dos 
amigos e da família. Paz e bem!

RÁ-TIM-BUM - Arthur Borin Lopes completa 
três aninhos neste domingo (7) e ganha o 
carinho de toda a família. Muita saúde!

NOVO CICLO - Dulcineia Cristina aniversariou 
nessa sexta-feira (5) e festejou com seus 
familiares e amigos. Tudo de bom!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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FICANDO MAIS 
VELHO - Douglas 
Coneglian faz 
aniversário neste 
domingo (7) e 
comemora a data ao 
lado da família e dos 
amigos. Parabéns!

DIA DE FESTA  
Wagner Gonçalves 
aniversaria neste 
sábado (6) e recebe 
os cumprimentos dos 
amigos e familiares, 
que desejam 
felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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