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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

SÁBADO, 20/04
Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As 
nuvens aumentam no 
decorrer da tarde.

SEXTA-FEIRA, 19/04
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Prefeitura e Polícia Militar mudam 
esquema de trânsito da Facilpa
Reunião entre Prado de Lima, PM, Tipó e Demutran definiu mudanças; prioridade, segundo eles, continua sendo a segurança das pessoas que frequentam a feira
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O esquema para a interdição das 
vias durante a realização da Facilpa, 
que neste ano acontece entre os dias 
26 de abril e 5 de maio, vai sofrer al-

terações para garantir a mobilidade ur-
bana, a segurança dos visitantes e a co-
modidade dos moradores que residem 
no entorno do Recinto de Exposições 

José Oliveira Prado. O planejamento 
das ações foi concluído nesta sema-
na, durante encontro entre o prefeito 
Anderson Prado de Lima, o vereador 

Tipó, o tenente PM Rodrigo José Fran-
co, e o coordenador do Departamento 
Municipal de Trânsito (Demutran), 
Luiz Mariano. Depois desta reunião, 

fi cou decidido que neste ano não serão 
usadas barreiras fi xas e que as interdi-
ções serão realizadas nos momentos de 
maior necessidade. A3

FUTSAL

UME e Júlio Ferrari 
são os campeões 
da temporada

Depois de quase três meses 
de disputa, chegou ao fi m a Copa 
Lençóis de Futsal 2019, organiza-
da e promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista. Os campeões da edição 
foram Unidos do Júlio Ferrari, que 
levou a série Prata e UME, que fa-
turou a série Ouro, que levaram a 
melhor sobre Zóio FC e Athletic 
Futsal, respectivamente. A5

NA CONTA SERVIÇO

Polícia Militar 
apreende arma de 
fogo no Centro

Prefeitura mantém 
coleta de lixo hoje 
e amanhã (20)

Na tarde de quarta-feira (17), a 
equipe de Força Tática da Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista apreendeu uma 
arma de fogo no Centro. A ocorrência 
foi registrada, após uma equipe, co-
mandada pelo Sargento Lucas, receber 
informação de que um indivíduo esta-
ria armado com uma pistola 380, pró-
ximo à um supermercado no Centro 
da cidade. A equipe, então, se deslocou 
até o local, e deteve W.M., de 30 anos. 

Para evitar o acúmulo de ma-
terial no final de semana, a Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA) vai manter a 
coleta de lixo hoje, sexta-feira 
Santa, e no sábado (20), nos bair-
ros onde o serviço é realizado 
normalmente. Já a coleta seletiva 
(material reciclável) será suspen-
sa nesses dias e será retomada na 
segunda-feira (22).

RAINHARAINHA
DA FACILPADA FACILPA

Na noite da última quarta-feira (17), o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti 
recebeu a grande final do concurso Rainha da Facilpa (Feira Agropecuária 

e Industrial de Lençóis Paulista) 2019. A final disputada por 10 finalistas 
selecionadas pelo voto popular foram escolhidas na noite por um corpo 

de jurados que votaram e elegeram Maitê Heloize (Rainha), Flaviane Reis 
(Princesa) e Ana Laura Damaceno (Madrinha). A corte terá o prazer e a 
responsabilidade de representar a Feira durante os dez dias de evento.

COMEMORAÇÃO - Atletas e familiares da equipe Unidos do Júlio Ferrari celebram o título

FOGO - Pistola apreendida por PM

INFANTIL

“Pequena Magdalena” 
é atração no Teatro A7

MÚSICA

Em Canta Gospel 
acontece no sábado A7

SAÚDE

SUS terá nova vacina 
contra a meningite A8

Encenações da via sacra marcam as celebrações 
da Semana Santa em Lençóis Paulista e 

Macatuba nesta sexta-feira (19). Os fi éis que 
iniciaram a liturgia bíblica no domingo (14), 

com a celebração do Domingo de Ramos, ainda 
participam da programação que segue amanhã e 

no domingo, com vigília, procissões e missas. 
 Em Lençóis Paulista, os jovens da 

Paróquia São José, realizam hoje (19), a partir 
das 19h, uma Meditação Encenada, como tema 

central “As sete dores de Maria”. Em Macatuba, 
a partir das 16h, acontece a tradicional 

encenação da Paixão de Cristo. 

PAIXÃO DE
CRISTO

B1
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Opinião
PARA PENSAR
 “Quem quiser ser líder deve ser primeiro 

servo. Se você quiser liderar, deve servir.”
Versículo bíblico.

FRASE
 “Com ajuda da interpretação dos atores, pudemos reviver por quase 50 anos a 

história dos últimos dias de Cristo na Terra.”
Doralice Maria Artioli Munhoz, sobre a encenação da Paixão de Cristo, em Macatuba.
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Educação precisa de carinho

Decisão acertada

A 
mudança no trânsito anuncia-
da nesta semana pelo prefeito 
Anderson Prado de Lima, em 

reunião com o vereador Ailton Tipó 
Laurindo, com o tenente Franco, da 
5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista e Luiz Mariano, coorde-
nador da Demutran foi acertada. 
Há muito tempo a população que 

mora naquela região da cida-
de reclama da difi culdade de 
acesso durante a Facilpa (Feira 

Agropecuária, Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista).

Claro que a prioridade preci-
sa ser mesmo a segurança das 
pessoas que visitam a Feira e 

que também trabalham no local 
durante os 10 dias de realização 
do evento. Mas as reclama-
ções de algumas pessoas, prin-

cipalmente as mais ponderadas, 

se justifi cava: porque os locais não 
poderiam fi car abertos nos dias de 
pouco movimento, especialmente 
durante o dia?

Com essa alteração, em dois 
dias as ruas serão fechadas ape-
nas depois das 18h e em outro dia 
depois das 14h. Mas o próprio pre-
feito afi rmou que dependendo do 
movimento, outros dias podem ter 
as ruas abertas, conforme orienta-
ção da Polícia Militar. Além dessa 
mudança, as ruas de acesso ao 
Jardim Village também não serão 
fechadas, garantindo acesso facili-
tado aos moradores.

É importante que os órgãos de 
trânsito e a Polícia Militar, depois 
de encerrada a Facilpa, se reúnam 
para avaliar o impacto das mudan-
ças e se é possível fazer outras al-
terações para o próximo ano. 
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Lençóis está forte na agenda do 
Governo de São Paulo. No dia 9 de 
maio, reunião no gabinete do Secre-
tário da Fazenda, Henrique Meirelles, 
trata de assuntos específi cos de em-
presa local. O conteúdo da reunião 
não foi revelado, mas tem a ver com 
a atuação fi scal de poderoso grupo 
empresarial local.

MÃO AMIGA
Foi o deputado Herculano Pas-

sos  quem abriu espaço na agenda 
de Henrique Meirelles para tratar da 
demanda lençoense. Herculano e 
Henrique são do MDB. Herculano é 
deputado federal e Henrique Meirel-
les foi ministro da Fazenda e candi-
dato a presidente da República nas 
eleições de 2018.

DIESEL, ÁLCOOL E GASOLINA
Antes da reunião na Fazenda, 

outro encontro movimenta a agen-
da na Artesp, a agência paulista que 
cuida do transporte no Estado. Este 
foi marcado pelo deputado federal 
Arnaldo Jardim (CIDADANIA) e será 
no dia 6 de maio. Lideranças políti-
cas e empresários locais sentam-se 
à mesa para debater o tráfego pesa-
do que deve ser gerado a partir das 
obras da RGE, grupo que adquiriu a 
Lwarcel.

OLHO NA PISTA
Há uma preocupação muito gran-

de com a capacidade atual da rodovia 
Marechal Rondon e o fl uxo aumenta-
do por conta das obras de ampliação 
e a entrada em operações da nova 
unidade da RGE. É consenso que o 
movimento excessivo de veículos 
pesados e leves vai causar transtor-
nos aos usuários da SP 300. O temor 
é que o transtorno vire caos.

FAIXA LATERAL
O que se desenha é planejar e 

executar em tempo recorde pistas 
marginais no trecho urbano da Ma-
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José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral e do-

cente universitário. Foi Secretário 
da Educação de São Paulo entre 
janeiro de 2016 e abril de 2018.

Não é surpresa que a edu-
cação brasileira esteja em 
situação de penúria. Já esti-

vemos em patamares melhores. 
Isso quando a Pátria não esta-
va imersa nesse imenso lodaçal 
que é a falta de ética, de moral, 
a subverter a política partidária 
e a desaguar numa crise crôni-
ca – o que é uma contradição em 
termos, pois crise é passageira – 
que afeta economia e fi nanças.

Quando os valores se esva-
em, não há como fazer com que 
a educação cumpra com a trípli-
ce fi nalidade que o constituinte 
elegeu para ela: formar seres hu-
manos integrais, qualifi car para o 
trabalho, capacitar para o exercí-
cio da cidadania. 

A descrença na Democracia 
Representativa é um fator de 
frustrante desalento. Quem é que 
se sente representado? Quem é 
que tem absoluta confi ança nos 
representantes?

A educação pública sempre foi 
tratada como um custo excessi-
vo, com suas verbas “carimba-
das”, não como investimento em 
pessoas. Por isso, mesmo que a 
quantia destinada ao ensino seja 
crescente, o fermento da con-
fi ança, do entusiasmo, da certe-
za de que esse o caminho para 
a redenção de todo ser humano 
de suas naturais limitações, não 
entra como ingrediente impres-
cindível.

Os profi ssionais da educação 
merecem tratamento de anta-
gonistas. Não são considerados 
parceiros. Docentes desestimu-
lados, desrespeitados e mal re-
munerados não conseguem “dar 
o sangue”, nem assumir o papel 
que se espera, no Século XXI, 
para um verdadeiro professor. 
Aquele que estimula a curiosida-
de do educando. Pois o conheci-
mento está todo disponível, nun-
ca foi tão acessível, e se o jovem 
receber incentivo e orientação, 
dele fará o melhor proveito.

É milagre que existam escolas 
profi cientes e alunos felizes, con-
trariando a sensação geral de que 

tudo é desastre. Algumas causas 
explicam o sucesso. Primeiro, a 
vocação da diretora ou do dire-
tor vocacionado. Quando verda-
deiramente apóstolos, utilizam 
da lei sociológica de “pássaros 
de igual plumagem” para formar 
equipes coesas, empenhadas e 
convencidas de que a educação 
amorável faz toda a diferença.

Segundo: quando o Prefeito é 
um estadista, que enxerga a edu-
cação como ela deve ser conce-
bida, ele imprime tal idealismo 
a toda a sua equipe. Educação é 
projeto de longo prazo, não uma 
ação pensada com vistas à próxi-
ma eleição. 

Prefeitos que vão às escolas, 
que conversam com os alunos, 
com as equipes profi ssionais e 
com os pais, são aqueles cujos 
municípios ostentam o brilho que 
todos os demais poderiam exibir. 

Infelizmente, a educação não 
tem merecido do Poder Público o 
respeito que ela merece. Gover-
nantes há que querem resultado, 
guiam-se pela mídia espontânea 
e, incapazes de encarar a fl ores-
ta, não se impressionam com a 
árvore, mas com a manchinha 
num dos galhos menores dos ra-
mos frondosos dessa vegetação. 
Ou seja: querem remover as críti-
cas, por menores que sejam, sem 
atacar as causas. 

As causas da defi ciência esco-
lar podem ser múltiplas, a partir 
do enfoque a ser feito. Mas se 
reduzem a um núcleo comum de 
evidência meridiana: educação é 
direito de todos, mas é dever in-
declinável do Estado, da família e 
da sociedade.

Um Estado sob suspeita, uma 
família desarticulada, uma socie-
dade que vai perdendo os valo-
res, não consegue enxergar que 
o educar é um ato de amor. Se ele 
está presente, são sanadas todas 
as demais máculas. Mas o Brasil 
tem se notabilizado por muitas 
teorias, muitas diagnoses, muita 
elaboração de rankings, muita 
consultoria. Mas muito pouco ca-
rinho. E carinho custa tão pouco! 

Que a Providência nos reserve 
Governos atentos, empenhados, 
devotados e amorosos para com 
a educação. A criança, o jovem, 
os professores e demais parcei-
ros farão o restante!

rechal Rondon para dar vazão ao 
trânsito. O problema é de onde vem 
o dinheiro para realizar a obra. Por 
isso, todas as partes interessadas 
sentam-se à mesa de reunião na 
Artesp.

DE LÁ PARA CÁ
Da Capital para Lençóis, foi o de-

putado Ricardo Izar que colocou Len-
çóis na agenda dele: dia 27 de abril, 
véspera do aniversário da cidade. O 
deputado do PP vem para Lençóis 
agradecer a votação e fi rmar conta-
to com os amigos na cidade. Autor 
de emenda que ajuda na construção 
do Centro de Hemodiálise do Hospi-
tal Piedade e à APAE, vai visitar as 
duas entidades. Como é praxe, rece-
be o abraço dos apoiadores e novos 
pedidos. Faz parte da sina.

MP DE CASA NOVA
A Prefeitura Municipal enviou 

para Câmara Municipal um pro-
jeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a doar um imóvel para 
a Fazenda Pública Estadual para a 
construção da sede da Promotoria 
de Justiça de Lençóis Paulista. Hoje 
o Ministério Público está alocado 
no Fórum, que apesar da amplia-
ção da Terceira Vara Judicial, ainda 
é pequeno para tanta gente. Claro 
que uma coisa é a doação por par-
te da Prefeitura, outra é a constru-
ção da nova sede, que depende do 
plano estadual. Vamos ver.

ASFALTANDO A LUTA
O deputado estadual, Ricardo 

Madalena (PR), assumiu nesta se-
mana a Comissão de Transportes e 
Comunicações na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. Madalena já ha-
via assumido o compromisso junto à 
Frente Parlamentar Pela Pavimen-
tação da SP-261 - Lençóis Paulista 
a Águas de Santa Bárbara de cerrar 
fi leiras a essa causa. A notícia deixou 
o vereador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, dando pulos 
de alegria.
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ALFREDO GUEDES
Na terça-feira (16) a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) 
concluiu o plantio de 44 árvores em duas áreas verdes do Distrito de 
Alfredo Guedes. Foram plantados ipês amarelos, brancos e roxos para 
compor a arborização no local, que benefi ciará a população e o meio 
ambiente do novo Conjunto Habitacional Lençóis Paulista “E”.
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Prefeitura e PM mudam esquema de trânsito da Facilpa
Reunião entre Prado de Lima, Tipó, Polícia Militar e Demutran defi niu as mudanças; prioridade, 
segundo eles, continua sendo a segurança de motoristas e pessoas que frequentam a Feira

Da Redação

O esquema para a interdição 
das vias durante a realização 
da Facilpa (Feira Agrope-

cuária, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), que neste ano 
acontece entre os dias 26 de abril 
e 5 de maio, vai sofrer alterações 
para garantir a mobilidade urba-
na, a segurança dos visitantes e a 
comodidade dos moradores que 
residem no entorno do Recinto 
de Exposições José Oliveira Pra-
do. O planejamento das ações foi 
concluído nesta semana, durante 
encontro entre o prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB), o vereador 
Ailton Aparecido Tipó Laurindo 
(PHS), o tenente da 5ª Cia. da Po-
lícia Militar, Rodrigo José Franco, 
e o coordenador do Departamento 
Municipal de Trânsito (Demutran), 
Luiz Mariano. Depois desta reu-
nião, ficou decidido que neste ano 
não serão usadas barreiras fixas e 
que as interdições serão realizadas 
nos momentos de maior necessi-
dade. Essa avaliação será feita em 
conjunto pela Polícia Militar e o 
Demutran, que neste ano vai atuar 
durante toda a festa para colocar 
ou retirar os dispositivos de interdi-
ção quando não forem necessários.

“A mudança no trânsito no 
entorno do Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado no período da 
Facilpa é uma reclamação antiga 

dos moradores de bairros como 
Jardim Village, Itamaraty, Jardim 
Europa entre outros que, no perí-
odo da festa, tinham dificuldade 
para chegar as suas residências. 
No ano passado, diante de re-
clamações nas redes sociais eu 
tinha me comprometido a avaliar 
melhor essa questão para esse 
ano e é isso que fizemos nesta 
semana. Em conversa com a PM, 
o Demutran e o vereador Tipó, 
que também recebeu muitas re-
clamações, resolvemos promover 
algumas alterações. No entanto, 
quero deixar claro que a priorida-
de continua sendo garantir a se-
gurança, tanto de quem frequenta 
a Facilpa como também dos con-
dutores que passam pelo local. 
Por isso, em alguns dias, algumas 
ruas terão que continuar interdi-
tadas. Mas pensando em conjun-
to entendemos que era possível 
promover algumas mudanças”, 
declarou o prefeito.

As mudanças, que atendem 
reivindicações dos moradores 
no entorno do Recinto de Ex-
posições, serão implementadas 
durante a realização da Feira, a 
partir da próxima sexta-feira (26). 
Neste ano, os obstáculos - aqueles 
tubos de concreto - que normal-
mente eram fixos e permaneciam 
durante todo o período da Feira, 
serão substituídos por tubos me-
nores e de fácil remoção e placas 

metálicas de interdição.
Ficou decidido que na Ave-

nida Lázaro Brígido Dutra, no 
trecho entre Rua Olavo Bilac e a 
Rua Coronel Joaquim Anselmo 
Martins, que fica bem em frente 
ao recinto, nos dias 29 e 30 de 
abril e 2 de maio, o local será 
fechado apenas a partir das 18h 
e no dia 26 de abril, a interdição 
vai ocorrer depois das 14h. Nos 
finais de semana, dias 27 e 28, no 
feriado de 1º de maio e nos dias 3, 
4 e 5 o trecho ficará fechado por 
orientação da Polícia Militar. “Essa 
é uma reivindicação que há muito 
tempo eu recebo na Câmara dos 
moradores daquela região. O fato 
de estar mantendo o local aberto 
durante o dia nos dias úteis, não 
coloca em risco a segurança das 
pessoas. Nos finais de semana e 
também no dia primeiro de maio, 
por serem dias de maior fluxo de 
pessoas inclusive durante o dia, 
pais e mães que aproveitam esses 
dias para levar os filhos na Feira, 
a Polícia Militar, por uma questão 
de segurança, pediu para manter 
esse trecho fechado”, completou 
o vereador Ailton Tipó Laurindo. 
“Vamos torcer para que essa seja 
uma experiência boa, uma experi-
ência positiva, para que ela possa 
ser repetida e aperfeiçoada no ano 
que vem”, completou o vereador.

Outra medida importante, e 
também uma antiga reclamação dos 

moradores daquele bairro, é que 
não haverá colocação de obstáculos 
no acesso ao Jardim Village. Neste 
caso, apenas o trecho final das Ruas 
Roberto da Costa Orlandini, Wilson 
Trecenti, Américo Brandi, Antonio 
Zillo e Guido com a Presbítero Mo-
acir da Silva terão obstáculos mó-
veis, ou seja, cancelas, que facilitam 
o fluxo de veículos.

Durante o encontro, foi defi-
nido também a instalação de um 
ponto de apoio com a permanên-
cia da Polícia Militar e funcioná-
rios do Demutran defronte ao 
obstáculo que será instalado na 
Rua Coronel Joaquim Anselmo 
Martins, no trecho entre as Ruas 
General Osório e Osvaldo Cruz. 
Nesta via (Coronel Joaquim A. 
Martins), os obstáculos serão mó-
veis de acordo com o fluxo de veí-
culos registrado diariamente.

As alterações também con-
templam a mudança do sentido 
das vias durante a Feira. Todas 
essas medidas buscam um equi-
líbrio entre o fluxo de veículos, a 
permanência e circulação dos vi-
sitantes e o acesso dos moradores 
que residem nos bairros no entor-
no do Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado. Outra novidade 
é que os pontos de ônibus serão 
instalados em três locais: Ruas 
Ignácio Anselmo, Avenida Marino 
de Santis e Coronel Joaquim An-
selmo Martins.

AS ALTERAÇÕES DO TRÂNSITO

PRINCIPAIS AÇÕES DO CGBH-RL PARA PREVENIR OU AMENIZAR ENCHENTES

Colocação de obstáculos e cancelas*
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, entre as Ruas 

General Osório e Osvaldo Cruz,
Avenida Lázaro Brígido Dutra, entre as Ruas Coronel 

Joaquim Anselmo Martins e Olavo Bilac
Rua Roberto da Costa Orlandini, Wilson Trecenti, Amé-

rico Brandi, Antonio Zillo e Guido Basso com a Presbítero 
Moacir da Silva

Alteração no sentido das vias 
Rua Jalisco: mão única entre a Avenida dos Estudan-

tes até a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, sentido 
centro-bairro; 

Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, sentido de 
circulação invertida entre as Ruas Jalisco e Osvaldo Cruz, 
sentido bairro-centro.

Rua General Osório e Osvaldo Cruz: sentido único entre as 
Ruas Coronel Joaquim Anselmo Martins e Ignácio Anselmo.

Ruas São José e Papa João XXIII: sentido de circulação 
único entre as Ruas Coronel Joaquim Anselmo Martins e 
Ignácio Anselmo.

*Neste ano, não serão instalados obstáculos fi xos; dependendo do 
fl uxo, Demutran e PM poderão reabrir algumas ruas durante a Feira

Instrução da Resolução Técnica 01/2017, para regulamentar o uso de barragens na bacia 
do rio Lençóis;

Elaboração do PPMCA (Procedimento Padrão de Monitoramento Climático e Ambiental 
da Bacia do Rio Lençóis) que determinou várias ações para prevenir enchentes;

Comissionamento de 8 reservatórios de amortecimentos de cheias em três municípios da 
bacia do Rio Lençóis, capaz de reter 1 milhão de metros cúbicos;

Instalação de pluviômetros em toda bacia hidrográfi ca para acompanhamento dos volu-
mes de chuva por região;

Medição via satélite da vazão e nível do Rio Lençóis;

Elevação do nível de segurança ambiental de 0% em 2016 para 52% em 2019, na bacia 
hidrográfi ca do Rio Lençóis, por meio de avaliação de diretivas técnico-jurídicas;

Implantação de sistema de previsão meteorológica com base no sistema IPS-GRPS;

Controle numérico das vazões de entradas e saídas do Rio Lençóis, com curva de 
alerta de 12 horas;

Prefeito de Lençóis é reeleito para presidir Comitê Gestor da Bacia Hidrográfi ca do Rio Lençóis
Prado de Lima continua no comando do Comitê nos próximos dois 
anos; Olivatto também segue na vice-presidência

Da Redação

Em assembleia realizada na 
tarde de terça-feira (16), na 
Sala de Sessões Mário Tre-

centi, da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, os representan-
tes dos municípios de Agudos, 
Borebi, Igaraçu do Tietê, São 
Manuel, Areiópolis, Macatuba 
e Lençóis Paulista reelegeram o 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) para presidir o Comitê 
Gestor da Bacia Hidrográfica do 
Rio Lençóis (CGBH-RL) para o 
biênio de 2019/2020.

Foram mantidos também no 
Conselho Executivo do CGBH-
-RL, o prefeito de Macatuba, 
Marcos Donizeti Olivatto (PR), 
como vice-presidente, o biólogo 
e coordenador de meio ambien-
te de Macatuba, Antonio Carlos 
Perucci Júnior, como secretário 
Executivo, e na presidência do 
Conselho Técnico permanece o 
professor Sidnei Aguiar, especia-
lista em recursos hídricos, eleito 
pelos técnicos, representantes 
das empresas da região. A assem-
bleia decidiu que no Conselho 
Fiscal, por não haver deliberação 
de ordem financeira, deveria ser 
extinto e criados as funções de 
vice-presidência e secretaria do 
Conselho Técnico, cargos que se-
rão ocupados por eleitos em vota-
ção interna do próprio Conselho.

Na abertura da assembleia, 
o professor especialista, Sidnei 
Aguiar falou sobre a situação 
vivida por Lençóis Paulista, Agu-
dos e Borebi em 2016, com a pior 
inundação que causou grandes 

prejuízos, e sobre os cuidados 
que vêm sendo tomado no mo-
nitoramento e inspeções ao longo 
do Rio Lençóis desde sua nascen-
te no município de Agudos. 

A inundação de 2016 tam-
bém foi lembrada pelo prefeito 
Anderson Prado de Lima ao falar 
sobre a criação e importância do 
comitê que assumiu a tutela da 
bacia do Rio Lençóis. “O volume 
de água que cai do céu não pode 
ser determinado aqui na terra 
com toda precisão necessária, en-
tão precisamos estar preparados. 
Mesmo assim existem limitações. 
Por isso, a importância que tra-
balhemos com essas limitações 
diante do volume de água que 
cai”, disse o prefeito. 

Ao encerrar seu breve dis-
curso, Anderson Prado de Lima 
fez agradecimentos. Agradeceu e 
elogiou a presença do promotor 
Aloísio Garmes Júnior, promotor 
de Justiça e do Meio Ambiente, re-
presentando o Ministério Público, 
e lembrou da importância do Con-
selho Técnico: “Agradeço todas as 
pessoas e, principalmente, aquelas 
que compõem o Conselho Técni-
co. Obrigado a cada um de vocês, 
que se reúnem de forma voluntá-
ria para pensar no próximo, para 
pensar em cidades, e não somente 
em Lençóis Paulista”, finalizou.

Além do prefeito de Len-
çóis Paulista, Anderson Prado 
de Lima (presidente do Comitê 
Gestor), da vice-prefeita Cíntia 
Duarte, de secretários munici-
pais e representantes de empre-
sas do município, estiveram na 
assembleia o prefeito de Agu-

dos, Altair Francisco da Silva; 
prefeito de Macatuba, Marcos 
Donizeti Olivatto (vice-presi-
dente do Comitê Gestor); Alo-
ísio Garmes Júnior, promotor 
de Justiça do Meio Ambiente, 
representando o Ministério Pú-
blico; biólogo Antônio Carlos 
Perucci Júnior, coordenador de 
Meio Ambiente de Macatuba e 
secretário Executivo do Comitê; 
vereador Paulo Henrique Victa-
liano; Sérgio Peres, presidente 
do Instituto Nossa Terra; pro-
fessor Sidnei Aguiar, especialis-
ta em recursos Hídricos e pre-
sidente do Conselho Técnico; 
Daniel de Andrade Ghirotti, 
representando o Rotary Clube 
de Lençóis Paulista; Geovana 
Martins Paccola, secretária de 
Agricultura e Meio Ambiente 
representando o prefeito de Bo-
rebi Antonio Carlos Vaca; José 
Maria Capelasso, secretário de 
Turismo e Cultura representan-
do o prefeito de Igaraçu do Tie-
tê, Carlos Alberto Varasquim; 
Marcos Fernando Alves, diretor 
Municipal de Governo repre-
sentando o prefeito de Areió-
polis Antônio dos Santos; José 
Otávio Cella Júnior, diretor de 
Agricultura e Meio Ambiente 
representando o prefeito de São 
Manuel, Ricardo Salaro Neto; e 
o Vereador de Igaraçu do Tietê 
Aparecido Jovanir Pena Júnior. 
Participaram da assembleia 
também representantes das em-
presas Ambev, Duratex, Lute-
pel, Zilor, Bracell Limited, que 
está operando em Lençóis como 
Lwarcel, entre outras.

REUNIÃO - Encontro definiu novo esquema de interdição das 
vias durante a realização da Facilpa

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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Prefeitura Municipal
de Borebi

A Prefeitura Municipal de LENÇÓIS PAULISTA, 
comunica que irá promover inscrições e convocar 
famílias sorteadas como suplentes para o 
empreendimento Lençóis Paulista-D, para a seleção de 
interessados ao atendimento habitacional em uma das 
moradias em construção do empreendimento 
habitacional de interesse social Lençóis Paulista-F por 
meio do Programa de Parceria com Municípios.
1. DOS IMÓVEIS:
O empreendimento habitacional Lençóis Paulista-F, 
localizado na Rua José Lourenço da Silva – Distrito 
Alfredo Guedes, compreende 33 unidades habitacionais 
com área útil de 56,67 m2, 02 quartos, sala, cozinha e 
banheiro.
2. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
As unidades habitacionais serão distribuídas entre os 
inscritos e entre os suplentes selecionados para o 
empreendimento Lençóis Paulista-D, obedecendo-se os 
seguintes critérios:
2.1. 17 moradias destinadas, exclusivamente, ao 
atendimento das famílias que residam ou trabalhem, 
comprovadamente, por, pelo menos, os últimos 05 
(cinco) anos, no DISTRITO ALFREDO GUEDES e nas 
imediações rurais do Distrito, assim distribuídas:
a) 01 moradia destinada ao atendimento de família 
residente em ocupação irregular em prédio pertencente 
à ferrovia, no Distrito Alfredo Guedes.
b) 02 moradias destinadas ao atendimento de famílias 
com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis.
c) 01 moradia destinada ao atendimento de pessoa 
idosa (60 anos completos ou mais), na condição de 
titular do benefício habitacional, conforme critérios 
adotados na política estadual de habitação de interesse 
social.
d) 01 moradia destinada ao atendimento de policiais 
civis, policiais militares, agentes de segurança 
penitenciária e agentes de escolta e vigilância 
penitenciária, conforme legislação vigente.
e) 12 moradias destinadas ao atendimento da Demanda 
Geral.
NOTA: Em caso não preenchimento das vagas das 
moradias destinadas às famílias com pessoas com 
deficiência, ou, das moradias destinadas às 
pessoas idosas, ou ainda, das moradias destinadas 
aos policiais e agentes penitenciários, quer seja por 
desinteresse dessas categorias em inscrever-se, ou, 
posteriormente, por desistência ou inabilitação, as 
respectivas moradias serão destinadas às famílias 
da demanda geral, sempre na ordem de 
classificação no sorteio.
2.2. 16 moradias destinadas, exclusivamente, ao 
atendimento de famílias que residam ou trabalhem na 
área urbana do município de Lençóis Paulista, por, pelo 
menos, os últimos 05 (cinco) anos, por meio de 
aproveitamento da lista de suplência (Anexo I) do 
empreendimento Lençóis Paulista-D, cujo sorteio foi 
realizado em 17/08/2006, assim distribuídas:
a) 02 moradias destinadas ao atendimento de famílias 
com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis, 
buscadas, por ordem de sorteio, entre as primeiras 
classificadas na lista de suplência, após descontadas 
aquelas já atendidas.
b) 01 moradia destinada para o atendimento de pessoa 
idosa (60 anos completos ou mais), na condição de 
titular do benefício habitacional, conforme critérios 
adotados na política estadual de habitação de interesse 
social, buscada, por ordem de sorteio, entre as 
primeiras classificadas na lista de suplência, após 
descontadas aquelas já atendidas.
c) 01 moradia destinada ao atendimento de policiais 
civis, policiais militares, agentes de segurança 
penitenciária e agentes de escolta e vigilância 
penitenciária, conforme legislação vigente, buscado, por 
ordem de classificação, entre os primeiros classificados 
na lista de suplência, após descontados aqueles já 
atendidos
d) 12 moradias destinadas ao atendimento da Demanda 
Geral.
NOTAS: 
1. Em caso de esgotamento da lista de suplentes 
das moradias destinadas às famílias com pessoas 
com deficiência, ou, das moradias destinadas às 
pessoas idosas, ou ainda, das moradias destinadas 
aos policiais e agentes penitenciários, por 
desinteresse, desistência ou inabilitação, as 
respectivas moradias serão destinadas às famílias 
da demanda geral, sempre na ordem de 
classificação no sorteio.
2. Em caso de esgotamento da lista de suplentes de 
todos os grupos do empreendimento Lençóis 
Paulista-D, por desinteresse, desistência ou 
inabilitação, as respectivas moradias serão 
destinadas às famílias suplentes do sorteio do 
empreendimento Lençóis Paulista-F (residentes ou 
que trabalhem no Distrito Alfredo Guedes ou nas 
imediações rurais do Distrito). 
3. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS COM 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Serão considerados, para formação deste grupo, 
somente o chefe da família, seu cônjuge ou 
companheiro(a), os filhos e  os tutelados, que serão 
submetidos à perícia médica para comprovação da 
deficiência, de acordo com os critérios definidos pelo 
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004:
3.1. CATEGORIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções;
Deficiência Auditiva: surdez absoluta de um dos 
ouvidos, independentemente da acuidade auditiva do 
ouvido que ouve; ou perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz;
Deficiência Visual: cegueira absoluta de um dos olhos, 
independentemente da acuidade visual do olho que vê; 
ou cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores;
Deficiência Mental: funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como –incluídos os autistas:
Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 
utilização dos recursos da comunidade, saúde e 
segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho;
Deficiência Múltipla -associação de duas ou mais 
deficiências.
NOTA: As famílias inscritas neste grupo, 
participarão previamente, em condições de 
igualdade, juntamente com as famílias inscritas para 
o sorteio das moradias destinadas à demanda geral. 
Os não sorteados, assim como os sorteados como 
suplentes, terão nova oportunidade de participação 
em segundo sorteio para as moradias reservadas às 
famílias com pessoas deficientes.
4. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS PESSOAS 
IDOSAS
Serão considerados, para formação deste grupo, os 
indivíduos com 60 anos completos ou mais), na 
condição de titular do benefício habitacional, conforme 
critérios adotados na política estadual de habitação de 
interesse social.
Durante o processo de habilitação dos candidatos 
selecionados, será  realizada verificação dos familiares 
que habitarão o imóvel juntamente com o idoso:
- Se o idoso for só, no máximo 4 (quatro) de seus 
familiares poderão habitar o imóvel juntamente com ele;
- Se o idoso possuir cônjuge ou companheiro(a), no 
máximo 03 (três) de seus familiares poderão habitar o 
imóvel juntamente com o casal.
NOTA: As famílias inscritas neste grupo, 
participarão somente do sorteio das moradias 
reservadas para as pessoas idosas, não sendo 
permitida sua participação no sorteio para as 
moradias destinadas à demanda geral, ou das 
moradias destinadas às famílias com pessoas com 
deficiência.
5. DAS MORADIAS DESTINADAS AOS POLICIAIS 
CIVIS, POLICIAIS MILITARES, AGENTES DE 
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E AGENTES DE 
ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA
Serão considerados, para formação deste grupo, de 
acordo com a legislação estadual vigente, somente os 
policiais e agentes penitenciários que se encontrem na 
ativa e que comprovarem lotação no Distrito Alfredo 
Guedes ou nas imediações rurais do Distrito para os 
candidatos às moradias reservadas às famílias do 
Distrito e imediações rurias, se for o caso, ou no 
município de Lençóis Paulista, para os servidores já 
cadastrados no empreendimento Lençóis Paulista-D.
Caso o número de inscritos seja superior ao número de 
imóveis reservados, terão preferência os servidores 
lotados há mais tempo no município e, em havendo 
empate, serão aplicados os critérios abaixo, nessa 
ordem:
- Maior idade;
- Maior número de filhos menores ou incapazes;
- Sorteio
NOTA: Os servidores inscritos neste grupo estão 
dispensados de comprovação de tempo de moradia 
ou trabalho, por, no mínimo, os últimos 05 (cinco) 
anos, no Distrito e imediações rurais, ou na área 
urbana do município, o que for o caso, devendo 
somente comprovar a lotação no Distrito Alfredo 
Guedes ou nas imediações rurais do Distrito, ou na 
área urbana do município de Lençóis Paulista, o que 
for o caso, e não poderão participar do sorteio para 
os demais grupos (demanda geral, idosos ou 
deficientes)
6. CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO DOS 
CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS:
São condições para enquadramento:
• Possuir capacidade civil e ser maior de 18 (dezoito) 
anos de idade ou ser emancipado para os grupos da 
demanda geral, deficientes e dos policiais civis e 
militares e dos agentes de segurança penitenciária e 
agentes de escolta e vigilância penitenciária
• Possuir idade igual ou superior a 60 anos para o grupo 
de idosos;
• Ter renda familiar mensal bruta entre 01 (hum) salário 
mínimo federal e máxima de até 10 (dez) salários 
mínimos vigentes no Estado de São Paulo. 
• Não ser usufrutuário, nu-proprietário ou proprietário, 
cessionário ou promitente comprador de imóvel 
residencial em qualquer parte do território nacional;
• Não ter tido atendimento habitacional anterior com 
recursos orçamentários do município, dos Estados, da 
União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais 
com recursos do FGTS;
•  Não ter o nome incluso no Cadastro Nacional de 

Mutuários (CADMUT)
• Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo 
promovido pela Secretaria Estadual da Habitação ou 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
• Será válido somente 01 inscrição por família, em 
havendo duas ou mais inscrições, por família, para este 
empreendimento, todas serão canceladas, mesmo que 
a família venha a ser sorteada.
Nota: Será exigida a comprovação de moradia ou 
trabalho, por, pelo menos, os últimos 05 (cinco) 
anos no Distrito de Alfredo Guedes, aos candidatos 
que se inscreverem para as moradias destinadas às 
famílias do próprio Distrito e imediações rurais do 
Distrito, assim como, também será exigida, a 
comprovação de moradia ou trabalho na área 
urbana do município de Lençóis Paulista, pelo 
mesmo tempo, às famílias que façam parte do rol de 
suplentes do empreendimento Lençóis Paulista-D.
7. PODEM SE INSCREVER:
Os programas habitacionais da Secretaria de Estado da 
Habitação/CDHU, observadas as demais condições 
para cada um deles, atendem aos seguintes arranjos 
familiares:
a) Famílias resultantes de casamento civil ou religioso 
(casal com ou sem filhos); b) Famílias resultantes de 
união estável (companheiros com ou sem filhos); c) 
Famílias resultantes de união homoafetiva 
(parceiros(as) com ou sem filhos); d) Famílias 
monoparentais (mãe ou pai com seus filhos); e) Famílias 
anaparentais (avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, 
primos e demais famílias anaparentais (sem os pais), 
constituídas com base no parentesco consangüíneo, 
independentemente do grau de parentesco); f) 
Indivíduos sós (indivíduos que têm 30 anos ou mais, não 
vivem em união estável, são viúvos, divorciados, 
desquitados, separados judicialmente ou solteiros e 
que: I) não têm filhos; II) têm filhos menores de 30 anos, 
mas deles não detêm a guarda nem com eles residem 
sob o mesmo teto; ou III) têm filhos, mas os filhos já 
constituíram família ou já têm 30 anos ou mais; IV) não 
residem com os pais ou qualquer outra pessoa); e g) 
Famílias afetivas (constituídas por indivíduos que 
reciprocamente se consideram afamiliados, que são 
unidos por afinidade ou por vontade expressa e que 
residem familiarmente sob o mesmo teto, de maneira 
pública, duradoura e contínua).
8. UNIDADES HABITACIONAIS PARA INDIVÍDUOS 
SÓS
8.1. A quantidade de moradias que serão destinadas 
aos indivíduos sós, será calculada pelo percentual de 
3% (três por cento) da quantidade final de inscritos na 
condição de indivíduos sós, limitada a, no máximo, 3% 
(três por cento) do número total de moradias deste 
empreendimento e será oportunamente divulgada, após 
o processamento das inscrições; 
8.2. Não havendo indivíduos sós entre as famílias 
inscritas, as unidades habitacionais serão destinadas às 
demais famílias do público geral; 
8.3. Os indivíduos sós deverão, obrigatoriamente, 
comprovar essa condição, desde a inscrição até a 
comercialização da unidade habitacional com a 
apresentação de documentos que comprovem que é 
economicamente capaz de assunção de despesas com 
a moradia atual, tais como: a) Contas de consumo e/ou 
contrato de aluguel com firmas reconhecidas à época da 
assinatura no próprio nome, b) Certidões de estado civil 
atualizada, inclusive de outros parentes, se for o caso, c) 
Relatório da Promoção Social e/ou Secretaria da 
Habitação Municipal que ateste a condição de indivíduo 
só.
9. DIREITO DE ESCOLHA
9.1. Após a habilitação das famílias sorteadas, a CDHU 
dará às famílias habilitadas o direito de, observadas as 
demais condições exigidas pelo presente programa 
habitacional, escolherem a sua própria unidade 
habitacional dentre as disponíveis no empreendimento 
habitacional, observado que: 
a) As famílias habilitadas das famílias com pessoas com 
deficiência, dos idosos e dos policiais e agentes 
penitenciários, nesta ordem, escolherão por primeiro. 
b) Na seqüência, as demais famílias habilitadas irão 
escolher, sendo que as famílias mais numerosas 
escolherão por primeiro.
9.2. Para possibilitar esta escolha, a CDHU ordenará a 
lista das famílias das pessoas com deficiência, dos 
idosos, dos policiais e agentes penitenciários e das 
demais famílias habilitadas, classificando-as na ordem 
decrescente do número de integrantes de cada núcleo 
familiar e resolverá os casos de empate entre famílias 
com igual número de integrantes sempre com 
preferência pela família que por primeiro foi sorteada.
10. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas presencialmente e, para 
efetivação da inscrição, os interessados serão 
atendidos em dias e horários pré-determinados, 
conforme abaixo:
11. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA 
EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

 AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO PARA  
 INSCRIÇÕES:
 PERÍODO: 22/04/2019
 HORÁRIO:09:00 às 16:00 hs
 LOCAL: Biblioteca Ramal de Alfredo Guedes

 INSCRIÇÕES:
 PERÍODO: 25/04/2019
 HORÁRIO: 09:00 às 16:00 hs
 LOCAL: Biblioteca Ramal de Alfredo Guedes
 Rua Antonio Boso, 170 – Distrito Alfredo Guedes

a) Nome completo, data de nascimento, RG, CPF, 
cor/raça do chefe da família, do cônjuge ou 
companheiro e dos demais componentes da renda 
familiar maiores de 18 anos ou emancipados que 
houver;
b) Renda bruta de todos os componentes familiares 
maiores de 18 anos ou emancipados.
c) Endereço completo de residência/correspondência 
com CEP;
d) E-mail e número(s) de telefone(s), preferencialmente 
celular(es) para contato via SMS, válidos;
12. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O TEMPO DE 
MORADIA OU TRABALHO NO DISTRITO ALFREDO 
GUEDES OU NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, O 
QUE FOR O CASO (ÚLTIMOS 05 ANOS):

Exemplificando: 1- Contrato de aluguel com firmas 
reconhecidas à época da assinatura, ou; 2- Atestado 
escolar para filhos maiores de 07 anos ou; 3- Carteira de 
Trabalho atualizada, com registros de trabalho no 
Município ou; 4- Comprovante do Cadastro Único 
(CadÚnico) de programas sociais, 5- Declaração do 
Posto de Saúde atestando o início e a frequência do 
atendimento do interessado
Nota: A apresentação desses documentos, ou de 
outros, com aceitação à exclusivo critério da CDHU, 
poderão ser apresentados isoladamente ou em 
conjunto, até que se completem os últimos 05 
(cinco) anos.
13. SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS
13.1. As senhas para participação no  sorteio serão 
entregues no ato da inscrição em 2 (duas) vias. Numa 
delas estará escrito a palavra URNA. É essa via que 
deverá ser destacada e depositada na urna 
correspondente.
13.2. Os inscritos receberão convocação para 
participação no sorteio. A convocação poderá ocorrer 
via SMS (mensagem de texto via celular) e e-mail, e/ou 
via correios, além de divulgação na mídia local 
informando data, horário e local para participação no 
sorteio.
13.3. O sorteio será realizado em local, data e horário a 
serem previamente divulgados nos sites da SH e da 
CDHU.
13.4. O próprio inscrito ou seu representante legal é 
quem deverá depositar a senha na respectiva urna no 
dia do evento de sorteio;
13.5. A presença no sorteio é obrigatória, o não 
comparecimento implicará na desclassificação da 
família, não podendo a mesma reclamar futuramente 
por eventuais prejuízos.
13.6. O resultado do sorteio com a ordem de 
classificação dos inscritos por grupo será divulgado nos 
meios de comunicação disponíveis e poderá ser 
publicado nos sites da Secretaria da Habitação e da 
CDHU,
14. DA CONVOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
CLASSIFICADAS COMO SUPLENTES PARA O 
EMPREENDIMENTO LENÇÓIS PAULISTA-D
As famílias que constam da lista de suplência para o 
empreendimento Lençóis Paulista-D, receberão 
convocação, via correios, em dia, local e horários 
pré-determinados, conforme ANEXO I deste edital, para 
atualização de dados e comprovação de interesse no 
atendimento habitacional no empreendimento Lençóis 
Paulista-F, em fase final de implantação no DISTRITO 
ALFREDO GUEDES, conforme abaixo:
NOTA: O não comparecimento será considerado 
como manifestação de desinteresse para 
atendimento habitacional em uma das moradias no 
empreendimento Lençóis Paulista-F
15. DA HABILITAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
SELECIONADAS: 

 PERÍODO:25/04/2019
 HORÁRIO: 09:00 às 16:00 hs
 LOCAL: Biblioteca Ramal de Alfredo Guedes
 Rua Antonio Boso, 170 – Distrito Alfredo Guedes

Os selecionados como titulares serão convocados para 
entrevista e apresentação de documentação visando à 
comprovação e enquadramento dos requisitos exigidos 
por esse edital e pela Norma de Comercialização de 
Atendimentos Habitacionais da CDHU que será 
responsável pela análise e aprovação, de acordo com a 
ordem de classificação no sorteio presencial.
a) Além dos titulares, serão também selecionados a 
mesma quantidade de suplentes, cujo aproveitamento 
se dará em caso de eventual desclassificação por 
desistência ou indeferimento dos titulares, por ordem de 
classificação e dentro do grupo da família 
desclassificada.
b) Serão previamente agendadas datas para as 
entrevistas de habilitação. O não comparecimento, ou 
na impossibilidade de apresentação da documentação 
necessária acarretará no  cancelamento da família do 
processo de aquisição ao atendimento habitacional.
c) As famílias selecionadas deverão apresentar 
documentos pessoais atualizados e compatíveis com 
seu estado civil atual, sob risco de inabilitação.
d) As famílias que não comprovarem, no ato da 
entrevista, enquadramento no grupo ao qual foi 
selecionado, estarão desclassificadas. Por exemplo: 
pessoa que declarar existir no núcleo familiar pessoa 
com deficiência e na entrevista não apresenta laudo 
compatível com as deficiências elencadas na legislação, 
será inabilitada.
16 DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O candidato que omitir informações ou as prestar de 
forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, será 
excluído, a qualquer tempo, do processo de seleção 
deste edital. 
b) O período de inscrição poderá ser prorrogado a 

critério da CDHU e do município de Lençóis Paulista, 
sendo publicado um edital complementar;
c) A inscrição para este empreendimento não garante a 
futura participação para seleção de beneficiário em 
outros empreendimentos.
d) As famílias que já tenham se inscrito anteriormente 
para outros sorteios da SH/CDHU, que não tenham sido 
contempladas e que preencham os requisitos deste 
edital deverão se inscrever novamente, uma vez que 
não serão consideradas inscrições anteriores. O não 
cadastramento será considerado como manifestação de 
desinteresse.
e) As famílias que, a qualquer tempo, não 
comparecerem quando convocadas ou não 
apresentarem parte ou toda documentação requerida, 
ou ainda, não se enquadrarem nos critérios deste edital 
e na legislação vigente, serão desclassificadas.
f) Considerando que os dados constantes dos cadastros 
serão fornecidos pelas respectivas famílias, o Poder 
Público não poderá ser responsabilizado pelas 
informações existentes;

SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA MORADIAS POPULARES
LENÇÓIS PAULISTA (DISTRITO ALFREDO GUEDES)

Secretaria de Habitação

ANEXO I DO EDITAL DE SELEÇÃO DE 
BENEFICIÁRIOS PARA O 

EMPREENDIMENTO LENÇÓIS PAULISTA-F

Listagem das famílias sorteadas como suplentes em 
17/08/2006 para o empreendimento Lençóis Paulista-D, 
convocadas a comparecer para atualização de dados e 
manifestação de interesse no atendimento habitacional 
no empreendimento Lençóis Paulista-F (Distrito Alfredo 
Guedes)
Data: 25/04/2019
Local: Biblioteca Ramal de Alfredo Guedes
Rua Antônio Boso, 170 – Distrito Alfredo Guedes

ORDEM NOME HORÁRIO 

1 ADAILTON XAVIER DA ANUNCIACAO 10:00 

2 ADELAIDE APARECIDA COMIDAL RODRIGUES 10:00 

3 ADILSON COELHO DE OLIVEIRA 10:00 

4 ADRIANA DE SOUZA FERREIRA 10:00 

5 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 10:00 

6 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 10:00 

7 ALESSANDRA CRISTINA GOMES FERREIRA 10:00 

8 ALESSANDRO JOSE DE SOUZA FIGUEIREDO 10:00 

9 ALESSANDRO NELSON DA SILVA 10:00 

10 ALEXSANDRO LEITE DA CUNHA 10:00 

11 ANA MARIA BOLONHA 10:00 

12 ANA MOREIRA DE SOUZA PIERONI 10:00 

13 ANDERSON LOURENÇO FALCONERIO 10:00 

14 ANDREA REGINA MOURA 10:00 

15 ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA 10:00 

16 ANTONIO APARECIDO GONÇALVES 10:00 

17 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 10:00 

18 ANTONIO MARCOS PAULINO 10:00 

19 APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS 10:00 

20 APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES 10:00 

21 APARECIDA DE FATIMA TREVISAN 10:00 

22 APARECIDA DO CARMO PIRES 10:00 

23 AURO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 10:00 

24 BENEDITA APARECIDA PINTO BONFIM 10:00 

25 BENEDITA MARCIA LOPES 10:00 

26 BENEDITO APARECIDO DUTRA 10:00 

27 CARLA REGINA DESSIBIO ALMEIDA 10:00 

28 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 10:00 

29 CELIA DE FATIMA RIBEIRO 10:00 

30 CELIA SILVA SANTOS 10:00 

31 CELIO ALVES DOS SANTOS 11:00 

32 CEZAR PEREIRA DOS SANTOS 11:00 

33 CICERA COSTA SILVA 11:00 

34 CILENE DE FATIMA ROQUE 11:00 

35 CLAUDEMIR CADASTRO EIRAS 11:00 

36 CLAUDINEI DA SILVA 11:00 

37 CLAUDINEI FURTADO DE MOURA 11:00 

38 CREUZA CRISOSTOMO 11:00 

39 CRISTIAN CARLOS PEDROSO 11:00 

40 CRISTIANO APARECIDO PEREIRA DE GOES 11:00 

41 CRISTIANO EUZEBIO MOREIRA 11:00 

42 CRIVALDO RODRIGUES DA SILVA 11:00 

43 DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA 11:00 

44 DANUSA MARA MARTINS CASTRO 11:00 

45 DEUSDEDIT DE SOUZA 11:00 

46 DORIZIA DE SOUZA 11:00 

47 DORIZIA DE SOUZA 11:00 

48 DOUGLAS HENRIQUE REAL BUONA 11:00 

49 EDELWEISS FRANCO DA ROSA 11:00 

50 EDER LIMA DE OLIVEIRA 11:00 

51 EDERSON LEITE DO NASCIMENTO 11:00 

52 EDILENE FRANCISCA BAILO 11:00 

53 EDINALDO BATISTA CARDOSO 11:00 

54 EDSON ALVES DA SILVA 11:00 

55 EDSON JOSE LIMEIRA 11:00 

56 EDVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS 11:00 

57 ELENI VIEIRA RIBEIRO 11:00 

58 ELENI VIEIRA RIBEIRO 11:00 

59 ELEZABETE RODRIGUES 11:00 

60 ELISANGELA DOS SANTOS NEVES 11:00 

61 ELISANGELA FREIRE DINIZ 13:00 

62 EVERTON CARLOS SILVA 13:00 

63 EZEQUIEL GONÇALVES 13:00 

64 FABIANO LUCHEIZ 13:00 

65 FERNANDO XAVIER DE ALMEIDA 13:00 

66 FLAVERNANDES VIEIRA 13:00 

67 FLAVIO LUIZ MORGADO 13:00 

68 GABRIEL FRANCIS VALENTIM 13:00 

69 GASPARINA FELICIANO 13:00 

70 GEIOVANA AP CHRISTOVAM LANGONI 13:00 

71 HELTON LUIS RODRIGUES 13:00 

72 HEVERSON IERES ROMERO PEREIRA DA SILVA 13:00 

73 IRENE AP FISCHER THEODORO 13:00 

74 IRIS GOMES 13:00 

75 ISAU DE OLIVEIRA BRITO 13:00 

76 ISRAEL MORENO 13:00 

77 JAEL DE SOUZA SOARES 13:00 

78 JAMILE PACCOLA 13:00 

79 JANE KLEIN 13:00 

80 JOAO FRANCISCO COUTINHO 13:00 

81 JOÃO PEDRO MESTRE 13:00 

82 JOAQUIM BRITO FILHO 13:00 

83 JOSÉ AILTON DE GODOI 13:00 

84 JOSE AP DA SILVA SANTOS 13:00 

85 JOSE APARECIDO PAVANELLO 13:00 

86 JOSE BATISTA 13:00 

87 JOSE DO PILAR MARGARIDA 13:00 

88 JOSE FERREIRA 13:00 

89 JOSE GALDINO DOS SANTOS 13:00 

90 JOSE GARCIA DE FREITAS 13:00 

91 JOSE NUNES DOS SANTOS 14:00 

92 JOSIANE APARECIDA LUCIANO 14:00 

93 JOVINA LEME DOS SANTOS 14:00 

94 JULIO CESAR PROCOPIO 14:00 

95 KELLI APARECIDA JULIO 14:00 

96 LEMUEL NAUM CARDOSO 14:00 

97 LUCILEIA PEREIRA 14:00 

98 LUCIMAR APARECIDA ANASTACIO 14:00 

99 LUCIMARA DA SILVA 14:00 

100 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 14:00 

101 LUIZ CARLOS DA SILVA 14:00 

102 LUIZ CARLOS DE MELLO 14:00 

103 MARCEL HENRIQUE ROSSINI 14:00 

104 MARCELA VOLPIANI 14:00 

105 MARCELO AGUILERA 14:00 

106 MARCELO DA COSTA RIBEIRO 14:00 

107 MARCIA REGINA MARGARIDA 14:00 

108 MARCOS AP ALVES 14:00 

109 MARCOS ROGERIO NASCIMENTO 14:00 

110 MARIA ADILSA DA SILVA 14:00 

111 MARIA ANGELA DA SILVA BENITES 14:00 

112 MARIA AP DE OLIVEIRA PEREIRA 14:00 

113 MARIA AP GARCIA DE SOUZA 14:00 

114 MARIA APARECIDA ARANTES DE OLIVEIRA 14:00 

115 MARIA CELIA GUTIERRES DA SILVA 14:00 

116 MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA 14:00 

117 MARIA DE FATIMA DA SILVA 14:00 

118 MARIA DE LOUDES PIRES 14:00 

119 MARIA DE LOURDES DA SILVA 14:00 

120 MARIA JOANA MEIRELES VIRGINIA 14:00 

121 MARIA JOSE AP DA CONCEICAO SANTIAGO 15:00 

122 MARIA JOSE DA SILVA 15:00 

123 MARIA JOSÉ MARTINS PEREIRA 15:00 

124 MARIA LUCIA CORREIA 15:00 

125 MARIA LUCIENE DA SILVA 15:00 

126 MARIA SANTANA DUTRA 15:00 

127 MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA 15:00 

128 MARILENE PEREIRA DOS SANTOS 15:00 
129 MARIO CESAR DOS SANTOS 15:00 

130 MARLI FERREIRA CORDEIRO 15:00 

131 MATEUS CASTILHO DE FREITAS 15:00 

132 MAXSUEL TEODORO 15:00 

133 MILTON APARECIDO FERREIRA DA SILVA 15:00 

134 NADIR ALVES DE BARROS 15:00 

135 NATALINO AP DE JESUS COLLINO 15:00 

136 NELMA CARDOSO BARBOSA 15:00 

137 NEUSA MARIA CUSTODIO 15:00 

138 OSMAR GOMES FERREIRA 15:00 

139 OSWALDO ROCHA 15:00 

140 OTACILIO DA SILVA 15:00 

141 PAULO CESAR DA SILVA FREITAS 15:00 

142 PAULO SERGIO MAXIMIANO 15:00 

143 PEDRO MARQUES DOS SANTOS 15:00 

144 PENIDO BENITES FILHO 15:00 

145 REGIANE MARIA SOARES 15:00 

146 RENATA VIEIRA MATIAS 15:00 

147 RENATO CRISTIANO DE CAMARGO 15:00 

148 RICARDO CROTTI 15:00 

149 RITA APARECIDA TEIXEIRA FERNANDES 15:00 

150 ROBERTO APARECIDO BUONA 15:00 

151 RODRIGO EVANGELISGTA DOS SANTOS 16:00 

152 ROGERIO PEDROSO 16:00 

153 ROSA MARIA ROSA 16:00 

154 ROSIMEIRE FERNANDES 16:00 

155 RUTE MEIRE DE FATIMA RAMOS 16:00 

156 SANDRA MARIA DA CONCEÇAO 16:00 

157 SEBASTIAO BENEDITO PEREIRA OLIVEIRA 16:00 

158 SIDNEI GARCIA DE FREITAS 16:00 

159 SILVANA DOS SANTOS 16:00 

160 SILVANA JOSE DE ALCANTARA DA ROCHA 16:00 

161 SILVIO NUNES DOS SANTOS 16:00 

162 SIMONE APARECIDA FERNANDES 16:00 

163 SIMONE APARECIDA SANTOS 16:00 

164 SIMONE MATIAS DA SILVA 16:00 

165 SUELLEN CHRISTINE PEREIRA 16:00 

166 TANIA MARA SOUZA 16:00 

167 TERESA KODRAY CORREA 16:00 

168 TIAGO RAFAEL DE CAMARGO 16:00 

169 VALDIR FERREIRA ALVES 16:00 

170 VANDERLEI DONIZETE MORAES 16:00 

171 VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA 16:00 

172 VERA LUCIA DA SILVA 16:00 

173 VIRGILIO ZANON 16:00 

174 WILLIAN HENRIQUE PICALI 16:00 

175 ZULEICA CAMPOS 16:00 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, 
associação civil estabelecida em Lençóis Paulista-SP, à Rua Piedade, 161, 
Centro, no uso de suas atribuições legais, convoca, nos termos do art. 17 do 
Estatuto Social, todos os associados, observando o quórum previsto no art. 14 
do Estatuto Social, para assembleia geral ordinária de prestação de contas, a 
ser realizada no dia 26 de abril de 2019, às 8h, em primeira convocação, e 30 
minutos após, em segunda, em sua sede social, para discussão e deliberação, 
sobre a seguinte ordem do dia: apreciação do balanço do exercício anterior, 
apresentado pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo e Fiscal e os 
relatórios do Conselho Fiscal sobre o mesmo período. 

Lençóis Paulista, 18 de abril de 2019. 

José Antônio Silva
Presidente

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 95,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 83,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 116,65.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de 
Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 43,85.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de 
Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 49,50.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº TC 004/2019

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justificativa de 
dispensa de chamamento público para firmar a parceria entre o Município de 
Lençóis Paulista e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis 
Paulista - APAE, inscrita no CNPJ sob nº 44.526.812/0001-40, através de 
Termo de Colaboração, no valor de R$ 12.540,00 (doze mil e quinhentos e 
quarenta reais), cujo objeto é a Execução do programa de atenção à pessoa com 
deficiência, por se tratar de atividade voltada a serviços de assistência social a 
ser executada por entidade privada sem fins lucrativos, devidamente cadastrada 
junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor da 
respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 17 de abril de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito Municipal

Termo de Colaboração nº: 004/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 
46.200.846/0001-76 e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Lençóis Paulista –  CNPJ n.º 44.526.812/0001-40.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.231 de 17 de abril de 2019.
Objeto: Execução do programa de atenção à pessoa com deficiência.
Valor do Repasse: R$ 12.540,00 (doze mil e quinhentos e quarenta reais).
Vigência: 17/04/2019 à 31/01/2020.
Data de Assinatura: 17/04/2019.

Instituto de 
Previdência Municipal 

de Lençóis Paulista

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 o 
seguinte ato oficial:

Resolução n.º 001/2019 – C.F. 
de 18.04.2019.....Dispõe sobre 
alteração do Regimento Interno 
do Conselho Fiscal do Instituto de 
Previdência Municipal de Lençóis 
Paulista - IPREM.

Lençóis Paulista, 18 de Abril de 2019.
 

ANTONIO MARCOS 
MARTINS

Diretor Executivo - IPREM

Alteração do Edital – Pregão nº 060/2019 – Processo nº 092/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital 
do processo mencionado acima, cujo o objeto é o  registro de preços 
para aquisição de diversos tipos de tela alambrado, 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, 17 de abril 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos 
e Licitações.

Alteração do Edital – Pregão nº 061/2019 – Processo nº 093/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
processo mencionado acima, cujo o objeto é o registro de preços para a 
aquisição de emulsão de asfalto diluído de petróleo CM-30, 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, 17 de abril 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos 
e Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL 
N. 008/2019.TERMO DE 

REVOGAÇÃO. 
ANTÔNIO CARLOS VACA, 
Prefeito do Município de Borebi/
SP, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE: Fica 
REVOGADO o inteiro teor o 
Pregão Nº 008/2019 - Processo 
nº 028/2019, para o “Registro de 
preços para serviços de divulgação 
e publicidade dos atos oficiais, na 
imprensa escrita de circulação 
local e regional, pelo período 
de 6 (seis) meses”, para defesa 
dos interesses do MUNICÍPIO 
DE BOREBI, por CONVENI-
ÊNCIA e OPORTUNIDADE 
ADMINISTRATIVA, uma vez 
que a exigência de 2 (duas) 
publicações na semana, restringe 
a participação de mais empresas, 
e consequentemente restringe a 
ampla competitividade e busca 
pelo menor preço. Comunique-
se. Publique-se. Prefeitura do 
Município de Borebi, 18 de 
abril de 2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 210/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 28/01/2019; CONTRATADA: Comércio de Embalagens XV; 
ENDEREÇO: Rua Arnaldo Niskier, n.º 143, município de Lençóis Paulista/SP; 
CNPJ:08.956.446/0001-04; OBJETO: rescindir o Item 14 – Copo Descartável 
para água (180 ml): Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 
114/2018;fundamento: art. 79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
19/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 280/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 14/02/2019; CONTRATADA: Cirúrgica Olímpio Eireli; ENDEREÇO: 
Rua João Antônio Sicoli, n.º. 560, município de São José do Rio Preto/SP; 
CNPJ:01.140.868/0001-50; OBJETO: rescindir o Item 10 – Anlopidina, Besilato 
5mg: Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 186/2018;fundamento: art. 
79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019; DATA DE 
ASSINAT.: 21/02/2019; CONTRATADA: Data Equipamentos de segurança 
Ltda-ME; ENDEREÇO: Rua Nhonho do Livramento, n.º. 2203, município de 
Monte Alto/SP; CNPJ:12.904.870/0001-74; OBJETO: rescindir o “Itens 25 e 26 
– Luva Nitrílica Descartável Tamanho M e Luva Nitrílica Descartável Tamanho 
G”; Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 197/2018;fundamento: art. 
79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 100/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 14/03/2019; CONTRATADA: Cores Vivas Materiais de Construção 
Ltda.; ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de Abril, n.º 300, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ:56.309.867/0001-88; OBJETO: rescindir o Item 10 – Tela 
de Aço Soldada Nervurada; Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 
059/2018;fundamento: art. 79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
19/04/2019.

RESCISÃO CONTRATO N.º 026/2019; DATA DE ASSINAT.: 28/03/2019; 
CONTRATADA: M.A.L Albuquerque Serviços de Limpeza - ME Ltda; 
ENDEREÇO: Rua João Coneglian, n.° 685, município de Lençóis Paulista/SP; 
CNPJ:30.073.262/0001-47; OBJETO: A rescisão foi motivada em virtude  do 
comunicado do Governo do Estado de São Paulo sobre a descontinuidade dos 
cursos oferecidos pela ETECRI - Escola de Técnicas da Economia Criativa; 
Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 033/2019;fundamento: art. 79, 
inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 19/04/2019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 
de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 72,00.

Prefeitura 
Municipal de 

Lençóis Paulista
AVISO DE LICITAÇÃO – 

Tomada de Preços nº 004/2019 
– Processo nº 095/2019

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução 
dos serviços de sondagem, para 
implantação de loteamento de 
um novo conjunto habitacional. 
Tipo: menor preço – Encer-
ramento: 06 de maio de 2019 
às 10h00 horas – Cadastra-
mento: Poderá ser feito até as 
17h00 horas do dia 03 de maio 
de 2019 – O edital encontra-se 
disponível no site www.len-
coispaulista.sp.gov.br – Infor-
mações: Praça das Palmeiras nº 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 18 
de abril de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário 
de Suprimentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO – 
Tomada de Preços nº 005/2019 

– Processo nº 096/2019
Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de 
projetos de construção casas de 
um novo conjunto habitacional. 
Tipo: menor preço – Encer-
ramento: 06 de maio de 2019 
às 10h00 horas – Cadastra-
mento: Poderá ser feito até as 
17h00 horas do dia 03 de maio 
de 2019 – O edital encontra-se 
disponível no site www.len-
coispaulista.sp.gov.br – Infor-
mações: Praça das Palmeiras nº 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 18 
de abril de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário 
de Suprimentos e Licitações.
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FUTEBOL

Esporte
BASQUETE 
O lençoense Gustavo Marcolino, o Gustavinho, embarcou na quinta-feira (18) para a Grécia, 
onde disputa pelo Colégio Amorim de São Paulo, o Campeonato Mundial Escolar de Basquete. 
Gustavinho que joga pelo Esporte Clube Pinheiros foi revelado nas escolinhas de basquete da Alba 
(Associação Lençoense de Basquetebol) que tem como técnico Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu. O projeto Alba é mantido pelo Grupo Lwart, Lutepel e Prefeitura de Lençóis Paulista.

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Aviso de Licitação. Tomada de Preços Repetição n.º 02/2019 – Processo n.º 
189/2019 – Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Global. Objeto: 
Contratação de empresa para a execução de obra de ampliação do Centro de 
Esporte e Lazer do Trabalhador, conforme memorial descritivo, planilha orça-
mentária, cronograma físico–fi nanceiro de execução da obra e projeto executivo, 
constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, em atendimento 
ao Convênio nº 124/2018 (Processo SELJ nº 624/2018), fi rmado entre o Municí-
pio de Areiópolis e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secre-
taria de Esporte, Lazer e Juventude. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 
horas do dia 08/05/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, locali-
zada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 
3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis 
aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publi-
que-se. Areiópolis, 18/04/2019.  Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº. 430/2.019 – Pregão Presencial 
nº. 05/2019 -  Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Unitário. 
Objeto: Aquisição parcelada de combustível para abastecimento da frota da 
Prefeitura Municipal de Areiópolis efetuado diretamente no posto revende-
dor instalado no município em horário comercial e com plantão permanen-
te, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. Os 
envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 06/05/2019, na sede 
da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Re-
zende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os 
documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados 
no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima men-
cionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. 
Areiópolis, 18/04/2019. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 292,40.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2018; DATA DE ASSINAT.: 
13/03/2019; CONTRATADA: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Birigui; ENDEREÇO: Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115, Bairro Silvares, 
município de Birigui/SP; CNPJ: 45.383.106/0001-50: OBJETO: Prorroga-
ção da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 14 março de 2019 a 13 de abril de 
2019; MODALIDADE: Chamamento Público nº 002/2017; FUNDAMEN-
TO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 19/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2018; DATA DE ASSINAT.: 
12/04/2019; CONTRATADA: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Bi-
rigui; ENDEREÇO: Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115, Bairro Silvares, mu-
nicípio de Birigui/SP; CNPJ: 45.383.106/0001-50: OBJETO: Prorrogação 
da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 14 abril de 2019 a 13 de maio de 2019; 
MODALIDADE: Chamamento Público nº 002/2017; FUNDAMENTO: art. 
57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 19/04/2019.

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

Lei Complementar 113 de 17.04.2019………..Estabelece o plano de amor-
tização para equacionamento do defi cit técnico do Regime Próprio de Previ-
dência Social para o exercício de 2019.
Lei 5231 de 17.04.2019…………….Autoriza a estabelecer parceria para 
consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco com a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais, para execução do Programa de Proteção 
Social Especial.
Lei 5232 de 17.04.2019…………….Autoriza abrir crédito especial median-
te transferência de recursos do Governo Estadual, para execução dos serviços 
de sondagem e elaboração de projeto básico/executivo para implantação de 
200 unidades habitacionais, conforme previsto no Convênio n.º 136/2018, 
celebrado com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo.
Lei 5233 de 17.04.2019……………Dispõe sobre a fi xação de vencimentos 
do cargo de Assessor da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista.
Lei 5234 de 17.04.2019…………….Dispõe sobre a obrigatoriedade de es-
tabelecimentos bancários, bem como empresas de transporte de passageiros 
que mantém guichês no Terminal Rodoviário, disponibilizarem cadeira de 
rodas para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, idosas ou 
de pessoas necessitadas, na forma que especifi ca, e dá outras providências.
Decreto Executivo 217 de 12.04.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 17.600,00.
Decreto Executivo 218 de 12.04.2019………Dispõe sobre a modifi cação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 219 de 12.04.2019………Dispõe sobre a homologação 
da Resolução n.º 02 de 5 de abril de 2019, expedida pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 220 de 12.04.2019………Atualiza o valor das diárias 
prevista no Decreto Executivo n.º 259, de 17 de abril de 2009 e posteriores 
alterações.
Decreto Executivo 221 de 15.04.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 2.445,86.
Decreto Executivo 222 de 15.04.2019………Designa Rezino Pereira dos 
Santos para o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Segu-
rança Pública.
Decreto Executivo 223 de 15.04.2019………Dispõe sobre a nomeação dos 
membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profi ssionais do Magistério – FUNDEB.
Decreto Executivo 224 de 15.04.2019……….Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 726,10.
Decreto Executivo 225 de 16.04.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 45.000,00.
Decreto Executivo 227 de 16.04.2019………Dispõe sobre a modifi cação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 227 de 16.04.2019………Altera a fi nalidade pública pre-
vista no Decreto Executivo n.º 262, de 13 de novembro de 2008. 
Decreto Executivo 228 de 17.04.2019………..Abre, nos termos da Lei Mu-
nicipal n.º 5.232, de 17 de abril de 2019, crédito especial no valor de R$ 
115.334,79  para execução do Convênio n.º 136/2018, celebrado com a Com-
panhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo 
- empreendimento denominado Lençóis Paulista ‘G’.
Portaria 395 de 12.04.2019………Prorroga, até o dia 18.04.2019, a designa-
ção de José Antonio Ribeiro Ramos Júnior como responsável pelo expedien-
te da Secretaria de Recursos Humanos.
Portaria 396 de 15.04.2019………Abre processo sumário em face de servi-
dora pública municipal.
Portaria 397 de 15.04.2019………Concede afastamento sem vencimentos 
a Camila Chaves de Souza, Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família.
Portaria 398 de 15.04.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Susana 
de Cássia Purgano Paccola, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 399 de 15.04.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Cibele 
Valdirene Vera Diegoli, Agente Administrativo.
Portaria 400 de 15.04.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Eliane 
Cristina da Silva Ferreira, Costureiro.
Portaria 401 de 15.04.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Luciane 
Germano Tosati, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 402 de 15.04.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Roseli 
Vicente, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 403 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a João 
Luiz Correia, Vigilante.
Portaria 404 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Eli-
sângela Aparecida Barbosa de Moura, Cozinheiro.
Portaria 405 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Apa-
recida de Jesus Godoy Brandão, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 406 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Júlio 
César Dias dos Santos, Motorista Operador de Guincho.
Portaria 407 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Rafa-
ela Monteiro, Monitor de Creche.
Portaria 408 de 15.04.2019………Convalida o afastamento concedido a 
Nelciana Marques de Oliveira Gigioli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 409 de 15.04.2019………Afasta, por motivo de acidente de traba-
lho, Ademir da Silva Martinelli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 410 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Elias 
Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 411 de 15.04.2019………Prorroga o afastamento concedido a Maria 
Isabel Bezerra Mendes da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 412 de 17.04.2019………Designa Cíntia Teresinha Duarte de Souza 
Silva para exercer cumulativamente o cargo de Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico no período de 13 a 22 de maio de 2019.
Portaria 413 de 17.04.2019……….Convalida o afastamento concedido a 
Conceição Aparecida Pelisoli de Oliveira, Professor de Ensino Fundamental 
I.
Portaria 414 de 17.04.2019………..Retifi ca dispositivos das Portarias que 
especifi ca.
Portaria 415 de 17.04.2019………..Exonera Elizabete Aparecida Ferreira de 
Nardo do cargo de Agente de Serviços Gerais – pedido.
Portaria 416 de 18.04.2019………..Nomeia Estefânia Leite Prandini para o 
cargo de Fonoaudiólogo.
Portaria 417 de 18.04.2019………..Nomeia Débora Almeida Pessanha da 
Silva Macedo dos Santos para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 418 de 18.04.2019………..Nomeia Cristiane Algave para a função 
temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 419 de 18.04.2019………..Autoriza a empresa Rotorfl y Táxi Aéreo 
e Serviços Aéreos Especializados Ltda. a utilizar a quadra poliesportiva loca-
lizada ao lado do Estádio Distrital Arlindo José Veloso Filho.

Lençóis Paulista, 18 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

UME e Júlio Ferrari são os campeões da temporada
Equipes levaram a melhor nas fi nais das séries Ouro e Prata disputadas dia 17 no Ginásio Tonicão

Flávia Placideli

Depois de quase três meses 
de disputa, chegou ao fim 
a Copa Lençóis de Futsal 

2019, organizada e promovida 
pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista. As 
finais das séries Ouro e Prata fo-
ram disputadas na noite da última 
quarta-feira (17), no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Antonio Lo-
renzetti Filho (Tonicão). Os cam-
peões da edição foram Unidos do 
Júlio Ferrari e UME, que levaram 
a melhor sobre Zóio FC e Athletic 
Futsal, respectivamente.

No primeiro jogo da noite, às 

19h30, o Unidos do Júlio Ferrari 
garantiu o título da Série Prata 
com uma goleada de 4 a 2 sobre 
a representação do Zóio FC, com 
gols de David (2), Willian Gomes e 
Luis Medeiros - Wellington e Bru-
no descontaram para o Zóio FC.

No segundo confronto da 
noite, às 20h20, UME e Athletic 
Futsal jogaram pelo título da Série 
Ouro. A UME derrotou o Athletic 
por 4 a 2, com gols de Matheus 
Calixto (2), Diego Machado e Ma-
theus Lima. Pelo Athletic marca-
ram Narcizo e Marlon. 

PREMIAÇÃO
Após as partidas foi reali-

zada a cerimônia de premiação 
das duas séries, com a entrega 
dos troféus e medalhas para as 
três melhores equipes e também 
para os destaques de melhor 
goleiro e artilheiro dos respec-
tivos campeonatos. O vereador 
Jucimário Cerqueira dos Santos 
(Bibaia), o secretário de Esportes 
e Recreação, Raphael Carlos Pe-
rantoni Blanco, e o coordenador 
da Secretaria, Raul Ramos da 
Silva, participaram da cerimônia 
de premiação. 

Além de Unidos do Júlio 
Ferrari (campeão), Zóio FC (vice-
-campeão) e Reduto Tricolor (ter-
ceiro lugar), receberam os troféus 

como destaques da Série Prata, 
na artilharia, os atletas Willian 
Camilo (Unidos do Júlio Ferrari) 
e Vitor Franco (Carniça FC) com 
oito gols assinalados. Além do tí-
tulo, o Júlio Ferrari conquistou o 
troféu de melhor goleiro, com o 
atleta Willian Luiz Oliveira.

Já na Série Ouro, além do tí-
tulo, a UME também conquistou 
o troféu de melhor goleiro com o 
atleta Wagner Ricardo Paulo. O 
Athletic Futsal ficou com o vice-
-campeonato e o Grêmio Cecap 
ficou com o terceiro lugar e con-
quistou o troféu de artilheiro com 
Fabiano dos Anjos (Tica), que 
marcou sete gols.

CAMPEÕES – Unidos do Júlio Ferrari e UME levantaram as taças das séries Prata e Ouro, respectivamente, da Copa Lençóis de Futsal 2019

Amanhã (20) tem rodada pela Copa Lençóis de Futebol

Partidas válidas pela terceira rodada acontecem no Jardim América

Flávia Placideli

A bola volta a rolar neste 
sábado (20) no campo 
da Praça Jácomo Lan-

gona, no Jardim América. O 
local recebe dois jogos váli-

dos pela terceira rodada da 
segunda fase da 11ª Copa 
Lençóis de Futebol Society, 
competição organizada pela 
Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista 
com apoio da associação de 

moradores do bairro.
No primeiro confronto 

marcado para às 15h, o Asa 
Branca encara o Mercená-
rios. No jogo de fundo, Estre-
la Várzea e Jardim América 
se enfrentam às 16h.

RODADA
Os confrontos da segun-

da rodada foram disputados 
na tarde do último sábado 
(13). No primeiro confronto a 
equipe do Real Madruga ba-
teu a representação do Mer-
cenários pelo placar de 4 a 
3. Em seguida, Asa Branca e 
Borebi ficaram no empate em 
4 a 4.  No último jogo da ro-
dada, o time Desacreditados 
foi derrotado pelo Renegados 
por 4 a 3.

Jogos defi nem os fi nalistas da Copa Lençóis de Futebol Amador

Confrontos acontecem domingo (21) no estádio distrital Eugênio Paccola

Flávia Placideli

As equipes São Cristóvão, 
Tocantins Capital, Açaí e 
Unidos do Júlio Ferrari 

são os semifinalistas da 13ª edi-
ção da Copa Lençóis de Futebol 
Amador, promovida pela Secre-
taria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

Neste domingo (21), no estádio 
distrital Eugênio Paccola, saem os 
finalistas da competição. No pri-
meiro jogo marcado para às 8h, o 
São Cristóvão joga contra o Uni-
dos do Júlio Ferrari. Na partida 
de fundo, o Açaí enfrenta o Tocan-
tins Capital. A final acontece na 
quarta-feira (1), feriado do Dia do 
Trabalho. O local ainda não foi de-

finido pela organização da Copa.
Os dois últimos semifinalis-

tas saíram da rodada do domingo 
(14), no estádio distrital Eugênio 
Paccola, na Cecap. O São Cristó-
vão carimbou o passaporte para as 
semifinais ao bater o Asa Branca 
pelo placar de 4 a 3. Os jogadores 
Alan Peterson, Wesley Gustavo, 
Diego Oliveira e Guilherme Braz 
assinalaram para o São Cristóvão. 
Leonardo Moretto, Willian Peter-
son e Carlos Augusto descontaram 
para o Asa Branca.

Estreante na competição, 
o Tocantins Capital se garantiu 

na fase semifinal, ao despachar 
nada menos que o favorito ao 
título, o Grêmio Cecap, por 3 
a 1. Jeferson Aparecido, Denil-
son Gomes e Gleiciano Menezes 
marcaram para o Capital. Em 
cobrança de pênalti, Jefferson 
Tiago Roda diminuiu para o 
Grêmio Cecap.

CONQUISTA – Na foto, partida 
onde o Tocantins Capital (camisa 
listrada) venceu o Grêmio Cecap e 
se garantiu na semifinal

FOTOS: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO



Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 69,50.
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 65,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 58,70.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa PRUDESAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com 
sede em Presidente Prudente - SP, na Rua Reverendo Coriolano, 1409, 
Vila Ocidental - CEP 19015-070, CNPJ 59.721.936/000154, convoca 
o Sr. GILBERTO XAVIER DA ANUNCIAÇÃO, CTPS 58991/069/
BA, a comparecer em sua sede no prazo de 10 dias, sob pena de con-
figurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 
482 da CLT.

BADRIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.825.426/0001-38

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Janeiro a Dezembro - 2017
ATIVO 1.509.075,48
 CIRCULANTE 315.881,35
  DISPONIBILIDADES 315.881,35
   CAIXA E EQUIVALENTES 315.781,35
    CAIXA GERAL 1.383,50
    BRADESCO AG 03114 C/I 318-8 INVEST PLUS 7.193,66
    BRADESCO AG 03114 C/I 318-8 INVEST FACIL 270.681,86
    BANCO BRADESCO  AG.03114 C/C:0001318-8 36.522,33
   CONTAS BANCÁRIAS - OUTR. REC. SUJ. RESTR 100,00
    BANCO DO BRASIL S/A 100,00
 NAO CIRCULANTE 1.193.194,13
  IMOBILIZADO 1.193.194,13
   TERRENOS 1.128.393,11
    SITIO FAXINAL 1.128.393,11
   VEICULOS 68.600,00
    VEICULOS 68.600,00
   OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 168.485,00
    EQUINOS 168.485,00
   (-) DEPR. AMORTIZACOES E EXAUSTAO (172.283,98)
    (-) DEPR. ACUM. VEICULOS (52.594,56)
    (-) DEPR. ACUM. SEMOVENTES (119.689,42)

Janeiro a Dezembro - 2017
PASSIVO 1.509.075,48
 CIRCULANTE 10.735,32
  OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 10.735,32
   FORNECEDORES 10.500,39
    CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS LENCOIS 9.959,09
    MATSUMOTO 541,30
   IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER 234,93
    I. RENDA (FAT. 2089)  A RECOLHER 146,83
    CSLL (FAT. 2372) A RECOLHER 88,10
 PATRIMONIO LIQUIDO 1.498.340,16
  CAPITAL REALIZADO 1.001.000,00
   CAPITAL SUBSCRITO DE DOM. E RES. NO PAIS 1.000,00
    CAP. SUBSCR. DOMICI. E RES. NO PAIS 1.000,00
   CAPITAL SUBSCRITO DOM. RES. NO EXTERIOR 1.000.000,00
    CAP. SUBSCR. DOM. E RES. EXTERIOR 1.000.000,00
  RESERVAS 2.047.146,76
   ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL 2.047.146,76
    AFAC - ACIONISTAS 2.047.146,76
  OUTRAS CONTAS (1.549.806,60)
   LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO (1.549.806,60)
    (-) RESULTADO NEGATIVO DO EXERCICIO (102.726,80)
    (-) PREJUIZO DO ANO DE 2009 (600,00)
    (-) PREJUIZO DO ANO DE 2010 (300,00)
    (-) PREJUIZO DO ANO DE 2014 (224.839,59)
    (-) PREJUIZO DO ANO DE 2015 (672.353,83)
    (-) PREJUIZO DO ANO DE 2016 (548.986,38)

Demonstração do Resultado do Exercício - Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Descrição Valor

Despesas Financeiras (1.014,40)
 (-) TARIFA BANCARIA (1.014,40)
Despesas Tributárias (2.100,76)
 (-) DEMAIS IMP. TAXAS E CONTRIBUICOES (1.948,30)
 (-) TFE (TX. FISC. ESTABELECIMENTO) (152,46)
Despesas Administrativas (9.866,61)
 (-) SERVICOS DE CONTABILIDADE (9.798,51)
 (-) DESPESA COM TELEFONE (68,10)
Despesas Gerais (40.619,75)
 (-) PREST. SERV. P. JURIDICA (7.075,00)
 (-) DESP. VIAGENS, DIARIAS E AJ. CUSTO (3.266,00)
 (-) SERVICOS ADVOCATICIOS (PJ) (30.278,75)
Outras Despesas Operacionais (48.890,35)
 (-) ENCARGOS DE DEPR. AMORTIZACAO (47.418,00)
 (-) PREMIO DE SEGUROS (1.472,35)
    = Prejuízo Operacional (102.491,87)
    = Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social (102.491,87)
Contribuição Social (88,10)
 (-) DESP. CONTR. SOCIAL L. LIQUIDO (88,10)
    = Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda (102.579,97)
Imposto de Renda (146,83)
 (-) DESP. IMPOSTO DE RENDA - PJ (146,83)
    = Prejuízo (102.726,80)

DIRETORA: GIUSTINA MACARI - CPF: 235.687.618-90
TÉCNICO CONTABILIDADE: ADILSON DA SILVA - TC CRC: 1SP182433O8

Pregão nº 13/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de kit lanche 
e gêneros alimentícios. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e 
do credenciamento: Dia 29 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, 16 de abril de 2.019.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
10/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL SULFITE, que 
classifi cou a(s) empresas(s): TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL 
E EMPRESARIAL EIRELI - ME, totalizando R$ 65.280,00; com todas as 
demais condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco) dia(s) 
corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine 
o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, 
sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 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 EM-
PRESARIAL 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.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 113,45.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 
de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 51,90.

Aviso de Licitação – Pregão nº 060/2019 – Processo nº 092/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
tela alambrado. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 30 de abril de 2019 às 09:00 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, 16 de 
abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 061/2019 – Processo nº 093/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de emulsão Asfalto Diluído 
de Petróleo CM-30. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 30 de abril de 2019 às 14:00 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, 16 de 
abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 062/2019 – Processo nº 094/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
piso em assoalho fl utuante de madeira, com marcação para quadra de 
basquete. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 02 de maio de 2019 às 10:00 horas – O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça 
das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de abril de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 76,70.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, 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: 22 de abril de 2019
Horário: 14h30

01 – Maria José de Oliveira Pinto

Lençóis Paulista, 16 de abril de 2.019.

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

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo II, da Ata de Registro de Preços nº 01/2019 – Processo 
02/19 – Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019 – Contratante: SAAE de 
Lençóis Paulista – Registrada: AUTO POSTO TUBARÃO DE LENÇÓIS 
PAULISTA LTDA – Motivo e Valor do Aditamento: Restabelecer o equilí-
brio fi nanceiro do objeto, previsto no instrumento primitivo, passando o val-
or da Gasolina Comum de R$ 3,874 para R$ 3,934 – Assinatura:  11/04/19.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 09/2019 – Processo 05/19 – Modalidade: Pregão Presencial nº 
04/2019 – Contratada: AOKI LTDA – Objeto: Aquisição de caminhões eq-
uipados com caçamba basculante e tanque inox – Valor: R$ 695.800,00 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/04/19.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 10/2019 – Processo 05/19 – Modalidade: Pregão Presencial nº 
04/2019 – Contratada: LAPÔNIA SUDESTE LTDA – Objeto: Aquisição 
de caminhão equipado com caçamba basculante – Valor: R$ 350.000,00 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/04/19.

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Centro Municipal de Formação Profi ssional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 22 de abril de 2019
Horário: 10h00

01 – Adriana Maria Castelhano

Lençóis Paulista, 19 de abril de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profi ssional 

Prefeito Ideval Paccola

Previsão Atualizada Arrecadação até o período
Para o Exercício Até o Período

Proprios 31.762.326,08 6.506.661,90  (Prev. Atualizada)  (Arrecadação)
Transferências da União 37.539.945,68 9.424.679,43
Transferências dos Estado 77.431.149,42 24.342.661,61 Total   (25%) 36.683.355,29 10.068.500,73
Total 146.733.421,18 40.274.002,94
Retenções do Fundeb 22.437.400,00 6.753.766,87
Receitas Líquidas 124.296.021,18 33.520.236,07

Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
para o exercício até o período até o período até o período

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total * 18.051.917,22 44,82 10.698.479,69 26,56 10.406.964,27 25,84
ensino fundamental * 5.981.179,50 14,85 1.955.123,31 4,85 1.838.127,02 4,56
educação infantil * 5.316.970,85 13,20 1.989.589,51 4,94 1.815.070,38 4,50
retenções do fundeb 6.753.766,87 16,76 6.753.766,87 16,76 6.753.766,87 16,76

ensino fundamental
(-) ganhos de Aplicações Financeiras 4.168,61 0,01 4.168,61 0,01 4.168,61 0,01
educação infantil
(-) ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb retido e não aplicado 0,00 0,00 3.033,23 0,00 653.506,60 1,62

Total 18.047.748,61 44,81 10.691.277,85 26,54 9.749.289,06 24,20
Ensino Fundamental 5.977.010,89 14,84 1.950.954,70 4,84 1.833.958,41 4,55
Educação Infantil 5.316.970,85 13,20 1.989.589,51 4,94 1.815.070,38 4,50
Retenções do Fundeb 6.753.766,87 16,76 6.750.733,64 16,76 6.100.260,27 15,14

Nota: 
(*) Valores não informados, considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de
 aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e alterações posteriores.

ANDERSON PRADO DE LIMA MEIRI APARECIDA GALASSI MONTANHERO JULIO ANTONIO GONÇALVES EDSON RILICHIAS DA SILVA
Prefeito Municipal Secretária de Educação Secretário de Planejamento Contador CRC 1SP 193.254/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - Janeiro a Março/2019 - Art. 256 Const. Do Estado de São Paulo
RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DEDUÇÕES

DESPESAS LÍQUIDAS

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 370,65.

Prefeitura 
Municipal de 

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO 

DE CONTRATO
Contrato nº 044/2019; DATA AS-
SINAT: 10/04/2019; CONTRAT-
ADO: Lúcia Maria Vacchi 
Brosco Vaz; CPF/MF sob n.º 
924.010.828-91; ENDEREÇO: 
Rua Piedade, nº 160, Centro, 
nesta cidade e comarca; OB-
JETO: Locação de Imóvel para 
abrigar SERFIS, imóvel situado 
à Avenida 9 de Julho, n.° 1326, 
Parque Antártica, nesta cidade e 
comarca; VALOR: R$  1.717,00 
(um mil, setecentos e dezessete 
reais) mensais; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: 
DISPENSA n.° 009/2019; FUN-
DAMENTO: Art.24, inciso X 
da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 19/04/2019.

Pregão nº 14/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de material de construção. Entrega dos envelopes de docu-
mentos, propostas e do credenciamento: Dia 03 de maio de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de 
Outubro, nº 429, Centro, Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.borebi.
sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 18 de abril de 
2.019. Antonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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JACK MUSICSANTO PÉ BOTEQUIMZ SOM EVENTOSBAR DO PORTUGUÊS

Nesta sexta-feira (19), a partir 
das 20h, o Jack Music Pub, em 
Bauru, recebe o show de stand 
up comedy “Teste de piadas” 
com o humorista Nando An-
drade e convidados. A entrada 
é gratuita. Para participar, é 
preciso realizar uma inscrição 
online através do site: http://
bit.ly/2v807Q6. Para mais in-
formações o telefone é o (14) 
3245-3254. O Jack Music Pub 
fi ca na Avenida Duque de Ca-
xias, 8-56, no Centro.

Hoje (19), a partir das 20h30, o 
Santo Pé Botequim, em Len-
çóis Paulista, tem música ao 
vivo. Quem comanda a noite 
é o cantor Douglas Souza, que 
se apresenta ao público com 
um repertório afi nadíssimo. A 
entrada é gratuita. Para outras 
informações sobre promoções 
e reservas de mesas o telefone 
é o (14) 9 9650-7890. O Santo 
Pé Botequim fi ca na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma-
chado, 1229, no Jardim Ubirama.

Amanhã (20), a partir das 23h, 
a Z Som Eventos, em Lençóis 
Paulista, realiza a última fes-
ta de rock da casa. Quem se 
apresenta na noite são as ban-
das Suicidal Dog e A Benção. 
Os convites antecipados estão 
sendo vendidos a R$ 10 no pró-
prio local. Para outras informa-
ções sobre o evento o telefone 
é o (14) 9 9812-8882. A Z Som 
Eventos fi ca na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1414, no Jardim Ubirama.

Hoje (19), a partir das 20h30, 
tem show ao vivo no Bar do 
Português, em Lençóis Paulis-
ta. Quem comanda a noite é a 
cantora Fernanda Mourão, que 
apresenta ao público os maio-
res sucessos, nacionais e inter-
nacionais, de vários estilos. A 
entrada é gratuita. Para outras 
informações sobre promoções 
e reservas de mesa o telefone 
é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua Méxi-
co, 197, no Jardim Bela Vista.

Agenda cultural
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INFANTIL

STAND UP

FOTOGRAFIA

É AMANHÃ

Cultura
HBO
A espera fi nalmente acabou para os fãs da série Game of Thrones, que estreou sua oitava e derradeira 
temporada no último domingo (14). Só nos EUA, o episódio foi visto por 17,4 milhões de pessoas, se 
transformando na maior transmissão da história da HBO (foram 16,9 milhões no fi nal da sétima temporada). 
As estatísticas que contam streaming ainda não foram consolidadas e a emissora norte-americana não tem 
as contas de quantas pessoas assistem ao redor do mundo, estima-se que sejam 100 milhões.

Teatro Municipal recebe “Pequena Magdalena”
Inspirado na infância da pintora mexicana Frida Kahlo, peça conta aos pequenos uma 

história sobre aceitação, superação e respeito às diferenças

Flávia Placideli

Neste domingo (21), a 
partir das 19h, o Teatro 
Municipal Adélia Lo-

renzetti, em Lençóis Paulista, 
recebe o espetáculo “Peque-
na Magdalena”, com o grupo 
teatral Cia de Copas, de São 
Paulo. A peça promovida pela 
Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura) com 
recursos provenientes da Lei 
Rouanet, conta com patrocí-
nio das empresas Zilor, Lwart 
Lubrificantes, Lwarcel Celu-
lose, Duratex e Frigol.

Inspirada na vida da pin-
tora mexicanca Frida Kahlo 
(1907-1954), a peça “Peque-
na Magdalena”, retrata temas 
como superação, diferenças, 
amizade, igualdade de gênero 
e sobre a cultura mexicana e 
sua forma peculiar de encarar 
a morte. Uma história que traz 
a infância de Frida, a pequena 
Magdalena, para contar aos 
pequenos uma história sobre 
aceitação, superação e respei-
to às diferenças, além de te-
mas que, hoje, cada vez mais, 
estão ligados à figura da artis-
ta, como igualdade de gênero 
e empoderamento feminino.

Criada pela Cia de Copas 

CIA DE COPAS – Grupo teatral se apresenta no Teatro Municipal com a peça “Pequena Magdalena”

e encenada pelos atores Lu-
ciana Castellano e Victor Mer-
seguel, o espetáculo foge da 
obrigação de contar histórias 
de vidas biográficas e se per-
mite ir além, trazendo à tona 
o que essa grande personali-
dade tem a ensinar e inspirar. 
Na história, Magdalena Car-
mem Frida Kahlo Y Calderon, 
nascida e criada no México, é 
uma menina que traz em uma 
de suas pernas as marcas de 

uma grave doença. Por conta 
disso, sofre com brincadeiras 
de mau gosto e com a solidão. 
Às vésperas do Dia dos Mor-
tos, em uma animada festa do 
México, a jovem se arrisca e 
se envolve em uma grande 
confusão e corre o risco de ar-
ruinar a mais tradicional festa 
de seu país.

O espetáculo, com classi-
ficação indicativa livre, terá 
tradução simultânea para 

Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). A entrada é gratui-
ta, e a retirada dos ingressos 
pode ser feita na recepção da 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, na Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 
3263-6525. O Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê. 

Festival Em Canta Gospel 
é neste sábado (20)

Evento tem início a partir das 19h30, no 
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Flávia Placideli

O Conselho de Pastores 
Evangélicos de Lençóis 
Paulista (Copelp) realiza 

neste sábado (20), com apoio da 
Secretaria de Cultura do municí-
pio, a terceira edição do Festival 
de Música Cristã Evangélica, o 
Em Canta Gospel. O evento, que 
acontece a partir das 19h30, no 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti, tem entrada solidária, com 
a troca dos ingressos por um litro 
de leite longa vida.

Idealizado pelo Copelp, presi-
dido atualmente pelo pastor José 
Ilton de Lima, o festival reuniu 
mais de 500 pessoas no ano passa-
do. A expectativa é que neste ano 
o público seja ainda maior. “Neste 
festival, com o apoio da Secretaria 
de Cultura, pretendemos reve-
lar novos talentos, promovendo 
o intercâmbio artístico-cultural, 
incentivando a criação musical”, 
revela Lima.

Neste ano, o Em Canta Gos-
pel contará com a participação 
especial da cantora Lydia Moi-
sés, que além de fazer um show 
de louvor, também participa do 
grupo de jurados do festival, 
que, segundo informações da 
organização, terá a participação 
de 13 artistas locais, sendo sete 
apresentações de grupos musi-
cais (ao vivo) e seis apresenta-
ções solo (playback).

Os três primeiros colocados 
de cada categoria recebem uma 
premiação em dinheiro. Para os 
grupos musicais os prêmios são 
de R$ 500 (1º lugar), R$ 300 

PARTICIPAÇÃO – Cantora Lydia 
Moisés se apresenta durante 
festival com um show de louvor e 
participa do corpo de jurados

Humorista Afonso Padilha se apresenta no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Marcado para a terça-feira (23), às 20h, ingressos já podem ser adquiridos nos pontos de venda

Flávia Placideli

Na próxima terça-feira (23), 
a partir das 20h, tem 
comédia no Teatro Mu-

nicipal Adélia Lorenzetti, em 
Lençóis Paulista. Quem sobe ao 
palco é o roteirista, comediante 
e humorista Afonso Padilha, que 
se apresenta ao público local 
com o seu quarto show solo de 
stand up comedy “Alma de po-
bre”. Os ingressos já estão dispo-
níveis nos pontos de venda.

Em seu quarto show es-
pecial de comédia “Alma de 
pobre”, Afonso Padilha, re-
velação do novo stand up no 
Brasil, fala sobre estigma so-

cial, usando histórias pessoais 
e assuntos do dia a dia de uma 
forma divertida para ilustrar 
que não importa o quanto você 
ganhe dinheiro, mas continua-
rá sendo pobre. 

Indicado para maiores de 
14 anos, o espetáculo tem dura-
ção de 1h10 minutos. Os ingres-
sos custam R$ 30 (estudante) e 
R$ 60 (inteira) e R$ 45 (anteci-
pado no lote promocional). Eles 
podem ser adquiridos pelo site 
www.vargasingressos.com.br 
ou nos pontos de venda: Rádio 
Ventura FM e Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 3263-

HUMOR – Teatro Municipal 
recebe show de stand up com 
humorista Afonso Padilha

O HUMORISTA
Afonso Padilha é come-

diante, humorista e roteiris-
ta. Curitibano trabalha com 
comédia desde meados de 
2010, como roteirista já es-
creveu peças para canais 
como Porta dos Fundos, 
como comediante participa 
dos principais shows em ca-
sas da cena nacional, além 
de fazer parte do 4 Amigos, 
maior grupo de stand up 
comedy da atualidade. Tem 
três especiais de comédia 
no seu canal do YouTube, 
um na Netflix.

6525. O Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti fica na Rua Cel. 
Álvaro Martins, 790, na Vila 
Nova Irerê.

Espaço Cultural recebe ofi cina “O poder 
da Imagem” na quarta-feira (24)

As vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas na Casa da Cultura

Flávia Placideli

Na próxima quarta-feira (24), 
a partir das 13h, o Espaço 
Cultural Cidade do Li-

vro, em Lençóis Paulista, recebe 
a oficina de fotografia “O poder 
da Imagem”. Ministrada pelo fo-
tógrafo e professor Beto Salgado, 
a oficina consiste em ensinar os 
conceitos técnicos básicos da fo-
tografia como forma de expressão 
artística. As vagas são limitadas e 
devem ser preenchidas na recep-
ção da Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian.

Com foco na arte fotográfica, 
a oficina “O poder da Imagem”, 
com duração de quatro horas, irá 
ensinar os conceitos técnicos bási-

SOBRE BETO SALGADO
Fotógrafo de profissão, nascido em 1982 em Pindamonhanga-

ba, Beto Salgado cresceu encantado pela fotografia e buscou apri-
morar-se na arte trabalhando com diversos fotógrafos de renome. 
Morou em São Paulo por 10 anos e experimentou múltiplas áreas 
da fotografia como a publicidade, moda, still e social. De volta a 
sua cidade natal, fundou a Alluminare Escola de Fotografia, onde 
também é professor. Foi eleito presidente do Fundo Municipal de 
Cultura e é responsável pela Cadeira de Artes Visuais/Audiovisual 
do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, além de 
dedicar-se a trabalhos de fotografia autoral e do desenvolvimento 
da fotografia e do audiovisual.

cos da fotografia e utilizá-la como 
forma de expressão artística, fazen-
do um exercício de reflexão sobre 
a inclusão dos alunos na sociedade, 
na família e seus papéis sociais e 
históricos, demonstrando o poder 
que uma imagem tem de transmitir 
uma mensagem na sociedade atual.

Indicada para maiores de 14 
anos, a oficina é gratuita e quem 
tiver interesse em participar deve 
realizar a inscrição antecipada 
na Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, que fica na Rua 
Sete de Setembro, 934, no Centro. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 3263-
6525. O Espaço Cultural Cidade 
do Livro fica na Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 286, no Centro.

(2º lugar) e R$ 200 (3º lugar). 
Na categoria solo os destaques 
recebem R$ 300 (1º lugar), R$ 
200 (2º lugar) e R$ 100 (3º lu-
gar). Todos os participantes ain-
da levam para casa um troféu 
do festival.

SERVIÇO
Os ingressos para o Em Can-

ta Gospel podem ser trocados 
por um litro de leite longa vida 
na recepção da Casa da Cultu-
ra Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro). A arrecadação será des-
tinada às entidades assistenciais 
do município. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo te-
lefone (14) 3263-6525. O Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti fica 
na Rua Coronel Álvaro Martins, 
790, na Vila Nova Irerê. O tele-
fone é o (14) 3263-0044.
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Saúde MENINGITE 
No Brasil, a meningite mais comum é a meningocócica, causada 
pela bactéria Neisseria meningitidis (ou meningococo). Existem 
12 subtipos diferentes da meningocócica e, no país, os principais 
sorogrupos circulantes (que causam a maioria dos casos) são B, 
C, W e Y. Com maior prevalência do tipo C.

PREVENÇÃO

SUS terá nova vacina contra a meningite
ACWY, que hoje está disponível apenas 
no sistema particular, protege contra 
mais tipos da doença

Da Redação

Mais uma vacina deverá 
entrar no calendário 
de vacinação: a Menin-

go ACWY. Essa informação foi 
dada pela Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), nesta 
quinta-feira (18), que afirmou 
que a decisão já foi tomada pelo 
Ministério da Saúde, mas ainda 
não há data certa para entrar 
em vigor.

Atualmente a vacina está 
disponível apenas no sistema 
particular e custa, em média, 
R$ 350 cada dose. Já a rede 
pública oferece a vacina contra 
meningite C, mas essa nova va-

cina deverá substituí-la, cobrin-
do mais três tipos de sorologia.

A decisão foi tomada devi-
do a uma análise que apontou 
uma mudança na epidemiolo-
gia da meningite com aumento 
dos casos da tipologia W – não 
coberta pela vacina atualmente 
disponibilizada pelo sistema 
público de saúde. 

Hoje, o sistema público ofe-
rece apenas a vacina contra o 
sorotipo C, indicada para bebês 
(aos 3 e 5 meses e com reforço 
aos 12 meses) e adolescentes 
(dos 11 aos 14 anos). A proposta 
é começar a aplicação da va-
cina pelos adolescentes, mais 
suscetíveis à transmissão, e ir 

SUS – Nova vacina ACWY contra meningite deve entrar no 
calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde 

aumentando a oferta a outros 
grupos gradualmente.

Embora o sorotipo B 
seja o segundo mais comum 
entre as meningites bacte-
rianas no país (perdendo 
apenas para a C), o minis-

tério avaliou que, epide-
miologicamente, seria mais 
importante incluir a ACWY 
por causa do aumento da in-
cidência do sorotipo W no 
mundo e em alguns Estados 
do Brasil.

Entenda a doença, os tipos e quem deve tomar a vacina
A meningite é um pro-

cesso inflamatório das me-
ninges, membranas que en-
volvem o cérebro e a medula 
espinhal. Essa inflamação 
pode ser causada por micro-
-organismos (vírus e bacté-
rias), alergias a medicamen-
tos e outros agentes.

As meningites bacte-

rianas e virais são as mais 
comuns e que demandam 
maior atenção da saúde pú-
blica. A doença é endêmica 
no Brasil e casos são repor-
tados ao longo de todo ano 
com surtos ocasionais, mas 
a forma bacteriana preocu-
pa por sua gravidade.

Segundo informações do 

Ministério da Saúde, a me-
ningite pode atingir todas as 
faixas etárias, mas o maior 
risco é para crianças meno-
res de cinco anos, em espe-
cial as menores de um.

O Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferece quatro 
tipos de vacina contra as 
principais causas de menin-

gite bacteriana. No Brasil, a 
prevalência é das infecções 
do tipo C e por isso o SUS 
não oferece vacina para o 
tipo B. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, dos 
mais de 16 mil casos da do-
ença registrados em 2017, 
apenas 145 foram de menin-
gite tipo B.

O SUS OFERECE QUATRO TIPOS DE VACINA PARA 
MENINGITES BACTERIANAS. SÃO ELAS:

QUANDO TOMAR A VACINA?

BCG: que protege contra a meningite turberculosa
Pentavalente: protege contra as infecções invasivas, 

entre elas a meningite causada pelo Haemophilus infl uen-
zae sorotipo b

Meningocócica C: protege contra a doença meningocó-
cica causada pela Neisseria meningitidis sorogrupo C

Pneumocócica 10: protege contra as infecções invasivas, 
entre elas a meningite causada por dez sorotipos do Strep-
tococcus pneumoniae

BCG (contra a meningite turberculosa): uma dose ao 
nascer

Pentavalente (contra meningite causada pela bactéria 
Haemophilus infl uenzae B): doses aos dois, quatro e seis 
meses de vida

Meningocócica C (contra meningite causada pela bac-
téria Neisseria meningitidis sorogrupo C): doses aos três e 
cinco meses, reforço com um ano. Adolescentes de 11 a 14 
anos devem receber dose única como reforço.

Pneumocócica 10 (contra meningite causada por dez 
sorotipos do Streptococcus pneumoniae): doses aos dois e 
quatro meses e reforço com um ano.

MENINGITE – SUS disponibiliza até o 
momento quatro vacinas contra a bactéria

COBERTURA VACINAL
Segundo o Ministério 

da Saúde, dados prelimina-
res da cobertura vacinal de 
meningite de 2018 mostram 
que o Brasil ainda está abai-
xo da meta. Em 2017, a co-
bertura ficou em 86%. Em 
2018, os dados preliminares 
mostram que a cobertura fi-
cou em 79%.

Em 2018, foram registra-
dos 17.219 casos de meningi-
te no Brasil. Em 2017, foram 
16.992 e em 2016 15.629. 
São Paulo é o estado com o 
maior número de casos re-
gistrados nos últimos anos.

No Brasil, dos casos con-
firmados por ano, 8,6 mil 
são virais, 5,4 mil bacte-

rianas e o restante causado 
por outros agentes. Embora 
a maior parte das infecções 
seja causada por vírus, a 
bacteriana é a mais letal: 
978 pessoas morreram em 
2018 pelas formas da do-
ença causadas por bactéria 
enquanto a patologia viral 
vitimou 103 pacientes.

QUAIS VACINAS ESTÃO 
DISPONÍVEIS NA REDE 
PRIVADA?

A rede privada de saú-
de oferece vacinas para os 
tipos A, B, C, W e Y. Ge-
ralmente, as vacinas são 
dadas de duas formas: uma 
vacina conjugada, que como 
o nome diz, cobre os tipos 

A, C, W e Y. E uma vacina 
para o tipo B. O Ministério 
da Saúde diz que não há pe-

dido de incorporação da va-
cina para a meningite B no 
SUS, só para a ACWY.
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Confi ra: Galera se 
divertindo e os aniver-
sariantes da semana!

Laboratório da 
Unimed começa a 
funcionar no dia 22.
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Sexta-feira Santa é marcada por 
encenações da Paixão de Cristo
Fiéis de Lençóis Paulista e Macatuba realizam espetáculo sobre os últimos momentos de Cristo

Flávia Placideli

Encenações da via sacra 
marcam as celebrações da 
Semana Santa em Lençóis 

Paulista e Macatuba nesta sexta-
-feira (19). Os fiéis que iniciaram 
a liturgia bíblica no domingo (14), 
com a celebração do Domingo de 
Ramos, ainda participam da pro-
gramação que segue amanhã e no 
domingo, com vigília, procissões 
e missas. 

Em Lençóis Paulista, os jo-
vens que integram o TLC (Trei-

namento de Liderança Cristã) e 
Mini TLC da Paróquia São José, 
no Jardim Ubirama, realizam 
hoje (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 Se-
nhor Morto e Nossa Senhora das 
Dores. O grupo pede às pessoas 
que forem à encenação a doação 
de creme dental ou sabonete. Os 
produtos serão destinados ao pro-
jeto Acolhe Mais Mãe Piedade. 

PROCISSÃO – Dezenas de fiéis participaram da procissão no 
Domingo de Ramos no Santuário Nossa Senhora da Piedade

Macatuba espera milhares de 
fi éis para encenação da Paixão 
de Cristo nesta sexta-feira (19)

Macatuba recebe nesta 
Sexta-Feira Santa, a partir das 
16h, a tradicional encenação 
da Paixão de Cristo, que neste 
ano chega a sua 49ª edição. O 
evento, que conta com o apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura Municipal, é organi-
zado e dramatizado pelo grupo 
de teatro Padre José Corsini, 
da Paróquia Santo Antônio. O 
espetáculo começa em frente à 
sua matriz. Depois os fiéis se-
guem em procissão, percorren-
do ruas da cidade até o CEC 
(Clube Esportivo e Cultural), 
onde acontece a crucificação.

De acordo com a orga-
nização, cerca de 140 atores 
e figurantes estão envolvidos 

nas atividades, que são coor-
denadas por Doralice Maria 
Artioli Munhoz, que ajuda na 
organização do evento desde a 
sua primeira edição.

“Este é nosso principal 
evento do calendário turísti-
co do município, por reunir 
milhares de fiéis e por ser 
considerada uma das maio-
res encenações da região. 
Com ajuda da interpretação 
dos atores, pudemos reviver 
por quase 50 anos a história 
dos últimos dias de Cristo 
na Terra. Convido a todos os 
macatubenses e católicos da 
região para prestigiarem mais 
um ano esse momento de fé e 
evangelização”, convida.

RELIGIÃO  
Encenação da 
Paixão de Cristo 
em Macatuba 
deve reunir 
milhares de fiéis 
nessa sexta-feira

PROGRAMAÇÃO SEMANA SANTA NAS PARÓQUIAS

Dia 19 – Sexta-feira Santa
6h – Continuação da Adoração ao Santíssimo
15h – Liturgia da Morte de Jesus em todas as pa-
róquias e nas Capelas do Asilo, São Benedito, São 
Roque e Senhor Bom Jesus (Alfredo Guedes)
Procissão do Enterro de Jesus
19h – Paróquias São José, Cristo Ressuscitado, 
Sant’Ana e São Joaquim, São Pedro e São Paulo
19h30 – Santuário Nossa Senhora Piedade e Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida
Vigília Mariana
21h – Santuário Nossa Senhora da Piedade – Vigília 
“Ao lado da Mãe Piedade” 

Dia 20 – Sábado Santo – Solene Vigília 
Pascal da Ressurreição de Jesus
17h – Capela Senhor Bom Jesus (Alfredo Guedes)
17h30 – Capela do Asilo
18h – Paróquia São José
19h – Paróquia Sant’Ana e São Joaquim
19h30 – Santuário Nossa Senhora Piedade, Capela 
São Benedito e Paróquias Cristo Ressuscitado, 
Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo
Dia 21 – Domingo de Páscoa – Santa 
Missa Pascal
7h – Capela São Benedito; Paróquia São José
7h30 – Capela do Asilo; Paróquia São Pedro e São 

Paulo; Capela Nossa Senhora do Rosário
8h – Capela Santa Rita
9h - Paróquias Cristo Ressuscitado (Missa Solene 
do Padroeiro), São José, Sant’Ana e São Joaquim, 
Nossa Senhora Aparecida
9h30 – Santuário Nossa Senhora da Piedade, Paró-
quia São Pedro e São Paulo
17h – Capela São Francisco; Capela São Roque (Bocaina)
18h30 – Santuário Nossa Senhora da Piedade
19h – Paróquias São José, Nossa Senhora Apareci-
da, São Pedro e São Paulo, Sant’Ana e São Joaquim
19h30 – Paróquia Cristo Ressuscitado
20h – Santuário Nossa Senhora da Piedade

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: O ECO
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Laboratório da Unimed começa a 
funcionar na segunda-feira (22)

O moderno espaço atende em parceria com o laboratório Biomed e realizará 
exames para pessoas com e sem plano de saúde Unimed

Da Redação

A Unimed Lençóis Paulista 
segue em franco cresci-
mento. Poucas semanas 

após inaugurar seu Pronto Aten-
dimento em Macatuba, facilitan-
do o acesso a consultas para seus 
beneficiários macatubenses, a 
Unimed inaugura na segunda-fei-
ra (22), seu laboratório próprio.

“Seguimos com nossa linha 
de trabalho sério e responsá-
vel, visando sempre ao bem 
dos médicos cooperados e dos 
beneficiários (usuários) dos ser-
viços Unimed. A inauguração 
do nosso laboratório próprio 
vem ao encontro desse pensa-
mento”, diz o médico Francisco 
Antônio Grillo, presidente da 
Unimed Lençóis Paulista.

O novo laboratório atende 
no prédio onde funcionava o 
Departamento de Saúde Ocupa-
cional. O local, com mais de 100 
m2, foi totalmente reformado e 

Unimed e Biomed, parceria 
com foco na qualidade

O Laboratório Unimed 
funciona em parceira com 
o Biomed, laboratório que 
atua há mais de dois anos 
em Lençóis Paulista e rea-
liza aproximadamente 20 
mil exames por mês, traba-
lhando sempre com análises 
confiáveis, agilidade na libe-
ração de resultados, equipe 
qualificada e equipamentos 
de última geração.

Através da parceria, 
as amostras de material 
são colhidas no Labora-
tório Unimed e as análi-
ses realizadas no labora-
tório Biomed.

“A parceria com a Uni-
med vem para crescimen-
to da cooperativa médica 
e do laboratório Biomed. 
Como consequência, a 

PARCERIA - Na foto, Dr. Grillo, presidente da Unimed e 
Dr. Celso, proprietário do Biomed

facilidade e agilidade para 
atendimento dos beneficiá-
rios Unimed”, avalia Dr. An-
tônio Celso Gomes de Souza 
Barros Filho, proprietário do 
laboratório Biomed.

“A escolha pela parceria 

com a Biomed veio porque 
conhecemos a modernidade 
dos equipamentos, quali-
dade da equipe de colabo-
radores e os valores éticos 
que norteiam o laboratório”, 
comenta Dr. Grillo.

conta com recepção, área admi-
nistrativa e técnica, confortável 
sala de espera e cinco salas para 

coleta, tudo pensado para ofere-
cer conforto e agilidade no aten-
dimento aos pacientes.

O Laboratório Unimed 
atende exames particulares e 
beneficiários Unimed, e está 
em negociação com o Bradesco 
Saúde. São realizados exames de 
rotina laboratorial, como hema-
tologia, urinálise, bioquímica, 
parasitologia e microbiologia, 
exames toxicológicos, ocupacio-
nais e exames genéticos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SERVIÇO - O Laboratório Unimed está localizado na Rua Manoel Amâncio, 52, no Centro (em frente à Unimed). O 
horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone para contato é o (14) 3269-3100.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

VOYAGE ANO 93, 1.6, 
álcool original bancos 
de couro, roda de liga 
com 04 pneus novos 
Michelin. Tratar: (14) 
99114-0763 Whats ou 
(14) 99802-5253.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 – Tratar 
(14) 3263-4351

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

CARAVAN ANO 81, 
valor R$ 2 mil e cor 
branco. Tratar: (14) 
99805-6976

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

GOL 2004 cor cinza 
1.0 8 válvulas 2portas 
com apenas 47.000km 
originais. Único dono. 
Valor R$ 12.000,00. 
Whats (14) 98217 5573. 
Particular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENÇÃO PA-
TROAS! Se você 
precisa de emprega-
da 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 ASSO-
CIADOS contrata 
auxiliar de contabi-
lidade e fiscal (com 
experiência), enviar 
currículo para email: 
luizcarlos@rogete.
com.br

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

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

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

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

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

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

PROCURO FAXI-
NEIRA para trabalhar 
em sitio. Tratar: (14) 
99776-0689

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

BLUE HILLER, 04 me-

ses vacinado R$ 300,00. 

Tratar: 991070209

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

FRETES MUDAN-
ÇAS ligue (14) 
3263-6074/ 98127-
2764(vivo) com Bene-
dito (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 
arquitetura - Obras 
residenciais e comer-
ciais. Regularização 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 
estruturas metálicas. 
Faça um orçamento 
(14) 3263-0564

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

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

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

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

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

SUCATÃO DIDI - com-
pro ferro, papelão, co-
bre, 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 HER-
BICIDAS mata - mato 
em terrenos e quintais. 
Tratar (14) 99127-0004

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

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

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

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

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

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

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

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, R: Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru/SP. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado- 
Crefi to 56758-LTF

MARCENARIA 
PAULISTA - Móveis 
residencial, comercial e 
industrial. Tratar com Par-
rilha (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 
oferta. Tratar com 
Anderson Silva (14) 
99664-4648

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

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

MARCENARIA 
MORETTI – Irmãos 
Moretti desde 1960 
– Especializada em 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 
CALCULAR seu Seguro 
Novo ou Renovação, 
faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua XV de 
Novembro, 269 Centro 
- Lençóis Paulista 014 
3263 3803/ 014 99884-
3777

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

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio – estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
efi ciência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800.7794100 
ou (14) 99650-3279
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Classifi cados

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕESSERVIÇOS 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

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

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

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

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 Residên-
cias 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 
Engenharia email: gloria.
esceng@yahoo.com.br 
(14) 3281-4900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimentar 
nosso rodízio de 
quarta, quinta e sexta-
-feira. Saborear vários 
sabores deliciosos e 
passar horas 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, per-
nil, linguiça e coxa e 
sobrecoxa. Tratar (14) 
3263-1867/ 99696-
7124 Venha se deliciar 
com nossas delícias!

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

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

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

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

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

CESTA BÁSICA Lo-
pes 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. Edi-
fício Luiz Paccola, 3º 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista.

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

VENDO 01 carretinha 
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

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

19/05 – Zoológico 
São Paulo mais mer-
cadão. 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, almoço, 
trenzinho, meia 
pensão, pousada e 
transporte – festival 
de inverno. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892 

27 A 30/07 – 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 trenzi-
nho, 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 es-
cuna passeio de van 
em Trindade pousada 
transporte. Retorno 
06/01/2020. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

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

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

EXCURSÕES PARA 
Compras (São Paulo) 
de: Terça para Quarta 
ou Sexta para 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 momen-
to de sua cerimônia 
seja inesquecível, com 
repertório eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Contatos: 
99124-9296 (Cléo), 
99839-0390 (Nanci) e 
99112-3352 (Néia). E 
mail: sonoravf@gmail.
com.

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

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

SALÃO P/ FESTA – Av. 
Padre Salustio – ampla 
sala p/ recepção,2 
banh,churrasq 
inox,piscina. Cód 
02369.Tratar: (14) 
99772-7315

CASA CENTRO Rua 
Piedade, esquina 
com AV: Brasil, 03 
dormitórios, 02 
salas, 02 banheiros e 
garagem ampla. Tratar: 
(14) 3264-7282 ou (14) 
99169-3469. 

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

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 
terreno 253 m2 
Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, 
Garagem 3 carros, Ba-
nheiros. Infraestrutura 
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 armá-
rio, 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/ Ma-
ristela/ (14) 99664-6968 
c/ Douglas

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

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

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

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

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

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

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

JD. MARIA LUIZA 
III 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço e 
garagem p/ 02 carros. 
Área de lazer c/ chur-
rasqueira e banheiro 
- R$ 330.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 
/99795-0722

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

JD. PRINCÍPE 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço, 
área de lazer c/ chur-
rasqueira despensa e 
garagem. Sala comer-
cial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. GRAJAÚ 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço e 
garagem p/ 02 carros 
- R$ 230.000,00 – 
SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. EUROPA 03 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, co-
zinha, banheiro social 
e entrada p/ carros. 
- R$ 295.000,00 – 
SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. AMÉRICA 04 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, co-
zinha, banheiro social 
e entrada p/ carros. 
– R$ 250.000,00 
-  SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

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

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

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 03 
dorm., sala estar/jantar, 
cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem coberta. 
Armários embutidos e 
ar condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou carro 
como parte de pagto. 
R$190.000,00. Consult 
Imóveis (14) 3263 1118/ 
(14) 99781 2567 

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, último 
andar, com armários 
embutidos nos quartos, 
nos banheiros e na cozi-
nha. Banheiros com box 
de vidros temperados. 
A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217

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

VENDE – se ou Troca 
casa em outra cidade 
preferência cidade 
Pederneiras ou jaú. 
Rua Bruno Nelli nº 318 
Bairro Caju l. Tratar: 
(14) 99763-7864. 

JD PLANALTO 02 
dormitórios, cozinha 
americana, sala, wc e 
área de serviço fecha-
da. R$190.000,00 Con-
sult Imóveis (14)3263 
1118/99781 - 2567
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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?

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 Condomínio 
fechado, preços espe-
ciais, alugo para 6 e 12 
pessoas, tratar c/Edna. 
Tratar (14) 99632 3811 ou 
3264-8064

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

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

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

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

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

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

CASA – São João – 3 
quartos,1 sala,1 coz, 1 
banh, 1 área de serviço, 
2 garag descob (fundos: 
1 quarto, 1 coz). Imo-
biliária 21. Contatos: 
(14) 3263-00121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02638

CASA – Nova 
Lençóis – 2 quartos, 1 
sala, 1 coz, 1 banh,1 
lavanderia coberta, 1 
quarto externo, 1 garag 
coberta. Imobiliária 21. 
Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02650

CASA – João Paccola 
– 2 quartos,1 sala, 
1 coz,1 banh, 1 área 
de serviço, coberta, 1 
garagem. Imobiliária 
21. Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02651

CASA – Cachoei-
rinha – 2 quartos,1 
sala,1 coz,1 banh,1 
área de serviço 
coberta,3 garag 
coberta. Imobiliá-
ria 21. Contatos: 
(14) 3263-00121 / 
997281313 (whats) 
ou www.imobilia-
ria21.com.br Cód 
02654

CASA – Cachoei-
rinha – 1 quartos,1 
sala,1 coz,1 banh,1 
área de serviço,1 
garag cob (fundos). 
Imobiliária 21. 
Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02655

CASA – Vila Capo-
ani – 3 quartos,1 
sala, 1 coz,1 banh, 
2 banh, garag 
coberta, churrasq. 
Imobiliária 21. 
Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02659

APARTAMENTO 
– Antonieta – 1 
sala ampla, 1 coz, 1 
banh, 1 lavanderia,1 
garag cob. Imobili-
ária 21. Contatos: 
(14) 3263-00121 / 
997281313 (whats) 
ou www.imobilia-
ria21.com.br Cód 
02660/02662/02663

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Consul-
tor de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

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

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

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

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

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

TERRENO RES. 
Antonio Lorenzetti 
Filho (ALF) apenas 
R$78.200,00. Entre 
em contato e confira 
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 TERRE-
NO JD Itapuã com 
200m² na rua: José 
Hiram Garrido, nº 594 
próximos ao novo 
cemitério Pânico 
topografia plana 
80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: 
(14) 99782-7113 ou 
(14) 99709-5288.

TERRENO NO Antô-
nio Lorenzetti Filho 
aceita financiamento 
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 
Baptistela, lote 15, 
quadra 26, 221,85m², 
R$90.000,00. Tratar: 
(14) 99118-9928.

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

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

ITAMARATY: 
TERRENO 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

CASA – Ubirama 
– 2 quartos sendo 
1 suíte, 1 sala, 1 
coz, 1 banh, 2 garag 
cob. Imobiliária 21. 
Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02213

CASA – Centro – 3 
quartos sendo 1 
suíte,1 sala, 1 copa, 
1 coz, 1 banh,1 
lavanderia (edícula: 
1 quarto,1 churrasq, 
1 salão) piscina. Cód 
02695

CASA – Centro – 3 
quartos sendo 1 
suíte,1 sala,1 copa, 
1 coz americana c/ 
armários embut, 1 
banh, 2 garag cob 
(edícula: 1 quarto, 1 
banh, 1 churrasq com 
pia, 1 salão amplo, 
piscina. Imobiliá-
ria 21. Contatos: 
(14) 3263-00121 / 
997281313 (whats) 
ou www.imobilia-
ria21.com.br Cód 
02696

CASA – Centro – 3 
quartos, 2 salas, 1 
coz, 1 banh, 1 la-
vanderia,2 garagens 
cob,1 banh externo. 
Imobiliária 21. 
Contatos: (14) 3263-
00121 / 997281313 
(whats) ou www.
imobiliaria21.com.br 
Cód 02515

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

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

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

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

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

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

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

Nicole e Carlinho

Henrique e Marcela

Amanda, Cíntia e Antônio

Rosana, João Pedro e Bili

Miguel e Estefani

Gilson e Rafael

Nicole e Diego

Kelli e Sofia

Carlos, Talita e Brenda
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Confira quem marcou presença na Pizzaria Hábil em 
Lençóis Paulista no último domingo (14)

MAIS UMA PRIMAVERA – O cantor Marcos 
Oliveira aniversariou ontem (18) e recebeu o 
carinho dos amigos e da família. Tudo de bom!

DIA DE FESTA - Ana Cecília Silva estreou 
idade nova na quarta-feira (17) e festejou com 
os familiares e amigos. Saúde e paz!

DATA ESPECIAL – Fabiana Grava aniversaria 
dia 22 e recebe os cumprimentos dos amigos e 
familiares. Muita saúde e felicidades!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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FICANDO MAIS 
VELHO – André 
Fregone fez 
aniversário na quarta-
feira (17) e recebeu 
os cumprimentos da 
família e dos amigos. 
Muitos anos de vida!

IDADE NOVA  
O professor Guto Xavier 
completa mais um ano 
de vida neste sábado 
(20) e comemora ao 
lado dos amigos e 
familiares, que desejam 
muitas felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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