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MÍDIA

Jornal O ECO 
não circula na 
próxima quarta

Em virtude do feriado do 
Dia do Trabalho, na próxima 
quarta-feira (1), o Jornal O 
ECO informa aos seus assi-
nantes, anunciantes e demais 
leitores que não circula. A 
edição volta a circular nor-
malmente no sábado (4). Em 
caso de dúvidas ou sugestões 
de pauta, ligue no telefone 
(14) 3269-3311.

O Turismo na Cidade do Livro 
é o tema do Desfi le Cívico 
que vai levar mais de três mil 
alunos amanhã (28), à Avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, data que marca 
também o aniversário de 161 
anos de emancipação político-
administrativo. Neste ano, o 
tema Turismo foi defi nido pelo 
prefeito Anderson Prado de 
Lima para contextualizar o 
município como a futura Capital 
Nacional do Livro. A organização 
e realização do Desfi le Cívico 
é da Secretaria de Cultura em 
parceria com as secretarias de 
Educação e Turismo. 

A 42ª Facilpa está apenas 
começando, mas já reserva 
grandes shows para o público 
da cidade e região neste fi nal 
de semana. Considerado pela 
organização da Estrela Som um 
dos shows mais esperados de 
sua grade, o cantor Gusttavo 
Lima sobe ao palco deste 
sábado (27), com show previsto 
para início às 23h30, e espera 
atingir recorde de público 
atraindo milhares de pessoas ao 
recinto. Amanhã (28), aniversário 
do município, tem show com 
Roupa Nova, com portões 
abertos. Confi ra a programação 
completa em nosso site: www.
jornaloeco.com.br

LENÇÓIS 161 ANOS FINAL DO AMADOR
O ECO circula hoje com 
edição especial que trata 
sobre o turismo

Quarta-feira (1), Unidos do 
Júlio Ferrari enfrenta 
Tocantins Capital na fi nal

SEGURANÇA
Capitão Marcelo Paes, da 
PM de Lençóis, anuncia 
operação Facilpa B2

A5

C1 A7

Pardal assume comando do Jornal O ECO
Empresário lençoense afi rma que jornal é patrimônio da cidade e que pretende investir e reforçar cobertura na internet e redes sociais

CASO ESTRELLA

Justiça devolve 
R$ 4,4 milhões a 
investidores

O caso Estrella, como fi cou co-
nhecido em toda região, será en-
cerrado em Lençóis Paulista. Nas 
próximas semanas a Justiça vai de-
volver aos ´investidores´ do Banco 
Estrella R$ 4.444.531,87. A informa-
ção foi anunciada nesta quinta-feira 
(25), pelo advogado José Ulysses 
dos Santos, administrador da mas-
sa insolvente de Oswaldo Estrella. 
A maior parte vai receber média de 
R$ 1 mil, mas há casos de devolu-
ções que variam de R$ 56 a R$ 150 
mil. O pagamento de forma igua-
litária de 1,78% do valor aplicado 
será realizado através de conta ban-
cária aos advogados. Confi ra link 
para o arquivo nesta edição.

ECONOMIA

Lwarcel Celulose 
e Bahia Specialty 
viram Bracell

Um evento realizado na manhã da 
última quarta-feira (24), anunciou a jun-
ção das duas empresas Bahia Specialty 
Cellulose (BSC), em Camaçari, na Bahia 
e Lwarcel Celulose, em Lençóis Paulista, 
que passam a operar com a nova marca 
unifi cada Bracell. O grupo que faz parte da 
RGE, sediada em Cingapura, anunciou a 
troca de marca após ter iniciado o “Proje-
to Star”, que visa a expansão de sua fábri-
ca de celulose em Lençóis Paulista. A3

SAÚDE

Lençóis tem dois 
casos suspeitos 
de infl uenza

Com a campanha de vacinação 
em pleno andamento, a Secretaria de 
Saúde de Lençóis Paulista registra dois 
casos suspeitos de infl uenza (gripe). Os 
pacientes, uma gestante e um homem 
de 47 anos com comorbidade (doença 
crônica) estão internados no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade sendo medi-
cados com o Tamifl u, remédio indicado 
para o tratamento da infl uenza. O secre-
tário de Saúde Ricardo Conti Barbeiro 
disse que a vacinação em nível nacional 
segue até o dia 31 de maio. Até o dia 
30 deste mês, entretanto, a população 
lençoense pode procurar as Unidades 
de Saúde das 14h às 19h para receber 
a vacina. No próximo sábado as unida-
des abre para vacinar  das 8h às 17h.

B1

ESPORTE

Cerimônia e cabo 
de guerra marcam 
início do Jocilp

Bracell e Prefeitura de Lençóis 
Paulista conquistaram nessa quinta-
-feira (25), as primeiras medalhas 
nas modalidades de cabo de guer-
ra do Jocilp (Jogos do Comércio e 
Indústria de Lençóis Paulista) 2019. 
No feminino, a equipe B da Prefei-
tura fi cou com o primeiro lugar, a 
equipe A com o segundo lugar e a 
Bracell B em terceiro. No masculino, 
a Bracell fi cou com o título. A7

A3

AMANHÃ TEM

Desfi le CívicoDesfi le Cívico

HOJE TEMHOJE TEM
GUSTTAVO LIMAGUSTTAVO LIMA
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José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, Docente univer-

sitário, palestrante e autor de “Ética Am-
biental”, 4ª ed. RT-Thomson Reuters.  

Não bastasse a imundície que a espécie 
humana perpetra na atmosfera, envene-
nada por gases pestíferos, no solo, con-

taminado por agrotóxicos e repleto de dejetos 
descartados pelo desenfreado consumismo 
contemporâneo e a água poluída, também o 
espaço guarda o testemunho da insensatez da 
espécie racional.

Mais de meio milhão de objetos maiores 
do que uma bola de tênis, alguns deles com 
dimensões exageradamente grandes, orbitam 
em torno à Terra. São restos de satélites, de 
foguetes, de artefatos que o “conquistador” do 
espaço sideral abandonou. Se forem considera-
dos os de menor dimensão, a cifra supera em 
muito os milhões. 

A NASA conseguiu fotografar o planeta 
com exatidão para registrar essa grande nu-
vem que a recobre. A ideia é a de um briga-
deiro, o inocente docinho de chocolate, co-
berto de granulados. Não há um espaço livre 
que possa romper incólume essa carapaça 
de lixo espacial.

Qual o problema?

Muitos desses objetos caem sobre a terra. 
À evidência, na velocidade com que circulam, 
ainda os menores podem matar um ser huma-
no. Mas o risco maior é o da colisão entre esse 
descarte e os satélites que viabilizam a comuni-
cação online, que presidem inúmeras relações 
propiciadas pelo avanço tecnológico. Podem 
causar mal enorme. É um milagre que mais 
infortúnios não aconteçam, tal a situação de-
tectada pela agência espacial norte-americana.

A tentativa de capturar tais objetos está 
sendo desenvolvida. Objetos voadores quais 
um enorme cesto, se incumbirão de fi ltrar as 
camadas mais próximas à Terra, para liberar o 
trânsito dos satélites essenciais à manutenção 
do grau de TICs – Tecnologias de Informação e 
Comunicação e que hoje poderão colidir com o 
lixo do espaço.

Se isso der certo, outro desafi o estará em 
pauta: o que fazer com esse material?

O mundo não consegue dar paradeiro sau-
dável para o lixo eletrônico, uma das consequ-
ências perversas da 4ª Revolução Industrial. 
Não contava com o lixo espacial. Mais um pro-
blema posto sobre a mesa para essa insensata 
raça humana, muito egoísta ao se valer de tudo 
o que a ciência e a tecnologia produzem. Muito 
comodista em adotar práticas mitigadoras do 
mal que ela mesma gera. 

Said Zendim 
é Coronele e Diretor do Museu do Expe-

dicionário

Há alguns anos, quando lia um livro so-
bre a participação do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial, chamou-me a atenção 

um parágrafo no qual o autor destacava as 
virtudes de um Sargento morto em combate 
na região de Collechio/ Itália, em 28 de abril 
de 1945, já quase no fi nal de guerra: 

“No engajamento do combate, o Ter-
ceiro Pelotão da Segunda Companhia do I 
Batalhão do 6o Regimento de Infantaria foi 
totalmente envolvido pelo inimigo, tendo 
sofrido, em poucos minutos, aproximada-
mente dezoito baixas. Morreu nesta opera-
ção o jovem e bravo Sargento Andirás, mo-
delo de combatente, sadio, sempre pronto 
a cumprir as missões difíceis. Eu, particular-
mente, tinha por esse jovem companheiro 
uma afeição especial porque ele, inicialmen-
te, não era da Segunda Companhia. Quando 
recebi minha primeira condecoração, em 16 
de novembro de 44,  fi cou tão entusiasma-
do que me pediu para servir comigo. Embora 
na ocasião eu o tivesse alertado de que na 
guerra ‘a gente não deve forçar o destino’, 
mesmo assim ele veio para junto de mim 
e compartilhamos os mesmos riscos em 
várias missões. É , pois, com muita sauda-
de que me recordo do Andirás, que tombou 
com honra aos primeiros indícios do fi nal da 
guerra”.(SILVA, Ernani Airosa da. Memórias 
de um Soldado. 1. ed. Rio de Janeiro: Biblio-

teca do Exército, 1985.)
O Sargento Andirás foi sepultado no Ce-

mitério Militar de Pistóia, na Itália, junto a 
outros 466 brasileiros que deram suas vidas 
pela nossa Pátria. Mais tarde, seus restos 
mortais foram transladados para o Brasil 
e depositados no subsolo do Monumento 
aos Mortos da 2ª Guerra Mundial, situado 
no aterro do Flamengo, na cidade do Rio de 
Janeiro.

Imagino, com pesar, como deve ter sido 
triste para os seus familiares aquela manhã 
de inverno de 1945, quando nossos praci-
nhas desembarcaram na estação da Soro-
cabana. Os agudenses concentraram-se, 
eufóricos, naquele terminal ferroviário, para 
receber seus fi lhos que voltavam da guerra. 

Apesar de ele não ter retornado, temos 
a lembrança de um grande exemplo de co-
ragem e abnegação. Merecidamente, uma 
rua de nossa cidade leva o seu nome, que 
consta, também, num monumento existen-
te na Praça Tiradentes, erigido em home-
nagem aos agudenses que participaram 
daquele confl ito. Algumas outras cidades 
do Estado de São Paulo e também do Rio 
de Janeiro homenagearam o bravo Sargen-
to Andirás com nome de rua.

O Espaço Histórico Plínio Machado 
Cardia, situado em Agudos e muito bem 
cuidado por abnegados e admiradores de 
nosso passado, abriga alguns documentos 
que relembram a vida desse nosso herói, 
muito pouco conhecido até mesmo por nós 
agudenses.

Opinião
PARA PENSAR
 “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é 

alguém que acredite que ele possa ser realizado.”
Roberto Shinyashiki.

FRASE
 “O jornal já é uma tradição e faz parte da história da cidade e, se Deus 

abençoar, a gente vai dar continuidade ao trabalho.”
José Antônio Foganholi, o Pardal, novo proprietário de O ECO.
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Lixo no Espaço

Um pouco de nossa história

Turismo em Lençóis?

O Jornal O ECO chega hoje a mais uma 
edição de aniversário de Lençóis 
Paulista. E não são poucas, levando 

em conta que o jornal existe há 81 anos, 
metade da “idade” da cidade e, indepen-
dente se numa edição especial ou regular 
mesmo, esse tema sempre esteve nas 
páginas do jornal. É inevitável. 

O aniversário de uma cidade é sem-
pre um momento de refl etir sobre o 

seu crescimento e desenvolvimento 
e de analisar para onde ela deve ir 
E o Jornal O ECO sempre teve esse 
compromisso. No passado, ou em 

suas edições especiais realiza-
das mais recentemente, já foram 
tratados os temais mais variados 
como educação do futuro, a litera-
tura, as indústrias, o comércio da 

cidade, entre outros, sempre com 
o objetivo de sugerir caminhos. E 
a edição especial que circula hoje 
não é diferente.

Falar de turismo em Lençóis 
Paulista muitas vezes é pedir para 

ser alvo de chacota, beirar o ridículo. Tu-
rismo em Lençóis Paulista, questiona o 
interlocutor. Mas sim, existe turismo em 
Lençóis Paulista. O turismo de negócios 
ou de eventos já é uma importante fon-
te geradora de receita para hotéis, ba-
res, restaurantes, empresas de aluguel 
de carro entre outros setores. 

Só no ano passado mais de nove 
mil pessoas estiveram na cidade para 

participar de uma prova ou competição 
esportiva. Se contarmos os acompa-
nhantes dessas pessoas, esse número 
passa facilmente de 15 mil. É verdade 
que muitas dessas pessoas vêm para 
a cidade participar da prova e vai em-
bora, gastando apenas talvez na con-
veniência de um posto e para abas-
tecer o carro - que não deixa de ser 
um investimento. Mas outros fi cam e 
aproveitam a cidade. Tratam isso como 
viagem de lazer.

Lençóis Paulista já está recebendo 
recursos da Secretaria Estadual de Tu-
rismo por conta de ser MIT (Município 
de Interesse Turístico). A Estação So-
rocabana está sendo restaurada com 
esse dinheiro. A prefeitura havia apre-
sentado no ano passado o projeto do 
Jardim Botânico, que por conta da mu-
dança de governo foi suspenso. Mas 
nesse ano ele foi novamente apresen-
tado e existe uma boa expectativa que 
ele saia, porque já foi aprovado no ano 
passado. Além disso, existem outros 
projetos na ‘fi la’ aguardando o surgi-
mento de um recurso.

É preciso ter em mente que uma ci-
dade não desenvolve seu turismo do 
dia para noite. É preciso muito trabalho 
e pessoas engajadas para que aos pou-
cos sejam criados atrativos e roteiros 
para que a pessoa de fora tenha inte-
resse em vir para cá. E isso está aconte-
cendo. Basta observar.
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Foi aprovada na sessão de segunda-
-feira (22) da Câmara Municipal de Len-
çóis Paulista projeto de lei enviado pelo 
Poder Executivo que faz a doação de 
uma área para o Ministério Público do 
Estado de São Paulo. A doação do terre-
no, que está localizado no Jardim Itama-
raty, foi aprovada por unanimidade pe-
los vereadores em primeira discussão.

TEM PROJETO?
Essa é apenas a primeira etapa. 

Agora cabe à justiça estadual viabilizar 
a execução da obra. Uma nova sede é 
necessária em decorrência do pouco 
espaço disponível hoje para a Promo-
toria Pública no Fórum. Mesmo com a 
ampliação da Terceira Vara, o local ain-
da é pequeno. Será que já existe um 
projeto arquitetônico dessa nova sede? 
Fica a pergunta.

OUTROS CASOS
A doação da área por parte da Pre-

feitura é um passo importante para que 
a cidade tenha cada vez mais melhores 
instalações para oferecer mais qualida-
de de atendimento ao cidadão. Assim 
como aconteceu com o INSS, Justiça 
do Trabalho e OAB que também rece-
beram em doações terrenos para suas 
sedes próprias.

EU AMO...
Entregue como um dos presentes de 

aniversário de Lençóis Paulista, o letreiro 
com a frase “Eu Amo Lençóis”, uma ini-
ciativa da Secretaria de Turismo, foi mui-
to bem recebido pela população. Mes-
mo antes de fi car pronto - ainda falta 
terminar a jardinagem e iluminação do 
objeto - inúmeras pessoas foram vistas 
tirando fotos no local.

...LENÇÓIS
A iniciativa chega em bom momen-

to, afi nal a cidade está discutindo quais 
ações podem potencializar o turismo na 
cidade, principalmente depois da apro-
vação da cidade como MIT (Município 
de Interesse Turístico). Com tanta gente 
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vindo de fora para trabalhar principal-
mente na ampliação da Bracell, ao pra-
ticar esporte no parque do povo, difi cil-
mente essa pessoa não vai parar para 
fazer uma foto no local, divulgando o 
nome de Lençóis.

TURISMO
O Desfi le Cívico amanhã (28) tam-

bém vai levar para a Avenida Padre Sa-
lústio Rodrigues Machado a temática do 
turismo em suas diversas vertentes. O 
Jornal O ECO também trata desta ques-
tão em sua edição especial de aniversá-
rio de 161 anos da cidade. 

PEDIDOS
Os vereadores Manoel dos Santos 

Silva (PSDB) e Jucimário Cerqueira dos 
Santos (PV), o Bibaia, estão em Brasília 
e passaram em alguns gabinetes para 
solicitar verbas para Lençóis Paulista. 
Eles estiveram com a deputada federal, 
Renata Abreu, que é a presidente nacio-
nal do partido Podemos e pediam recur-
sos para saúde e recapeamento.

DE MUDANÇA?
Segundo informações, ela teria con-

vidado os vereadores a ingressar no par-
tido, que em Lençóis Paulista tem como 
presidente o músico José Aparecido dos 
Santos, o Zé Santos. Manezinho agrade-
ceu o carinho e disse que vai pensar no 
assunto. Já Bibaia disse que na próxima 
janela partidária pretende trocar o Parti-
do Verde pelo Podemos.

BREGÃO
Os vereadores também passaram 

no gabinete do deputado federal Capi-
tão Augusto (PR), que há poucos dias 
deixou a vice-liderança do governo na 
Câmara alegando motivos pessoais. 
Ao capitão Augusto eles solicitaram re-
cursos para a saúde e também a inter-
venção do militar junto ao comando do 
Corpo de Bombeiros Estadual para tratar 
do AVCB do Bregão. A falta desse docu-
mento é um dos motivos que fi zeram o 
Ministério Público pedir a interdição do 
local. Vamos ver.
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CONTA DE LUZ
A conta de luz dos brasileiros voltará a ter a cobrança de taxa extra em maio, 
após cinco meses seguidos sem o valor adicional. A informação foi divulgada hoje 
pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A bandeira tarifária no mês que 
vem será amarela, o que levará à cobrança de R$ 1 a mais para cada 100 kW/h 
consumidos. Até abril, vigorou a bandeira verde, sem cobrança extra.
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CASO HISTÓRICO

NOVA MARCA

Economia

Justiça devolve R$ 4,4 
milhões a investidores 
e encerra caso Estrella
Cerca de 200 advogados vão receber transferências em conta-
corrente; maior parte dos investidores vai receber valor inferior a 
mil reais, mas há devolução de até R$ 150 mil

Carlos Alberto Duarte
Especial para O ECO

O caso Estrella, como ficou 
conhecido em toda re-
gião, será encerrado em 

Lençóis Paulista. Nas próximas 
semanas a Justiça vai devolver 
aos ´investidores´ do Banco 
Estrella R$ 4.444.531,87. A in-
formação foi anunciada nesta 
quinta-feira (25), pelo advogado 
José Ulysses dos Santos, admi-
nistrador da massa insolvente 
de Oswaldo Estrella.

O pagamento de forma 
igualitária de 1,78% do valor 
aplicado, segundo Ulysses, será 
realizado através de conta ban-
cária aos cerca de 200 advoga-
dos dos investidores. A maior 
parte vai receber média de R$ 
1 mil, mas há casos de devolu-

ções que variam de R$ 56 a R$ 
150 mil. Nestes casos de valo-
res maiores, segundo Ulysses, 
em um único processo existem 
diversas notas promissórias, 
o que pode se caracterizar os 
“Estrelinhas”, como ficaram 
conhecidos na época, investi-
dores que cooptavam quantias 
de diversas pessoas e investiam 
em seu nome.

O valor a ser restituído aos 
investidores, ainda segundo 
Ulysses, é pouco em relação 
ao passivo (corresponde ao 
saldo das obrigações devidas) 
de Oswaldo Estrella, que atual-
mente atualizado com correção 
monetária estaria na casa de 
R$ 250 milhões. 

O valor total que chega a 
quase R$ 4,5 milhões, só atin-
giu este montante já que no ano 

passado, a Justiça local conse-
guiu reaver aplicações em nome 
de Oswaldo Estrella de quase 
R$ 2 milhões. “De dezembro de 
2010 até abril de 2019, a massa 
arrecadou mais R$ 3,5 milhões 
entre o dinheiro bloqueado e 
leilões de imóveis e veículos em 
nome do insolvente.

ACABOU
Oswaldo Estrella capta-

va dinheiro com pagamento 
de juros de 7%, quando o 
mercado financeiro pagava 
1%. Em setembro de 2004, 
Receita e Polícia Federal es-
tiveram em Lençóis Paulista 
e encerraram as atividades 
do Banco Estrella. Na épo-
ca, uma lista lacrada pela 
Justiça contabilizava cerca 
de quatro mil investidores 

no ‘banco’. 
Oswaldo Estrella chegou 

a ser detido e denunciado 
por lavagem de dinhei-
ro e crime contra o siste-
ma financeiro. Estrella foi 
inocentado na 6ª Vara de 
Justiça de São Paulo pelo 
crime de lavagem de di-
nheiro. Em agosto de 2006, 
o juiz da segunda Vara de 
Lençóis Paulista, Dr. Mário 
Ramos dos Santos decretou 
a insolvência de Oswaldo 
Estrella. Quatro anos mais 
tarde, em 2010, a Justiça 
devolveu R$ 18,5 milhões 
aos cerca de dois mil ‘apli-
cadores’ do Banco Estrella 
que se habilitaram na Jus-
tiça. Oswaldo Estrella fale-
ceu em 2016, mas o óbito 
não alterou o processo.

NOVA DISTRIBUIÇÃO - O advogado responsável pela massa insolvente, José Ulysses dos Santos

O ECO publica no site lista 
completa da devolução

O jornal O ECO publi-
ca em seu site (www.jor-
naloeco.com.br) junto com 
essa matéria o link para 
acessar a lista completa da 
massa insolvente do caso 
Banco Estrella. Como a 
lista é muito grande, não 
foi possível a publicação 
no jornal impresso. 

No final da matéria 
da internet vai constar 
um link para que você 
possa acessar um arquivo 
PDF com todos os dados 

como número do proces-
so e valores que serão de-
volvidos. Depois de abrir 
o arquivo, com o número 
do processo em mãos 
você pode fazer uma pes-
quisa no documento indo 
até o menu Editar - Lo-
calizar, ou usar o atalho 
CTRL + F. 

O link para ter acesso 
ao arquivo é o seguinte: 
https://drive.google.com/
open?id=1QuQZ9nRy3Z7
k6pZ2YEpUeetQi0CG3ga-

Lwarcel Celulose e Bahia Specialty Cellulose passam a operar com a marca Bracell
Construção da nova fábrica teve início e investimento estimado é de cerca de R$ 7 bilhões

Flávia Placideli

Um evento realizado na 
manhã da última quarta-
-feira (24), na antiga 

Lwarcel, anunciou a junção 
das duas empresas Bahia Spe-
cialty Cellulose (BSC), em 
Camaçari, na Bahia e Lwarcel 
Celulose, em Lençóis Paulista, 
que passam a operar com a 
nova marca unificada Bracell. 
O grupo que faz parte da RGE, 
sediada em Cingapura, anun-

ciou a troca de marca após ter 
iniciado o “Projeto Star”, que 
visa a expansão de sua fábrica 
de celulose no município.

Iniciado nesta semana, o 
“Projeto Star” trata-se da expan-
são da fábrica para aumentar 
sua capacidade de produção 
atual de 250 mil toneladas/ano 
para mais 1,2 milhão de tone-
ladas/ano. O trabalho de expan-
são já começou e deve ser con-
cluído até o segundo semestre 
de 2021. Segundo os diretores, 

no momento de sua conclusão, 
a expectativa é de que a Bracell 
esteja operando com capaci-
dade de produção anual de 2 
milhões de toneladas de celulo-
se solúvel por ano e deverá re-
presentar o maior investimento 
privado no Estado de São Paulo 
nos últimos 20 anos.

“Hoje é um dia históri-
co para todos nós da Bra-
cell. Somos motivados pela 
ambição de nos tornarmos 
a maior fábrica de celulo-

se solúvel no mundo e que 
opera nos mais altos pa-
drões de responsabilidade 
social e ambiental. Criare-
mos empregos e oportuni-
dades de carreira para mi-
lhares de pessoas no Brasil 
à medida que crescermos e 
estabelecermos os padrões 
mundiais para o uso sus-
tentável de recursos reno-
váveis”, disse Pedro Wilson 
Stefanini, diretor de opera-
ções da Bracell.

BRACELL – Diretores anunciaram a nova marca após ter iniciado o “Projeto 
Star”, que visa a expansão de sua fábrica de celulose em Lençóis Paulista

Bracell deve empregar 7,5 mil 
trabalhadores de Lençóis e região

Durante um período de 
dois a três anos, o projeto de 
expansão empregará até 7,5 
mil trabalhadores durante 
o pico de implantação, com 
uma média fixa de 3,5 mil tra-
balhadores. Após a conclusão 
da expansão, a fase de opera-
ção empregará até 2,1 mil tra-
balhadores diretos de forma 
permanente nas áreas de sil-
vicultura e controle industrial.

O epicentro do investi-

mento será concentrado nos 
municípios de Lençóis Pau-
lista e Macatuba. O investi-
mento na expansão da fábrica 
deverá criar oportunidades de 
emprego não apenas em Len-
çóis Paulista e Macatuba, mas 
também nas proximidades de 
Agudos, Areiópolis, Borebi, 
Pederneiras, São Manuel, Bar-
ra Bonita, Jaú, Igaraçu do Tie-
tê, Bauru e em todo o Estado 
de São Paulo.

EXPANSÃO – Projeto terá o período de dois a três anos e 
empregará até 7,5 mil trabalhadores durante o pico de implantação

Bracell fi rma compromissos com a sustentabilidade

A nova fábrica em Lençóis 
Paulista contará com o que 
existe de melhor em termos 
de tecnologia para o setor, que 
terá uma linha flexível projeta-
da, principalmente, para pro-
duzir celulose solúvel.

O plano de expansão con-
tará também com os mais 
recentes projetos em uma fá-
brica de celulose de nova gera-
ção, o que a tornará a primeira 
fábrica do gênero no Brasil a 
incorporar um conceito de 
bio-refinaria para reduzir o 

desperdício e obter valor em 
todos os fluxos potenciais.

A bio-refinaria incorpora 
conceitos de economia cir-
cular e de circuito fechado à 
produção. Essa abordagem 
controla insumos materiais 
para maximizar a reciclagem 
e a recuperação de materiais, 
minimizando desperdícios e, 
ao mesmo tempo, reduzindo 
a pegada ambiental. Especifi-
camente, isso resulta em baixo 
consumo de água, baixa emis-
são de gases e ausência de 

combustíveis fósseis.
O projeto gerará, também, 

elevada quantidade de energia 
elétrica. A empresa, portanto, 
será autossustentável neste 
sentido. Além disso, pretende 
exportar 180 Mw/h, capazes 
de abastecer 750 mil residên-
cias ou 3 milhões de pessoas.

“Estamos mudando a cara 
da indústria de celulose. As 
operações da Bracell na Bahia 
e em Lençóis Paulista estão no 
coração da cadeia de celulose, 
produzindo matérias-primas 

de alta qualidade, que são 
os principais ingredientes 
usados para criar uma gama 
de itens que usamos todos 
os dias, em todo o mundo”, 
acrescenta Mauro Quirino, 
diretor de Projeto de Expan-
são Florestal da Bracell.

Os materiais da Bracell 
são usados em uma ampla 
variedade de produtos, des-
de têxteis, lenços umedeci-
dos, armações de óculos, 
telas LCD até sorvetes e 
produtos farmacêuticos, 
além de produtos indus-
triais, como cabos de pneus 
de alto desempenho.

Alta produção de matéria-prima foi um dos principais 
motivos que trouxe o grupo asiático à cidade

O vice-presidente execu-
tivo do Grupo Bracell, Per 
Lindblom, explica que um dos 
principais fatores que trouxe o 
grupo asiático à Lençóis Paulis-

ta foi a abundância de matéria-
-prima. “A fábrica também 
possuía aproximadamente 700 
trabalhadores altamente quali-
ficados”, complementa.

Já o diretor de Projeto de 
Expansão Florestal da Bracell, 
Mauro Quirino, dimensiona a 
importância das florestas lo-
cais. “Estamos em uma região 

que abriga a maior produti-
vidade de eucalipto do mun-
do”, ressalta.

No momento, a Bracell 
tem mais de 60 mil hectares 
já plantados na região. O 
objetivo é chegar a 100 mil 
hectares do produto, além de 
adquiri-lo, também, de pro-
dutores independentes.
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 

SPAZIO VERDE – LENÇOIS PAULISTA
Por este edital são convocados os proprietários de lotes da Associação  
Residencial Spazio Verde – Lençóis Paulista, para a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 16/05/2019 (quinta-feira) no Salão de Festas 
do Residencial Spazio Verde, situado à Avenida Carajás, n° 620, na cidade 
de Lençóis Paulista, às 19hs em primeira chamada com mais da metade dos 
Associados, ou em segunda chamada às 19hs30 com qualquer números de 
presentes, nos moldes do Estatuto da Associação Residencial Spazio Verde, 
para deliberar os seguintes assuntos:
 
I – ELEIÇÃO DE DIRETORIA (PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 
DIRETOR ADMINISTRATIVO E CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL);
II – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019 
(DEFINIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE MANUTENÇÃO); 
III – DEFINIÇÃO DA DOAÇÃO DA PORTARIA, ACADEMIA E SALÂO 
DE FESTAS PARA A ASSOCIAÇÃO;
IV – OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSOCIAÇÃO.

Lençóis Paulista-SP, 27 de abril de 2019

ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE – 
LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO 

CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Organização Cristã de Ação 
Social  - OCAS, Sr. Dráuzio Radicchi, no uso das atribuições que lhe confere 
o estatuto social, convoca os associados em gozo de seus direitos estatutários, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no 15 (quinze) de abril 
de 2019, na Rua 13 de maio, 279, Centro, Lençóis Paulista/SP, em primeira 
convocação: às   17:00 (dezessete horas) com a presença de metade mais um dos 
associados e em segunda convocação: às 18:00 (dezoito) horas, com a presença 
de qualquer número de associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
as prestações de contas do exercício de 2018, compreendendo o Relatório da 
Diretoria Executiva, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de resultado do 
Exercício , com o parecer do Conselho Fiscal.

Lençóis Paulista, 25 de abril 2019.

Dráuzio Radicchi
Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 283,45.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 242,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de 
Abril de 2019. Na página A4. Valor da 

publicação R$ 65,00.

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, por meio do INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, convoca os 
candidatos inscritos no Concurso Público – Edital n° 01/2019 para prestarem as Provas Objetivas dos Cargos 01 a 11 – ACS 
– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (todas as Áreas e Subáreas), 12 – AGENTE DE SAÚDE, 13 – AGENTE DE 
SERVIÇOS URBANOS, 14 – AGENTE DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, 15 – AGENTE ESCOLAR, 16 – ASSISTENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO, 17 – CARPINTEIRO, 18 – CIRURGIÃO DENTISTA, 19 – CIRURGIÃO DENTISTA 
ODONTOPEDIATRA, 20 – ELETRICISTA, 21 – ENGENHEIRO CIVIL, 22 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, 23 – MÉDICO 
ENDOCRINOLOGISTA, 24 – MÉDICO DO TRABALHO, 25 – MÉDICO PEDIATRA, 26 – MÉDICO PSIQUIATRA, 27 – 
MONITOR CULTURAL MÚSICA – CANTO CORAL, 28 – MONITOR CULTURAL MÚSICA/INSTRUMENTAL – PIANO 
E TECLADO, 29 – MONITOR CULTURAL MÚSICA/INSTRUMENTAL – SOPROS METAIS e 30 – PSICÓLOGO, a serem 
realizadas de acordo com as informações divulgadas no Edital de Convocação. 

As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Lençóis Paulista/SP, no dia 05 de maio de 2019, e conforme distribuição de 
cargos/períodos estabelecidos a seguir:

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato(a), o local, a sala, a data e o horário para a realização 
das Provas Objetivas estará disponível nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP (www.lencoispaulista.sp.gov.br), a partir de 26 de abril de 2019.
Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato(a) tomar conhecimento dos locais e horários de aplicação das 
Provas Objetivas por meio da relação mencionada no item anterior.

O candidato(a) deverá comparecer ao local designado para as Provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
• Comprovante de inscrição e comprovante de pagamento do boleto bancário (que só será solicitado, caso o candidato não conste 
da lista de inscritos);
• Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 
ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei Federal nº 9.503/1997);
o Caso o candidato(a) esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das Provas Objetivas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;
o Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados; e
o Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
• Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente.
O candidato(a) deverá observar também as normas e os procedimentos para realização das Provas Objetivas, contidos no Edital 
de Abertura de Inscrições nº 01/2019, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Extrato do Edital de Convocação para Realização 
das Provas Objetivas.

Lençóis Paulista/SP, 26 de abril de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - CONCURSO PÚBLICO - 01/2019

DATA DA PROVA OBJETIVA/PERÍODO CARGO

05/05/2019
(DOMINGO – MANHÃ)

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 08h30,
sendo que às 09h00 serão fechados e mais nenhum 

candidato poderá adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

Agente Comunitário de Saúde (todas as Áreas e Subáreas);
Assistente Técnico Administrativo;
Carpinteiro;
Cirurgião Dentista;
Eletricista;
Médico (todas as especialidades);
Médico do Trabalho
Monitor Cultural Música – Canto Coral;
Monitor Cultural Música/Instrumental – Piano e Teclado;
Monitor Cultural Música/Instrumental – Sopros Metais. 

05/05/2019
(DOMINGO – TARDE)

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 13h30,
sendo que às 14h00 serão fechados e mais nenhum 

candidato poderá adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

Agente de Saúde;
Agente de Serviços Urbanos;
Agente de Vigilância Eletrônica;
Agente Escolar;
Cirurgião Dentista Odontopediatra;
Engenheiro Civil;
Psicólogo.

Prefeitura 
Municipal de 

Lençóis Paulista

Prefeitura 
Municipal de 

Areiópolis

Aviso de Licitação – 
Pregão nº 066/2019 – 
Processo nº 101/2019

Objeto: Registro de preços 
para aquisição tijolos. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 09 
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, 
26 de abril de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Aviso de Licitação – 
Pregão nº 067/2019 – 
Processo nº 102/2019

Objeto: Registro de preços 
para aquisição de extintores 
de incêndio (novos e recarga) 
para diversos setores da 
Prefeitura. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 09 de maio de 
2019 às 14:00 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, 26 de abril de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
– Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 91,00.

Pregão nº 16/2019 – Objeto: Registro de preços de material de expediente. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
13 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, 26 de abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Pregão nº 17/2019 – Objeto: Prestação de Serviços de Tecnologia da Infor-
mação. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credencia-
mento: Dia 09 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, 26 de abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 12/02/2019; CONTRATADA: Netstyle Com. De 
Equip. De Infor, Ltda; ENDEREÇO: Rua Manoel Amancio, n.º 
332, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 05.431.922/0001-
77: OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO: 007/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 092/2017; DATA DE 
ASSINAT.: 05/02/2019; CONTRATADA: Vera Lúcia Camargo 
Dias - Me; ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta n.º 371, 
município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 19.187.306/0001-27: 
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO: 100/2017; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 220/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 05/02/2019; CONTRATADA: Editora e Jornal 
Folha Popular Ltda-ME; ENDEREÇO: Rua Geraldo Pereira 
de Barros n.º 948, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 
03.433.116/0001-02: OBJETO: Prorrogação da vigência do 
contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO: 150/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2016; DATA DE 
ASSINAT.: 14/02/2019; CONTRATADA: Marcos Roberto 
Prado Portaria - ME; ENDEREÇO: Rua Pernambuco n.º 218, 
município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 17.959.596/0001-54: 
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE: 024/2016; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 255/2018; 
DATA DE ASSINAT.: 15/02/2019; CONTRATADA: LP 
Ziglio Comércio e Serviços Ltda; ENDEREÇO: Av. Luiz 
Saldanha Rodrigues n.º 3310, município de Ourinhos/SP; 
CNPJ:04.023.725/0001-56: OBJETO: Prorrogação da vigência 
da ata; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO: 177/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 256/2018; 
DATA DE ASSINAT.: 15/02/2019; CONTRATADA: Torino 
Informática Ltda; ENDEREÇO: Av. Avenida 600 s/n, 
município de Serra/ES; CNPJ:03.619.767/0005-15: OBJETO: 
Prorrogação da vigência da ata; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO: 177/2018; FUNDAMENTO: art. 
57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017; DATA DE 
ASSINAT.: 26/02/2019; CONTRATADA: Ambiental Qualidade 
de Vida no Trabalho Ltda; ENDEREÇO: Rua Edy Euripedes 
Coneglian, n.º 038, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ:  
05.478.504/0001-35: OBJETO: Prorrogação da vigência do 

contrato; VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: 
PREGÃO: 031/2017; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 022/2018; DATA DE ASSINAT.: 
04/02/2019; CONTRATADA:  G.F da Silva Comércio e 
Prestação de Serviços de Limpeza – ME; ENDEREÇO: Al. 
Silvio Borsari, n.º 200, município de Jaboticabal/SP; CNPJ:  
04.043.043/0001-05: OBJETO: Prorrogação da vigência do 
contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO: 186/2017; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 220/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 07/03/2019; CONTRATADA: Editora e Jornal 
Folha Popular Ltda-ME; ENDEREÇO: Rua Geraldo Pereira 
de Barros n.º 948, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 
03.433.116/0001-02: OBJETO: Prorrogação da vigência do 
contrato; VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDADE: 
PREGÃO: 150/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei 
n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 116/2015; DATA DE ASSINAT.: 
18/12/2018; CONTRATADA: S.M de Souza Alarmes-ME; 
ENDEREÇO: Rua Tiradentes n.º 584, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 08.022.814.0001/39: OBJETO: Prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO: 172/2015; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 
8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 116/2015; DATA DE ASSINAT.: 
09/03/2019; CONTRATADA: S.M de Souza Alarmes-ME; 
ENDEREÇO: Rua Tiradentes n.º 584, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 08.022.814.0001/39: OBJETO: Prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO: 172/2015; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 
8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.
ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017; DATA DE ASSINAT.: 
29/03/2019; CONTRATADA: Ambiental Qualidade de Vida no 
Trabalho Ltda; ENDEREÇO: Rua Edy Euripedes Coneglian, n.º 
038, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ:  05.478.504/0001-
35: OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 
30 (trinta) dias; MODALIDADE: PREGÃO: 031/2017; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 050/2018; DATA DE ASSINAT.: 
01/04/2019; CONTRATADA: Fábio Soares de Oliveira Segurança-
ME; ENDEREÇO: Rua Evaristo de Moraes Filho n.º 42, município 
de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 22.165.091/0001-58: OBJETO: 
Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO: 030/2018; FUNDAMENTO: art. 57, 
inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

Lençóis Paulista, 26 de Abril 2019

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação. Pregão 
Presencial n.º 06/2.019. 
Processo n.º 460/2.019. Tipo: 
Menor Preço Unitário por 
Lote. Critério de julgamento: 
Unitário. Objeto: Registro de 
Preço para possível aquisição 
de materiais de enfermagem 
destinados à Diretoria de 
Saúde de Areiópolis (exclusivo 
para ME / EPP), conforme 
especificações constantes do 
Anexo I, documento que passa 
a fazer parte integrante deste 
edital. Data e hora da realização: 
Dia: 14 de Maio de 2019 às 
09:30h.Credenciamento: Dia: 
14 de Maio de 2019. a) Das 
08:30h às 09:00h apenas para 
ME, EPP ou equiparadas; b) Das 
09:05h às 09:15 para as demais 
empresas (ampla participação, 
caso não existam pelo menos 03 
(três) empresas aptas na forma 
descrita no item a acima). O 
Pregão será realizado na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Areiópolis, localizada na Rua 
Dr. Pereira de Rezende, 230, 
bairro Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: 
os documentos integrantes do 
edital, encontra-se disponíveis 
aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima 
mencionado e através do e-mail: 
areiopolis.licitacoes@bol.com.
br. Publique-se. Areiópolis, 
25/04/2019. Antonio Marcos 
dos Santos, Prefeito Municipal. 
Aviso de Licitação. Pregão 
Presencial n.º 07/2.019. 
Processo n.º 461/2.019. Tipo: 
Menor Preço Unitário do Lote. 
Critério de julgamento: Unitário. 
Objeto: Registro de preços para 
possível aquisição de gêneros 
alimentícios hortifrutigranjeiros 
destinados à merenda escolar 
(exclusivo para ME/EPP). Data 
e hora da realização: Dia: 16 
de Maio de 2019 às 09:30h. 
Credenciamento: Dia: 16 de 
Maio de 2019. a) Das 08:30h 
às 09:00h apenas para ME, 
EPP ou equiparadas; b) Das 
09:05h às 09:15 para as demais 
empresas (ampla participação, 
caso não existam pelo menos 03 
(três) empresas aptas na forma 
descrita no item a acima). O 
Pregão será realizado na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Areiópolis, localizada na Rua 
Dr. Pereira de Rezende, 230, 
bairro Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: 
os documentos integrantes do 
edital, encontra-se disponíveis 
aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima 
mencionado e através do e-mail: 
areiopolis.licitacoes@bol.com.
br. Publique-se. 
Areiópolis, 25/04/2019. 

Antonio Marcos dos Santos 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

ADITIVO AO CONTRATO N.º 193/2018; DATA DE ASSINAT.: 18/02/2019; 
CONTRATADA: Guilherme Luiz Toninato Ferreira; ENDEREÇO: Rua 
Henrique Savi, n.º 44, município de Bauru/SP; CNPJ: 19.464.265/0001-79: 
OBJETO: Acréscimo de Serviços; VALOR: R$ 13.046,35 (treze mil, quarenta e 
seis reais e trinta e cinco centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
N.º 021/2018; FUNDAMENTO: art. 65, I, “a”,“b” e § 1º, Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 107/2018; DATA DE ASSINAT.: 13/03/2019; 
CONTRATADA: Corcril Serviços de Jateamento Eireli-EPP; ENDEREÇO: 
Av. Prefeito Jacomo Nicolau Paccola, n.º 693, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 01.484.759/0001-50: OBJETO: Acréscimo de Serviços; VALOR: 
R$ 35.782,50 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 
centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 65, I, “a”,“b” e § 1º, Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 148/2018; DATA DE ASSINAT: 02/04/2019; 
CONTRATADA: GRD Projetos e Construções Ltda-Me; ENDEREÇO: Av. 
José Benásio, n.º 228, município de Agudos/SP; CNPJ: 13.553.331/0001-09: 
OBJETO: Acréscimo de Serviços; VALOR: R$ 17.139,61 (dezessete mil, cento 
e trinta e nove reais e sessenta e um centavos); MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N.º 009/2018; FUNDAMENTO: art. 65, I, “a”,“b” e § 1º, Lei n.º 
8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

Lençóis Paulista, 26 de Abril 2019

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 83,80.

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 27 de Abril de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Antonio Jácomo Placca L11 Q17 Maria 
Luiza IV 220 28138/5805
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Cotidiano
ORÇAMENTO 
Nessa semana foi realizada no auditório da Secretaria de 
Educação, a audiência pública para a explanação da Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO) referente ao exercício fi nanceiro de 
2020, conduzida pelo Secretário de Planejamento, Júlio Gonçalves, 
acompanhado de Adriano Carlos Paccola, Secretário de Finanças.

DATA: 19/4/2019 a 26/4/2019

Obituário
Pedro Heiras Morales faleceu na quinta-feira (25) aos 85 anos em Lençóis 
Paulista
Silmara Ferreira Duete Barbosa faleceu na quinta-feira (25) aos 49 anos 
em Lençóis Paulista
José Ferreira faleceu na quarta-feira (24) aos 79 anos em Agudos
Clodoaldo Alves faleceu na terça-feira (23) aos 44 anos em Lençóis Paulista
Alice Machado Cabral faleceu na segunda-feira (22) aos 80 anos em Len-
çóis Paulista
Isair Donizete dos Santos faleceu na segunda-feira (22) aos 59 anos em 
Agudos
Julia Boaventura Bonaconça faleceu na segunda-feira (22) aos 95 anos em 
Lençóis Paulista
Ademir da Silva faleceu no domingo (21) aos 53 anos em Lençóis Paulista
Creusa Maria Gonçalves Gimenes faleceu no domingo (21) aos 63 anos 
em Lençóis Paulista
Isabel Cristina Cesar faleceu no domingo (21) aos 54 anos em Lençóis 
Paulista
Luiz Carlos Pereira de Araújo faleceu no domingo (21) aos 67 anos em 
Lençóis Paulista
Alcindo Berolini faleceu no sábado (20) aos 80 anos em Macatuba
Inez de Fátima Jorge faleceu na sexta-feira (19) aos 57 anos em Lençóis 
Paulista
João Carneiro faleceu na sexta-feira (19) aos 74 anos em Lençóis Paulista
Maria Aparecida Gomes Botelho faleceu na sexta-feira (19) aos 89 anos 
em Macatuba
Maria de Tomazo Rodrigues faleceu na sexta-feira (19) aos 75 anos em 
Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 51,10

CONVOCAÇÃO:

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, CONVOCA 
a servidora ROSANGELA BIAZI, Matrícula n. 71, RG n. 12.629.356-9, a 
comparecer no SETOR DE MEDICINA DO TRABALHO dia 29 de abril de 
2019 as 11h00, para tratar de assuntos de seu interesse. Respondendo Vossa 
Senhoria em caso de não atendimento da presente, na forma da Lei .
Lençóis Paulista, 26 de abril de 2019.

EVANDRO ALBERTO DALBEM
Diretor

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 91,00.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 132/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 10/04/2019; CONTRATADA: Soma SP Produtos Hospitalarses; 
ENDEREÇO: Av. Senador Flacker, n.º 869, Município de São Bernardo do 
Campo/SP; CNPJ:05.847.630/0001-10; OBJETO: rescindir o Item 08 Fosfato 
dissodico dexametasona 4mg/ml: Rescisão amigável; MODALIDADE: 
PREGÃO: 088/2018;Fundamento: art. 79, inciso II da lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 346/2018; DATA DE 
ASSINAT.: 17/04/2019; CONTRATADA: J.E Rissi; ENDEREÇO: Al. Flor do 
Amor, n.º 0, município de Bauru/SP; CNPJ:10.515.277/0001-00; OBJETO: 
Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 231/2018;Fundamento: art. 
79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2019; DATA DE 
ASSINAT.: 23/04/2019; CONTRATADA: Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda; 
ENDEREÇO: Rua Brasil Alto Furquini, n.º. 401, Município de Jardinópolis/
SP; CNPJ:02.913.444/0001-43; OBJETO: rescindir o “item 03” Gasolina 
Comum; Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 018/2019; 
Fundamento: art. 79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 27/04/2019.

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2019; DATA DE 
ASSINAT.: 25/04/2019; CONTRATADA: Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda; 
ENDEREÇO: Rua Brasil Alto Furquini, n.º. 401, Município de Jardinópolis/
SP; CNPJ:02.913.444/0001-43; OBJETO: rescindir o “item 01 e 02”óleo 
diesel e álcool(etanol); Rescisão amigável; MODALIDADE: PREGÃO: 
018/2019; Fundamento: art. 79, inciso II da lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
27/04/2019.

Pardal assume comando do Jornal O ECO
Proprietário de 18 concessionárias de veículos, empresário lençoense afi rma que jornal é 

patrimônio da cidade e que pretende investir em canais digitais e também reforçar a equipe

Da Redação

O empresário José Antônio 
Foganholi, o Pardal, anun-
ciou nesta terça-feira (23), 

a aquisição da empresa Editora 
e Jornal Editora Folha Popular 
Ltda., que entre outros produtos, 
edita o Jornal O ECO, um dos 
mais antigos do Estado de São 
Paulo com circulação ininterrup-
ta. Em entrevista ao programa 
Difusora 1010, o empresário do 
comércio e também da área de 
construção civil afirmou que 
pretende investir no jornal para 
que ele continue prestando o ser-
viço de informar e entreter seus 
leitores nas cidades em que tem 
circulação, serviço que realiza há 
81 anos. O jornalista e empresário 
Moisés Rocha, agora ex-proprietá-
rio do veículo, afirmou que as ne-
gociações já ocorriam há bastante 
tempo e que a distância - ele mora 
fora de Lençóis Paulista desde 2011 
- estava dificultando que ele desse 
continuidade ao trabalho. Rocha 
afirma que cumpriu um ciclo.

“Eu entendo que eu cumpri 
um ciclo à frente do jornal. Eu ti-
nha um compromisso pessoal de 
levar o jornal aos seus 80 anos, o 
que foi feito. Eu já moro fora de 
Lençóis desde 2011 e acredito que 
o ECO precisa de um choque de 
gestão, de pessoas com uma nova 
energia, que tenham realmente 
apreço, carinho pelo jornal e que 
possam tocar essa história em 
frente”, declarou Moisés Rocha.

O jornalista disse ainda que a 
decisão, qualquer uma que fosse 
tomada, deveria levar em conta 
primeiro o melhor para Lençóis 
Paulista, porque ele entende que 
a imprensa é fundamental para 
o desenvolvimento da cidadania 

REDE SOCIAL - Pardal fala em intensificar cobertura na internet e 
redes sociais: “A mídia social está aí, as coisas mudaram, e se as 
coisas mudam, precisamos mudar também”, diz

da cidade, e também para a con-
tinuidade do jornal. “A decisão 
que se toma, eu espero que seja o 
melhor para Lençóis, para o bem 
do jornal, para que O ECO possa 
continuar sendo o porta-voz dos 
desejos da cidade e seus anseios 
e eu sinto que meu ciclo acabou. 
Eu espero que os novos coman-
dantes do jornal tenham uma 
visão, além de empreendedora, 
que entendam que a imprensa é 
fundamental para o desenvolvi-
mento de um lugar, para o desen-
volvimento da cidadania e que O 
ECO possa cumprir esse papel”, 
completou Rocha.

Na transição da pessoa jurídi-
ca do Jornal, Pardal vai ficar com 
90% das cotas e o atual gerente 
administrativo, Wanderley Placi-
deli, que ingressou no ECO em 
1975 como entregador e exerceu 
ainda as funções de tipógrafo e 
impressor, vai ficar com os ou-
tros 10%. Pardal entende que será 
preciso investir tanto no jornal, 
para que ele tenha uma varieda-
de maior de notícias, no site e 

em mídias sociais, como também 
na equipe, com a contratação de 
mais profissionais.

“O Moisés é um amigo de 
muitos e muitos anos, quando ele 
começou a Folha Popular eu e 
mais alguns empresários na cida-
de demos uma força, apoiamos, e 
depois ele foi crescendo cada vez 
mais e fez realmente um bom tra-
balho. Mas depois que você fica 
longe do seu negócio, realmente 
é complicado. Eu mesmo passo 
por isso, porque tenho lojas em 
outras cidades e você acaba não 
frequentando sempre e isso é 
uma luta constante. Então, pela 
distância, ele achou melhor tro-
car a direção do jornal e acabei 
entrando no negócio, até para po-
der dar continuidade ao nome O 
ECO que é um nome muito forte, 
já tem 81 anos e não pode morrer, 
tem que continuar. O jornal já é 
uma tradição e faz parte da histó-
ria da cidade e, se Deus abençoar, 
a gente vai dar continuidade ao 
trabalho”, declarou.

Pardal falou também em di-

versificar cardápio de notícias. 
“Penso que nós temos que ter 
notícias de todos os tipos, inclu-
sive nacionais e internacionais 
quando forem relevantes, e não 
ficar limitados apenas às notícias 
aqui da região, porque o leitor 
quer ver todo tipo de informação. 
Então vamos mudar isso, mas 
sempre mantendo a credibilida-
de que o jornal sempre teve na 
cidade”, declarou.

Para o empresário, o inves-
timento no site e em mídias 
sociais é mais do que necessá-
rio. “Hoje a gente sabe que o 
jornal impresso tem ainda um 
prazo de vida, mas que eu acre-
dito que não será muito longo. 
Nós temos que ser realistas. A 
mídia social está aí, as coisas 
mudaram, tudo está no celular. 
E se as coisas mudaram a gen-
te vai ter que mudar também. 
Logicamente que nós vamos 
trabalhar muito no nosso site, 
vamos deixá-lo mais atualizado, 
mais moderno e a rede social é 
uma consequência disso, não 
há escapatória”, completou ao 
dizer que será preciso investir 
na equipe também, para man-
ter a qualidade da informação, 
o que sempre foi uma caracte-
rística do Jornal O ECO. “Esta-
mos iniciando hoje o trabalho, 
então quero pedir ao leitor, ao 
anunciante, que me dê um pra-
zo para conseguir tomar pé da 
situação, até porque nós vamos 
ter que investir não só em site e 
mídia social, mas nós vamos ter 
que investir em equipe, contra-
tar mais profissionais, reforçar 
nosso time. Vamos continuar 
com o time que temos, mas 
vamos reforça-lo para fazer um 
jornal ainda melhor”, finalizou.

Moisés Rocha deixa legado de modernidade e crescimento à história do jornal

Fundado em 6 de fevereiro 
de 1938, pelo jornalista e histo-
riador Alexandre Chitto, o Jor-
nal O ECO chega a sua quarta 
mudança de direção. Depois 
de Chitto, o semanário foi ad-
quirido pelo ex-prefeito Ideval 
Paccola, em 1978, que tocou o 
jornal até seu falecimento em 
2003. Em 2004 a marca foi ad-
quirida pelo empresário Moi-
sés Rocha, que já era proprie-
tário do Jornal Folha Popular. 
Por dois anos os dois jornais 
continuaram circulando de 
forma independente quando 
em 2006, Rocha resolveu fun-
dir os dois veículos e manteve 
a marca O ECO, por sua histó-
ria, tradição e relacionamento 
com cidade.

Com a fusão, sob o coman-
do de Rocha o jornal cresceu, 
tanto em periodicidade, pois 
chegou a circular três vezes 
por semana, como também 
em estrutura. O jornal saiu de 
uma sala do Beco Amarelo e 
passou a funcionar na atual 
sede, na Rua Geraldo Pereira 
de Barros e chegou a ter 36 
funcionários e circular em oito 
cidades da região: Lençóis, 
Macatuba, Borebi, Agudos, 
Pederneiras, Barra Bonita, Iga-
raçu do Tietê e Areiópolis.

Do ponto de vista edito-
rial, O ECO também ganhou 

envergadura. Começou a ter forte 
cobertura regional e local, aumen-
tado tiragem e também número de 
páginas, chegando a circular em 
edições específicas com mais de 
60 páginas, sem deixar de ser um 
porta voz dos pequenos proble-
mas do cidadão e de abordar, ao 
mesmo tempo, os grandes temas 
da cidade.

Com a fusão, O ECO incorpo-
rou o espírito inovador e progres-
sista da Folha Popular e passou 
a publicar diversas edições espe-
ciais sobre datas e temas diversos 
que discutiam temas relevantes 
para a comunidade como educa-
ção, meio ambiente, saúde, profis-
sões entre outras, criou também 
uma tradição na publicação de 
edições especiais de aniversário 
das cidades, contanto histórias de 

moradores e fatos relevantes da-
quelas comunidades.

Durante sua gestão, o jornal 
também passou por diversas re-
formulações de seu projeto grá-
fico, tornando o impresso mais 
moderno e sintonizado nas ten-
dências atuais do mercado edi-
torial, e criou produtos semanais 
e mensais que circulavam junto 
com a edição impressa como o 
caderno Negócios S/A - que existe 
até hoje - o caderno Ele & Ela, en-
tre outros produtos.

Além do Jornal O ECO, a 
Editora e Jornal Folha Popular, 
publicou nesse período dois livros 
e uma lista telefônica. O Grandes 
Famílias, que contou a história da 
chegada dos imigrantes e também 
de famílias que contribuíram com 
a formação de Lençóis Paulista, 

e o Lençóis Paulista Conta 
Sua História - 150 anos, que 
contou a história da fundação 
e desenvolvimento da cida-
de. Tanto Grandes Famílias 
como Lençóis Conta Sua 
História foram publicados 
primeiro em capítulos nas 
edições impressas da Folha 
Popular e Jornal O ECO para 
depois ganharem as páginas 
dos livros.

Por fim, é impossível 
dissociar a história tanto do 
jornal Folha Popular como de 
O ECO da realização da fes-
ta Melhores do Ano, que ao 
longo de 15 edições premiou 
comerciantes, indústrias, po-
líticos e personalidades que 
contribuíram ao seu modo 
com o desenvolvimento e 
crescimento de Lençóis Pau-
lista. A premiação era feita 
a partir de uma pesquisa de 
opinião pública que elegia 
os melhores em cada área, 
além de indicações feitas pela 
direção do jornal. Todo esse 
movimento tinha a cobertura 
do Jornal que divulgava as 
empresas e empreendedores 
destaque nas suas categorias, 
como forma de enaltecer o 
trabalho destas pessoas e re-
tribuir a parceria comercial 
entre o jornal e as empresas 
e marcas da cidade. 

LEGADO - Jornalista e empresário Moisés Rocha deixa comando do 
Jornal O ECO: “Eu entendo que cumpri um ciclo à frente do jornal”

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 43,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 135,35.

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
JOÃO RAFAEL BARBOSA PEREIRA e JÉSSICA CRISTINA ZEFERINO DE 
JESUS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, nasci-
do em Lençóis Paulista - SP, aos 21/08/1986, residente e domiciliado em Len-
çóis Paulista - SP, fi lho de PAULO CESAR PEREIRA e de MARCIA REGINA 
PIRES BARBOSA PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora autônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 04/08/1993, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de EVANDRO SALES DE JESUS e 
de JANE CRISTINA ZEFERINO PEREIRA.
 
JOSÉ RAMOS CASERTA DE CAMPOS e ROSA MARIA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista / aposentado, 
convivente em união estável, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 20/09/1961, re-
sidente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOSÉ RAMOS DE CAM-
POS e de ELZA CASERTA DE CAMPOS; e a pretendente: nacionalidade brasi-
leira, divorciado, do lar, convivente em união estável, nascida em Lençóis Paulista 
- SP, aos 24/07/1979, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
MIGUEL DOS SANTOS e de APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS.
 
JULIO CESAR DE LIMA e KATIA REGINA DE OLIVEIRA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, solteiro, policial civil, nascido em Lençóis Paulista 
- SP, aos 08/06/1975, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
ADEMIR JOAQUIM DE LIMA e de ILVETE VAZ DE LIMA; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 07/03/1979, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOÃO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA e de THEREZA ANGELICO DE OLIVEIRA.
 
PAULO CESAR MOREIRA e LUCILENE DA SILVA, sendo o pretendente: na-
cionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
23/09/1970, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de ANTONIO 
CARLOS MOREIRA e de NADIR EVANGELISTA MOREIRA; e a pretendente: 
nacionalidade brasielira, divorciada, costureira, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 03/12/1972, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de OSVAL-
DO AMÉRICO DA SILVA e de CELINA ALVES DA SILVA.
     
ROBERTO DE ARRUDA JUNIOR e EDUARA MARIA LIMA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vigia, nascido em São Manuel - SP, aos 
03/02/1971, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de ROBERTO 
DE ARRUDA e de IZAURA VAROTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 05/06/1989, residente e do-
miciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de APARECIDO DO ROSÁRIO LIMA 
e de VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afi xo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.

Lençóis Paulista,25 de abril de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

Unimed Lençóis Paulista – 
Cooperativa de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519/0001-40

Unimed Lençóis Paulista – 
Cooperativa de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CPF Nº 270188508 Cartão Unimed nº 
0233.1031.002862.00-5, favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da op-
eradora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e 
/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CPF Nº 383203338 Cartão Unimed nº 
0233.1031.003265.00-0  favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da op-
eradora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e 
/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 58,30.

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 ofi cial:

Resolução n.º 003/2019 – C.A. de 24.04.2019.....Dispõe sobre alteração do 
Regimento Interno do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista - IPREM.

Lençóis Paulista, 26 de Abril de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo - IPREM

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Pregão nº 15/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
de construção. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do creden-
ciamento: Dia 08 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, 24 de abril de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 256,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 227,00.

R E C E I T A D E S P E S A

 Títulos R$ R$ R$  Títulos R$ R$ R$

 ORÇAMENTÁRIA  ORÇAMENTÁRIA

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 12.469.350,47  DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 3.928.128,67

 Receitas Correntes 12.469.350,47  Despesas Correntes 3.928.128,67

 Receitas de Contribuições 4.305.444,54  Pessoal e Encargos Sociais 3.802.261,47

 Receita Patrimonial 5.783.901,83  Encargos Especiais 89.546,37

 Outras Receitas Correntes 2.380.004,10  Outras Despesas Correntes 36.320,83

 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 460.039,02  Despesas de Capital 0,00

 Transferências Financeiras Recebidas 460.039,02  Investimentos 0,00

 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 966.670,86  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.171.963,65

 Ganhos em investimentos -225.374,62

 Retenções de Terceiros 1.152.918,12  Retenções de Terceiros 1.152.918,12

 Restos a Pagar do Exercício  Restos a Pagar (pagamentos) 19.045,53

 Depósitos a curto prazo  Depósitos a curto prazo

 Realizável a curto prazo 39.127,36  Realizável a curto prazo

 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 320.698.630,14  SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE 329.494.598,17

 Caixa  Caixa

 Bancos Conta Movimento 216.804,01  Bancos Conta Movimento 2.017.966,09

 Aplicações Financeiras 320.481.826,13  Aplicações Financeiras 327.476.632,08
 T O T A L 334.594.690,49  T O T A L 334.594.690,49

                 ANTONIO MARCOS MARTINS                        MARCOS NORABELE     ANA PAULA PAES FERREIRA
DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO    CONTADOR CRC 1SP198074/O-0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
Balanço Financeiro do Regime Próprio  de Previdência Social

Período de Referência : Janeiro/2019  a  Março/2019

            Lençóis Paulista, 24 de Abril de 2019.

R E C E I T A D E S P E S A
Títulos Previsão Execução Diferença  Títulos Fixação Execução Diferença

 RECEITAS CORRENTES  CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES
 Receita de contribuições 10.337.600,00 2.095.268,83 8.242.331,17  DESPESAS CORRENTES
 Receita patrimonial 6.500.000,00 5.783.901,83 716.098,17  Pessoal e encargos sociais 29.315.559,00 25.436.629,68 3.878.929,32
 Outras receitas correntes 900.000,00 213.161,88 686.838,12  Outras despesas correntes 485.441,00 207.049,80 278.391,20

 OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES  DESPESAS DE CAPITAL
 Receita de contribuições (i-o) 10.731.400,00 2.210.175,71 8.521.224,29  Investimentos 25.000,00 4.500,00 20.500,00
 Outras receitas correntes (i-o) 8.929.000,00 2.166.842,22 6.762.157,78

 RESERVA DE CONTINGENCIA
 DEDUÇÕES DAS RECEITAS  Reserva de Contingência 9.722.000,00 0,00 9.722.000,00
 Deduções de receitas correntes 0,00

 Repasse Plano Previdenciário 0,00 0,00
 Subtotal (1) 37.398.000,00 12.469.350,47 24.928.649,53  Subtotal (1) 39.548.000,00 25.648.179,48 13.899.820,52
 DEFICIT TOTAL 2.150.000,00 13.178.829,01 -11.028.829,01  SUPERAVIT TOTAL 0,00 0,00 0,00
 TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.648.179,48 13.899.820,52  TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.648.179,48 13.899.820,52

Lençóis Paulista, 24 de Abril de 2019.

               ANTONIO MARCOS MARTINS                         MARCOS NORABELE         ANA PAULA PAES FERREIRA  
    DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO         CONTADOR CRC 1SP198074/O-0 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social

Período de Referência :  Janeiro/2019  a  Março/2019

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 71,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 54,30.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 105/2018; DATA DE ASSINAT.: 
15/03/2019; CONTRATADA: Vinícius B.G. Gullo; ENDEREÇO: Rua Uru-
guai, n.º 360, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 15.124.280/0001-17: 
OBJETO: Acréscimo de Serviços; VALOR: R$ 237.500,00 (duzentos e trinta 
e sete mil e quinhentos reais); MODALIDADE: PREGÃO N.º 068/2018; 
FUNDAMENTO: art. 65, I, “a”,“b”, § 1º Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
27/04/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 188/2018; DATA DE ASSINAT: 13/03/2019; 
CONTRATADA: Corcril Serviços de Jateamento Eireli; ENDEREÇO: Av. 
Prefeito Jacomo Nicolau Paccola, n.º 693, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 01.484.759/0001-50: OBJETO: Acréscimo de Serviços; VALOR: 
R$ 10.689,22 (dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte  dois centa-
vos); MODALIDADE: CONVITE N.º 019/2018; FUNDAMENTO: art. 65, 
I, “a”,“b”, § 1º Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 27/04/2019.

Lençóis Paulista, 26 de Abril 2019

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2018; DATA DE ASSINAT.: 
25/03/2019; CONTRATADA: Fábio Soares de Oliveira Segurança-ME; 
ENDEREÇO: Rua Evaristo de Moraes Filho, n.º 42, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ: 22.165.091/0001-58: OBJETO: Prorrogação da vigência 
contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;; MODALIDADE: PREGÃO N.º 
031/2018; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 27/04/2019.

Lençóis Paulista, 26 de Abril 2019

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO R.P. 12/2019
O Município de Borebi torna público para conhecimento, que a licitação na mo-
dalidade PREGÃO 12/2019 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE BATERIA, 
realizada em 26 de abril de 2.019, às 10 horas, foi considerada DESERTA.
Borebi, 26 de abril de 2.019.

IVANETE AP. MORBI DO AMARAL
Pregoeira Ofi cial
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AMADOR

COMPETIÇÃO

Esporte
TRICAMPEÃO
A torcida corintiana de Lençóis invadiu, na tarde do domingo (21), a Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Machado para comemorar o tricampeonato do 
Campeonato Paulista de Futebol conquistado após vitória de 2 a 1 sobre o 
São Paulo, na Arena Itaquera. Os gols do Corinthians foram marcados por 
Avelar e Vagner Love. Antony descontou para o tricolor paulista.

Prefeitura Municipal de Areiópolis
PERÍODO: 1º Trimestre EXERCÍCIO: 2.019

Acumulado Acumulado

6.468,59 0,00
15.367,30 3.229.496,72

258.334,71 701.836,26
80.506,69 8.182,00
14.553,63 180.000,00

0,00 ( = ) 4.119.514,98
8.107,40 ( - ) 3.687.330,90

3.121.794,14 ( - ) 0,00
3.633,80 ( - ) 0,00

0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 432.184,08
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 1.255.996,58 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 2.925.673,73
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 711.921,58 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 1.020.534,52

9.325,63 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
5.486.010,05 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 1.452.718,60

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 26,48%
42.558,91
4.275,39

0,00
2.443.866,72 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 119,65%

Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 2.479,73 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 54,52%
2.493.180,75

7.979.190,80

Diretor Municipal de Educação       Prefeito Municipal TCCRCSP 1SP220941/O-9

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Elaine Maria Pedroso Mendoça Antonio Marcos dos Santos Sergio Roberto Leite

Recursos de Operações de Crédito FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Multa/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
Fundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
Imposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e Adultos
Dívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação Especial
Atualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do Ensino

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

Unidos do Júlio Ferrari e Tocantins 
Capital decidem título da Copa Lençóis
Final acontece no dia 1 de maio, às 9h, no estádio distrital Eugênio Paccola, na Cecap

Da Redação

As equipes do Unidos do Jú-
lio Ferrari e Tocantins Ca-
pital são as finalistas da 13ª 

edição da Copa Lençóis de Fute-
bol Amador, promovida pela Se-
cretaria de Esportes e Recreação. 
Estreantes na competição, os dois 
times disputam a grande final na 
quarta-feira (1), Dia do Trabalho, 
às 9h, no estádio distrital Eugênio 
Paccola, na Cecap.

Comandado pelo técnico El-
son Aparecido Rodrigues Júnior, 
o Unidos do Júlio Ferrari carim-
bou o passaporte para a final ao 
bater o São Cristóvão do técnico 
José Aparecido Gonçalves, o Al-
fredo, pelo placar de 3 a 2. Mar-
caram para o Júlio Ferrari, David 

Correa, Pablo Augusto e Thiago 
Augusto. Os atletas Wesley Augus-
to e Cesar Henrique descontaram 
para o São Cristóvão.

No jogo de fundo, o Tocan-
tins Capital se garantiu na final ao 
derrotar o Açaí por 2 a 1. Josimar 
Aparecido e Valdey Alves assinala-
ram para o Capital. O jogador Gel-
son Alves descontou para o Açaí. 
O atacante Gelson do Açaí teve a 
chance de empatar o jogo ao des-
perdiçar um pênalti, defendido 
pelo goleiro Vinícius do Capital. 
Os jogos foram realizados na ma-
nhã do domingo (21), na Cecap. 

Na final está prevista a ceri-
mônia de premiação com a entre-
ga de troféus e medalhas aos cam-
peões, vice-campeões, artilheiro e 
goleiro menos vazado.

FINAL - Depois de vencer a série prata no futsal, Unidos do Júlio 
Ferrari decide o Amador com o Tocantins Capital

Cerimônia marca início dos Jogos do Comércio e da Indústria
Evento aconteceu na quinta-feira (25), no Tonicão; Bracell e Prefeitura vencem no cabo de guerra

Da Redação
 

Bracell e Prefeitura de 
Lençóis Paulista con-
quistaram nessa quinta-

-feira (25), as primeiras meda-
lhas nas modalidades de cabo 
de guerra do JOCILP (Jogos 
do Comércio e da Indústria 
de Lençóis Paulista) 2019. No 
feminino, a equipe B da Prefei-
tura ficou com o primeiro lu-
gar, a equipe A com o segundo 
lugar e a Bracell B em terceiro. 
No masculino, a Bracell ficou 
com o título e o SAAE com a 
medalha de prata.

A 9ª edição dos JOCILP 
seguem até o dia 28 de junho, 
com a participação de atletas/
colaboradores das empresas 

Bracell, João da Banda, LP-
NET, Marcenaria Antiga Arte, 
Paraíso da Construção, Pre-
feitura de Borebi, Prefeitura 
de Lençóis Paulista, Rolamar, 
SAAE, Supermercado Santa 
Catarina e Sika Química.

A cerimônia de abertura 
foi realizada nessa quinta-feira 
(25), no Ginásio de Esportes 
Antônio Lorenzetti Filho (To-
nicão). O Grupo de Ginástica 
Rítmica das Escolas Idalina 
Canova de Barros e Lina Bosi 
Canova abriram a cerimônia. 
Representantes das empresas 
participaram em seguida do 
desfile de apresentação. 

A professora de educação 
física e atleta máster de volei-
bol, Iojane Borges Leal condu-

ACESA - Professor de educação física e atleta, Iojane acendeu a pira  
do 9ª edição dos Jogos do Comércio e Indústria de Lençóis Paulista

ziu a tocha para o acendimento 
da pira durante a abertura. Já 
o servidor José Roberto Caça-

dor Júnior (SAAE) fez a leitura 
do juramento em nome de to-
dos os atletas. 

AS MODALIDADES

Atletismo (masculino e 
feminino)
Cabo de guerra (masculino e 
feminino)
Cantor
Futebol
Futsal livre (feminino)

Futsal máster 
Luta de braço
Pescaria
Pebolim individual
Snooker
Tênis de mesa 
Tiro ao alvo 

Truco
Futebol sete (máster e livre)
Vôlei de praia (masculino e 
feminino)
Xadrez
Garota Jocilp

Natação (Masculino e 
feminino)
Vôlei de quadra (masculino 
e feminino)
Mountain bike

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

Decreto Executivo 233 de 23.04.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 7.866,00.
Decreto Executivo 234 de 24.04.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.300,00.
Decreto Executivo 235 de 24.04.2019………Atualiza o Anexo do Decreto 
Executivo n.º 127, de 21 de fevereiro de 2019.
Decreto Executivo 236 de 24.04.2019………Estabelece normas gerais para 
a eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho 
Fiscal do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista 
no exercício de 2019, para o mandato - Biênio 2019/2021.
Portaria 419 de 22.04.2019……….Autoriza a empresa Socratesonline 
Produções Artísticas Ltda. a utilizar as dependências do Teatro Municipal 
Antonia Adélia Segalla Lorenzetti.
Portaria 420 de 22.04.2019………Autoriza Henrique Reinaldo Rodrigues a 
utilizar a EMEIF Irma Carrit.
Portaria 421 de 22.04.2019……....Autoriza Joaquim Laércio Pires Barbosa 
a utilizar a EMEF Esperança de Oliveira.
Portaria 422 de 22.04.2019……….Exonera Estefânia Leite Prandini do 
cargo de Assistente Técnico Administrativo - pedido.
Portaria 423 de 22.04.2019……….Exonera Débora Almeida Pessanha da 
Silva da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I – pedido.
Portaria 424 de 23.04.2019………...Cessa a designação de Letícia Soares 
Gnutznann junto a sede da Delegacia de Polícia.
Portaria 425 de 23.04.2019………...Nomeia a Comissão Especial de 
Concurso Público nº 01/2019.
Portaria 426 de 23.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Patrícia de Fátima Andriotti, Agente Administrativo.
Portaria 427 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Eliedna dos Santos Ramos, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 428 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Clarice Aparecida Alencar Garcia, Diretor de Escola.
Portaria 429 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Patricia Ciati dos Santos, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 430 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Luciana Aparecida Zaffalon, Monitor de Creche.
Portaria 431 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Ivanete Pereira dos Santos Generoso, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 432 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Maria Benedita Peralta de Godoy, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 433 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Vanderci Aparecida Oliver Ramos, Monitor de Creche.
Portaria 434 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Debora Lopes Lourenço, Agente de Saúde.
Portaria 435 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Maria Cristina Martins Costa, Professor de Educação Especial.
Portaria 436 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Diane Liliane Shemer Santos, Agente de Saúde.
Portaria 437 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Natasha Camila Lourenço de Carvalho Castro, Monitor de Creche.
Portaria 438 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, 
Juliana Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 439 de 25.04.2019………...Afasta, para tratamento de saúde, Jorge 
Adelino de Mattos, Vigilante.
Portaria 440 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Eliane Cristina da Cunha Pescara, Monitor de Creche.
Portaria 441 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Sueli Terezinha Domingues Maciel Braga, Professor de Educação Infantil 
II.
Portaria 442 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Adinilson Saulo Vieira, Fiscal de Tributos.
Portaria 443 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Sandra Mara Garcia Barbosa, Cozinheiro.
Portaria 444 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Edna Maria Bezerra, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 445 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Heliamara Cláudia Pupo da Silva, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 446 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Elisangela Aparecida Barbosa de Moura, Cozinheiro.
Portaria 447 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Alcides Benedito Carneiro, Motorista.
Portaria 448 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Edinaura Santos Tenório, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 449 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Ronivaldo Rossi, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 450 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Rosemeire Lopes Batista Costa, Monitor de Creche.
Portaria 451 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Ivone de Fátima Soares da Silva, Agente de Serviços Gerais I.
Portaria 452 de 25.04.2019………...Prorroga o afastamento concedido a 
Elias Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 453 de 25.04.2019………...Concede licença gestante a Cassiane 
Aparecida Viotto Fragoso, Enfermeiro.
Portaria 454 de 25.04.2019………...Convalida o afastamento concedido a 
Aline Fidelis Santos Barbosa, Agente de Saúde.
Portaria 455 de 25.04.2019………...Convalida o afastamento concedido a 
Marisa Moretto Zillo, Médico Dermatologista.
Portaria 456 de 25.04.2019………...Convalida o afastamento concedido a 
Izabel Cristina Correa, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 457 de 25.04.2019………...Convalida o afastamento concedido a 
Renata Martins Sarzi, Diretor de Escola.
Portaria 458 de 25.04.2019………...Convalida o afastamento concedido a 
Silmara Regina Salvador Galassi, Monitor Cultural.
Portaria 459 de 26.04.2019………...Abre processo administrativo em face 
de servidora pública municipal.
Portaria 460 de 26.04.2019………...Abre processo administrativo em face 
de servidor público municipal.
Portaria 461 de 26.04.2019………...Abre processo administrativo em face 
de servidor público municipal.
Portaria 462 de 26.04.2019………...Abre processo administrativo em face 
de servidor público municipal.
Portaria 463 de 26.04.2019………...Abre processo administrativo em face 
de servidor público municipal.
Portaria 464 de 26.04.2019………...Abre processo sumário em face de 
servidor público municipal.
Portaria 465 de 26.04.2019………...Abre processo sumário em face de 
servidora pública municipal.
Portaria 466 de 26.04.2019………...Abre processo sumário em face de 
servidor público municipal.
Portaria 467 de 26.04.2019………...Abre processo sumário em face de 
servidora pública municipal.
Portaria 468 de 26.04.2019………...Nomeia Wailla Maria dos Santos 
Euzébio para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 469 de 26.04.2019………...Autoriza a empresa  Davói ISP -  
Provedor de Soluções e Acesso a Internet Ltda. EPP a utilizar a Praça de 
Esportes e Lazer Silvio Capoani Júnior.

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Abril de 2019. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 310,80.
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Confi ra os 
aniversariantes da 
semana e muito mais!

Capitão Marcelo 
Paes dá dicas para 
frequentadores da 
Facilpa.
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POLÍCIA SOCIEDADE
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O Sincomércio Bauru assina todos os anos com o Sindicato dos Empregados de Botucatu, com a participação da 
Acilpa, a Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários de Lençóis Paulista. Por causa da Reforma Trabalhista, 
desde 2017, as negociações tornaram-se mais difíceis. 

O principal entrave se deve pelo fato de o Sindicato de Empregados ter colocado como pré-condição a 
manutenção da Contribuição Assistencial Compulsória, obrigando as empresas a fazerem o desconto na folha 
de pagamento.  O Sincomércio entende que a contribuição, inclusive a patronal, é facultativa.

Além disso, o Sindicato dos Empregados de Botucatu procurou a Acilpa para assinatura de um Acordo 
Coletivo, trazendo prejuízos às empresas, conforme comunicado publicado na área de Destaques em nosso 
site no dia 23 de abril. 

Nós tomamos as medidas judiciais necessárias para garantir a segurança jurídica das empresas e o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15 º Região deferiu a tutela de urgência solicitada, suspendendo o Acordo Coletivo 
(veja a decisão no boxe abaixo e o documento na íntegra em nosso site).

O Sincomércio continua aberto às negociações com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Botucatu e 
com a Acilpa, mas sem abrir mão do cumprimento da lei.

As empresas associadas que pretendam assinar Acordo Coletivo poderão contar com nossa assessoria 
jurídica especializada para acompanhar as negociações.

ESCLARECIMENTO
Convenção Coletiva de Trabalho

dos Comerciários de Lençóis Paulista 
e a suspensão do Acordo Coletivo

DECISÃO TRT:  “SUSPENDER OS EFEITOS DO ACORDO COLETIVO FIRMADO PELO 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BOTUCATU – SINCOMERCIÁRIOS 
E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA – ACILPA.”

Desfi le Cívico leva mais de 3 mil alunos à 
Avenida Padre Salústio no domingo (28)
Neste ano, escolas e entidades vão desfi lar as potencialidades turísticas de Lençóis Paulista

Da Redação

O Turismo na Cidade do 
Livro é o tema do Desfile 
Cívico que vai levar mais 

de três mil alunos amanhã (28)
à Avenida Padre Salústio Rodri-
gues Machado, data que marca 
também o aniversário de 161 
anos de emancipação político-
-administrativo. Neste ano, o 
tema Turismo foi definido pelo 
prefeito Anderson Prado de 
Lima para contextualizar o mu-
nicípio como a futura capital 
nacional do livro.

“Nossos alunos vão para 
avenida destacar e apresentar 
as várias vertentes do turismo 
cultural, esportivo, de negócios 
e religioso. Todos esses aspec-
tos serão mostrados no domin-
go, quando Lençóis Paulista 
completa 161 anos. Estamos 
preparando uma grande festa, 
que mobilizou dezenas de pes-

DESFILE - Amanhã (28), é dia de celebração dos 161 anos de Lençóis 
Paulista; fanfarras, bandas sinfônicas, carros e cães da polícia serão atrações

soas, semanas de planejamento, 
reuniões, contatos e a elabo-
ração de cada passo que será 
apresentado na avenida”, lem-
brou o prefeito Anderson Prado 
de Lima. 

A organização e realização 
do Desfile Cívico é da Secreta-
ria de Cultura em parceria com 

as Secretarias de Educação e 
Turismo. Além dos alunos das 
escolas da Rede Municipal, Es-
tadual, Particular e das Escolas 
Técnicas, representantes de en-
tidades, projetos sociais, igrejas 
católicas e evangélicas se apre-
sentam na Avenida Padre Sa-
lústio Rodrigues Machado. As 

Legiões Mirim e Feminina, o 
Centro de Equoterapia, o Gru-
po de Apoio à Pessoa Autista, a 
APAE e sua fanfarra, o Projeto 
Samuzinho e a Banda Zillo Lo-
renzetti abrem o desfile Cívico. 

Já os blocos temáticos vão 
destacar o turismo cultural, o 
turismo religioso, o turismo ru-
ral, de negócios e eventos e o tu-
rismo esportivo (confira abaixo 
a sequência das apresentações).

Neste ano, o palco para re-
ceber as autoridades será mon-
tado entre a Pista de Atletismo e 
a escola Virgílio Capoani. O ato 
cívico para o hasteamento dos 
pavilhões, execução dos hinos 
e apresentação da Orquestra 
Municipal, a Banda de Música 
da Escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat e a Orquestra 
de Cordas da Casa da Cultura 
também será realizado próximo 
ao palco das autoridades e tem 
início às 8h.

ACOMPANHE A SEQUÊNCIA DAS APRESENTAÇÕES:

Abertura
Legião Mirim, Legião Feminina, 
Centro de Equoterapia, Grupo 
de Apoio à Pessoa Autista de 
Lençóis Paulista, APAE, Projeto 
Samuzinho, Banda Zillo Loren-
zetti, Secretaria de Turismo, 
Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR e Alunos de Teatro 
da Casa da Cultura.
Turismo Cultural 
Colégio São José e fanfarra
Escola Irma Carrit e fanfarra 
Virgílio Capoani
Escola Philomena Briquesi 
Boso  e fanfarra
Escola Luiz Zillo 
Colégio Portinari / Banda 
Marcial / Projeto Guri da Casa 
da Cultura
Escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat e Grupo Revi-
rando da Casa da Cultura
Colégio Francisco Garrido e 
fanfarra
Faculdade Anhanguera e 
Centro Municipal de Formação 
Profi ssional /Street Star / Ballet 
& Cia
Turismo Religioso 
Conselho de Pastores /EnCanta 
Gospel / Mãos Ungidas
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida /Encanta Kids
Paróquia São Pedro e São 
Paulo 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade 
Turismo Rural e de 
Negócios 
Escola Sesi e banda  

Escola Senai e banda 
Escola Técnica Efoco 
Faculdade Uninter 
EFAC
Escola Lina Bosi Canova e 
banda 
Escola Ézio Paccola 
Univesp
ETEC Cidade do Livro 
Banda SENAI Bauru 
Escola Nelson Bróllo 
Orquestra de Viola Boca do 
Sertão

Escola Eliza Pereira de Barros 
Escola Amélia Benta do Nasci-
mento Oliveira
Escola Esperança de Oliveira 
Fanfarra Rubens Pietraróia 
ACILPA – Associação Comer-
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista
Turismo Esportivo 
Adefi lp
Grupo Ciclistas Esquilos Bikers
Cooperelp e fanfarra
Escola Maria Zélia Camargo 

Prandini
Escola Edwaldo Roque Bian-
chini
Escola Idalina Canova de 
Barros e banda
Secretaria de Esportes e 
Recreação
Tiro de Guerra
Motoclubes 
Polícia Militar (Rocan e canil)
Veículos adquiridos pela 
Administração 
Carros antigos

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

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Polícia Militar realiza Operação Facilpa
Com efetivo reforçado, equipes irão intensifi car fi scalização dentro e 
fora do Recinto de Exposições José Oliveira Prado

Flávia Placideli

A 5ª Cia de Polícia Militar 
de Lençóis Paulista ini-
ciou nesta sexta-feira (26) 

a Operação Facilpa que fará uma 
cobertura intensificada durante 
os 11 dias de festa no município. 
De acordo com os dados divulga-
dos pelo Capitão Marcelo Paes, a 
operação foi planejada de acordo 
com o Plano de Policiamento 
Inteligente nos locais que irão 
receber maior fluxo de pessoas 
durante o período.

“O foco prioritário da Ope-
ração Facilpa é garantir a se-
gurança da população dentro 
e fora do recinto. Além disso, 
teremos um policiamento inten-
sivo nas vias de acesso à cidade 
que deve receber muitos auto-
móveis vindos de outros locais”, 
destaca o comandante.

Segundo o Capitão Marcelo 
Paes, fora do recinto a fiscalização 
mais rigorosa deve acontecer no 

PREVENÇÃO – Capitão Marcelo Paes orienta frequentadores da Facilpa

trânsito, principalmente em rela-
ção à alcoolemia, para isso as equi-
pes estarão posicionadas em locais 
estratégicos e contará com apare-
lhos de etilômetro (bafômetro).  
Além do trânsito, o policiamento 
deve reforçar o patrulhamento es-
pecífico para evitar delitos como o 
furto de veículos e casas.

Dentro do recinto, policiares 
irão aprimorar o sistema de mo-
nitoramento e a distribuição de 
patrulhas a pé próximo aos lu-

gares com mais aglomeração de 
pessoas, como na arena. O Posto 
da Polícia Militar estará concen-
trado logo na entrada do recinto e 
contará também com uma viatura 
posicionada do lado de fora, pró-
ximo às bilheterias. Vale lembrar 
que todo o recinto é monitorado 
por câmeras.

“Aproveito o espaço para 
orientar os frequentadores que 
irão ao recinto que evite levar 
muito dinheiro em espécie, é pre-

ferível optar pelo uso de cartões, 
para as mulheres evitar levar bol-
sas tira-colo. Em relação aos celu-
lares, tomar cuidado ao guardar 
em bolsos de calça e camisa, isso 
chama a atenção de quem está 
mal-intencionado e tomar cuidado 
ao pegar o celular para registrar fo-
tos do show na arena”, acrescenta.

O capitão lembra ainda que a 
cidade não ficará desguarnecida. 
O atendimento pelo 190 perma-
nece normalmente. “A cidade não 
será prejudicada neste sentido. 
Estaremos com um reforço maior 
próximo à Facilpa pela quantidade 
de pessoas, mas é claro, que tere-
mos outras viaturas realizando o 
patrulhamento de rotina em todos 
os outros bairros da cidade”.

Para isso, além do reforço ga-
rantido pela Polícia Militar, a ope-
ração conta com apoio das moda-
lidades de policiamento, como 
cavalaria, equipes de Força Tática, 
Canil, Rádio patrulhamento aéreo 
com o uso do helicóptero Águia, e 
equipes da sede do 4º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior (BPM-
-I), em Bauru, que virão para Len-
çóis nesse período.

Ação conjunta resulta na prisão de três pessoas em Lençóis
Na ação ainda foram apreendidas 36 pedras de crack, uma televisão e cerca de R$ 3,7 mil em espécie

Flávia Placideli

Na manhã da última quarta-
-feira (24), equipes da Polí-
cia Militar e Civil de Len-

çóis Paulista, com apoio do Canil 
de Bauru, cumpriram diversos 
mandados de busca e apreensão, 
a fim de combater índices crimi-
nais no município. A ação resultou 

na prisão de dois indivíduos e na 
detenção de uma mulher foragida 
da Justiça.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do Jornal 
O ECO, uma ação conjunta, entre as 
equipes da Polícia Civil e de Força 
Tática da Polícia Militar, comandada 
pelo sargento Lucas, com apoio do 
canil de Bauru, em cumprimento 

a mandados de busca e apreensão, 
deteve A.J.S., de 39 anos, e A.Z.S., 
de 37 anos, em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas.

Na ação também foi presa 
T.C.B., de 31 anos, por possuir em 
seu nome um mandado de prisão 
pelo crime de furto (Artigo 155 do 
Código Penal). 

Com os flagrantes, foi apreendi-

do 36 pedras de crack, que pesaram 
10 gramas, uma televisão da marca 
Samsung (55 polegadas), produto de 
furto e mais R$ 3.747 em espécie.

Diante disso, os dois homens e a 
mulher foram encaminhados à De-
legacia de Polícia, onde a autoridade 
de plantão ciente do fato, ratificou os 
flagrantes delitos, deixando-os preso, 
à disposição da Justiça.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2019 • B3

SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

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

VENDE OU troca S10, 
2011, 4x4 Diesel, 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. Tra-
tar: (14) 999786-4342

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Tra-
tar: (14) 99822-4209 

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

SANDERO 1.6 
Expression 8v HI – 
Flex, ano 2011, prata, 
completo único dono, 
61.500km, excelente 
estado, IPVA/DPVAT 
2019 pagos, revisões 
em dia na concessio-
nária, direção hidráu-
lica, ar condicionado, 
vidros elétricos, trava 
elétrica, limpador 
e desembaçador 
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 
oportunidade R$ 
16.900,00. Fone (14) 
98177-0870.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATA-
-SE PEDREIRO 
com experiência, 
interessados enviar 
currículo para: Rua 
Cel Joaquim Ansel-
mo Martins, 337

CONTRATA-SE 
VENDEDOR (a) 
com experiência e 
02 grau completo. 
Possibilidades 
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 cuida-
dora com experiên-
cia e ótimas refe-
rencias 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 
MECÂNICO de 
Máquinas Flores-
tais - requisitos 
necessários: Ensino 
Médio Completo; 
conhecimento em 
mecânica, hidráu-
lica e elétrica de 
máquina florestal 
ou agrícola, reparos 
de componentes 
hidráulicos, além 
do conhecimento de 
leitura de esquemas 
hidráulico e elé-
trico, metrologia e 
solda e disponibili-
dade para trabalhar 
em turno.

CONTRATA-SE 
MOTORISTA de 
Comboio Requisitos 
Necessários: Ensino 
fundamental com-
pleto; conhecimento 
em abastecimento 
de óleo diesel, 
lubrificação e 
revisões gerais dos 
veículos, equipa-
mentos e maquinas 
agrícolas/florestais; 
ser habilitado no 
mínimo na catego-
ria “D ”; curso do 
MOPP atualizado. 
Para candidatar-se 
as vagas, aces-
se o site www.
grupolwart.com.br, 
menu: carreiras/tra-
balhe conosco.

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

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

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

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

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

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

SERRALHERIA 
MARIMBONDO – 
Fabricamos portões 
basculantes, portão 
de correr, portas, 
grades de prote-
ção 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, vis-
toria em autos, motos, 
ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Bada-
ró, 523, Jd. Morumbi, 
(ao lado da ofi cina do 
Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 99711-
5644.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AND TRANSPORTE 
Fretes e Mudanças 
– Cobrimos qualquer 
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 CABELEIREI-
RO Av: Hermínio Jacó 
nº 622 no bairro Nova 
Lençóis, atendimento de 
segunda a sábado e aos 
domingos e feriados até 
as 12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar (14) 
99728-5999. 

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

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

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

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

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

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

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕESSERVIÇOS

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

CENTRO, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros – R$ 
350.000,00. 

JD. EUROPA, 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, closet, hall, sala, cozinha, banheiro 
social, lavabo, área de serviço, despensa e 
garagem p/ 02 carros – R$ 430.000,00.

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

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

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

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

CENTRO, Casa p/ demolição. (terreno 
c/195,50m²). – R$ 120.000,00.

TERRENO, JD. ITAMARATY
c/1.050,00m² - R$ 500.000,00.

TERRENO, JD. ITAMARATY c/ 
1.005,36m² – R$ 475.000,00.

TERRENO. JD. GRAJAÚ c/ 250,00m² -
R$ 120.000,00.

TERRENO, JD. CAJÚ I c/ 325,85m² -  
R$ 110.000,00 (esquina)

TERRENO, JD. PLANALTO c/ 200,00m² 
- R$ 38.000,00 + Prestações.
__________________________________________________

Av. Nove de Julho, 944 - Centro
Lençóis Paulista – SP

(14) 3263-7094  /  99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br

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

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

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

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, te-
nho 15 anos de hospital 
(enfermeira) possuo 
carta de habilitação, 
tenho vários horários 
disponíveis. Tratar: 
(14) 3263-0509 ou (14) 
99770-0265.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTES– DIAGRAMA-
ÇÃO (jornal, revistas, fol-
ders, 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 re-
sidências. Studio Paccola 
(14) 99832-3243.

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

SOU DIARISTA, com ex-
periência. Boa organiza-
ção e disciplina. Atuo em 
Residências, Escritórios e 
Consultórios. (Escritórios 
e Consultórios Disponível 
Faxina a Noite) tratar: (14) 
9 9702-5096

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

L.A.MUNCK – 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 podem 
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)

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

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

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

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

LOCAÇÃO MURO 
para propagandas 
em geral, próximo 
à rotatória Imobili-
ária 21, excelente 
localização com 
fluxo 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. 
Edifício Luiz Paccola, 
3º andar, sala 32. 
Lençóis Paulista.

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e 
armários, confec-
cionados em mdf 
e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 9 91180204

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

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

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

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

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 trenzinho, 
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 fes-
ta das fl ores. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDIFÍCIO 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. Tratar: 
(14) 99616-6780.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA JD. Ubirama 
frente: 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc. 
fundo: 01 dormitório, 
sala, cozinha 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 nan-
ciamento! consult 
imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 
03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha 
planejada, área de 
serviço, 1 vaga de 
garagem coberta. Ar-
mários 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 ba-
nheiros e na cozinha. 
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 
residencial) com piscina 
/rancho. Aceito apto 
ou casa como parte 
no negócio. Tratar: (14) 
99148-9959

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

CASA – Itapuã – 4 
quartos,1 sala,1 coz,1 
lvanderia,2 banh,3 
garag cob,edícula c/ 
churrasq. R$ 318.000,00. 
Cód 0040. Imobiliária 
21. Tels.: (14)3263-
0021/99728-1313 ou 
www.imoboliaria21.
com.br

CASA – Santa Cecilia 
– 5 quartos sendo 4 
suítes,1 sala,1 coz,2 
banh,1 lavanderia,2 
garag cob.

R$ 636.000,00. Cód 
02001. Imobiliária 
21. Tels.: (14)3263-
0021/99728-1313 ou 
www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Monte Azul 
– 2 quartos,1 sala,1 
coz,1 copa, dispensa,1 
banh,6 garag cob. R$ 
280.000,00.

CÓD 02045. Imobiliá-
ria 21. Tels.: (14)3263-
0021/99728-1313 ou 
www.imobiliaria21.
com.br
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA – Núcleo – frente 
sala comercial/fundos 
casa: 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,3 garag. R$ 
160.000,00. Cód 02061. 
Imobiliária 21. Tels.: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Ubirama – 2 
quartos c/ armários 
embut e ar sendo 1 suíte 
c/ closet e hidro,3 salas,1 
escrit, 1 coz c/ dispensa,2 
garag cob,edícula c/ chur-
rasq e piscina aquecida, 
aquecedor solar. R$ 
770.000,00. Cód 02151. 
Imobiliária 21. Tels: (14) 
3263-0021 / 997281313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Centro – 4 quar-
tos,1 sala,1 coz,1 área 
de serviço,1 banh,garag 
p/ vários carros, fundos: 
1 quarto,1 sala,1 coz,1 
banh. R$ 530.000,00. 
Cód 02283. Imobiliária 
21. Tels. (14) 3263-0021 
/ 99728-1313 ou www.
imobiliaria21.com.br

CASA –UBIRAMA – 4 
quartos com armários 
embutidos,2 salas,1 
coz,3 banh, dispensa, 
edícula,2 garag cob. R$ 
636.000,00. Cód 02288. 
Imobiliária 21. Tels: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA/S. COMERCIAL 
– Núcleo – frente: 1 
sala de 21,90 m² c/ 1 
banh,fundo casa: 2 quar-
tos,1 sala,1 coz,1 banh,1 
lavanderia,3 garag. R$ 
185.500,00. Cód 02293. 
Imobiliária 21. Tels.: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Cecap – 3 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,1 garag descob. R$ 
190.800,00. Cód 02355. 
Imobiliária 21. Tels.: (14) 
3263-0021/ 99728-1313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Jd. Alvorada – 3 
quartos,1 sala grande,1 
coa,1 copa,1 lavnderia,1 
banh,5 garag cob,1 
Lavanderia cob. R$ 
227.900,00. Cód 02362. 
Imobiliária 21. Tels.: (14) 
3263-0021 / 99728-1313 
ou www.imobiliaria21.
com.br

CASA – Centro – 3 
quartos,2 salas,1 coz,1 
copa,1 lavanderia,1 
banh,1 garag cob. 
R$ 350.000,00. Cód 
02363. Imobiliária 21. 
Tels.: (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21.com.br

CASA – Areiópo-
lis, Vila Carina – 3 
quartos,1 sala,1 coz,1 
copa,1 área de 
serviço,1 banh,2 garag 
cob, dispensa, quintal. 
R$ 170.000,00. Cód 
02380. Imobiliária 21. 
Tels.: (14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21.com.br

CASA - Morumbi – 3 
quartos,2 salas,2 coz,1 
copa,1 lavanderia, 
churrasq,2 garag cob,5 
descob. Cód 02575. 
Imobiliária 21. Tels.: 
(14) 3263-0021 / 
99728-1313 ou www.
imobiliaria21.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA P/ Festa - 1 
cozinha ampla com 
churrasqueira, uma 
geladeira e freezer, 
uma área com mesa 
e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde valor 
R$ 350,00/dia. Contato: 
(14) 997727315

CASA – São João 
– 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,1 área de 
serviço,2 garag descob 
(fundos:1 quarto,1 coz). 
Imobiliária 21. Conta-
tos: (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 ex-
terno, 1garag coberta. 
Imobiliária 21. Conta-
tos: (14) 326300121 / 
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. Imobi-
liária 21. Contatos: 
(14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02651

CASA – Cachoeirinha 
– 2 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,1 área 
de serviço coberta,3 
garag coberta. Imo-
biliária 21. Contatos: 
(14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02654

CASA – Cachoeirinha 
– 1 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,1 área de 
serviço,1 garag cob 
(fundos). Imobili-
ária 21. Contatos: 
(14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02655

CASA – Vila Capoani 
– 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,2 banh, 
garag coberta,churrasq. 
Imobiliária 21. Conta-
tos: (14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02659

APARTAMENTO 
– Antonieta – 1 sala 
ampla,1 coz,1 banh,1 
lavanderia,1 garag cob. 
Imobiliária 21. Conta-
tos: (14) 326300121 
/ 997281313 (whats) 
ou www.imobilia-
ria21.com.br Cód 
02660/02662/02663

CASA – Ubirama – 2 
quartos sendo 1 suíte,1 
sala,1 coz,1 banh,2 
garag cob. Imobili-
ária 21. Contatos: 
(14) 326300121 / 
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. 
Imobiliária 21. Conta-
tos: (14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02696

CASA – Centro – 3 
quartos,2 salas,1 coz,1 
banh,1 lavanderia,2 
garagens cob,1 banh 
externo. Imobiliá-
ria 21. Contatos: 
(14) 326300121 / 
997281313 (whats) ou 
www.imobiliaria21.
com.br Cód 02515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO LOTES na 
região Centro-Oeste-
-Paulista: Jaú/SP; Ma-
catuba/SP; Pedernei-
ras/SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e 
Três Lagoas/MS. Falar 
c/ Américo Oliveira 
(14) 9.9793-7010 - 
CRECI 140642.

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

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

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

MARIA LUIZA IV 
na Rua: Armando 
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 Ni-
colau Paccola Barracão 
c/ escritório, cozinha 
e banheiro, com (área 
construída 400,00m² e 
área terreno 701,01m²) 
– R$ 550.000,00 – 
SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

ITAMARATY: TERRE-
NO 02 Juntos Total 
734 m² Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

GDAN VILLE ótima 
localização 1056m², 
R$ 650 mil. Tratar: 
(14) 99793-2119.

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

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de 
Lençóis Paulista, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas por lei, ratifi ca a contrata-
ção da locação de imóvel localizado nesta cida-
de de Lençóis Paulista, sito à Rua Coronel Joa-
quim Anselmo Martins, nº 1045, Centro, nesta 
Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de 
Cleonice Ap. Paccola Canova e Outros, inscrita 
no CPF/MF sob nº 074.575.688-32, para ins-
talação do almoxarifado da Educação, por 12 
(doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 
4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta re-
ais), cuja despesa correrá através da DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO N.º 011/2019, Processo 
n.º 103/2019, com fundamento no disposto no 
artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.
Lençóis Paulista, 26 de abril de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de 
Abril de 2019. Na página B5.
Valor da publicação R$ 54,25.
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Sociedade

Francis e Jenifer

Carol, Otavio, Tais e Renato

Adriana e Geisa

Ismael e Alda

Felipe e Lara

Beatriz , Telma e Vivian

Isabela e Igor

Denis e Marcia

Aline e Beatriz
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Confira quem marcou presença na Pizzaria Hábil em 
Lençóis Paulista no último sábado (20)

DIA DE FESTA – Marcos Henrique Dias dos 

Santos estreia idade nova na quarta-feira (1) e 

recebe homenagem de sua mãe Maria, seu pai 

Pedro e de sua esposa Silmara. Saúde e paz!

RÁ-TIM-BUM – Giovanna Borim aniversaria neste 
sábado (27) e recebe os cumprimentos de sua mãe 
Erica Borim e dos familiares, que desejam a ela 
muita saúde e felicidades. Parabéns!

MAIS UMA PRIMAVERA – Paula Maganha aniversaria 
na quarta-feira (1) e recebe o carinho e cumprimento 
do esposo Nori, dos filhos Marcos, Marcelo, Micheli e 
Murilo, de seu genro, noras, netos e amigos. Parabéns!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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CAPACITAÇÃO - No último dia 16 de abril, funcionários da empresa 
Lutepel, em Lençóis Paulista, participaram da Simulação de Emergência com a 
participação da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

IDADE NOVA – O 
prefeito de Lençóis 
Paulista Anderson Prado 
de Lima completa mais 
um ano de vida neste 
sábado (27) e comemora 
ao lado dos amigos e 
familiares, que desejam 
muita saúde e felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: DIVULGAÇÃO
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O ECO

Lençóis                anos
Especial 161

Celebrar a nossa história, com energia
para plantar o futuro que desejamos!

É com orgulho que, há 73 anos, participamos do crescimento de Lençóis Paulista.
Nossas ações colaboram para o bem-estar da nossa comunidade,
nossos produtos tornam o nosso planeta mais sustentável.
A transformação faz parte da nossa essência, e também da energia
com que trabalhamos para mover o mundo e a vida de milhares de pessoas.

NAS ASAS DO TURISMO, LENÇÓIS QUER VOARNAS ASAS DO TURISMO, LENÇÓIS QUER VOAR
Lençóis Paulista pode não ter grandes belezas naturais como montanhas, cachoeiras ou belas praias. Isso não impede que a cidade possa se tornar um 

importante polo turístico.  Essa é a opinião de diversas pessoas ouvidas por O ECO para esta edição especial que, assim como o Desfi le Cívico que acontece amanhã, tem 
como tema o turismo. Nestas páginas será possível perceber que Lençóis, até pela quantidade de grandes empresas, já tem uma vocação 

natural para o turismo de negócios, o que tende a crescer muito com a ampliação da Bracell, antiga Lwarcel. São pessoas que vêm para cá trabalhar, 
mas utilizam os hotéis e gastam com alimentação entre outras áreas. Além disso, a cidade pode explorar ainda mais o turismo histórico, 
cultural e religioso, aproveitando o grande potencial de jóias como o Teatro Municipal, a Biblioteca Orígenes Lessa, o Museu Alexandre 
Chitto, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, Igreja Presbiteriana e o próprio Distrito de Alfredo Guedes. A cidade tem diversifi cado 

sua força na produção de bebidas, com a fabricação da cachaça, do vinho e, agora, da cerveja artesanal. Eventos esportivos têm atraído 
milhares de pessoas para a cidade para participar de provas como ciclismo, corrida e automobilismo. 

Ficou claro nesta edição que o potencial turístico de um lugar não está limitado as suas belezas naturais. 
Com planejamento, bons projetos e envolvimento da comunidade Lençóis pode, 

como diz o título desta edição, voar nas asas do turismo.



TEMOS ORGULHO EM PARTICIPAR
DO SEU DESENVOLVIMENTO.

PARABÉNS,
LENÇÓIS,
PELOS
161 ANOS.
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“Secretaria de Turismo quer tirar 
propostas do papel”, diz Cíntia Duarte
Vice-prefeita, Cíntia Duarte assumiu a Secretaria com o desafi o inicial de mostrar 
às pessoas que a cidade tem um grande potencial no turismo também

Da Redação

A vice-prefeita Cíntia Duarte 
assumiu um grande desa-
fio ao deixar a chefia de 

Gabinete e assumir a Secretaria 
de Turismo, que até então estava 
sob responsabilidade interina do 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, André Paccola Sasso, 
o Cagarete. Isso porque, além do 
trabalho de criar projetos e ações 
que fomentem o turismo, o primei-
ro desafio que ela tem pela frente é 
convencer as pessoas de que Len-
çóis Paulista tem um grande poten-
cial no turismo também.

“Temos muito trabalho a fazer, 
temos muitas sugestões de ações e 
melhorias para fomentar o turismo 
em nossa cidade. Mas entendo, re-
almente, que o primeiro trabalho 
que precisamos fazer, e isso não 
vai acontecer da noite para o dia, 
é conscientizar as pessoas sobre o 
nosso potencial turístico. Quando 
se fala em turismo, a pessoa logo 
imagina montanhas, cachoeiras, 
praias essas coisas, mas o turismo 
é muito mais do que isso. O fluxo 
de turistas que movimentam a ci-
dade hoje é composto pelo turismo 
de negócios, que já era forte e que 
tende a crescer ainda mais. Tam-
bém temos fomentado bastante o 
turismo esportivo, com a promo-
ção de eventos que atraem pessoas 

de toda região e também de outros 
Estados para Lençóis. Nossos atrati-
vos públicos são referência estadual 
e nacional, como a Biblioteca Mu-
nicipal e Espaço Cultural “Cidade 
do Livro”, por desenvolverem um 
trabalho impecável, preservando o 
nosso patrimônio histórico-cultu-
ral”, disse Cíntia. 

Nesse sentido, a vice-prefeita 
e secretária de Turismo destacou a 
importância do lançamento do site 
do turismo e também do trabalho 
forte nas redes sociais. “Temos pro-
curado divulgar nossos atrativos, 
hoje temos página no Facebook, 
Instagram, tudo com o objetivo 
de mostrar o que a cidade já pos-

sui na área. Essa comunicação é 
fundamental para que a população 
passe a valorizar nossos locais, nos-
sa história e também nos ajude a 
divulgar o que acontece em nosso 
município”, completou.

No entanto, a Cíntia destaca 
que ela chegou agora na secretaria, 
mas que existe um grande trabalho 
que foi feito em outras administra-
ções para que a cidade chegasse ao 
ponto de ter uma secretaria especí-
fica para cuidar do turismo. “Claro 
que quando chegamos procuramos 
dar um enfoque maior no turismo, 
porque entendemos que realmente 
isso é muito importante para Len-
çóis Paulista. Mas o que eu gosto de 

TRABALHO CONJUNTO - Secretária de Turismo, Cíntia Duarte e a 
turismóloga Daniela Jordan: colocando em prática as ações do turismo

FOTOS: ELTON LAUD/O ECO

ASAS PARA VOAR 
- Asas foram pintadas 
em muros e paredes 
de diversos pontos de 
Lençóis Paulista: um 
convite para uma foto

EU AMO LENÇÓIS - Letreiro instalado no Parque do Povo em 
comemoração aos 161 anos da cidade: uma declaração de amor
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tação, equipamentos de apoio, tudo 
separado por segmento e que faci-
lite nossos visitantes. Ele foi a base 
para a construção do Plano Diretor 
de Turismo, no qual foram reali-
zadas oficinas participativas junto 
com o Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTUR), que hoje ele é 
bem atuante, são eles que aprovam 
os projetos de ações e programas 
para serem desenvolvidos. Alguns 
deles já foram executados, como o 
lançamento do site do turismo e as 
redes sociais, parte do plano de ma-
rketing para divulgar nosso muni-
cípio como destino turístico. O site 
e redes sociais passam a envolver 
mais a população, divulgando o 
que acontece na cidade e o que ela 
oferece de melhor, tanto para quem 
reside aqui ou para nossos visitan-
tes”, ressalta Daniela.

Cíntia disse inclusive que, após 
a realização do desfile, uma das 
tarefas da Secretaria será a atualiza-
ção do Plano Diretor do Turismo. 
Será verificado se ele está adequa-
do à realidade atual ou se precisa 
ser revisto. “O Plano Diretor foi 
aprovado há três anos, em 2016, e 
acho que muitas coisas mudaram 
de lá para cá. A própria aprovação 
de Lençóis como MIT e a obra da 
ampliação da Lwarcel são questões 

que não existiam e que agora de-
vem ser consideradas”, finaliza.

ASAS PARA VOAR 
Se o objetivo era chamar a 

atenção, parece que ele foi atingi-
do. É difícil quem tenha andado 
pela cidade e não tenha visto uma 
das asas que foram pintadas na ci-
dade. “E esse era o objetivo mesmo, 
chamar a atenção das pessoas para 
essa questão do turismo, da cultu-
ra. Todo mundo quer tirar uma foto 
com asas, afinal quem não gostaria 
de ter asas para voar”, questiona. 
“Esses trabalhos vão embelezando 
a cidade e movimentando muito 
nossas redes sociais. Estamos re-
cebendo muitas fotos e espero que 
isso continue assim”, completa a 
vice-prefeita.

Paralelamente ao projeto 
das Asas, estão sendo desenha-
das Amarelinhas também em 
alguns locais da cidade, para 
incentivar a brincadeira em 
família. Outro projeto que foi 
instalado como presente pelos 
161 anos de Lençóis Paulista foi 
um letreiro com a inscrição “Eu 
Amo Lençóis” - instalado no 
Parque do Povo, um local para 
fotos e para o lençoense decla-
rar seu amor pela cidade.

falar, e que muitas vezes as pessoas 
não sabem, é que existe um traba-
lho sendo feito nessa área do turis-
mo na cidade desde 2006, por ser-
vidores e servidoras da casa que já 
vinham fazendo todo esse levanta-
mento, diagnóstico, elaboração de 
documentos. Isso possibilitou que 
a cidade fosse reconhecida como 
Município de Interesse Turístico.

Inclusive, o fato de possuir 
um Conselho Municipal de Turis-
mo (COMTUR), no qual auxilia e 
acompanha esses trabalhos é fun-
damental para a evolução do setor. 
Então, isso precisa sim ser valoriza-
do”, frisou a vice-prefeita.

Daniela Jordan, que é turismó-
loga e trabalha junto com a vice-
-prefeita, afirmou que já foram da-
dos passos importantes nessa área, 
como a criação do Inventário da 
Oferta Turística e o próprio Plano 
Diretor de Turismo, que foi apro-
vado em 2016. Estes dois passos e 
outros requisitos que foram feitos 
até agora resultaram na classifica-
ção de Lençóis Paulista como um 
Município de Interesse Turístico 
pelo Governo Estadual, o que pos-
sibilita a cidade a receber recursos 
para investir nessa área.

“No Inventário da Oferta Tu-
rística foi inserido tudo que há em 
nosso município, desde os atrati-
vos, hotéis, agências de viagens, es-
tabelecimentos da área de alimen-

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Lençóis Paulista também é presença 
marcante no turismo religioso
Missas às quartas-feiras na Paróquia Nossa Senhora Aparecida atraem mais de 1 mil pessoas da cidade e da região

Flávia Placideli

A religião é um dos traços 
marcantes em Lençóis 
Paulista por receber to-

dos os meses centenas de fiéis 
de toda região que vêm para 
cidade participar de eventos re-
ligiosos nas paróquias e capelas 
do município, tendo o Santuá-
rio Nossa Senhora da Piedade 
como um dos cartões postais e 
um dos mais fortes pontos turís-
ticos do município.

Localizada na Praça Padre 
José Magnani, a paróquia-mãe 
de Lençóis teve à frente o Padre 
Carlos José de Oliveira por 22 

anos. O templo recebeu, no dia 
19 de março, milhares de fiéis 
de todo o país, que vieram à ci-
dade para acompanhar o maior 
evento religioso já realizado na 
cidade: a cerimônia de orde-
nação episcopal de Monsenhor 
Carlos como bispo da Diocese 
de Apucarana, no Paraná, após 
nomeação pelo Papa Francisco.

Outro local bastante visita-
do é a Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, no Jardim Alvora-
da, que recebe toda semana, 
às quartas-feiras, mais de 1 mil 
fiéis de Lençóis e cidades da re-
gião, como Pederneiras, Bauru, 
São Manuel, Macatuba, Areió-

polis, Avaré, Ourinhos, Botu-
catu, Borebi, Agudos, Pratânia, 
Sorocaba e outras.

As celebrações acontecem 
há sete anos, desde que o Padre 
Milton José Perretti chegou à 
cidade e passou a ministrar as 
missas na paróquia. De caráter 
muito acolhedor, o padre acre-
dita que as celebrações atraem 
grande número de fiéis por 
contar com orações específicas, 
distribuição de óleos bentos e o 
acolhimento das necessidades 
de cada fiel. 

“É uma celebração mais 
profunda, que faz com que os 
fiéis sintam a presença de Jesus 

Cristo como única inspiração. 
A missa não segue muitos cri-
térios ou a leitura do folheto, 
como é feito aos domingos. 
Nestas celebrações, sempre às 
quartas feiras, temos a abertura 
de sentirmos somente a pre-
sença de Jesus Cristo”, revela 
o Padre Milton, que chegou em 
Lençóis em fevereiro de 2012.

Todas as celebrações são 
transmitidas ao vivo pela pá-
gina da paróquia no Facebook 
(Paróquia N S Aparecida), tendo 
alcançado católicos de outros 
países - como Japão e Itália. Se-
gundo o Padre Milton, é a par-
tir de todos esses eventos que a 

cidade passa a ser reconhecida 
por outros locais pelo caráter 
religioso e acrescenta:“ser re-
conhecida por sua religiosidade 
eleva uma cidade a um patamar 
digno de respeito pelas cidades, 
estados e até outros países”. 

Outra igreja bem vista por 
sua beleza estrutural única 
é a Paróquia São Pedro e São 
Paulo, no Núcleo Luiz Zillo e 
conhecida por realizar grandes 
celebrações. No último dia 23 
de abril, foi celebada na igreja 
a Santa Missa em ação de gra-
ças pelos 20 anos de ordenação 
sacerdotal do pároco cônego 
Marcelo Paes. 

RELIGIÃO

“Ser reconhecida 
por sua religiosidade 
eleva uma cidade a 
um patamar digno 
de respeito pelas 
cidades, estados e 
até outros países.”
Padre Milton Perretti

Festivais religiosos de mú-
sica realizados pela Paróquia 
Nossa Senhora da Aparecida, 
como o Encanta Kids, e pelo 
Conselho de Pastores Evan-
gélicos de Lençóis Paulista 
(Copelp), como o Encanta 
Gospel, também atraem para 
a cidade centenas de turistas 
que acompanham de perto as 
apresentações e que normal-
mente são realizadas no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
ou polo de atração turística.

NOSSA SENHORA APARECIDA – Missas às quartas-feiras 
ficaram conhecidas em toda região e são frequentadas por 
milhares de fiéis; cada celebração é transmitida ao vivo pela 
página da paróquia alcança católicos de outros países

NOSSA SENHORA DA PIEDADE – Matriz é um dos 
cartões postais de Lençóis Paulista e recebeu recentemente 
a visita de milhares de fiéis para celebração de ordenação do 
monsenhor Carlos José de Oliveira como bispo

SÃO PEDRO E SÃO PAULO – Construção da paróquia 
é reconhecida pela sua estrutura única e belíssima; no dia 
23 recebeu a missa de ação de graças pelos 20 anos de 
ordenação sacerdotal do pároco Marcelo Paes

FOTO: DIVULGAÇÃO
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 UM NOVO 
    FUTURO 
COMEÇOU!

A LWARCEL AGORA É

#Somos 
N O S S A  J O R N A D A  C O M E Ç A  A G O R A !

Somos a Bracell, o coração e a renovação da indústria de celulose no Brasil.

Juntos, vamos escrever uma nova história de crescimento e oportunidades em nossa região.

Estamos prontos para alcançar a liderança mundial na produção de celulose solúvel e especial, 

matéria-prima para fabricação de produtos que são usados por todos nós, todos os dias. 

Temos compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

respeitando as pessoas e o meio ambiente.

av
an
ti
co
m

Saiba mais: 0800 006 24 22

cultiveeucalipto.com.br

de renda para o produtor rural da região centro-oeste de São Paulo, seja ele já
parceiro ou produtor em geral.

Plantar eucalipto é ter em sua terra uma cultura que se desenvolve com
sustentabilidade, preservando o solo, conservando o meio ambiente e com
retorno seguro de rentabilidade.

NOSSAS FLORESTAS
E NOSSOS PARCEIROS
FLORESTAIS TAMBÉM 
SÃO BRACELL.

2d
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Cultura fortalece turismo em Lençóis Paulista
Eventos culturais e populares têm sido um dos fatores mais importantes para atrair turistas à cidade

Flávia Placideli

A área cultural em Lençóis 
Paulista desempenha um 
papel importante para o 

setor turístico local. Não à toa, 
em 2017, Lençóis Paulista co-
nhecida por ser a Cidade do Li-
vro recebeu o título de Capital 
Nacional do Livro. Segundo o 
secretário de Cultura, Marcelo 
Maganha, essa elevação contri-
buiu para o desenvolvimento 
do turismo cultural, utilizando-
-se do patrimônio que a cidade 
já possui.

O Festival Integrado de Li-
teratura (FILLP), por exemplo, 
é um dos responsáveis pela pro-
jeção da cidade para o turismo 
nacional, fomentando tanto a 
divulgação artística local, como 
contemplando de modo mais 
abrangente a música, a dança, 
o teatro e outras vertentes. “O 
FILLP nasceu com uma vo-
cação: a de se tornar um dos 
maiores eventos literários do 
país, colocando a Capital Na-
cional do Livro de vez no cená-
rio cultural brasileiro”, destaca 
Maganha.

E se o Festival fez os holo-
fotes se voltarem para a Capi-
tal Nacional do Livro, o Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
inaugurado em 2016, faz com 
que a cidade viva toda a magia 
da interpretação e encenação 
de artistas – locais, da região e 
conhecidos nacionalmente – e, 

TURISMO CULTURAL – Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, Biblioteca Orígenes Lessa (BMOL), 
Espaço Cultural Cidade do Livro e Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian são riquezas culturais de Lençóis Paulista repetiu os números de 2018 

e conquistou mais de 20 mil 
pessoas, de Lençóis e região, 
durante os quatro dias de festa.

“Todos esses eventos cul-
turais fazem com que não só a 
cidade se transforme, mas os 
próprios cidadãos lençoenses 
que vivem uma verdadeira 
imersão turístico-cultural”, 
destaca o secretário de Cultu-
ra, Marcelo Maganha.

CULTURA

“Todos esses eventos 
culturais fazem 
com que não só a 
cidade se transforme, 
mas os próprios 
cidadãos lençoenses 
que vivem uma 
verdadeira imersão 
turístico-cultural.”
Marcelo Maganha, 
secretário de Cultura

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECOFOTOS: DIVULGAÇÃO

que há três anos tem a possibi-
lidade de se apresentarem em 
um teatro considerado referên-
cia na região pela sua estrutura 
moderna, abrangendo mais de 
600 lugares para a plateia.

São diversos atrativos cul-
turais que despertam o turis-
mo em Lençóis Paulista. A 

Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, conhecida 
por ser a base cultural há anos 
e que oferece exposições, cur-
sos, entre outros eventos. A 
Biblioteca Municipal Oríge-
nes Lessa (BMOL), conhecida 
pelo grande acervo de livros 
(mais de 140 mil títulos), e o 

Espaço Cultural Cidade do Li-
vro responsável por realizar e 
receber grandes oficinas, sho-
ws, lançamentos e eventos.

Outro evento que foi res-
gatado nos últimos dois anos 
pela Secretaria de Cultura do 
município e que carrega em 
sua tradição a popularidade 

por ser uma das maiores festas 
comemoradas no país é o Car-
naval. Desde o ano passado, a 
festa atraiu milhares de pesso-
as para a Praça Comendador 
José Zillo (Concha Acústica), 
no Centro de Lençóis. Intitula-
do na cidade como o “Carna-
val da Alegria”, a folia este ano 



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2019 •C9

Lençóis 161 anos

Flávia Placideli

Na área agropecuá-
ria, setor de grande 
importância em 

Lençóis Paulista, a Facil-
pa (Feira Agropecuária 
Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) ficou 
conhecida por ser consi-
derada uma das maiores 
e melhores festas de peão 
de todo o Estado de São 
Paulo, atraindo um públi-
co de várias localidades, 
inclusive de outros esta-
dos do país. 

O evento que acontece 
no Recinto de Exposições 
José Oliveiro Prado, há 
42 edições carrega em sua 
tradição a característica 
de atrair milhares de pes-
soas para a festa sertaneja 
que acontece durante dez 
dias em comemoração ao 
aniversário do município. 

Como todo ano, a pro-
gramação da Facilpa 2019 
teve início ontem (26) e 
promete agitar a cidade 
até o dia 5 de maio, com 
a vinda de  expositores, 
barraqueiros, artistas e o 
grande público em geral - 
que comparece para pres-
tigiar a 42ª Facilpa.

MOTOROCK
Sucesso de público na 

edição 2018, o Festival Len-
çóis Moto Rock, que este 
ano realiza sua segunda 
edição no mês de junho, e 
que também acontece no 
Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado, espera atrair 
ainda mais pessoas de toda 
região neste ano para uma 
tarde que une duas paixões: 
o rock e a motocicleta.

SEGUNDO ANO 
Organização espera público 
maior que de 2018 para esta 
segunda edição do Festival 
Lençóis Moto Rock

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Facilpa é responsável por trazer milhares de Facilpa é responsável por trazer milhares de 
pessoas para Lençóis durante a feirapessoas para Lençóis durante a feira

42 ANOS – Desde 1977, a 
Facilpa é responsável pelo grande 

turismo em Lençóis Paulista
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“Com ampliação da Bracell, turismo de negócios 
vai ter impulso ainda maior”, diz Cagarete

Cidade já era muito forte nessa área, mas com a ampliação da empresa, setor deve ter um boom; setores de 
alimentação, hospedagem e compras devem ser os mais benefi ciados

Da Redação

A cidade de São Paulo, 
por ser uma metrópole, 
tem opções de turis-

mo em todas as áreas, como 
cultural, religiosa, esportiva 
e até natural, com parques 
e bosques, mas tem um se-
tor que ela é particularmen-
te forte, que é o turismo de 
negócios. Por não ter praias 
como o Rio de Janeiro, a ca-
pital do estado mais rico do 
país desenvolveu essa voca-
ção que hoje, do ponto de 
vista turístico, é o que mais 
traz recursos para a cidade. 
Claro que seria leviano com-
parar São Paulo com Lençóis 
Paulista, uma pequena cida-
de do interior paulista, mas 
como a sua capital, a cidade, 
por suas inúmeras indústrias, 
também tem esse setor como 
sua vocação. E o turismo de 
negócios consiste em receber 
pessoas de fora para traba-
lhar, vender produtos e ser-
viços ou, até mesmo, empre-
ender. E com a ampliação da 
Bracell, antiga Lwarcel, esse 
setor vai crescer ainda mais.

É o que acredita o secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico de Lençóis Paulista, 
André Paccola Sasso, o Caga-

rete. Segundo ele, os setores 
que normalmente são mais 
beneficiados com o turismo 
de negócios são o hoteleiro 
e imobiliário, alimentício e 
também de compras.

Lençóis Paulista contabi-
liza 13 equipamentos de hos-
pedagem, entre eles hotéis, 
pousadas, pensões, hospeda-
rias e motéis, que totalizam 
357 Unidades Habitacionais 
e 843 leitos. “Antes da am-
pliação da Bracell já era di-
fícil você encontrar uma vaga 
nos hotéis e pousadas de Len-
çóis de segunda a sexta-feira. 
Agora com essa obra essa 
demanda já é bem maior e 
tende a aumentar. O aluguel 
de casas e apartamentos na 
cidade também está aqueci-
do, por que algumas pessoas 
vão ficar um tempo maior e 
não querem ficar em hotel, 
querem trazer a família nos 
fins de semana, essas coisas”, 
explicou o secretário. 

Outra área que é impacta-
da com o turismo de negócios, 
segundo o secretário, é o setor 
alimentício. De acordo com 
Daniela Jordan, da Secretaria 
de Turismo, essa é uma área 
muito dinâmica, com abertura 
e fechamento de empresas e 
os últimos dados são de 2016. 

Nesse ano, após o Desfile Cí-
vico a secretaria vai trabalhar 
na atualização dessas informa-
ções. No entanto, a secretaria 
informou que Lençóis conta 
atualmente com uma estru-
tura nesse setor bem diversi-
ficada, com bares, pizzarias, 
restaurantes de culinária va-
riada, padarias.

“Esse é um setor fortemen-
te impactado por esse tipo de 
turismo. A gente sabe que es-
sas pessoas que vêm para tra-
balhar não ficam presas nos 
quartos dos hotéis e pousadas, 
elas saem, consomem nos ba-
res, restaurantes, lanchonetes 
entre outros estabelecimentos 
que a cidade oferece”, frisa 
Cagarete. “Além disso, nosso 
comércio também é afetado, 
porque essas pessoas preci-
sam comprar roupa, sapato, 
remédio, muitos vão alugar 
carro, vão usar táxi... Isso 
movimenta muito a cidade”, 
completou.

Outro aspecto interessante 
desse tipo de turismo, desta-
cou Cagarete, é a divulgação 
da cidade para outras regiões 
do estado e até do país. “Na-
turalmente, essas pessoas que 
vêm para a cidade vão aju-
dar a divulgar Lençóis. Vou 
dar um exemplo: uma pessoa 

BOOM - Cagarete, secretário de Desenvolvimento, diz que turismo de 
negócios vai ajudar a impulsionar economia de Lençóis

que veio aqui para trabalhar, 
que veio de longe, não viria 
naturalmente para a Facilpa, 
mas este ano como vai estar 
aqui, ela vai poder conhecer a 

festa e vai levar isso para ou-
tras regiões. A pessoa vem da 
Bahia para Lençóis, vai tirar 
foto mandar para os amigos e 
isso pode criar um interesse, 

vai divulgar a cidade. O mes-
mo vai acontecer com nossa 
biblioteca, com nosso teatro 
e assim por diante, com a 
Fillp”, finalizou Cagarete.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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“Lençóis tem potencial para qualquer coisa que ela 
queira fazer, inclusive turismo”, diz Hilton Rodrigues
Atual presidente do Conselho Municipal de Turismo destaca como o órgão pode ajudar a Prefeitura a desenvolver a capacidade turística do município

Da redação

A frase do título dessa ma-
téria, dita por uma pes-
soa qualquer já seria bas-

tante expressiva, mas ela ganha 
ainda mais peso e importância 
quando descobrimos que o seu 
autor nasceu e viveu boa tar-
de de sua vida na cidade mais 
turística do Brasil e uma das 
mais visitadas do mundo: o Rio 
de Janeiro. Hilton Rodrigues, 
servidor aposentado da Caixa 
Econômica Federal, é o atual 
presidente do Comtur (Conse-
lho Municipal do Turismo), ór-
gão que tem a tarefa de avaliar 
e sugerir projetos e iniciativas 
voltadas para a promoção do 
turismo em Lençóis Paulista. 

O Comtur foi criado oficial-
mente 12 de março de 2008, 
com a aprovação por um proje-
to de lei na Câmara Municipal, 
mas em 2017, por conta de uma 
alteração na legislação estadual 
e uma exigência do Conselho 
Estadual de Turismo, uma nova 
lei foi apresentada e aprovada 
pelo Poder Legislativo. A ade-
quação dessa lei foi uma das 
exigências feitas pela Secretaria 
de Turismo para que Lençóis 
pudesse ser reconhecido como 
um Município de Interesse Tu-
rístico, o que de fato, aconteceu 
no mesmo ano. Portanto, ter 

Ideias e ações - Integrantes do Comtur durante reunião mensal

um Comtur atuante é um dos 
critérios para a manutenção da 
condição de MIT.

O Comtur se reúne men-
salmente e hoje tem em sua 
composição cerca de 30 pesso-
as. Hilton afirmou que ainda 
é preciso avançar, porque o 
importante não é o número de 
pessoas, mas que todos os seg-
mentos relacionados ao turismo 
estejam representados. “Hoje, 
o conselho deve ter por volta 
de 30 pessoas, mas não de ór-
gãos representativos. A ideia do 
conselho é você ter um repre-
sentante da gastronomia, um 
representante da hotelaria, ou 
seja, um representante de cada 
um dos segmentos vinculados 
ao turismo e que essas pessoas 
possam colaborar com o muni-
cípio com imparcialidade. O in-
teressante do Comtur é que ele 

não é um conselho paritário, 
o que faz que ele tenha mais 
membros da sociedade do que 
da Prefeitura, de tal forma que 
o Comtur seja imparcial nas 
suas decisões ou deliberações 
e possa ajudar, desse modo, os 
gestores municipais a ver coisas 
que, às vezes, quando a gente 
está dentro da máquina, não 
consegue ver”, completou.

Para a Prefeitura pleitear 
recursos para projetos na área 
do turismo, ela precisa do aval 
do Comtur. Por isso, todos es-
ses projetos e ações na área do 
turismo precisam envolver e 
ter a participação do conselho. 
O próprio projeto da revitali-
zação da Estação Sorocabana, 
que vai se transformar no novo 
Terminal Urbano Intermunici-
pal, contou com a aprovação do 
conselho. “Esse foi um recurso 

que conseguimos realmente, 
como se diz, aos 47 minutos 
do segundo tempo. Nós fomos 
aprovados como MIT já no fim 
de 2017 e em dezembro che-
gou a notícia que nós tínhamos 
que mandar um projeto para 
a secretaria para receber esse 
recurso em 2018. Foi um corre-
-corre e, por sorte, a Prefeitura 
tinha esse projeto da Revitaliza-
ção do Terminal pronto, acha-
mos interessante, assinamos e, 
se não me engano, no dia 28 
de dezembro veio a resposta di-
zendo que o projeto tinha sido 
aprovado”, declarou Rodrigues.

O presidente disse ainda 
que no ano passado a Prefeitura 
enviou outro projeto que havia 
sido aprovado pelo Comtur, 
que era o do Jardim Botânico, 
para que esse dinheiro já esti-
vesse disponível neste ano. Se-
gundo Hilton, o projeto já tinha 
sido aprovado pela Secretaria 
de Turismo, mas por conta da 
mudança do Governo Estadual, 
esse e projetos de outros muni-
cípios foram suspensos. “Esse 
projeto já tinha sido enviado no 
ano passado e essa verba sairia 
neste ano, mas com a troca de 
governo houve uma suspensão 
não só do projeto de Lençóis, 
mas outros também. Aí, neste 
ano, os prefeitos e secretários 
de turismo foram até São Paulo 

para demonstrar que o projeto 
já havia sido aprovado. A pre-
feitura imprimiu novamente 
os projetos e o Comtur assinou 
novamente o que precisava as-
sinar. Estamos aguardando, na 
esperança de que isso seja libe-
rado”, disse.

Mas o Comtur não se limita 
ao papel de aprovar projetos en-
viados pela Prefeitura, ao con-
trário. Eles também dão ideias 
de equipamentos turísticos para 
o Governo Municipal. Segundo 
ele, já foi encaminhado ao pre-
feito Anderson Prado um proje-
to de um labirinto, que pode ser 
instalado tanto nas imediações 
da Sidelpa, como também do 
Parque do Povo. “O labirinto é 
um equipamento turístico que 
no mundo inteiro é visitado. 
Todo mundo quer visitar um 
labirinto e o que você usa para 
fazer um labirinto?”, questio-
nou dizendo que geralmente 
esse tipo de equipamento é feito 
com plantas, é um jardim.

Hilton lembrou que o mais 
importante é ter projetos pron-
tos, seja esse do labirinto, de 
um portal da entrada da cida-
de, ou outros, porque assim 
que aparece um recurso, você 
já tem um projeto pronto para 
apresentar. Por isso, ele achou 
muito importante a criação de 
uma secretaria específica para 

cuidar disso. “E agora, com 
uma secretaria especificamente 
para o turismo, com a Cíntia à 
frente, que é uma pessoa que 
gosta disso, dedicada exclusi-
vamente a isso, eu acho que a 
gente pode ter mais foco e um 
ganho de tempo para viabilizar 
esses projetos”, finaliza.

FOCO

“Nessa área de 
turismo, o importante 
é sempre ter um 
projeto pronto 
para apresentar 
quando surgir uma 
oportunidade.”
Hilton Rodrigues, 
Presidente do Contur

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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ESCREVENDO UMA HISTÓRIA
DE CULTURA, CIDADANIA
E PROGRESSO!

Parabéns a todos os cidadãos  lençoenses que, assim 
como nós, têm orgulho de nossas raízes e trabalham
hoje por um futuro mais justo e sustentável!
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Turismo na rota das bebidas
Produção de bebidas é forte atrativo turístico em Lençóis Paulista

Flávia Placideli

A cachaça é uma bebida 
originalmente brasileira, 
descoberta logo nas pri-

meiras décadas da história do 
país. Enfrentou o preconceito das 
elites e a proibição de sua fabrica-
ção. Todavia, como uma legítima 
representante popular brasileira, 
resistiu bravamente aos entraves 
impostos a sua existência, alcan-
çou os paladares mais exigentes 
e se popularizou, se consolidan-
do também pelo mundo, como 
o destilado de cana-de-açúcar 
do Brasil. Chamada de pinga, 
branquinha, amansa corno, água 
santa, entre outros nomes, foi uti-
lizada como remédio fortificante, 
moeda de troca, além de ter sido 
um símbolo de patriotismo, de 
luta e de resistência, incentivou 
as artes, aguçou e ainda aguça a 
criatividade do povo.

Esse produto nacional de gran-
des histórias tem um valor cultu-

ral forte em Lençóis Paulista, com 
mais de 100 anos de produção, 
sua história cronológica tem início 
em 1906, quando José Zillo e seus 
irmãos fundam uma destilaria no 
bairro Rocinha. Gino Zillo, irmão 
de José, manteve a produção até 
os idos de 1971. Em 2007, Luiz 
Santana Zillo, neto de José, e seus 
filhos, resgatam as origens da fa-
mília criando o Engenho São Luiz. 

“Produzimos uma bebida na-
cional de muitas histórias e valor 
cultural, uma legítima represen-
tante lençoense com um patrimô-
nio histórico, cultural e imaterial, 
que apresenta muitas potenciali-
dades ainda a serem descobertas 
pelo turismo nacional”, destaca 
Luiz Gustavo Zillo, proprietário.

Conhecida por fabricar as 
melhores cachaças do Brasil, 
o Engenho São Luiz, em 2009 
inicia, então, sua primeira safra 
com a produção de cachaça de 
alambique. Além de sua própria 
marca, o Engenho fabrica tam-

PRODUÇÃO – Engenho São Luiz produz uma das melhores cachaças do 
Brasil, reconhecida também entre as mais saborosas do mundo

VINÍCOLA CASAGRANDE
Lençóis Pasulista é conhecida também 

pela produção de deliciosos vinhos. A histó-
ria começa com a imigração italiana, quando 
a família Casagrande chega a Lençóis Paulista 
e se instala em uma das pequenas proprie-
dades localizadas à margem esquerda do 
Rio Lençóis, que graças às característica das 
pequenas propriedades com pequenas roças 
sendo a base da subsistência das famílias, 
originou o nome Rocinha, que é o local onde 
está instalada até hoje a Vinícola Casagrande. 

Os vinhedos estão instalados na mesma 
propriedade, nos solos férteis do Vale do Rio 
Lençóis. Tendo a produção do vinho como 
produto primordial, a Vinícola Casagrande 
é um dos fortes pontos turísticos da cidade 
por receber diariamente visitantes para co-
nhecer as parreiras, construções históricas 
(foto) e a velha adega, podendo adquirir os 
famosos vinhos e outras iguarias como quei-
jos, doces, embutidos, entre outros, como 
também degustar os destilados envelheci-
dos em carvalho e os vinhos artesanais.

através de processos rigorosa-
mente controlados e com volume 
de produção restrito, para garan-
tir sua qualidade única. As pro-
duções da cachaça são feitas de 
três tipos: Cachaça descansada 
em tonéis de amendoim; Cacha-
ça envelhecida em barris de car-
valho e a Extra Premium. 

No ranking das melhores ca-
chaças do Brasil, as produções 
do Engenho São Luiz se desta-
cam pela originalidade e por ter 
participado em diversos concur-

CERVEJARIAS - Lençóis 
Paulista também movimenta 
uma indústria cervejeira que 
cresce em ritmo acelerado. 
A produção das cervejas 
artesanais conquistou o paladar 
dos lençoenses. Lençóis Paulista, 
hoje, conta com três cervejarias, 
são elas Ubirama, Hipnose e 
Eroberunbg. 

bém a cachaça Augusta, que teve 
sua primeira exportação em 2014 
com a produção de 1.296 garrafas 
no navio CSAV Loncomilla tendo 
o porto de origem de Santos e o 
porto de destino de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos.

Assim, desde a sua con-
cepção, o Engenho São Luiz foi 
cuidadosamente projetado para 
produzir cachaça de alambique 

sos. O último foi em 2018, na 3ª 
edição da Cúpula da Cachaça 
conquistando a 6ª colocação 
nas categorias Brancas e a 13ª 

colocação na categoria Ouro, 
entre outros prêmios anteriores. 
Um orgulho para os fabricantes 
e os lençoenses.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Lençóis Paulista, 161 anos: lembranças e 
perspectivas na história e no turismo local
Prédios e Museu Alexandre Chitto são notáveis e ganharam destaque ao longo dos anos

Flávia Placideli

A história de Lençóis Paulista 
começa há 161 anos, no sé-
culo XIX, com a vinda dos 

imigrantes que aqui chegaram. 
Descendentes de várias nacionali-
dades, não se sabe ao certo quem 
foram esses primeiros povoadores. 

O que se sabe é que aconteceu nas 
primeiras décadas, entre 1800 e 
1830, e foi primordial para a ca-
racterização inicial do município.

Por este fato, a cultura local 
recebeu contribuições imigrató-
rias de diferentes nacionalidades, 
principalmente com a chegada 
das famílias italianas, o que as-

sumiu proporções intensas. Iam 
eles em direção às fazendas ao 
redor do município, como no 
Distrito de Alfredo Guedes, Agu-
dos, Pederneiras, Bauru, Botuca-
tu cultivando excelentes terras e 
constituindo famílias. 

Segundo o agente cultural do 
Museu Alexandre Chitto (MAC), 

Nilceu Bernardo, essa gente di-
nâmica contribuiu e muito para 
a formação de uma comunidade 
forte do ponto de vista econômi-
co e, mais tarde, da vida social e 
cultural de nossa terra. “Essas fa-
mílias que aqui se estabeleceram 
contribuíram para a formação de 
costumes, festas, passeios, diver-

sões, músicas, esportes, culinária 
e tudo mais que formava o modo 
de viver das numerosas famílias”, 
diz o agente cultural, que ressalta 
ainda que cada geração fabrica 
seu próprio passado através das 
histórias vividas.

Diante disso, Bernardo acredi-
ta que Lençóis Paulista é formada 
por uma miscigenação cultural, a 
qual é responsável hoje pela ver-
dadeira história consolidada que 

é contada pelos historiadores às 
crianças, adultos recém-chegados 
na cidade e quem se interessar 
pelo turismo local. É isso que faz 
com que toda nova geração co-
memore a cada ano a elevação do 
povoado à emancipação político 
administrativa de Lençóis Paulis-
ta. O passado aqui registrado é só 
mais uma história a ser lembrada, 
visto que ele não está morto, mas 
em constante reconstrução.

Monumentos históricos:

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - Um dos prédios mais importantes de Lençóis Paulista que comemora 
seu aniversário quase que junto com o município é o Santuário Nossa Senhora da Piedade, fundado, segundo documentos 
da Igreja, no dia 15 de abril de 1858, data em que a Cúria expediu o documento autorizando a criação da paróquia na 
Vila de Lençóes, elevada à condição de freguesia no dia 28 do mesmo mês, quando foi desmembrada de Botucatu. O 
Santuário Nossa Senhora da Piedade passou por diversas reformas e hoje possui elementos arquitetônicos da tradição do 
cristianismo ocupando uma posição eclesiástica e social na cidade e região. Responsável pelo turismo religioso, a Matriz 
da cidade é conhecida por receber muitos fiéis e realizar importantes eventos religiosos, recentemente recebeu milhares 
de católicos de diversas partes do Brasil para a cerimônia de ordenação do monsenhor Carlos José de Oliveira como bispo.

DESTILARIA CENTRAL - Um outro prédio que registrou importante história para Lençóis Paulista  é a antiga Destilaria 
Central, tombada como bem cultural de interesse histórico-arquitetônico. Foi construída em 1943 pelo extinto Instituto 
de Açúcar e Álcool (IAA), constituindo exemplar de patrimônio industrial implantado no Estado de São Paulo durante o 
período da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de suprir a falta de combustíveis gerada pelo conflito. A Destilaria 
funcionou por breve período, apenas enquanto durou a guerra, sendo em seguida integralmente desativada. De 1988 
a 1996, foi parcialmente ocupada pelo Museu Histórico e Cultural, recém-criado pelo historiador lençoense Alexandre 
Chitto, autor das principais obras de referência sobre a história da cidade. Devido às precárias condições em que os 
galpões se encontravam, o museu acabou sendo transferido para uma edificação no Centro, onde está até hoje.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO
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EMEF ESPERANÇA DE OLIVEIRA - Outro patrimônio histórico tombado 
pela Secretaria de Estado e Cultura do Estado de São Paulo e que está 
localizado no Centro de Lençóis Paulista é a EMEF Esperança de Oliveira. 
A edificação escolar foi construída em 1914 pelo Governo do Estado e ficou 
conhecida pelo seu significado cultural, histórico e arquitetônico, aliados ao 
caráter inovador e modelar expresso pelo conjunto de edificações escolares 
públicas construídas pelo Governo do Estado entre os anos de 1890 a 1930.  
Para Nilceu Bernardo, mais do que um símbolo de desenvolvimento e 
conhecimento, o prédio é um monumento educacional. “Ela faz parte da vida 
lençoense, de muitas pessoas que estão vivas, também daquelas que já se 
foram e de todos que construíram esta cidade”, ressalta.

MUSEU ALEXANDRE CHITTO - Responsável por atrair grande número de 
turistas, há 31 anos o Museu Alexandre Chitto (MAC), que leva o nome de 
seu idealizador e patrono, abria suas portas na antiga Destilaria Central. Lá 
ficou durante oito anos e na data de 28 de abril de 1996 foi transferido para a 
atual localização, no cruzamento da Avenida Vinte e Cinco de Janeiro com a 
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, no Centro de Lençóis Paulista.  Com 
o objetivo de guardar e fomentar a história da cidade e seu povo, o MAC 
contempla hoje mais de 3,5 mil peças doadas por famílias lençoenses e que 
compõem as tradições mais antigas do município. 

Nilceu Bernardo fala da importância 
de preservar patrimônios da cidade

O agente cultural ressalta que apesar 
de Lençóis Paulista possuir uma cultura 
rica, ainda é pouco valorizada. “A falta de 
preservação dos patrimônios históricos da 
cidade gera grande preocupação”. Bernardo 
completa ao dizer da importância da apro-
vação da lei do patrimônio histórico e artís-
tico cultural como um passo para a conser-
vação da história arquitetônica da cidade.

“História é algo que você transmite. 
Precisamos transmitir para as crianças 
toda essa cultura boa, de trabalho, de 
luta, que Lençóis Paulista precisa preser-
var. O maior tesouro de uma cidade é 
seu povo e o que nos define como len-
çoenses é nossa história, nossa identida-
de”, defende Nilceu Bernardo.

VISITAÇÃO  - Casal Lucia Ribeiro de 
Ponte, de 81 anos, moradora de Lençóis 
Paulista e José Gonçalves Rodrigues, 
de 68 anos, morador de Telêmaco 
Borba, município do Paraná, estiveram 
no Museu Alexandre Chitto (MAC) na 
última semana e ficaram admirados 
pelas antiguidades e relíquias que o 
MAC possui. Eles puderam relembrar 
muito do que viveram há décadas. 
“Eu estou na cidade de passagem e o 
primeiro lugar que quis conhecer foi o 
Museu. Fiquei surpreso e admirado com 
tamanha riqueza que o local possui. São 
histórias de vidas passadas que nos 
remetem aos nossos ancestrais. Muito 
do que está aqui eu mesmo presenciei 
durante minha trajetória, como uma 
serra utilizada por cortadores nos anos 
de 1940”, destaca Rodrigues. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Alfredo Guedes e suas potencialidades para o turismo
Distrito possui projeto de grande valia para o turismo regional, com a revitalização da Antiga Estação de Ferro Sorocabana

Flávia Placideli

O distrito de Alfredo Gue-
des, em Lençóis Paulista, 
criado em 1934, possui 

um patrimônio arquitetônico e 
histórico valioso: a Antiga Esta-
ção de Ferro Sorocabana. Per-
tencente à Superintendência da 
Patrimônio da União do Estado 
de São Paulo, o local é compos-
to por bens de uso especial de 
extensos trechos desativados de 
estradas de ferro e, também, de 
inúmeros bens que passaram a 
pertencer ao governo por força 
de transferência patrimonial 
legal das extintas empresas 

Ferrovia Paulista S.A (Fepasa) 
e Rede Ferroviária Federal S.A 
(RFFSA). A via foi privatizada 
em 1998, porém o patrimônio, 
que possui prédios e áreas do 
século passado, ficou sem uma 
destinação adequada.

De acordo com documentos 
antigos, os trens de passageiros 
pararam nesta estação entre os 
anos de 1898 a 1976. Depois 
desse período, o local ficou 
esquecido no tempo. Em 2017, 
o Ministério Público Federal, 
que possui um Inquérito Civil 
que trata deste assunto, se mos-
trou interessado pela doação do 
prédio da Antiga Estação Soro-

cabana à prefeitura de Lençóis 
Paulista, que possui projetos de 
revitalização e construção desse 
local como fomento para um tu-
rismo regional.

Para realizar o sonho de 
transformar os prédios antigos 
da Antiga Estação Sorocabana - 
o mais velho foi construído em 
1904 -  em um movimentado 
ponto de cultura, lazer, educa-
ção e turismo, o secretário da 
Vila de Alfredo Guedes e Áreas 
Rurais, Gumercindo Ticianelli 
Júnior, falou sobre projetos fu-
turos que a Secretaria de Obras 
do município tem em relação 
ao local. “No prédio menor 

temos projetos para implantar 
cursos profissionalizantes do 
Centro Municipal de Formação 
Profissional (CMFP), e no outro 
imóvel instalar aulas de dança, 
teatro e música, em parceria 
com a Secretaria de Cultura 
de Lençóis Paulista. Além de 
transferir para as instalações a 
subprefeitura e o Memorial Al-
fredo Guedes, que hoje está em 
uma casa alugada”, explicou 
Júnior Ticianelli.

Com o projeto em andamen-
to, segundo o secretário, preten-
de-se também revitalizar toda a 
área em torno dos dois prédios, 
com a criação de uma área verde 

com plantio de árvores e plan-
tas nativas, um estacionamento 
e uma área para eventos ao ar 
livre, como por exemplo, ativi-
dades físicas para moradores do 
distrito e áreas rurais próximas, 
carentes desse tipo de atividade 
no local. “O governo do prefeito 
Anderson Prado de Lima está 
oferecendo todo o apoio para 
que este projeto seja colocado 
em prática”, disse e completou: 
“É um sonho, de quem sabe em 
um futuro próximo, colocarmos 
tudo isso em prática. 

O secretário da Vila revela 
ainda sobre o projeto de trazer 
para o distrito um trem que 

faça passeios de viagens pelos 
municípios vizinhos, como 
forma de resgatar o meio de 
transporte ferroviário esque-
cido no país. “É claro que isso 
demandaria um tempo maior 
e recursos também. Mas, se 
conseguirmos transformar 
este sonho em realidade em 
Alfredo Guedes, o turismo no 
distrito tomaria grandes pro-
porções positivas, sem contar, 
o resgate dessa lembrança de 
quem viveu nesse período e 
também os mais novos que 
poderiam experimentar a sen-
sação de viajar dentro de um 
trem”, finaliza.

1898 A 1976 - Antiga Estação Ferroviária do Distrito de Alfredo 
Guedes pertenceu à Estrada de Ferro Sorocabana

TURISMO - Distrito possui projeto de grande valia para o turismo regional 
com a revitalização da Antiga Estação de Ferro Sorocabana

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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Lençóis 161 anos

Provas e eventos 
esportivos movimentam 
o turismo de Lençóis
Copa São Paulo de Ciclismo, Triathlon e Duathon, Meia Maratona, 
motocross e Rally são alguns dos eventos incorporados ao calendário 
esportivo da cidade que trazem pessoas para cidade

Da Redação

Muitas cidades têm voca-
ção para o turismo espor-
tivo ou de aventura. Com 

belezas naturais como cachoeiras, 
montanhas e corredeiras, essas 
cidades se voltam para receber 
turistas para a prática de espor-
tes como rafting, escalada, rapel, 
entre outras. Esse não é o caso de 
Lençóis Paulista. Mas da mesma 
forma que uma cidade pode não 
ter uma beleza natural e construir 
um monumento para começar a 
atrair turistas, ela também pode 
começar a trazer provas e eventos 

esportivos que atraiam atletas e 
comissões técnicas para participar 
e, claro, conhecer Lençóis Paulis-
ta. Segundo o secretário de Espor-
tes de Lençóis Paulista, Raphael 
Blanco, essa tem sido a estratégia 
da nova gestão municipal que as-
sumiu em janeiro de 2017. Ape-
nas em 2008, segundo dados da 
secretária de Esportes, mais de 9 
mil pessoas de fora estiveram em 
Lençóis para participar de algum 
evento esportivo.

“Essa iniciativa partiu de 
uma constatação inicial e uma 
reclamação de muitos atletas da 
cidade que sempre questionavam 

porque eles sempre tinham que ir 
para fora para poder participar de 
competições variadas como ciclis-
mo, triathon, artes marciais entre 
outras. Então, o prefeito Anderson 
Prado definiu como diretriz de seu 
governo trazer eventos esportivos 
para a cidade, em primeiro lugar, 
para oferecer a oportunidade de 
que os atletas da cidade competis-
sem também em Lençóis Paulista. 
Mas é claro que, com isso, nós sa-
bíamos que estávamos dando um 
passo também na direção de tor-
nar Lençóis Paulista uma cidade 
forte também no turismo esporti-
vo”, explicou Blanco.

Com esse objetivo em mente, 
o secretário afirmou que consul-
tou os atletas para saber quais os 
esportes ou modalidades tinham 
maior demanda para começar 
a buscar os eventos certos para 
realizar na cidade. Só em 2018, a 
secretária de Esportes realizou os 
seguintes eventos: Copa Interior 
de Triathlon e Duathlon, Copa 
Estadual de Futebol Infantil José 
Astolphi, Jori, Corrida Incentiva-
da da Lwarcel, Capa São Paulo 
de Ciclismo, Copa Pedal Sem 
Limites, Rally de Inverno, Arena 
Cross, Meia Maratona Cidade do 
Livro, Copa Sanda de Kung Fu, 

Campeonato Paulista de Karatê, 
Circuito Regional de Capoeira, 
Circuito Regional de Skate e Rally 
Rota Sudeste. Com base nos dados 
de inscrições das competições, se-
cretaria calcula que a cidade tenha 
recebido mais de 9 mil que parti-
ciparam diretamente das compe-
tições. “Fora familiares e amigos, 
porque na maior parte das vezes 
esses atletas não vêm sozinhos 
competir. Se contarmos essas pes-
soas, podemos seguramente dizer 
que mais de 15 mil pessoas esti-
veram na cidade por conta desses 
eventos esportivos”, estimou.

“E essas pessoas vêm para 

TURISMO ESPORTIVO - Raphael Blanco diz que em 2018 
mais de 9 mil atletas de fora da cidade participaram de 
competições esportivas em Lençóis

competir, mas aproveitam para co-
nhecer a cidade, almoçam, saem à 
noite, muitos deles chegam um dia 
antes e dormem aqui. Essas com-
petições, além do aspecto espor-
tivo, dão um retorno econômico 
para a cidade. Provas como o Rally 
e o Motocross, por exemplo, têm 
uma equipe grande de organiza-
ção que vem bem antes para mon-
tar toda estrutura. E essas pessoas 
se hospedam em nossos hotéis e 
pousadas, conhecem nossos res-
taurantes, pizzarias entre outras”, 
completou o secretário.

Raphael disse ainda que es-
colheu algumas provas que são 
realizadas em etapas porque isso 
‘obriga’ que os atletas sigam a com-
petições pelas várias cidades onde 
ela acontece ao longo do ano e que 
isso garante um público. “Provas 
como a Copa São Paulo de Ciclis-
mo e Duathlon e Triathlon, por 
exemplo, têm pontuações cumula-
tivas. Isso faz com que eles tenham 
que acompanhar todas as etapas 
parar ter uma boa colocação no 
final da competição. E as pessoas 
que participam dessas competições 
levam isso muito a sério. Com isso, 
nós sabemos que vamos ter um 
bom público vindo para nossa ci-
dade”, explicou Blanco.

DIVERSIFICADO - Lençóis Paulista recebeu diversas competições em diversas modalidades como ciclismo, triátlon, luta e automobilismo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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