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O ano começa no azul
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Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 3/03
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

SÁBADO, 2/03
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MÍDIA

Jornal O ECO 
não circula na 
próxima quarta (6)

Em decorrência do Carnaval, 
o Jornal ECO esclarece aos seus 
leitores, assinantes e anuncian-
tes que não circula na próxima 
quarta-feira (6). O jornal volta 
às bancas normalmente no sá-
bado (9) trazendo as principais 
notícias de Lençóis Paulista e 
região. Na mesma data também 
circula a edição especial em ho-
menagem ao Dia Intenacional 
das Mulheres, que será come-
morado na sexta-feira (8). Des-
de já, desejamos os parabéns 
a todas as mulheres da região.

Janeiro fecha com saldo positivo na 
geração de emprego, aponta Caged
Impulsionada por desempenho da indústria de transformação e construção civil, cidade criou 81 novos postos de trabalho no início do ano

SEGURANÇA

Polícia Militar 
realiza Operação 
de Carnaval

A 5ª Cia de Polícia Militar de Len-
çóis Paulista iniciou nesta sexta-feira 
(1) uma Operação de Carnaval que 
fará uma cobertura intensifi cada du-
rante o feriado prolongado no municí-
pio. De acordo com os dados divulga-
dos pelo capitão Rodrigo de Angelo, a 
operação foi planejada de acordo com 
os locais que irão receber maior fl u-
xo de pessoas durante o período. Na 
manhã deste sábado (2), a Polícia Mi-
litar deve intensifi car o patrulhamen-
to pela Rua Quinze de Novembro e 
Parque do Paradão, que irão receber 
o desfi le dos blocos. A5

DESENVOLVIMENTO

Secretaria 
anuncia mais
de 160 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Lençóis Paulista in-
formou nesta sexta-feira (1) que duas 
empresas entraram em contato para 
anunciar a contratação de mais de 160 
trabalhadores nos próximos dias. Uma 
delas é da área de terraplenagem e vai 
atuar na ampliação da Lwarcel. A outra 
é da área fl orestal e busca mão de obra 
para a Suzano. Na próxima quarta-feira 
(6), a partir das 13h30 no Centro do Em-
preendedor (Rua Cel. Joaquim Gabriel, 
11, no Centro), estarão abertas 128 va-
gas para os serviços de terraplenagem. 
Os interessados nas vagas devem apre-
sentar currículo, RG, CPF, Carteira de 
Trabalho (com o número do PIS, caso 
tenha) e comprovante de endereço em 
Lençóis Paulista ou Macatuba.

Lençóis Paulista iniciou 2019 com 
o número de contratações superan-
do o de demissões. De acordo com 
dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) da 
Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Econo-
mia, divulgados na quinta-feira (28), 
a cidade fechou o mês de janeiro 
com saldo positivo de 81 vagas, com 
602 contratações e 521 demissões. 
Em dezembro de 2018, o saldo havia 
fi cado negativo em 264 vagas, com 
534 contratações e 798 demissões. O 
desempenho do início deste ano foi 
sustentado pela indústria de trans-
formação, que criou 102 novas vagas 
de emprego (179 contratações e 77 
demissões), e pela construção civil, 
que teve saldo positivo de 73 vagas 
(110 contratações e 37 demissões). O 
resultado de janeiro só não foi me-
lhor por conta dos índices registra-
dos em outros importantes setores da 
economia local, que demitiram mais 
do que contrataram. O pior desem-
penho foi do comércio.A7 A7

FUTSAL

Segunda fase 
começa com
duas goleadas

Dois confrontos disputados na 
noite da última quarta-feira (27)], 
abriram a segunda fase da Copa Len-
çóis de Futsal. A competição agora 
segue com a disputa em duas divi-
sões, com as oito melhores equipes 
brigando pelo título da Série Ouro e 
as demais se enfrentando pelo troféu 
da Série Prata. Na primeira rodada 
entraram em quadra as equipes do 
Grupo 5 da Série Ouro. A equipe da 
UME goleou o União B13 por 9 a 2; 
o Athletic Futsal goleou o Desacre-
ditados por 6 a 1.

UTILIDADE PÚBLICA

Serviços sofrem 
alteração no feriado 

Em virtude do feriado prolon-
gado de Carnaval, a maioria dos 
serviços públicos e privados sofrem 
alteração em Lençóis Paulista e nas 
cidades da região de circulação do 
Jornal O ECO. Em Lençóis, o co-
mércio, incluindo as agências e cor-
respondentes bancários, permanece 
fechado na segunda-feira (4) e na ter-
ça-feira (5), reabrindo na quarta-feira 
(6). Já os principais supermercados 
trabalham normalmente na segunda-
-feira e abrem das 8h às 13h na terça-

-feira. A coleta de lixo - inclusive a 
seletiva - será mantida normalmente 
na segunda-feira (4), mas não funcio-
na na terça-feira (5), retornando na 
quarta-feira no horário habitual. O 
atendimento de Urgência e Emergên-
cia não sofre alteração em nenhuma 
das cidades, porém, as Unidades de 
Saúde de atenção básica permane-
cem fechadas até a quarta-feira (6). 
Os demais setores internos e exter-
nos da prefeitura terão o serviço sus-
penso até na quarta-feira.

Lençóis Paulista já está em clima de Carnaval. A programação começa na manhã deste sábado (2), com o já tradicional 
desfile de blocos pela Rua Quinze de Novembro, que tem expectativa de recorde de público, com a participação de 10 
blocos, que ‘invadem’ o centro comercial da cidade com suas marchinhas, espalhando alegria e diversão.

EM ALTA -  Em bom momento, indústria de transformação criou 102 novas vagas de emprego em janeiro  (179 contratações e 77 demissões)
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COPA LENÇÓIS DE FUTSAL

MACATUBA

VÔLEI DE PRAIA

BOREBI

Esporte ACORDO
Em meio a polêmicas com familiares e advogados sobre as indenizações pela tragédia do Ninho do 
Urubu, o Flamengo entrou em consenso com uma das famílias das 10 vítimas fatais no incêndio no 
CT. O presidente Rodolfo Landim, que pediu 15 dias de licença do cargo para uma viagem particular 
e não estará na estreia do time na Libertadores, fechou o acordo antes de deixar o Rio de Janeiro. 
A identidade dos parentes e os valores do acordo estão sendo mantidos em sigilo.

Segunda fase começa 
com goleadas no Tonicão
UME e Athletic Futsal levaram a melhor sobre União B13 e Desacreditados

Elton Laud

Dois confrontos disputados 
na noite da última quarta-
-feira (27), no Ginásio Mu-

nicipal de Esportes Antonio Lo-
renzetti Filho (Tonicão), abriram 
a segunda fase da edição 2019 da 
Copa Lençóis de Futsal. A com-
petição agora segue com a dispu-
ta em duas divisões, com as oito 
melhores equipes brigando pelo 
título da Série Ouro e as demais 
se enfrentando pelo troféu da 
Série Prata.

A Série Ouro conta com 
UME, Desacreditados, Athletic 
Futsal e União B13, no Grupo 
5, e Santa Luzia, Santa Catarina, 
Açaí e Grêmio Cecap, no Grupo 
6. A Série Prata segue com Zoio 
FC, Atlético Lençóis, Valência 
e Atlétiko Kaju, no Grupo 7, e 

Unidos da Vila, Unidos do Júlio 
Ferrari, Carniça FC e Reduto, no 
Grupo 8. Na segunda fase todos 
jogam contra todos dentro de suas 
respectivas chaves.

De acordo com o regulamen-
to, os confrontos das quartas de 
final serão definidos de acordo 
com a classificação final de cada 
Série, com os primeiros colocados 
enfrentando os últimos colocados 
do outro grupo: Série Ouro (1º G5 
x 4º G6; 2º G5 x 3º G6; 1º G6 x 
4º G5; 2º G6 x 3º G5) e Série Pra-
ta (1º G7 x 4º G8; 2º G7 x 3º G8; 
1º G8 x 4º G7; 2º G8 x 3º G7).

Na rodada disputada na últi-
ma quarta-feira (27) entraram em 
quadra as equipes do Grupo 5 da 
Série Ouro. No primeiro jogo, às 
19h30, a equipe da UME goleou o 
União B13 por 9 a 2; na partida se-
guinte, às 20h20, o Athletic Futsal 

EM QUADRA - Segunda fase da Copa Lençóis de 
Futsal começou nesta semana

goleou o Desacreditados por 6 a 1.
A próxima rodada, marcada 

para a quarta-feira (6), é válida 
pelo Grupo 7 da Série Prata. Às 
19h30, jogam Zoio FC e Atlétiko 
Kaju; em seguida às 20h20, se en-

frentam Atlético Lençóis e Valên-
cia. Na sexta-feira (8), pelo Grupo 
6 da Série Ouro, às 19h30, duelam 
Santa Luzia e Grêmio Cecap; na 
sequência, às 20h20, entram em 
quadra Santa Catarina e Açaí.

Santa Luzia e CSK brigam por vaga na semifi nal
Quem vencer enfrenta o Asa Branca; no outro confronto jogam União Macatuba e União Ponte Alta

Elton Laud

O Estádio Municipal Amadeu 
Artioli, em Macatuba, rece-
be na manhã deste domingo 

(3), a partida que define o último 
semifinalista do Campeonato Re-
gional de Futebol Amador, pro-
movido pela Secretaria de Esporte 
Turismo e Lazer da cidade vizinha. 

O confronto, marcado para as 10h, 
coloca em campo Santa Luzia (Len-
çóis Paulista) e CSK (Macatuba).

As equipes, que iniciaram 
a competição na mesma chave 
(Grupo C), têm retrospectos bem 
diferentes. O time lençoense ter-
minou a primeira fase com a me-
lhor campanha, invicto com três 
vitórias em três jogos. Já a equipe 

macatubense se classificou com a 
pior campanha entre os classifica-
dos para as quartas de final, com 
uma vitória (por WO), um empate 
e uma derrota justamente para o 
Santa Luzia (3 a 2).

O vencedor do confronto entre 
Santa Luzia e CSK enfrenta na se-
mifinal o Asa Branca (Lençóis Pau-
lista), que no último domingo (24) 

garantiu sua vaga com vitória sobre 
o Real Atlético (Macatuba) - 5 a 3 
nos pênaltis, após empate em 3 a 3 
no tempo regulamentar. A outra se-
mifinal será disputada entre União 
Macatuba e União Ponte Alta (Bar-
ra Bonita), que levaram a melhor 
sobre SC Amigos (Barra Bonita) e 
Shakhtar (Macatuba), ambos com 
vitórias de 2 a 1.

Pederneiras realiza torneio 
para seleção de atletas

Torneio Regional de Futebol 
de Areia acontece no dia 10

Interessados devem se 
inscrever até a próxima 
quinta-feira (7)

Equipes podem inscrever até 15 atletas; 
prazo termina na próxima sexta-feira (8)

Elton Laud

A Secretaria de Esportes, 
Lazer e Juventude da 
Prefeitura Municipal de 

Pederneiras realiza na manhã 
do próximo domingo (10), no 
Parque Ecológico, um torneio 
de vôlei de praia. O objetivo 
é selecionar atletas para repre-
sentar a cidade nas competi-
ções deste ano, tanto no mas-
culino quanto no feminino. O 
prazo de inscrição termina na 
próxima quinta-feira (7).

Segundo a assessoria de 

Elton Laud

No próximo domingo 
(10), Borebi sedia o 1º 
Torneio Regional de 

Futebol de Areia. O evento, 
promovido pela Associação 
de Árbitros de São Manuel e 
Região (AASMR) com apoio 
da Prefeitura Municipal da 
cidade vizinha, deve reunir 
equipes de toda a região. Os 
jogos acontecem no Recinto 
de Exposições Antonio San-
ches Tosta.

imprensa, a dupla campeã no 
masculino deve representar a 
cidade no Jogos Regionais, que 
neste ano acontecem entre os 
dias 17 e 27 de julho, em Bo-
tucatu, e no 1º Circuito Regio-
nal de Vôlei de Praia, marcado 
para outubro, em Pederneiras. 
A dupla campeã no feminino, 
em princípio, disputa apenas os 
Jogos Regionais.

As duplas interessadas em 
participar do torneio seletivo de 
vôlei de praia podem se inscre-
ver gratuitamente até a próxima 
quinta-feira (7) na Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juventude, que 
fica na Avenida Bernardino Flora 
Furlan, N-1819, no Distrito Indus-
trial Fuad Razuk. Outras informa-
ções podem ser obtidas através do 
telefone (14) 3283-1715.

Os interessados podem se 
inscrever até a próxima sexta-
-feira (8). Segundo a organiza-
ção, cada equipe pode cadas-
trar até 15 atletas com idade 
a partir de 16 anos. A taxa 
de inscrição por equipe é de 
R$ 50. As melhores equipes 
receberão, além dos troféus e 
medalhas, prêmios em dinhei-
ro - o valor não foi divulgado. 

Outras informações po-
dem ser obtidas pelos telefo-
nes (14) 9 9900-6391, (14) 9 
9751-3027 e (14) 3267-2041.
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Opinião
PARA PENSAR
 “A melhor defi nição que posso 

dar de um homem é a de um ser 
que se habitua a tudo.”

Fiódor Dostoiévski.

FRASE
 “Para este ano, nossa expectativa é a melhor possível. Acreditamos que com a ampliação 

da Lwarcel e também com o início das obras da termelétrica da IBS Energy, tenhamos um 
resultado muito positivo na geração de emprego.”
André Paccola Sasso, secretário de Desenvolvimento, sobre a geração de emprego em Lençóis Paulista.
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O ano começa no azul

A edição deste sábado (2) traz 
os dados do primeiro levan-
tamento do ano do Caged 

(Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), que aponta que 
Lençóis Paulista e as demais cidades 
da área de cobertura do Jornal O ECO 
começaram o ano bem, fechando o 
mês de janeiro com saldo positivo na 
geração de emprego.

Em Lençóis o número de 
contratações superou em 81 o 
de demissões, com destaque 
para a indústria de transfor-
mação e a construção civil, 
que devem ter destaque nes-
te ano, sobretudo por conta 

de projetos como a amplia-
ção da Lwarcel e o início das 
obras para implantação da 
usina termelétrica do Grupo 

IBS Energy.
Paralelamente, a expectativa 

é que setores como o comércio e 
serviços também se benefi ciem 
pela curva ascendente de geração 
de empregos em outras áreas e re-
gistem um bom desempenho du-
rante o ano. O clima é de otimismo 
em diversos segmentos, o que se 
justifi ca pela dimensão dos empre-
endimentos citados, principalmen-
te da ampliação da Lwarcel.

Falando nisso, na próxima 
semana serão abertas mais de 
100 vagas em diversas áreas em 
uma empresa que deve atuar na 
etapa de terraplanagem da área 
que vai receber a ampliação. Nos 
próximos meses serão contra-
tados centenas de trabalhado-
res da área da construção civil. 
Os cursos de capacitação para a 
qualifi cação da mão de obra local 
devem ser realizados em breve. 
Vem mais empregos por aí.

AGRADINHO
Sem apoio sufi ciente 

para aprovar a reforma 
da Previdência, o Palácio 
do Planalto decidiu abrir o 
cofre. A estratégia do go-
verno foi feita sob medida 
para agradar a deputados 
e senadores que estão 
em primeiro mandato 
com repasses individuais 
que podem fi car perto de 
R$ 5 milhões. O valor ain-
da não está fechado, mas 
a Casa Civil negocia a con-
cessão de uma espécie de 
bônus para os novatos, já 
que eles só terão direito 
às emendas parlamenta-
res a partir de 2020.

PARA OS NOVATOS
A ideia é que os calou-

ros do Congresso possam 
destinar recursos a seus 
redutos eleitorais para 
a conclusão de obras já 
em curso e também para 
ações e serviços em saú-
de e educação. Dos 513 
deputados, 243 estão no 
primeiro mandato. No 
Senado, 46 dos 81 são 
novos. Se a equipe eco-
nômica aprovar o valor 
próximo a R$ 5 milhões, 
o total liberado será de 
aproximadamente R$ 1,4 
bilhão para deputados e 
senadores eleitos em pri-
meiro mandato.

BARGANHA
A cifra não inclui 

emendas impositivas 
(obrigatórias) para os 
parlamentares que foram 
reeleitos. Cada um deles 
receberá R$ 15,4 milhões, 
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Os Trecenti de Lençóis
Manoel dos Santos Silva
(Manezinho) é vereador em Len-

çóis Paulista

A cidade-Estado de Esparta é des-
taque no mundo grego pela fi bra 
de seus guerreiros, tais como os 

300 espartanos que batalharam valen-
temente contra o invencível exército 
persa de Xerxes. A história de Lençóis 
também revela os seus Trecenti (tre-
zentos, do italiano), uma referência 
moderna de fi bra, bravura, força, de-
terminação, perspicácia e outras qua-
lidades que ajudam a impulsionar a 
cidade para frente ao longo dos anos.

O início de vida desafi ador para 
um órfão italiano fez Luiz Trecenti (o 
interno de número 300 no orfanato – 
por isso, Trecenti) constituir a própria 
família, construir o próprio sobrenome 
e iniciar uma saga que começou e con-
tinua inspirando quem busca o sucesso. 
Luiz Trecenti superou-se, venceu-se a 
si mesmo, venceu a vida e deu início a 
uma linhagem que extrapola o sangue 
da família Trecenti, alcança a vida de 
milhares de outras famílias que de al-
guma forma estão ligadas às empresas 
do Grupo Lwart. Luiz Trecenti, o órfão 
italiano, multiplicou os 300 que recebeu 
da vida por seu sobrenome.

O Grupo Lwart, que hoje caminha 
para o cinquentenário, acende uma luz 
de esperança mais forte para o futuro 
de Lençóis Paulista, Macatuba, Peder-
neiras, Agudos e outras cidades da re-
gião. Os investimentos anunciados pelo 
Governo de São Paulo como marco de 

desenvolvimento para todo o Estado 
acontecem em Lençóis, na expansão 
da Lwarcel (empresa fundada pela fa-
mília Trecenti e há menos de um ano 
negociada para o Grupo RGE). A boa 
semente plantada em solo fértil cresce 
e frutifi ca, prolifera e prospera. 

Outros negócios da família Trecenti 
são fundamentais para o ritmo de pros-
peridade que se deseja para estas ci-
dades e suas gentes. Em todas as suas 
formas, há que se reconhecer e fazer 
justiça com a história escrita desde o 
órfão 300, Luiz Trecenti, passando pe-
los descendentes Luiz, Wilson, Alberto 
e Renato Trecenti – que formam a sigla 
dos fundadores da LWART -, e a nova 
geração – todos seguidores dos passos 
do patriarca e que trazem no DNA o es-
pírito do empreendedor.

É preciso visitar a história para 
reconhecer os valores que temos 
em nossa terra. Falo nominalmente 
dos atuais gestores do Grupo Lwart, 
como Carlos Renato, Luiz Carlos e 
Tiago. Sem dúvidas, a história do 
Grupo Lwart é inspiradora para todos 
os lençoenses, especialmente para 
aqueles que acalentam os sonhos 
dos empreendedores e se inspiram 
no órfão, o de número 300 do orfa-
nato italiano, que pela fi bra e pelo 
trabalho se revelou uma preciosida-
de. Sua vida e suas decisões fi zeram 
toda a diferença na vida de Lençóis 
Paulista. Muito obrigado à família 
Trecenti pelos valores que imprimi-
ram e seguem imprimindo nos per-
sonagens do nosso tempo.
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 2 O resgate das origens

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 

universitário e palestrante

Já fomos melhores em pratica-
mente tudo. Até mesmo na tra-
dição culinária. A cozinha pau-

lista era autenticamente “caipira”. 
Isso tem uma explicação. A partir 
dos indígenas, massacrados e quase 
extintos, os bandeirantes incorpora-
ram à alimentação rotineira o milho, 
a abóbora, o feijão, a batata-doce, o 
amendoim e o peixe de água doce. 
Os portugueses acrescentaram a 
carne de porco, a galinha, sal, açúcar 
e salsinha.

Acostumamo-nos, lembra Carlos 
Alberto Dória, autor de “Formação 
da Culinária Brasileira”, a uma comi-
da cozida: farinha de milho, carnes 
guardadas na banha, compotas de 
fruta. Por que? Porque essa fórmula 
permitia ao bandeirante viajar lon-
gas distâncias, sem ter de preparar 
alimentação mais sofi sticada e tra-
balhosa.

Aquilo que nasceu naturalmen-
te, persistiu durante longo período. 
Muitas as receitas dessa culinária 
que passou a ser conhecida como 
“caipira”. Não havia o consumo hoje 
verifi cado em relação à carne de 
vaca ou de boi. O golpe na “cozinha 
caipira” veio com a imigração e os 
novos hábitos. Até porque o “caipi-

ra” passou a ser ridicularizado. Quem 
não se lembra da fi gura do Jeca-Tatu, 
criação inesquecível de Monteiro Lo-
bato?

Mas os mineiros são espertos. A 
partir da década de setenta do sécu-
lo passado, o governo de Minas in-
vestiu na tradição da comida caipira. 
Sumiu a cozinha paulista e hoje os 
paulistas vão a Minas saborear o que 
era genuinamente seu.

É preciso resgatar as origens culi-
nárias paulistas. A partir do cuscus, 
que é feito no vapor, nos cuscuzeiros 
e não é esse pudim que se enforma 
e se come como angu engrossado 
com alguns pertences: sardinha, pal-
mito e ovos. As fecularias de milho 
estão desaparecendo. Assim como 
as frutas tipicamente nossas: Cam-
buci, cambucá, araçá, uvaia. Não se-
ria bom termos outra vez tudo isso 
para mostrar às crianças o que nossa 
negligência praticamente perdeu?

Eu me lembro da “Ponte de Cam-
pinas”, vasta gleba que, depois do 
cemitério, ainda despovoada, se en-
caminhava para o que hoje se cha-
ma Vila Hortolândia, Vila Lacerda, 
estrada velha de Campinas rumo a 
Louveira. Essa área tinha a Capela de 
São Lázaro e possuía até “cânions” 
ou voçorocas, mas estava repleto de 
pés de araçá. Onde foram parar? Se-
pultados junto com a ética, a moral 
pública e a vergonha na cara?

despesa já prevista no Or-
çamento. Ao longo do ano 
serão R$ 9,2 bilhões para 
Câmara e Senado. Embo-
ra sejam obrigatórias, as 
emendas sempre funcio-
naram como moeda de 
troca em momentos de 
votações consideradas 
cruciais para o governo, 
como é o caso das mu-
danças na aposentadoria.

BALELA
Apesar do discurso 

ofi cial contrário à barga-
nha política, o Planalto 
também vai liberar car-
gos de segundo escalão, 
além das emendas e do 
crédito para parlamenta-
res calouros. Trata-se de 
uma prática antiga, mas 
que vai na contramão da 
retórica de campanha. 
Ainda não se sabe, no 
entanto, se os repasses 
aos recém-eleitos ocor-
rerão por meio de crédi-
to suplementar - modelo 
que necessita de aprova-
ção do Congresso - ou se 
os valores serão rema-
nejados dentro do pró-
prio Orçamento.

NADA DE NOVO
Diante das queixas de 

“descaso” do governo, 
o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, assegu-
rou a líderes partidários 
que a equipe econômica 
não vai passar a tesoura 
nas emendas parlamen-
tares. Responsável pela 
articulação política do 
Planalto com o Congres-
so, o titular da Casa Civil 

também avisou que os 
políticos poderão fazer 
indicações para cargos 
em repartições federais 
nos estados. Advertiu, 
porém, que ministros te-
rão poder de veto sobre 
as indicações.

GORDURA
Ciente de que a re-

forma da Previdência 
não passa no Congresso 
como está, o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) tam-
bém já admite negociar 
alguns pontos. Em en-
contro com deputados 
na noite de quarta-feira 
(28), o presidente sina-
lizou que há “gorduras” 
para retirar do texto en-
viado, mas não detalhou. 
O que se sabe é que uma 
das ideias é baixar a ida-
de mínima para aposen-
tadoria das mulheres de 
62 para 60 anos.

CEDENDO...
Também é possível 

que haja concessões no 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), pago 
a idosos e pessoas com 
defi ciência de baixa ren-
da. A proposta entregue 
pelo governo estipula 
um benefício de R$ 400 
a idosos de baixa renda 
aos 60 anos. Esse valor 
subiria para um salá-
rio mínimo aos 70 anos. 
Esse ponto da proposta 
foi um dos mais critica-
dos por parlamentares.

...AS POUCOS
O presidente também 

teria sinalizado que a re-
gra de pensão por morte 
seria uma das “gorduras” 
que podem ser corta-
das no Congresso. Hoje, 
a pensão por morte é de 
100% para segurados do 
INSS, respeitando o teto 
atual de R$ 5.839,45. Pela 
proposta, o benefício será 
de 60% do valor mais 
10% por dependente adi-
cional. Bolsonaro disse 
que esse valor pode subir 
para 70%.

FOTO: DIVULGAÇÃO

BLOCO 
PELA 

CONTRAMÃO
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 318,00.

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 212,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 215,45.

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 2.144.204,79  DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 19.661,41

 Receitas Correntes 2.144.204,79  Despesas Correntes 19.661,41

 Receitas de Contribuições 1.346.366,52  Pessoal e Encargos Sociais 1.608,49

 Receita Patrimonial 9.268,69  Encargos Especiais 16.738,06

 Outras Receitas Correntes 788.569,58  Outras Despesas Correntes 1.314,86

 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 145.334,56  Despesas de Capital 0,00

 Transferências Financeiras Recebidas 145.334,56  Investimentos 0,00

 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.629.522,33  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.255,11

 Ganhos em investimentos 2.629.522,33

 Retenções de Terceiros  Retenções de Terceiros

 Restos a Pagar do Exercício  Restos a Pagar (pagamentos) 11.255,11

 Depósitos a curto prazo  Depósitos a curto prazo

 Realizável a curto prazo  Realizável a curto prazo

 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 320.698.630,14  SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE 325.586.775,30

 Caixa  Caixa

 Bancos Conta Movimento 216.804,01  Bancos Conta Movimento 1.901.863,73

 Aplicações Financeiras 320.481.826,13  Aplicações Financeiras 323.684.911,57
 T O T A L 325.617.691,82  T O T A L 325.617.691,82

                 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  Janeiro/2019

            Lençóis Paulista, 27 de Fevereiro 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 10.337.600,00 643.680,67 9.693.919,33  DESPESAS CORRENTES
 Receita patrimonial 6.500.000,00 9.268,69 6.490.731,31  Pessoal e encargos sociais 29.315.559,00 25.425.010,00 3.890.549,00
 Outras receitas correntes 900.000,00 69.465,72 830.534,28  Outras despesas correntes 485.441,00 124.375,75 361.065,25

 OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES  DESPESAS DE CAPITAL
 Receita de contribuições (i-o) 10.731.400,00 702.685,85 10.028.714,15  Investimentos 25.000,00 0,00 25.000,00
 Outras receitas correntes (i-o) 8.929.000,00 719.103,86 8.209.896,14

 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 2.144.204,79 35.253.795,21  Subtotal (1) 39.548.000,00 25.549.385,75 13.998.614,25
 DEFICIT TOTAL 2.150.000,00 23.405.180,96 -21.255.180,96  SUPERAVIT TOTAL 0,00 0,00 0,00
 TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.549.385,75 13.998.614,25  TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.549.385,75 13.998.614,25

Lençóis Paulista, 27 de Fevereiro 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  Janeiro/2019

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 102,25.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 102,25.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de 
Março de 2019. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 73,00.

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 02 de Março de 2019.

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

Nexus Participações S/C Ltda Rua Benedito dos Santos L14 Q D 
Grajaú 128 25408/5625 R$200,00

Marcello de Melo Jorge e Maria 
Inês

Rua Joaquim Maria Contente L30 
Q06 Maria Luiza I 130 24330/3202 R$160,00

Angela Maria de Oliveira Rua Angelo Baptistella L29 Q12 
Europa 131 27085/4859 R$160,37

Angela Maria de Oliveira Rua Angelo Baptistella L28 Q12 
Europa 131 27084/4858 R$160,00

José dos Santos Dias Rua Domingos Luminatti 93 Baccili 136 6036/6046 R$212,00
Júlio César Prenhaca Rua Luiz Vaz Pinto L35 Q G Principe 136 21152/2104 R$160,00

Infratec Empreendimentos 
Imobiliário Ltda

Rua Antonia Villas Simo Llobet L14 
Q E Planalto 139 29159/6454 R$178,09

Wanessa Rocha de Azambuja 
Castro Rua Guainumbis L33 Q22 Itamaraty 140 12373/1101 R$419,52

Márcio Antonio Camargo 
Almeida e Ana

Rua Angelo Leopoldo Paccola 25 Sta 
Terezinha 151 26034/7121 R$160,00

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, 02 de Março de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda Rua Mauro Mazzili L06 Q25 141 28345/5112

José Ivan Alves de Oliveira e Maria Rua Antonia Cecilia Pavanelli Sasso 
L28 Q K Planalto 108 29274/6902

Infratec Empreendimentos Imobiliários Ltda Rua Abilio Dalben L13 Q E Planalto 155 29158/6561
Infratec Empreendimentos Imobiliários Ltda Rua Abilio Dalben L02 Q O Planalto 155 29360/6621

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

Lei 5216 de 26.02.2019..…..……..Autoriza reabrir crédito especial para 
utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual dos Direitos Difusos – 
FID, para execução do projeto de Construção de Aterro Sanitário no Município.
Lei 5217 de 26.02.2019..…..……..Autoriza reabrir crédito especial para 
utilização de saldo residual da proposta cadastrada junto ao Fundo Nacional de 
Saúde, que tem por objeto a reforma da Unidade de Saúde ESF ‘Carlos Alberto 
Baptistella’.
Lei 5218 de 26.02.2019..…..……..Reabre crédito especial para utilização de 
recursos provenientes do Governo Federal – Ministério do Desenvolvimento 
Regional, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano 
– obras de recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Itamaraty e Vila Nossa 
Senhora Aparecida.
Lei 5219 de 26.02.2019..…..……..Institui o Serviço de Guarda Subsidiada na 
Família Extensa no município de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 082 de 12.02.2019…….…Dispõe sobre a modifi cação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE.
Decreto Executivo 096 de 21.02.2019…….…Dispõe sobre a suplementação de 
verbas no valor de R$ 1.300.000,00 para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
- SAAE.
Decreto Executivo 132 de 26.02.2019……….Reabre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.216, de 26 de fevereiro de 2019, crédito especial no valor de 
R$ 2.480.585,00 para execução do projeto de Construção de Aterro Sanitário 
no Município.
Decreto Executivo 133 de 26.02.2019………. Reabre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.217, de 26 de fevereiro de 2019, crédito especial no valor 
de R$ 10.790,19 para utilização de saldo residual objeto da Proposta n.º 
11205.6030001/18-01, que tem por objeto a  reforma da Unidade de Saúde ESF 
‘Carlos Alberto Baptistella’.
Decreto Executivo 134 de 26.02.2019……….Reabre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.218, de 26 de fevereiro de 2019, crédito especial no valor de 
R$ 394.480,00 para execução de ações relativas ao planejamento urbano – 
recapeamento asfáltico de ruas dos bairros Jardim Itamaraty e Vila Nossa 
Senhora Aparecida. 
Decreto Executivo 135 de 26.02.2019……….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 269.805,11.
Decreto Executivo 136 de 26.02.2019……….Abre, nos termos da Lei Municipal 
n.º 5.219, de 26 de fevereiro de 2019, crédito especial no valor de R$ 100.000,00 
para a execução do Programa de Serviço de Guarda Subsidiada na Família 
Extensa no Município. 
Decreto Executivo 137 de 26.02.2019……….Estabelece critérios para concessão 
da premiação por mérito dos funcionários públicos municipais. 
Decreto Executivo 138 de 26.02.2019……….Estabelece critérios para concessão 
da premiação por mérito dos empregados públicos municipais. 
Decreto Executivo 139 de 27.02.2019……….Dispõe sobre a prorrogação do 
Concurso Público referente ao Edital n.º 04/2017.
Portaria 207 de 28.02.2019..….….....Autoriza a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais a utilizar o Teatro Municipal Antonia Adelia Segalla Lorenzetti.
Portaria 208 de 28.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Rosemeire 
Lopes Batista Costa, Monitor de Creche.
Portaria 209 de 28.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Natasha 
Camila Lourenço de Carvalho Castro, Monitor de Creche.
Portaria 210 de 28.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Patricia 
Ferreira Maciel, Agente Administrativo.
Portaria 211 de 28.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a Sises 
Aparecido Magaldi, Agente Administrativo
Portaria 212 de 28.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a Célia 
Aparecida Tiburtino, Monitor de Treinamento.
Portaria 213 de 28.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a Eliane 
Cristina da Cunha Pescara, Monitor de Creche.
Portaria 214 de 28.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a 
Viviane Rita de Lima Bernardes, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 215 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Eliege Marçal Pipa, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 216 de 28.02.2019........……Concede licença gestante a Elen Rose 
Luquesi Cordeiro, Professor Substituto de Ensino Fundamental I.
Portaria 217 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Maria da Glória Justo Wernech, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 218 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Andrezza Cacciolari Caiola, Monitor Cultural.
Portaria 219 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a Lúcia 
Fernandes dos Santos, Monitor de Creche.
Portaria 220 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Cláudia Simões Galvão, Monitor de Creche.
Portaria 221 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Ozilde Maria Bertoli, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 222 de 28.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a Luiz 
Antonio Pini, Operador de Máquinas.
Portaria 223 de 28.02.2019........……Afasta, por motivo de acidente de trabalho, 
Lucilena Correa da Silva de Rosa, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 224 de 28.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a Rosa 
Maria Rosa, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 225 de 28.02.2019.....…...Designa Valdecir dos Santos Gazola 
responsável pelo expediente da Secretaria de Motomecanização no período de 
6 a 15 de março de 2019.
Portaria 226 de 1º.03.2019........…..Nomeia Patrícia Eduarda de Lima para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 227 de 1º.03.2019........…..Nomeia Larissa Cristina de Oliveira para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 228 de 1º.03.2019........…..Nomeia Célia Virginia de Mira Nogueira para 
o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 229 de 1º.03.2019........…..Nomeia Shaday Caetano da Silva para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 230 de 1º.03.2019........…..Nomeia Ariana Carci Gimenes para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 231 de 1º.03.2019........…..Nomeia Ana Cláudia Coneglian Milani para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II -Educação Física.
Portaria 232 de 1º.03.2019........…..Nomeia Simone Aparecida Payão Paulo para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 233 de 1º.03.2019........…..Nomeia Vanessa Fernanda Ribeiro Ferreira 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 234 de 1º.03.2019........…..Nomeia Estefani Caroline dos Santos Unzer 
para a função temporária de Professor de Educação Especial.
Portaria 235 de 1º.03.2019........…..Nomeia Alisson Danilo Custódio para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – História.
Portaria 236 de 1º.03.2019........…..Nomeia Roberta Cristina Fernandes Leite 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 237 de 1º.03.2019........…..Nomeia Caroline Silva Cortese para o cargo 
de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 238 de 1º.03.2019........…..Nomeia Rafael Henrique Costa para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Geografi a.
Portaria 239 de 1º.03.2019........…..Nomeia Marcilea Silva de Moraes para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 240 de 1º.03.2019........…..Nomeia Aparecida Janete da Silva Anjos para 
a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 241 de 1º.03.2019………...Declara vago o cargo de Auxiliar da 
Manutenção em razão da aposentadoria de Eliodorio Pedro da Silva.
Portaria 242 de 1º.03.2019………...Declara vago o cargo de Motorista em razão 
da aposentadoria de João Batista Zacarias.

Lençóis Paulista, 1º de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Comissão Preparatória de 
acompanhamento, elaboração e 
constituição para composição do 

Conselho Municipal da Juventude

COMUNICADO

Nos termos da Lei Municipal nº 
4.490, de 06 de agosto de 2013, com 
a fi nalidade de concluir a composição 
do Conselho Municipal da Juventude, 
para estudar, analisar, elaborar, 
discutir, aprovar e propor políticas 
públicas que permitam e garantam a 
integração e a participação do jovem 
no processo social, econômico, 
político e cultural do Município, a 
Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e a Comissão Preparatória 
de acompanhamento, elaboração 
e constituição para composição do 
Conselho Municipal da Juventude, 
comunica que fará realizar, no 
próximo dia 6 de março de 2019, às 
19:30 horas, na Rua Anita Garibaldi, 
nº 821 a pré-conferência para:

a) deliberação quanto aos 
representantes titulares dos 
temas designados pelo Chefe do 
Executivo Municipal e escolha 
dos respectivos suplentes;
b) Discussão sobre o regimento 
interno.

O mandato dos membros do 
Conselho será de 2 (dois) anos, 
permitida uma reeleição.
Os conselheiros deverão ter no 
máximo 29 (vinte e nove) anos de 
idade, quando de sua nomeação, 
à exceção dos representantes 
da Câmara Municipal e do 
Executivo. 

Lençóis Paulista, 1º de março de 2019.

Diego da Cunha Gomes
Natália Camila Moreto Vera

Lívia Marcelina
Railson Rodrigues

Prefeitura 
Municipal de 

Lençóis Paulista

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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SEGURANÇA

FLAGRANTE

ACIDENTE

Polícia
TRÂNSITO
A 5ª Cia de Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou na manhã de ontem 
(1) três acidentes de trânsito sem vítima. As ocorrências aconteceram com 
menos de duas horas de diferença, às 8h30, 9h30 e 10h, no Centro, no 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo e na Vila Antonieta, respectivamente. Todas 
os acidentes foram notifi cados pelos proprietários dos veículos.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A5.  Valor da publicação R$ 227,00.

Aditivo 01/2019 do Termo de Colaboração 01/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria Pela Vida - CNPJ n.º 
03.524.965/0001-71.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.204 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento à 
comunidade carente através do Programa Cesta Básica.
Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência do TC: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 01/03/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 01/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e a Associação dos Defi cientes Físicos de Lençóis Paulista – ADEFILP  –  CNPJ 
n.º 02.707.587/0001-07.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.194 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento 
aos defi cientes físicos. 
Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência do TF: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 01/03/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 02/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desemparados “Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados” – CNPJ n.º 53.419.016/0004-42.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.207 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento 
aos anciãos desamparados.
Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência do TF: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 01/03/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 03/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista –  CNPJ 
n.º 44.526.812/0001-40.

Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.206 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais de ação continuada, contemplando 
ações de atendimento aos excepcionais.
Valor do Aditivo: R$ 15.495,86 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais 
e oitenta e seis centavos).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 01/03/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 07/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e o Hospital Nossa Senhora da Piedade – CNPJ n.º 51.425.106/0001-78.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.196 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços hospitalares de atendimento à população.
Valor do Aditivo: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Vigência do TF: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 27/02/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 010/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 46.200.846/0001-
76 e a Legião Mirim de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 48.356.943/0001-88.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.202 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento 
aos adolescentes aprendizes.
Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência do TF: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 01/03/2019.

Aditivo 01/2019 do Termo de Fomento 011/2019:
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 
46.200.846/0001-76 e a Legião Feminina de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 
49.892.581/0001-02.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.203 de 12 de fevereiro de 2019.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento 
as adolescentes aprendizes. 
Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência do TF: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura do ADITIVO: 01/03/2019.

DATA: 23/2/2019 a 1/3/2019

Obituário
Sebastião Algave Filho faleceu na quinta-feira (28) aos 69 
anos em Lençóis Paulista

Aielho Pinheiro faleceu no domingo (24) aos 87 anos em 
Lençóis Paulista

Alexandre da Silva Campos faleceu no domingo (24) aos 45 
anos em Lençóis Paulista

Jacyra Baptista Bueno faleceu no domingo (24) aos 90 anos 
em Lençóis Paulista

Benedito Candido Neto faleceu no sábado (23) aos 60 anos 
em Macatuba

Carlos Cordeiro faleceu no sábado (23) aos 74 anos em 
Lençóis Paulista

Celina Pasquarelli faleceu no sábado (23) aos 71 anos em 
Lençóis Paulista

Paulo Henrique Varotto faleceu no sábado (23) aos 14 anos 
em Macatuba

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA
 
Extrato da Ata de Registro de Preços n.º 001/2019 – Processo: Portaria 
n.º 001/2019 – Contratante: Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
– Registrada: Editora e Jornal Folha Popular Ltda. – ME – Valor: R$ 
0,85 por centímetro quadrado – Data Assinatura: 25 de fevereiro de 
2019 – Objeto: Registro de preços para publicação dos atos oficiais da 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, pelo período de 6 (seis) meses. 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 001/2019 – Fundamento: Lei Federal 
n.º 10.520/2002 e Decretos Executivos n.º 326/2006 e 392/2005.
 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
 

EXTRATO DE CONTRATO
 
CONTRATO n.º 001/2019; MODALIDADE: Dispensa de Licitação; 
DATA ASSINATURA: 27/02/2019; CONTRATADO: WEBLINE 
SOFTWARE LTDA. EPP, CNPJ: 07.673.796/0001-92; ENDEREÇO: 
Rua Oscar Leopoldino da Silva, n.º 119, município de Marília/SP; 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
serviço de streaming para transmissão das sessões da Câmara Municipal 
via internet; VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: Dispensa de Licitação; FUNDAMENTO: inc. 
II, Art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 102,25.

Aviso de licitação. Pregão Presencial nº 04/2.019 - Processo nº 229/2019 - Tipo: 
Menor Preço Lote - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisição parcelada 
de Cestas Básicas destinadas aos funcionários da Prefeitura Municipal de 
Areiópolis de acordo com a Lei Municipal 1201/1998, conforme especificações 
constantes do anexo I do presente edital (COM COTA RESERVADA DE 25% 
PARA ME E EPP). Data e hora da realização: Dia 20 de Março de 2019 às 
09:30h. Credenciamento: a) Das 08:00h às 09:00h apenas para ME, EPP ou 
equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas – cota principal 
e (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na 
forma descrita no item a acima (cota reservada de 25% para ME/EPP). O pregão 
será realizado na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua 
Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18670-000, telefone (14) 3846.9800. 
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, 28/02/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Polícia Militar 
realiza Operação 
de Carnaval
Com efetivo reforçado, equipes irão 
intensifi car fi scalização durante desfi le dos 
blocos e Carnaval da Alegria

Flávia Placideli

A 5ª Cia de Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista 
iniciou nesta sexta-

-feira (1) uma Operação de 
Carnaval que fará uma co-
bertura intensificada duran-

te o feriado prolongado no 
município. De acordo com 
os dados divulgados pelo 
capitão Rodrigo de Angelo, 
a operação foi planejada de 
acordo com os locais que 
irão receber maior fluxo de 
pessoas durante o período. 

Na manhã deste sábado 
(2), a Polícia Militar deve in-
tensificar o patrulhamento 
pela Rua Quinze de Novembro 
e Parque do Paradão, que irão 
receber o desfile dos blocos. 
No período da tarde e noite, 
até a terça-feira (5), o refor-
ço no policiamento acontece 
nas imediações da Praça Co-
mendador José Zillo (Concha 
Acústica), onde será realizado 
o Carnaval da Alegria. Neste 
domingo (3), haverá também 
uma cobertura policial no 
trajeto entre a Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
e a Rua Dr. Antônio Tedesco, 
que também recebe um desfi-
le dos blocos.

“O foco prioritário da ope-
ração de carnaval é garantir a 
segurança da população nos 
locais que estarão recebendo 
a festa popular. Iremos contar 
também com a atividade dele-

gada, com o objetivo de coibir 
o consumo e tráfico de drogas 
nesses locais, bem como re-
duzir o número de acidentes, 
intensificando a fiscalização 
com abordagens visando a 
diminuição de infrações de 
trânsito, bem como o combate 
a furtos e roubos durante esse 
período que muitas pessoas 
viajam”, explica o capitão Ro-
drigo de Angelo, comandante 
da 5ª Cia da Polícia Militar. 

Além do reforço garantido 
pela Polícia Militar, O Depar-
tamento Municipal de Trânsi-
to (Demutran) interditou um 
trecho da Rua Sete de Setem-
bro, defronte ao Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, 
entre as Ruas Pedro Natálio 
Lorenzetti e Dr. Antônio Te-
desco visando também a se-
gurança e tranquilidade dos 
foliões durante o carnaval na 
Concha Acústica.

Tentativa de furto acaba em prisão em Lençóis Paulista

Dois veículos se chocam no Centro

Indivíduo foi surpreendido dentro de um carro pela equipe policial

Uma passageira precisou ser socorrida após bater a cabeça

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
quinta-feira (28), uma 
equipe da 5ª Cia da 

Polícia Militar prendeu um in-
divíduo que tentava furtar um 
veículo no Centro de Lençóis 
Paulista. O homem, de 32 anos, 
foi preso em flagrante após po-
pulares acionarem a polícia in-

formando sobre o furto.  
Segundo informações conti-

das no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polí-
cia Militar, a vítima do furto 
relatou que havia deixado seu 
carro estacionado na Rua Sete 
de Setembro para se dirigir à 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA), mas que pouco depois 
foi informada que seu veículo 

estava sendo furtado.
De acordo com o registro, 

após populares relatarem que 
um indivíduo estaria tentando 
furtar o veículo, um VW/Gol, es-
tacionado próximo à UPA, uma 
equipe policial se deslocou até 
o local dos fatos, onde localizou 
C.D.B., de 32 anos, no interior 
do veículo citado.

O indivíduo, ao notar a pre-

Flávia Placideli

Na última quinta-feira 
(28), por volta das 
18h30, a Polícia Militar 

registrou um acidente de trân-
sito entre dois veículos na Rua 
José do Patrocínio, no Centro 
de Lençóis Paulista. A passagei-
ra de um dos veículos bateu a 

cabeça e precisou ser socorrida 
e encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na Po-
lícia Militar, o condutor de um 
dos veículos, uma VW/Saveiro 
declarou que transitava pela 
Rua José do Patrocínio, quan-
do, no cruzamento com a Rua 

Pedro Natálio Lorenzetti, outro 
carro invadiu a preferencial O 
mesmo relatou ainda que pre-
cisou deixar o local para acom-
panhar sua filha, que com o 
impacto havia batido a cabeça 
e precisou ser socorrida.

A condutora do outro veí-
culo, um Fiat/Palio, relatou que 
transitava com seu veículo pela 

sença da equipe, tentou fugir do 
local, mas acabou sendo detido. 
Em revista pessoal ao suspeito foi 
localizado um molho de chaves, 
uma lanterna e um pen drive. Em 
verificação no interior do veículo, 
o mesmo encontrava-se revirado.

Diante dos fatos, C.D.B. foi 
encaminhado à Delegacia de Po-
lícia, onde o delegado de plantão 
após tomar conhecimento dos fa-
tos, ratificou a prisão em flagran-
te do indivíduo, que ficou preso, 
à disposição da Justiça. 

Rua Pedro Natálio Lorenzet-
ti, no sentido Bairro-Centro, e 
que no cruzamento com a Rua 
José do Patrocínio se confundiu 
e, ao invés de frear, acelerou o 
carro, avançando a sinalização 
de parada obrigatória, vindo a 
colidir na lateral dianteira do 
outro veículo. 

A passageira da VW/Savei-
ro, foi socorrida pela equipe do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e encami-
nhada à UPA, onde permaneceu 
em observação. Após a elabora-
ção do Boletim de Ocorrência, 
as partes foram liberadas.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 103,85.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 54,30.

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:
 
HOMERO SUZANNA e ROGILDA ANTONIA DE GÓES, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, viúvo, pastor, nascido em 
Carapicuíba - SP, aos 11/11/1956, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de OTHELO SUZANNA e de ANTONIA ANTONIO 
SUZANNA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
vigilante, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 25/03/1985, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOÃO SEBASTIÃO DE 
GÓES e de MARIA ANTONIA DE SOUZA GÓES.
 
CHRISTOPHER STEVEN MASTERS e MARCELA MARCUSSI 
DO PRADO, sendo o pretendente: nacionalidade canadense, solteiro, 
engenheiro militar, nascido em Belleville, Ontario, aos 23/03/1994, 
residente e domiciliado em Petawawa, Ontario, fi lho de LARRY 
KENNETH MASTERS e de COLLEEN FRANCIS WINFREY; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 06/11/1993, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de JOSÉ APARECIDO DO PRADO e de MARIA 
ISABEL MARCUSSI DO PRADO.
 

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, 28 de fevereiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS 
DE MACATUBA

CNPJ: Nº 57.266.744/0001-70

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS OS ASSOCIADOS 
DESTA ASSOCIAÇÃO, QUITES E EM GOZO DE SEUS DIREITOS, 
PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZA-
DA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2.019                  (quinta-feira), ÀS 16:00 
HORAS, NA RODOVIA OSNI MATEUS, KM 120 MAIS 515 METROS, 
EM MACATUBA/SP, PARA DELIBERAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM 
DO DIA:

a) APRECIAÇÃO DAS CONTAS E DOS BALANÇOS PATRIMONIAL 
E FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018;

b) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE.

A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA SERÁ INSTALADA, EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DA MAIORIA AB-
SOLUTA DOS ASSOCIADOS OU, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 
(TRINTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO ESTIPULADO NO EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 1/3 (UM TER-
ÇO) DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL NA 
HORA ANUNCIADA, A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA 30 MINU-
TOS APÓS COM QUALQUER NÚMERO DE ASSOCIADOS.

MACATUBA/SP, 02 DE MARÇO DE 2019.

CELSO WAGNER BIGLIASSI – PRESIDENTE
LUCIANO SANCHEZ - SECRETÁRIO

COOPERATIVA EDUCACIONAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital fi cam convocados os 398 cooperados da Cooperativa 
Educacional de Lençóis Paulista para se reunirem  em ASSEMBLEIA GER-
AL ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 28 de março de 2019, na 
sala de reunião da sua Sede Social, sita  à rua Lídio Bosi, n. 491, em Lençóis 
Paulista - SP, às 17h30, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número total de cooperados; às 18h30 em segunda convocação, 
com a presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados; às 
19h30, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  1) Leitura  
para discussão e aprovação do Relatório da Diretoria Executiva, Balanço 
Geral, Demonstração da Conta “Sobras e Perdas”, Parecer do Conselho Fis-
cal e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2018; 2) Eleição  do   
Conselho    Fiscal   e  Conselho Administrativo;  3) Outros assuntos de inter-
esse da Cooperativa.

Lençóis Paulista,   2  de março de 2019

Altair Luiz de Souza 
Diretor  Presidente

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N° 001/2019

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Borebi, Estado de São Paulo, com supervisão da 
Comissão nomeada pela PORTARIA nº 001/2019 de 08 de Fevereiro de 2019 
e usando de suas atribuições legais, com fulcro nos itens 1.2 e 12.8 do Edital 
do Concurso Público de Provas nº 001/2019 para nomeação de servidores nos 
cargos de: Médico, Enfermeiro e Professor II- Educação Especial. FAZ SA-
BER que, após cumprimento de todas as etapas previstas, prazos recursais e a 
conclusão dos trabalhos, resolve: HOMOLOGAR o resultado fi nal do referido 
Concurso Público para os cargos acima, conforme as publicações efetuadas 
nos sites: www.borebi.sp.gov.br e www.suporterh.net.br

Borebi/SP, 27 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO CARLOS VACA
PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI

PROCESSO SELETIVO N° 001/2019

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Borebi, Estado de São Paulo, com supervisão da 
Comissão nomeada pela PORTARIA nº 001/2019 de 08 de Fevereiro de 
2019 e usando de suas atribuições legais, com fulcro nos itens 1.2 e 12.8 
do Edital do Processo Seletivo nº 001/2019 para nomeação de servidores no 
cargo de: PROFESSOR I. FAZ SABER que, após cumprimento de todas as 
etapas previstas, prazos recursais e a conclusão dos trabalhos, resolve:
HOMOLOGAR o resultado fi nal do referido Processo Seletivo para o cargo 
acima, conforme as publicações efetuadas nos sites: www.borebi.sp.gov.br e 
www.suporterh.net.br

Borebi/SP, 27 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO CARLOS VACA
PREFEITO MUNICIPAL

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de Forma-
ção Profi ssional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos ofi ciais:

Portaria 11 de 02.03.2019......Exonera Joyce Baptistella Boaventura do cargo 
de Agente Administrativo I – pedido
Portaria 12 de 02.03.2019.....Nomeia Joyce Baptistella Boaventura para o 
cargo de Assistente Técnico Administrativo.

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 76,70.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                         

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

Edital n.º: 02/2017
Cargo: Terapeuta Ocupacional
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 7 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Ana Flavia Paixão

Lençóis Paulista, 28 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

REDE DO CÂNCER DE LENÇOIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital fi cam convocados os associados da Rede do Câncer 
de Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL OR-
DINÁRIA, que será realizada no próximo dia 15 de março 2019 na Rua XV 
de Novembro, 981 com a presença de 1/3 (um terços) dos associados, às 
14:00h,  e em segunda convocação, com a presença de  qualquer número dos 
associados  às 15:00h,  para tratar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação 
de Contas ; com aprovação dos relatórios de atividade do exercício 2018 
Balanços e  Demonstrativos de Receitas e Despesas e Relatório de atividades 
do ano entrante.2) Eleição da diretoria.
   
Lençóis Paulista, 02 março 2019. 

ALBERTO TRECENTI
PRESIDENTE

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EXTRATO DE ADITIVO
Aditivo I do Contrato nº 04/2018 – Processo 01/18 – Modalidade: Pregão 
Presencial nº 01/2018 – Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A – Objeto: 
Contratação de empresa prestadora de Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) – Motivo do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência pelo 
período de 12 meses – Valor: R$ 27.526,78 – Assinatura:  15/02/19.

EXTRATO DE ADITIVO
Aditivo I do Contrato nº 15/2018 – Processo 26/18 – Modalidade: Dispensa 
nº 08/2018 – Contratada: GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E CO-
MÉRCIO LTDA EPP – Objeto: Contratação de empresa prestadora de ser-
viços de consultoria técnica especializada para elaboração da revisão, acom-
panhamento e atualização das metas do Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município de Lençóis Paulista – Motivo do Aditamento: Pror-
rogação do prazo de execução e  acréscimo de valor – Valor: R$ 3.737,50 
– Assinatura:  22/02/19.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 – 
PROCESSO 03/2019

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Cloreto de Polialumínio 
(PAC) – Tipo: Menor Preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
20 de março de 2019 às 9:30 horas. O Edital encontra-se disponível no site 
www.saaelp.sp.gov.br Informações: Rua XV de no-vembro nº 1.111, Lençóis 
Paulista, Fone (14) 3269-7700. Lençóis Paulista, 01 de março de 2019. Evan-
dro Alberto Dalbem – Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 – 
PROCESSO 04/2019

Objeto: Aquisição de materiais diversos para uso em troca de rede e ramais 
de água – Tipo: Menor Preço Por Item – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 21 de março de 2019 às 9:30 horas. O Edital encontra-se dis-
ponível no site www.saaelp.sp.gov.br Informa-ções: Rua XV de novembro nº 
1.111, Lençóis Paulista, Fone (14) 3269-7700. Lençóis Paulista, 01 de março 
de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 190,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 119,85.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, para 
efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, rati-
fi ca a contratação da empresa 74 Entretenimentos e Marketing Eireli, 
com registro no CNPJ/MF sob n.º 19.370.140/0001-80, para apre-
sentação musical da banda “Biquini Cavadão”, no dia 30.04.2019 
na 42ª Facilpa, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cuja 
despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
002/2019, Processo nº 053/2019, com fundamento no inciso III do 
artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Lençóis Paulista, 27 de fevereiro de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
ratifi ca a contratação da empresa B4 Produções Arísticas Eireli, com 
registro no CNPJ/MF sob n.º 17.796.451/0001-80, para apresenta-
ção musical da dupla “Mato Grosso & Mathias”, no dia 01.05.2019 
na 42ª Facilpa, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cuja 
despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2019, Processo nº 054/2019, com fundamento no inciso III do 
artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Lençóis Paulista, 27 de fevereiro de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
ratifi ca a contratação da empresa F&S Produções Arísticas Ltda, com 
registro no CNPJ/MF sob n.º 11.515.243/0001-89, para apresentação 
musical da dupla “Fernando & Sorocaba”, no dia 05.05.2019 na 42ª 
Facilpa, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cuja 
despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
004/2019, Processo nº 055/2019, com fundamento no inciso III do 
artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Lençóis Paulista, 27 de fevereiro de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2019
CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para me-
renda escolar. Lei Federal nº 11.947/2009, Art. 14, e Resoluções 
CD/FNDE nºs 26/2013 e 04/2015. Encerramento: 25 de março de 
2019 às 14:00 horas. O edital encontra-se disponível no setor de 
Licitações, sito à Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 1° 
de março de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 039/2019 – Processo nº 056/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para jardinagem. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
18 de março de 2019 às 10:00 horas – O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Pal-
meiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 1° de março de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 040/2019 – Processo nº 057/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de tu-
bos de ferros. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 19 de março de 2019 às 14:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 1° de 
março de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 87,90.

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

Portaria n.º 013/2019 de 01.03.2019......Concede aposentadoria por invalidez 
permanente, com proventos integrais calculados nos termos da Lei Federal 
n.º 10.887/2004, ao servidor da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sr. 
ELIODÓRIO PEDRO DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar da 
Manutenção, com fundamento no artigo 33 e seguintes da Lei Complementar 
Municipal n.º 27/2005, em observância ao artigo 40, § 1.º, I, da Constituição 
Federal, com início do benefício em 04.03.2019.

Portaria n.º 014/2019 de 01.03.2019......Concede aposentadoria por invalidez 
permanente, com proventos integrais calculados nos termos da Lei Federal 
n.º 10.887/2004, ao servidor da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sr. 
JOÃO BATISTA ZACARIAS, ocupante do cargo efetivo de Motorista, com 
fundamento no artigo 33 e seguintes da Lei Complementar Municipal n.º 
27/2005, em observância ao artigo 40, § 1.º, I, da Constituição Federal, com 
início do benefício em 04.03.2019.

Lençóis Paulista, 01 de março de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 58,30.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 001/2019 – Processo nº 001/2019-C
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de 
limpeza asseio e conservação predial. Tipo: Menor preço – Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 18 de Março de 2019 às 10:00 horas – O edital 
deverá ser solicitado através do e-mail: iprem@lencoispaulista.sp.gov.br
Informações: Rua Carlos Trecenti nº 105, Centro, Lençóis Paulista, Fone: (14) 
3264-8700 / 3269-7022. 

Lençóis Paulista, 01 de Março de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo – IPREM
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CAGED

EMPREGO

Economia
SUPER MEI
O Sebrae Aqui de Lençóis Paulista realiza de 25 a 29 março o curso “Super 
MEI Gestão”, voltado para potenciais empresários e microempreendedores 
individuais. As inscrições podem ser feitas de 11 a 20 de março, das 8h às 
16h30, no Centro do Empreendedor (Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11, no Centro). 
Para a inscrição é necessário apresentar certifi cado de microempreendedor 
individual (MEI), CPF e comprovante de residência, todos originais.

No próximo dia 19 de mar-
ço, nossa cidade de Lençóis 
Paulista, devido à Sagração 
Episcopal do Monsenhor 
Carlos, acolherá o senhor 
Núncio Apostólico, Giovanni 
D’Aniello. O núncio apostóli-

co representa diplomaticamente o Estado do 
Vaticano junto ao governo brasileiro. Além 
disso, como representante do Papa no Brasil, 
o senhor Núncio Apostólico liga a Igreja Cató-
lica no Brasil ao Bispo de Roma. 
Como representante da Santa Sé, o Núncio 
Apostólico desenvolve uma missão diplomá-
tica junto ao governo. De modo efetivo, ele é 
um diplomata e como tal é enviado e recebi-
do pelo governo do país para o qual foi nome-
ado. Como vemos, pelo nome, ele não é cha-
mado de embaixador, como tradicionalmente 
se denominam os representantes de gover-
nos nos países, mas sim de Núncio Apostóli-
co, tratamento reconhecido até mesmo pelo 
direito diplomático internacional. Também 
ele não exerce sua missão numa embaixada 
ou consulado, mas numa nunciatura, que por 
analogia goza dos mesmos direitos. No Brasil 
nossa nunciatura está localizada em Brasília. 
O Código de Direito Canônico, que rege as 
leis da Igreja, assim estabelece as funções do 
núncio:

• Tornar efi caz o vínculo entre a Santa Sé e as 
Igrejas Particulares;
• Informar a Santa Sé acerca das condições 
em que se encontram as Igrejas Particulares e 
de todas as coisas referentes à vida da Igreja 
e ao bem das almas; 
• Assistir aos Bispos com a sua ação e conse-
lho, mantendo-se integralmente o exercício 
do legítimo poder dos mesmos; 
• Fomentar relações frequentes com a Confe-
rência Episcopal, prestando-lhe todo o auxílio;
• No respeitante à nomeação dos Bispos, 
transmitir ou propor à Sé Apostólica os no-
mes dos candidatos, e bem assim instruir o 
processo informativo acerca dos que hão de 
ser promovidos, segundo as normas dadas 
pela Sé Apostólica; 
• Esforçar-se para que se promovam ações 
em favor da paz, do progresso e da coopera-
ção entre os povos;
• Cooperar com os Bispos para o fomento das 
relações entre a Igreja Católica e as outras 
Igrejas ou comunidades eclesiais, e até mes-
mo com as religiões não cristãs; 
• Defender junto aos governantes dos Esta-
dos, em ação conjunta com os Bispos, o que 
pertence à missão da Igreja e da Sé Apostó-
lica; 
• Exercer, enfi m, as faculdades e cumprir as 
ordens que lhe forem transmitidas pela Sé 
Apostólica.

Enfi m, destaco aqui na função para a eleição 
e nomeação dos novos Bispos. Assim, coube 
à nunciatura comunicar o Monsenhor Carlos, 
no dia, de dezembro de 2018, após todo o 
processo, a eleição para Bispo para a Diocese 
de Apucarana.

GIOVANNI D’ANIELLO
Cumpre-se agora falar sobre o atual núncio no 
Brasil. Dom Giovanni tem 64 anos, nasceu em 
Aversa (Itália), foi ordenado sacerdote em de-
zembro de 1978. É doutor em Direito Canônico. 
Ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé 
em 1983. Foi ordenado Bispo pelo Papa São João 
Paulo II, no dia 6 de janeiro de 2002. Antes de 
ser enviado ao Brasil, Dom Giovanni desempe-
nhou a sua atividade junto às Representações 
Pontifícias do Burundi, Tailândia, Líbano, Brasil 
e Seção para as Relações com os Estados da 
Secretaria de Estado, no Vaticano. Foi nomeado 
Núncio Apostólico na República Democrática do 
Congo, em 2001, e em 2010 foi transferido para 
a Tailândia e Camboja. Dom Giovanni fala cin-
co idiomas (Italiano, Inglês, Francês, Português 
e Espanhol). Monsenhor Carlos será o primeiro 
bispo brasileiro ordenado por Dom Giovanni.

Padre Rafael Antonio Paixão Soares
Pastoral da Comunicação do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade
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O Núncio Apostólico

O ECO iniciou em fevereiro uma série es-
pecial de publicações relacionadas à escolha 
do monsenhor Carlos José de Oliveira como 
bispo de Apucarana, no Paraná. Nas próximas 
edições, até a semana da ordenação, marca-
da para o dia 19 de março, os leitores vão en-
tender um pouco mais sobre os detalhes do 
processo e a relevância da nomeação, que é a 
primeira ocorrida na Arquidiocese de Botucatu 
nos últimos 50 anos. Lençóis inicia 2019 com saldo 

positivo de empregos formais
Desempenho foi sustentado pela indústria de transformação e construção civil

Elton Laud

Lençóis Paulista iniciou 2019 
com o número de contrata-
ções superando o de demis-

sões. De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) da 
Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, divulgados na quinta-feira 
(28), a cidade fechou o mês de 
janeiro com saldo positivo de 81 
vagas, com 602 contratações e 521 
demissões. Em dezembro de 2018, 
o saldo havia ficado negativo em 
264 vagas, com 534 contratações e 
798 demissões.

O desempenho do início deste 
ano foi sustentado pela indústria 
de transformação, que criou 102 
novas vagas de emprego (179 con-
tratações e 77 demissões), e pela 
construção civil, que teve saldo 
positivo de 73 vagas (110 contrata-
ções e 37 demissões). Para André 
Paccola Sasso, secretário de De-
senvolvimento Econômico da Pre-
feitura Municipal, os dois setores 
devem se destacar em 2019, man-
tendo bom nível de crescimento.

“A indústria de transformação 
e a construção civil voltaram a 
aquecer. Isso é bom, porque con-

EM ALTA - Indústria de transformação impulsiona 
saldo positivo de emprego em janeiro

seguimos sentir a movimentação 
do mercado. Para este ano, nossa 
expectativa é a melhor possível. 
Acreditamos que com a ampliação 
da Lwarcel e também com o início 
das obras da termelétrica da IBS 
Energy, tenhamos um resultado 
muito positivo na geração de em-
prego. Nossa expectativa é que as 
pessoas que estão desempregadas 
sejam todas absorvidas pelo mer-
cado”, destaca.

Ainda sobre a ampliação da 
Lwarcel, o secretário adianta que, 
em breve, serão divulgadas novas 
informações sobre os cursos que 
serão realizados para capacitar a 
mão de obra local para o empre-

endimento. O objetivo é qualifi-
car trabalhadores lençoenses em 
diversas áreas para atender às 
demandas da empresa. “Estamos 
definindo os últimos detalhes des-
ses cursos. Acredito que a partir 
da semana que vem já tenhamos 
condições de divulgar como tudo 
vai funcionar”, completa.

NO VERMELHO
O resultado de janeiro só não 

foi melhor por conta dos índices 
registrados em outros importantes 
setores da economia local, que 
demitiram mais do que contrata-
ram. O pior desempenho foi do 
comércio, que terminou janeiro 

Cidades da região também começam o ano em alta

Entre as cidades da área de 
cobertura do Jornal O ECO, o 
melhor desempenho foi de Peder-
neiras, que registrou saldo positi-
vo de 188 vagas em janeiro (534 
contratações e 346 demissões). No 
mês anterior, a cidade havia fe-
chado 280 postos de trabalho (173 
contratações e 453 demissões), po-
rém, no acumulado dos últimos 
12 meses, o saldo está positivo em 
352 vagas (4.784 contratações e 

4.432 demissões).
Agudos, que em dezembro 

havia fechado com saldo negati-
vo de 25 vagas (210 contratações 
e 235 demissões), também cami-
nhou no sentido inverso e regis-
trou saldo positivo de 26 vagas 
em janeiro (272 contratações e 
246 demissões). O bom desem-
penho se repete no acumulado 
dos últimos 12 meses, com 117 
empregos criados (3.042 contra-

tações e 2.925 demissões).
Areiópolis também encer-

rou janeiro com alta, com sal-
do positivo de 20 vagas e (55 
contratações e 35 demissões). 
Em dezembro haviam sido 
perdidos 23 postos de trabalho 
(27 contratações e 50 demis-
sões). No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o superávit é de 
101 vagas (432 contratações e 
331 demissões).

Secretaria de Desenvolvimento 
anuncia mais de 160 vagas de trabalho
Interessados devem comparecer ao Centro do Empreendedor e ao Csec

Da Redação

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co de Lençóis Paulista 

informou nesta sexta-feira (1) 
que duas empresas entraram 
em contato para anunciar a 
contratação de mais de 160 
trabalhadores nos próximos 
dias. Uma delas é da área de 
terraplenagem que vai atuar 
na ampliação da Lwarcel. A 
outra é da área florestal e bus-
ca mão de obra para a Suzano.

Na próxima quarta-feira 
(6), a partir das 13h30 no 
Centro do Empreendedor 
(Rua Cel. Joaquim Gabriel, 
11, no Centro), estarão aber-
tas 128 vagas para os serviços 
de terraplenagem: motorista 
de basculante (80), operador 

de retroescavadeira (8), ope-
rador de rolo compactador 
(8), operador de trator de es-
teira (8), operador de motoni-
veladora/patrol (2), pedreiro 
(2), carpinteiro (2), servente 
de pedreiro (5), técnico de se-
gurança do trabalho (1), trato-
rista agrícola (8) e apontador 
de produção (4).

Os interessados nas vagas 
devem apresentar currículo, 
RG, CPF, Carteira de Traba-
lho (com o número do PIS, 
caso tenha) e comprovante de 
endereço em Lençóis Paulista 
ou Macatuba. Por se tratar 
de mão de obra específica, 
os interessados devem estar 
atentos à necessidade de com-
provação de experiência em 
carteira de trabalho. No caso 
de motorista de basculante, as 

vagas serão preferencialmente 
para motoristas com experiên-
cia comprovada. Caso o can-
didato não tenha experiência 
profissional comprovada, po-
derão passar por testes, a cri-
tério da empresa.

SERVENTES RURAIS
Os interessados nas va-

gas de serventes rurais de-
vem ter como pré-requisito 
o Ensino Fundamental, co-
nhecimento em operações 
florestais e rurais, e residir 
em Lençóis Paulista.

As atividades do servente 
rural estão ligadas à área da 
silvicultura manual, referin-
do-se a plantio e replantio, 
passando pela manutenção, 
como adubação e combate 
a incêndio florestal, e méto-

com saldo negativo de 59 vagas 
(106 contratações e 165 demis-
sões), provavelmente por conta 
do encerramento dos contratos 
temporários de final de ano. A 
agropecuária perdeu 22 postos 
de trabalho (55 contratações e 77 
demissões). Já o setor de serviços 
registrou variação negativa de 
10 empregos (150 contratações e 
160 demissões). A administração 
pública (-2) e o setor de extração 
mineral (-1) também fecharam o 
mês no vermelho.

O saldo também é negativo 
no acumulado dos últimos 12 
meses. Entre fevereiro de 2018 e 
janeiro deste ano a cidade perdeu 
379 postos de trabalho, com 6.918 
contratações e 7.297 demissões. 
A construção civil, que teve o 
segundo melhor desempenho em 
janeiro, é o setor que mais fechou 
vagas de emprego no período, 
com saldo negativo de 263 vagas 
(831 contratações e 1.094 demis-
sões). A agropecuária também 
teve desempenho ruim, com saldo 
negativo de 238 vagas (542 contra-
tações e 780 demissões). Indústria 
de transformação (-16) e adminis-
tração pública (-4) também acu-
mulam saldo negativo nos últimos 
12 meses.

Macatuba, apesar de re-
gistrar um desempenho mais 
modesto, também iniciou o 
ano no azul, com saldo posi-
tivo de seis vagas (94 contra-
tações e 88 demissões). Em 
dezembro o resultado tinha 
sido o oposto, com perda 
de seis empregos formais 
(66 contratações e 72 demis-
sões). No acumulado dos 
últimos 12 meses, a cidade 
registra saldo negativo de 
148 vagas (979 contratações 
e 1.127 demissões).

dos de preservação do meio 
ambiente. Para as 40 vagas 
de serventes rurais as inscri-
ções estarão abertas no dia 
6 de março, das 9h às 12h e 
das 13h30 às 16h, e dia 7 de 
março, das 8h30 às 12h e das 
13h30 às 16h. Os documentos 
exigidos para o processo sele-
tivo são: Carteira de Trabalho 
e RG. As inscrições serão 
feitas no Csec, na Rua 13 de 
Maio 1.103.

VAGAS TEMPORÁRIAS
Também serão abertas 

vagas para “vigia de espaço 
confinado”. Serão contrata-
dos de 32 a 40 pessoas para o 
período de paradeiro de em-
presa local, ou seja, período 
de 12 dias (trabalho temporá-
rio). Essas vagas serão dispo-
nibilizadas para a população 
de Lençóis Paulista, devendo 
os candidatos se apresentar 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, portando: 
currículo, RG, CPF, Carteira 
de Trabalho (com o número 
do PIS, caso tenha), e com-
provante de endereço em 
Lençóis Paulista.

FOTO: O ECO/ARQUIVO
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Confi ra quem recebe 
os parabéns da semana 
e a galera animada 
curtindo a noite 
lençoense.

CARNAVAL: Serviços 
sofrem alteração no 
feriado prolongado 
em Lençóis Paulista e 
região. B2 B6

SERVIÇO SOCIEDADE
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Desfi le de blocos pela Rua Quinze de Novembro abre programação de Carnaval neste sábado (2); 

concentração acontece, a partir das 9h, na Praça do Constitucionalista

Flávia Placideli

Lençóis Paulista já está em cli-
ma de Carnaval. A programa-
ção começa na manhã deste 

sábado (2), com o já tradicional 
desfile de blocos pela Rua Quinze 
de Novembro, que tem expectativa 
de recorde de público, com a par-
ticipação de 10 blocos, que ‘inva-
dem’ o centro comercial da cidade 
com suas marchinhas, espalhando 

alegria e diversão.
Segundo a organização do even-

to, participam do desfile os blocos 
Pela Contramão, Aranha Negra, 
Amigos do Morro, Vai Kem Ké, 
Vida Ativa, Chama Geral, Estrelas, 
Unidos do Júlio Ferrari, Artistas e 
Músicos Lençoenses e Concreto, 
com a participação da Orquestra 
Sanfônica de São Paulo. A concen-
tração começa a partir das 9h, na 
Praça do Constitucionalista. 

O início do desfile está previs-
to para as 10h, quando os blocos 
descem pela contramão na Rua 
Quinze de Novembro, com des-
tino ao Parque do Paradão. Para 
receber os foliões, no local será 
montada uma estrutura com bar-
racas para a venda de bebidas e 
comidas, além de um palco onde 
acontece o Agita Lençóis, sob o 
comando do coreógrafo Marcelo 
Estrella e seus bailarinos.

Amanhã (3), a partir das 17h, 
os blocos Vai Kem Ké e Estrelas se 
concentram no Beer In Night, de 
onde partem às 19h30 para outro 
desfile, seguindo pela Avenida Pa-
dre Salústio Rodrigues Machado e 
pela Rua Dr. Antônio Tedesco até 
chegar na Praça Comendador José 
Zillo (Concha Acústica), onde já 
estará acontecendo o Carnaval da 
Alegria. Os dois desfiles são abertos 
à participação de toda população.

FOLIA - Desfile dos blocos abre programação de Carnaval em Lençóis Paulista

Clube Marimbondo terá quatro dias de festa

Folia 
também 
agita cidades 
da região

Carnaval 
da Alegria 
começa hoje 
na Concha 
Acústica

O Clube Esportivo Ma-
rimbondo (CEM), em Len-
çóis Paulista, realiza o “Carna 
Cem” com quatro dias de 
festa, com animação da ban-

da Via Rádio e participação 
da escola de samba Aliança 
de Ouro. Os bailes aconte-
cem hoje (2) e segunda-feira 
(4), a partir das 23h. As ma-

tinês acontecem amanhã (3) 
e terça-feira (5), a partir das 
15h. A entrada para sócios é 
gratuita. Para não sócios os 
ingressos custam R$ 100 para 

o baile (somente maiores de 
18 anos) e R$ 50 para as ma-
tinês (a partir de cinco anos). 
Haverá premiação de fanta-
sias e blocos.

A animação tam-
bém corre solta em 
algumas cidades da 
região. A Secretaria de 
Cultura e Turismo de 
Pederneiras preparou 
três dias de festa. O 
“Carnalegria” começa 
neste sábado (2) e se-
gue até a segunda-feira 
(4), sempre a partir 
das 23h, no Jardim Re-
creio Lago dos Paturis. 
Além das três noites, 
será realizada uma 
matiné neste domingo 
(3), a partir das 16h, 
no estacionamento do 
Parque Ecológico Vale 
do Sol. A animação da 
festa fica por conta da 
Banda Mashup e do 
DJ Katani.

Em Barra Bonita, 
acontece o tradicio-
nal “Barra Folia”, 
com quatro noites e 
duas matinês na Ave-
nida Rosa Zanella Pe-
tri. Neste sábado (2) 
acontece o desfile do 
trio elétrico com ani-
mação da banda Seo 
Dito, que parte da 
Avenida Pedro Omet-
to e segue até a Praça 
do Teleférico, onde 
está montado o palco 
principal. No local se 
apresentam as bandas 
Monalizza (21h às 23h) 
e Fly By Night (das 
23h às 2h). Confira a 
programação comple-
ta no site: www.barra-
bonita.sp.gov.br.

A Praça Comendador 
José Zillo (Concha Acús-
tica) recebe a partir das 
16h deste sábado (2), os 
foliões para o primeiro dia 
do “Carnaval da Alegria”. 
O evento, promovido pela 
Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista, é gratuito 
e segue até a terça-feira (5). 
Serão quatro noites e três 
matinês com diversas atra-
ções para toda a família. 

A animação da festa 
fica por conta das bandas 
Fina Estampa, Toke Novo, 
Os Quatro e Mix. Um dos 
destaques será a apresenta-
ção da Patrulha Canina, su-
cesso entre as crianças, que 
anima a tarde da terça-feira 
(5). Em todos os dias tem 
Agita Lençóis. No domingo 
(3) também será realizada 
mais uma edição do Projeto 
Criança Feliz. Para a terça-
-feira (5) está prevista ainda 
uma oficina de máscaras.

A estrutura que será 
montada na Concha Acús-
tica contará com área 
coberta com praça de ali-
mentação, brinquedos in-
fláveis, banho de espuma, 
entre outras coisas. Para a 
organização do Carnaval 
da Alegria, a Secretaria de 
Cultura conta com apoio 
da Secretaria de Saúde, 
que marca presença com 
as ações de prevenção às 
DST (Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis), e do Si-
coob Cred Acilpa.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O ECO B2

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?

Serviços sofrem alteração 
no feriado prolongado
Coleta de lixo será mantida na segunda-feira em Lençóis Paulista e demais cidades da região

Flávia Placideli

Em virtude do feriado pro-
longado de Carnaval, a 
maioria dos serviços pú-

blicos e privados sofrem altera-
ção em Lençóis Paulista e nas 
cidades da região de circulação 
do Jornal O ECO. De acordo 
com informações das respecti-
vas associações comerciais, em 
Lençóis Paulista, o comércio 
permanece fechado na segun-
da-feira (4) e na terça-feira (5), 
reabrindo na quarta-feira (6), 
das 9h às 18h. Nas cidades de 
Pederneiras e Agudos, os es-
tabelecimentos funcionam na 
segunda e fecham na terça, re-
tornando na quarta-feira às 12h. 
Já em Macatuba, Areiópolis e 
Borebi alguns estabelecimentos 
abrem na segunda e fecham na 
terça, outros permanecem fe-
chados até na quarta-feira.

As agências e correspon-
dentes bancários das seis cida-
des não funcionam na segun-
da e na terça-feira e retomam 
o atendimento na quarta-feira 
(6), a partir das 12h. Já os 
principais supermercados 

trabalham normalmente na 
segunda-feira e abrem das 8h 
às 13h na terça-feira.

COLETA DE LIXO
Em Lençóis Paulista, Agudos, 

Areiópolis, Macatuba e Borebi a 
coleta de lixo - inclusive a seletiva 
em Lençóis Paulista - será manti-
da normalmente na segunda-feira 
(4), mas não funciona na terça-
-feira (5), retornando na quarta-
-feira no horário habitual. Já em 
Pederneiras o serviço funciona 
na segunda, mas retorna apenas 

às 13h da quarta-feira.

CRECHES
Em Lençóis Paulista, Pe-

derneiras, Macatuba e Agudos 
as creches não atendem em 
nenhum dia durante o carna-
val. Em Lençóis e Macatuba, 
as unidades reabrem em horá-
rio normal na quarta-feira (6). 
Já em Pederneiras e Agudos, 
o atendimento será retomado 
na quarta, às 13h e às 12h, 
respectivamente. O horário de 
funcionamento em Areiópolis 

e Borebi não foi informado.

OUTROS SERVIÇOS
O atendimento de Urgência 

e Emergência não sofre altera-
ção em nenhuma das cidades, 
porém, as Unidades de Saúde 
de atenção básica permanecem 
fechadas até a quarta-feira (6). 
As autarquias e empresas res-
ponsáveis pelo abastecimento 
de água e coleta de esgoto tra-
balham em sistema de plantão, 
com equipes disponíveis no 
final de semana e durante o 
carnaval para eventuais emer-
gências. No SAAE (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos) em 
Lençóis Paulista, os usuários 
devem entrar em contato pelo 
telefone 0800 772 31 15.

Os demais setores inter-
nos e externos das respectivas 
prefeituras terão o serviço sus-
penso durante todo o feriado 
prolongado. O atendimento 
será retomado na quarta-feira 
(6), às 13h30, em Lençóis Pau-
lista; às 13h, em Pederneiras e 
Macatuba, e às 12h, em Agu-
dos e Areiópolis. Em Borebi 
não foi informado. 

COLETA DE LIXO - Serviço será mantido na segunda-feira (4) em Lençóis 
Paulista e demais cidades da área de cobertura do Jornal O ECO

LIBERADA - A Prefeitura de Macatuba 
concluiu os trabalhos de reparo emergencial 
na Rodovia Lauro Peraçoli (Macatuba-
Igaraçu do Tietê/Barra Bonita). O tráfego 
foi liberado, mas é importante que os 
motoristas redobrem a atenção e respeitem 
os novos limites de velocidade. Em 
decorrência das chuvas dos últimos dias, 
parte da cabeceira da Ponte do Rio Lençóis 
havia cedido, obrigando o estreitamento de 
pista no local. Na semana que vem, logo 
que a chuva der uma trégua, será realizada a 
recomposição asfáltica.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SERVIÇOS
EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

PAJERO FULL 2007 
3.2 diesel, automática, 
4x4, completa, 7 lu-
gares, 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

SANDERO 2009 1.6 
prata completo, R$ 18 
mil. Tratar (14) 98210-
6282

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

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

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

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

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

ESCORT GL ano 90 
1.6 gás, chumbo, rodas 
especiais, R$ 4.300,00. 
Tratar (14) 99794-5805

PALIO 2007 cor 
cinza 4 portas, 4 pneus 
novos, R$ 15.000,00. 
Tratar (14) 99117-2055

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 - proce-
dência – 07 lugares 
- documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou 
moto de menor valor e 
a diferença em dinheiro, 
valor R$ 26.000,00. Falar 
c/ (14) 9.9793-7010 vivo 
whats.

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

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

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

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

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

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

C4 PALLAS preto 2008 
4 pneus novos, 2º dono 
documentação em dia, 
valor R$ 22.000,00. 
Tratar:(14) 99794-5805 

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

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

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

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

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

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

CORSA HAT 1.4 Flex 
completo Airbag, cor 
preto. Tratar: (14) 99614-
3191

VENDE-SE CAPTIVA 
2.4, ano 2009/2010, 
76.000km, R$39.5000. 
Telefone (14) 98194-
3334

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

CORSA ANO 99, 04 
portas, cor prata, trava 
e alarme. Tratar: (14) 
99794-5805.

RENAULT SCENIC ex-
pression. Ano 2007, 16v, 
completo, fl ex., cor prata, 
valor R$ 17.800,00. 
Tratar: (14) 98825-2339 
ou (14) 3264-9223.

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

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

FIAT IDEA 2016 
completa, branca, 
com 23.000 km por 
R$37.900,00 shop cars 
veículos (14 )3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

FIAT MOBI 1.0 4p drive 
FIRE FLY FLEX completo 
por R$ 34.500,00 shop 
cars veículos (14) 3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

MERIVA 1.4 Joy 
Econofl ex branca por 
R$ 24.990,00 shop cars 
veículos (14) 3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

ONIX JOY 1.0 
completo prata 2018 
por R$ 36.900,00 shop 
cars veículos (14) 3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

ZAFIRA 2010 preta 
modelo Expression 
completa 7 lugares 
automática por 
R$29.500,00 shop cars 
veículos (14) 3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

GOL 1.6 4p g7 MSI 
TRENDLINE FLEX cinza 
por R$38.9000 shop 
cars veículos (14) 3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

 FORD ECOSPORT 
2017 completa por R$ 
57.900,00 shop cars 
veículos (14 )3264-
3644/ (14) 99610-5960/ 
(14) 99670-2279

 TOYOTA ETIOS 2013 
completo por R$ 36.500 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

VENDO OU troco 
por moto de menor 
valor, Corsa ano 96 azul 
metálico MPFI 4 bicos 
em bom estado, Valor 
R$ 7.500,00. Telefone: 
98210-6282 ou 99748-
3949 com Zé.

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

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

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

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

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

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

VENDO OU Troco CB 
300 anos 2010, cor ver-
melha, 25 mil km, valor 
R$ 7.000,00. Tratar: (14) 
99788-8544. 

HONDA CB 300 R 
2010 prata por R$ 
7.000,00 shop cars ve-
ículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

ATENÇÃO PATRO-
AS! Se você precisa 
de empregada domés-
tica 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 s-
cal (com experiência), 
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 expe-
riência, interessados 
enviar currículo para: 
Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 337

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

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

CONTRATA-SE DEN-
TISTA clínico geral 
para cidade de Lençóis 
Paulista. Interessados 
enviar currículo para.

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

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.

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

PROJETO E 
arquitetura - Obras 
residenciais e comer-
ciais. Regularização e 
documentação junto 
à prefeitura. Janpe 
Engenharia, rua José 
do Patrocínio, 847 - 
(14) 3264-9774.

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

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

SERRALHERIA CO-
NEGLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
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

FE BARBOSA Chefe 
em Gastronomia, comida 
nacional, almoço e jantar 
á domicílio. Tratar (14) 
99703-0812

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCENARIA 
PAULISTA - Móveis 
residencial, comercial 
e industrial. Tratar com 
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 – Co-
brimos 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

JOÃO PAULO (Maca.) 
– Cabeleireiro. Tratar 
na R: José Príncipe 
Penhafi el, 160, Jd Prín-
cipe. Telefone (14) 
99856-9966

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenheiro. 
Tratar: 0800118023 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

PROCURO VAGA de 
babá; Professora de 
reforço da 1º a 4º serie. 
Tratar 14 981212958

PROCURO VAGA 
de diarista; Faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia e 
horário, para Residências 
ou Escritórios. Tratar 14 
981212958

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

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



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 2 DE MARÇO DE 2019 •B4

Classifi cados

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

DIVERSOSALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 O SESI Lençóis 
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.

ESTOU À procura de 
trabalho para exercer 
as funções de caseiro e 
tratorista possuo experi-
ência em ambas partes. 
Tratar: (14) 99616-2461.

PROCURA-SE COM 
urgência, diarista com 
experiência, para deixar 
Curriculum na AV: Padre 
Salustio Rodrigues 
Machado nº 395. Entrar 
em contato pelo fone 
(14) 3263-4713  

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

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimen-
tar nosso rodízio 
de quarta, quinta e 
sexta-feira. Sabo-
rear vários sabores 
deliciosos e passar 
horas aconchegan-
tes. Tratar na AV: 
Brasil, nº 722 ou li-
gue (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 as-
sado, dentro do Va-
rejão. Temos frango 
recheado, costela, 
pernil, linguiça e 
coxa e sobrecoxa. 
Tratar (14) 3263-
1867/ 99696-7124 
Venha se deliciar 
com nossas delícias!

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

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

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

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

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

MÓVEIS UTENSÍ-
LIOS rústicos do Cate-
retê Bar, ver e negociar. 
Tratar c/ Nivaldo Bispo 
(14) 99761-1693.

VENDO GELADEIRA 
Brastemp 440L, R$ 
600,00. Tratar (14) 
9.9794-5805

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

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

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

VENDO AR Condicio-
nado LG 10.000 BTU 
tipo janela em bom 
estado com suporte 
de parede, R$450,00. 
Contato: 3263-2833 ou 
99802-7554 (WhatsApp)

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

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

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

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

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

COMPRA-SE MALA 
de viagem usada em 
bom estado. (14) 99616-
6451

VENDE-SE MÓVEIS 
de salão de cabelereiro. 
Tratar: (14) 99616-6451

VENDE-SE FONTES 
de água para decoração 
de jardim, vasos xicaras 
nicho, botijão de gás 
pequeno, churrasqueira 
de porquinho, cadeira 
rustica, cilindro de pão 
manual, um cabideiro 
de roupas e diversas 
roupas, sapatos, 
batedeira planetária, 
geladeira pequena, 
engradado de cervejas, 
quadro antigos, bateria 
de moto burguer, um 
par de lanterna novinha 
para Corolla 2012/ 2013 
etc. tratar: (14) 3264-
6809 ou 99616-6451

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

VENDO TÍTULO 
do clube Esportivo 
Marimbondo. Tratar: 
(14) 99711-4706 ou (14) 
3264-3790 

VENDO BARCO ano 
98 marcas PETY com 
6 metros e guarda alta 
com carreta e motor 
25 HP Yamaha. Tratar 
(14) 32632593 / (14) 
998940309) 

04/03 – Porto 
Ferreira. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8558/ 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892/ 3264-8436

05/03 – Zoológico 
de São Paulo mais 
mercadão. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892/ 3264-8436

22/03 – Aparecida 
do Norte. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

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

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

14/07 – Campos do 
Jordão passeio com 
guarda local, almoço, 
trenzinho – festival 
de inverno. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

28 A 30/07 – Campos 
do Jordão com pousa-
da passeio de trenzinho 
almoço. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8436 

99724-8206 OU com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

01/09 – Holambra festa 
das fl ores. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

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. 

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há 
mais de 5 anos se 
dedica para que 
cada momento de 
sua cerimônia seja 
inesquecível, com re-
pertório 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 - 
lembrancinhas para 
todas as ocasiões, 
topo de bolo e 
personagens, aceita 
encomendas. Tratar 
(14) 99619-1155.

PARA EVENTOS em 
geral (Caricatura ao 
vivo e sob enco-
menda). Tratar com 
Cristiano Paccola 
(14) 9.9832-3243

FESTAS DE final de 
ano chegando, venha 
ficar diva com uma 
super maquiagem. 
Vou até você!. Valor 
acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bru-
na 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/ 
Maristela/ (14) 99664-
6968 c/ Douglas

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

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

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

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

VENDO APARTA-
MENTO no 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 APAR-
TAMENTO Morumbi, 
105m², 02 vagas de 
garagem. Tratar:(14) 
99712-0847

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

CENTRO 02 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros. R$ 
350.000,00 – SANTAN-
GELO 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, ba-
nheiro social, lavanderia 
e garagem p/ 02 carros 
– R$ 310.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722

JD. PRINCÍPE 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, área de lazer c/ 
churrasqueira despensa 
e garagem. Sala 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, cozi-
nha e wc R$170.000,00 
Consult Imóveis (14) 
3263 - 1118/99781 
2567

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

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

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

VENDE-SE CASA com 
02 dormitório, 01sala, 
01cozinha,01 banheiro, 
lavanderia e fundos 
com 02 casas – na Rua: 
Mato Grossa nº 808 
bairros JD Alvorada. 
Tratar: (14) 99613-2175.  

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 OU Troca 
casa no Bairro Júlio 
Ferrari – Rua: Ênio 
Giacomini nº 20. Tra-
tar: (14) 99827-9704 
ou (14) 99688-6227. 

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 APARTA-
MENTO Vitória Régia 
armários e guarda 
roupas embutidos, 03 
quartos, sendo uma 
suíte e uma excelente 
garagem – valor R$ 
360.000,00. Tratar: 
(14) 3264-4195 ou (14) 
99796-9357.

CASA - Julio Ferrari 
- 2 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,1 área de 
serviço,1 gar (fundos:5 
cômodos) 200 m² 
terreno. Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br.Cód 02553

CASA/COMER-
CIO – Centro – 3 
quartos,1 sala,1 coz,2 
banh,1 lavanderia,2 
gar cob. Comercio 
separa da casa com 
60 m², deposito,1 
banh. Imobiliaria 21 
tel (14) 32360021 / 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02446

CASA – JD Europa – 3 
quartos (1 suíte) 2 sa-
las, 1 coz americana, 3 
banh,churrasq,garagem 
ampla. Imobiliaria 21 
tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02432

CASA – Libero 
Badaro – 3 quartos,2 
salas,1 coz,1 copa,1 
lavanderia, churrasq,5 
gar (2 cob).Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02575

CASA – Itamaraty – 2 
quartos,2 suites,2 
salas,1 coz,1 banh,1 
lavanderia com banh,3 
gar cob.Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód02577

CASA – Marim-
bondo – 3 quartos,1 
sala,2 coz,1 banh,4 
gar cob. Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02586

CASA – São João – 4 
quartos,1 sala,1 coz,2 
banh,1 lavanderia,4 
gar cob. Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02486

CASA – JD Principe – 
4 dorm,1 sala,2 coz,2 
banh,1 lavanderia 
(fundos: 1 quarto,1 
coz,1 banh) Imobiliaria 
21 tel (14) 32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02419

CASA – Centro – Rua 
Piedade (de esquina) 
– 3 quartos, 2 salas, 
2 banheiros, garagem 
ampla. Tratar: (14) 
3264-7282 ou (14) 
99169-3469.
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

CHÁCARA ENGENHO 
c/ salão p/ casamentos, 
bodas, aniversários, 
formaturas, confraterniza-
ções em geral. Tratar (14) 
98175-0133/98175-0076

PRAIA GRANDE apto. 
Tratar (14) 98175-0076/ 
3264-3644

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

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

ILHA COMPRIDA frente 
p/mar Condomínio fechado, 
preços 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

APARTAMENTO JA-
CARANDÁ (duplex) com 
05 dormitórios, (01 com 
suíte, 03 com armários), 02 
banheiros com armários, 
01lavabo, cozinha ampla 
com armários, área de ser-
viço, 02 vagas de garagem 
descobertas. Tratar: (14) 
3263-1675 ou (14) 99721-
9171. Valor a combinar.

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.

ALUGO SALA em clinica 
no centro, para maiores 
informações ligue (14) 
99748-3355

ALUGA -  se Edícula com 
03 comados, banheiro e 
área de serviço na Rua: 
Jorge Amado nº 411 Bairro 
Cecap. Tratar: (14) 3264-
7926 ou (14) 99806-7878

GUARUJA TEMPORADA 
–apartamento para 8 pes-
soas,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

CHACARA P/ FESTAS 
– 2 quartos,1 sala,1 
coz,área de serviço, 
salão, churrasqueira, 
piscina, quadra para 
esportes. Contato (14) 
997727315 

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

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

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

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 – cháca-
ra medindo 20.000m². Tratar 
(14) 99772-7716

REGIONAL ANDRADE 
Assessoria Rural LTDA. 
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte um Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de conformidade. Tratar (14) 
99683-6437, www.regional-
todaraca.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 CHÁCARA. 
Tratar (14) 99653-1140

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

VENDE SE um sitio 
Vargem limpa, 1 alqueiro 
e meio, casa, água, força, 
pomar árvores frutíferas. 
Localizado perto da UBG. 
Tratar: (14) 99831-0201 

VENDE-SE CHÁCARA 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m² - valor R$ 
150 mil, poço artesiano, 
força e 02 comados. Tratar: 
(14) 99838-6156 

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

SANTA TEREZINHA: 02 
Terrenos 200 m² Avenida 
Jacomo Augusto Paccola 
(Próximo a Zap) Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126 - 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO LOTES na região 
Centro-Oeste-Paulista: 
Jaú/SP; Macatuba/SP; 
Pederneiras/SP; Barra 
Bonita/SP; São Manuel/
SP; 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 próximos ao novo 
cemitério Pânico topogra-
fi a plana 80% murado, 
R$ 100.000,00. Tratar: 
(14) 99782-7113 ou (14) 
99709-5288.

TERRENO NO Antônio 
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: Marcilio 
Minetto, lote 17, quadra 
S, 265,90m², R$90.000,00. 
Tratar: (14) 99118-9928

VENDE-SE TERRENO 
no bairro Maria Luiza I 
murado, plano – valor 
R$ 100mil. Tratar: (14) 
99712-0847

PARQ. RES. RONDON – AV. 
PREF. JACOMO NICOLAU 
PACCOLA BARRACÃO c/ 
escritório, cozinha e banheiro, 
com (área construída 
400,00m² e área terreno 
701,01m²) – R$ 550.000,00 – 
SANTANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722

VENDE-SE UM terreno 
medindo 754,00 mt² Rua: 
Antônio Alves Nunes nº 
12-41 em frente rodovia 
Osni Mateus Fone: (14) 
99768-5920.

TERRENO – João Paccola – 
metragem 220 m² murado em 
3 lados, plano R$110.000,00. 
Imobiliaria 21 tel (14) 
32360021/ (14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.com.br. 
Cód 02599

TERRENO – Itapuã – metra-
gem 200 m², mudado, com 
calçada R$106.000,00. Imo-
biliaria 21 tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br. Cód 
02473

TERRENO – LORENZET-
TI – metragem 270 m² 
R$155.000,00. Imobiliaria 
21 tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br. 
Cód 02644

TERRENO – Corvo Branco 
- metragem de 2.000 m² 
R$254.400,00. Imobiliaria 
21 tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br. 
Cód 02590
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Mariana e Raoni, na Cia da Esfiha

Israel e Cleuza, na Cia da Esfiha 

Amanda e Jonatan, na Cia da Esfiha

Otavio e Elen, na Cia da Esfiha 

Maicon e Beatriz, na Cia da Esfiha

Daniel e Mariana, na Cia da Esfiha

Natalina e Anastacia, na Cia da Esfiha

Juliano e Adrian, na Cia da Esfiha

Daiane e Everton, na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Gente divertida e animada curtindo a noite lençoense. 
Confira nas fotos da Cíntia Fotografias!

APAGANDO AS VELINHAS - Glaucia 
Monteiro estreia idade nova na próxima 
quinta-feira (7) e recebe os parabéns da família 
e dos amigos, que desejam felicidades!

COMEMORANDO - Flávio Godoy aniversaria 
na segunda-feira (4) e comemora com os 
amigos e familiares, especialmente a esposa 
Gisele e a filha Lívia. Parabéns!

RÁ-TIM-BUM - A pequena Ana Cecilia 
Boaventura Garcia completou dois aninhos em 
fevereiro e recebeu muito carinho de toda a 
família. Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CAINDO NA FOLIA  
O Carnaval começou cedo 
para um grupo de amigos de 
Lençóis Paulista, que se reuniu 
no último sábado (23) para 
uma animada festa à fantasia 
embalada pelos mais diversos 
ritmos carnavalescos. Na 
foto, Valéria, José Augusto, 
Débora, Val, Henrique, Nair, 
Lívia, Tonho, Benedito e Ivanir.

FOTO: DIVULGAÇÃO


	ECO_A01
	ECO_A02
	ECO_A03
	ECO_A04
	ECO_A05
	ECO_A06
	ECO_A07
	ECO_A08
	ECO_B01
	ECO_B02
	ECO_B03
	ECO_B04
	ECO_B05
	ECO_B06

