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DENÚNCIA

Polícia encontra 
ofi cina de armas 
clandestina

Na noite da última quarta-
-feira (6), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista apreendeu um 
revólver e diversas munições em 
uma oficina clandestina de fabri-
cação de armas de fogo, localiza-
da no bairro rural São Judas Ta-
deu. Na ocorrência, um homem 
de 43 anos foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia, onde foi 
ouvido e liberado. 

Coronel Fantini assume Segurança Pública
Militar da reserva vai ser responsável por coordenar a implantação da Guarda Civil Municipal, uma das principais promessa de campanha do prefeito

EDIÇÃO ESPECIAL

Hoje é dia de 
homenagem para 
as mulheres
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8 de março
Dia Internacional da Mulher

Desigualdade salarial 
ainda predomina 
entre os sexos
Estudo do IBGE aponta que mulheres ganham, 
em média, 20,5% a menos do que os homens

Elton Laud

Ontem (8) foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher, 
data que marca a luta árdua 

e constante da classe feminina por 
igualdade. É notório que ao longo 
dos anos as mulheres tiveram gran-
des conquistas nos campos social, 
profissional e político, mas não há 
como negar que ainda existe um 
longo caminho a ser percorrido. 
Prova contundente disso é o estudo 
de “Diferença do rendimento do 
trabalho de mulheres e homens nos 
grupos ocupacionais - Pnad Contí-
nua 2018”, feito pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
divulgado nessa sexta-feira.

De acordo com o estudo, no ano 
passado as mulheres representavam 
45,3% das 56,4 milhões de pessoas 
que compunham a força de trabalho 

do país, mas tinham remuneração 
equivalente a apenas 79,5% do salá-
rio pago aos homens. O rendimento 
médio total das mulheres ocupadas 
com idade entre 25 e 49 anos foi de 
R$ 2.050, enquanto o dos homens 
mesmo grupo etário chegou a R$ 
2.579. O valor médio da hora traba-
lhada foi de R$ 13 para as mulheres, 
o que correspondia a 91,5% da hora 
trabalhada para os homens, que che-
gava a R$ 14,2.

O IBGE também contatou que 
existe tendência de queda no rendi-
mento das mulheres em relação ao 
dos homens conforme o avanço da 
idade. Em 2018, as mulheres de 25 
a 29 anos recebiam 86,9% do ren-
dimento dos homens; na faixa etária 
de 30 a 39 anos, a relação recuou 
para 81,6%; já no grupo de 40 a 
49 anos, houve queda para 74,9%. 
Segundo o relatório, a alteração está 

com nível superior registrou maior 
crescimento entre as mulheres no 
período de 2012 a 2018, passando 
de 16,5% para 22,8%, enquanto 
que entre os homens o índice su-
biu de 13,1% para 18,4%. Porém, 
apesar do aumento na escolarida-
de, o levantamento revela que as 
diferenças salariais se mantêm, 
com o menor salário entre as 
mulheres sem instrução ou com 
ensino fundamental incompleto 
(R$ 880) e o maior salário entre 
os homens com ensino superior 

completo (R$ 5.928).
Na separação por cor e raça, a 

diferença salarial média entre mu-
lheres e homens é maior entre as 
pessoas de cor branca. Enquanto 
que as mulheres brancas recebem 
o equivalente a 76,2 do salário 
dos homens brancos, as mulheres 
pretas e partas têm rendimento 
que representa 80,1% do ordena-
do dos homens pretos e pardos. 
O que poderia representar algo 
positivo, na verdade, indica outro 
problema de ordem social. Para 

o IBGE, a desigualdade menor 
pode estar relacionada à maior 
participação em ocupações de 
rendimentos mais baixos, muitas 
vezes, baseadas em piso mínimo.

Como é possível constatar, 
a luta por igualdade ainda está 
longe do fim. Enquanto isso não 
acontece, O ECO aproveita esta 
edição para fazer uma singela 
homenagem às mulheres, aqui 
representadas por algumas lenço-
enses de garra e fibra. Parabéns a 
todas pelo dia!

relacionada à redução da jornada 
média de trabalho. Enquanto que 
na faixa de 25 a 29 anos as mulhe-
res trabalhavam cerca de 3,6 horas 
a menos que os homens, no grupo 
de 40 a 49 anos a diferença chegou 
a 5,4 horas.

Considerando as ocupações 
selecionadas no estudo, a participa-
ção das mulheres foi maior entre os 
trabalhadores dos serviços domés-
ticos em geral (95%), professores 
do ensino fundamental (84,0%), 
funcionários de limpeza de interior 
de edifícios, escritórios, hotéis e 
outros estabelecimentos (74,9%) e 
atendentes de centrais de relaciona-
mento (72,2%). No grupo de direto-
res e gerentes, as mulheres tinham 
participação pequena (41,8%) e 
mantinham rendimento médio bem 
inferior ao dos homens, de R$ 4.435 
contra R$ 6.216, o que correspondia 
a 71,3%.

No que diz respeito ao nível 
de instrução, o estudo indica que 
o percentual de pessoas ocupadas 

BALANÇA - Rendimento médio das mulheres ainda é 20,5% menor do que os dos homens no Brasil

Está prevista para a semana que vem a nomeação 
do coronel da reserva da Polícia Militar, Carlos Alberto 
Paffetti Fantini, como secretário de Segurança Pública 
da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. A infor-

mação foi confirmada à reportagem do Jornal O ECO 
nessa sexta-feira (8) pelo prefeito Anderson Prado de 
Lima (PSB). Criada no início de 2017, no pacote de me-
didas da reforma administrativa proposta pelo Executi-

vo e aprovada pela Câmara Municipal, a Secretaria de 
Segurança Pública terá como principal tarefa a criação 
e operacionalização da Guarda Civil Municipal (GCM) 
uma das principais promessas de campanha do prefei-

to. Com orçamento de apenas R$ 296,5 mil para o orça-
mento vigente, a pasta deve se concentrar neste ano em 
questões técnicas e administrativas para a viabilização 
da implantação da GCM a partir de 2020.

FUTEBOL

Copa Lençóis tem 
seis confrontos 
neste domingo

Seis jogos marcados para a 
manhã deste domingo (10) mo-
vimentam a terceira rodada da 
13ª Copa Lençóis de Futebol 
Amador. Os destaques são os 
confrontos válidos pelos grupos 1 
e 2, que definem a classificação 
para as oitavas de final. Ambos 
acontecem no campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama). Às 8h, pelo Grupo 1, 
Capital (uniforme quadriculado)
e Unidos, que já estão assegu-
rados na próxima fase, brigam 
pelo primeiro lugar na chave. A 
vantagem é do Unidos, que tem 
melhor saldo de gols e garante a 
liderança com um empate.

DEBATE

Conselho do 
Idoso realiza
2ª Conferência

O Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) de Lençóis Paulista realiza a 
partir das 8h da próxima quinta-feira 
(14) a 2ª Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Lençóis 
Paulista. O evento, que acontece a 
cada dois anos, visa debater propostas 
e ideias para fomentar ações que con-
tribuam para a garantia dos direitos 
dessa parcela da população, sobretu-
do no âmbito municipal. A8

A5

AÇÃO RÁPIDA

Tentativa de furto 
acaba em prisão 
em Lençóis

Na tarde do último domingo (3), 
uma equipe da 5ª Cia da Polícia Mi-
litar prendeu um indivíduo, após o 
mesmo tentar furtar uma residên-
cia no Centro de Lençóis Paulista. 
O homem, de 36 anos, foi preso em 
fl agrante depois de tentar fugir pelo 
Rio Lençóis. R.F.L. foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão ratifi cou sua 
prisão em fl agrante. A3

FURTO

Câmera leva à 
prisão de homem 
procurado

Na manhã da última quinta-feira 
(7), após denúncia de um furto ocor-
rido em uma construção no Jardim 
Itamaraty, em Lençóis Paulista, uma 
equipe da Polícia Militar prendeu 
um indivíduo procurado pela Justiça. 
Suspeito de praticar diversos furtos no 
município, ele também vai responder 
pelo crime de tráfi co de drogas, já que 
em seu veículo foi encontrado uma 
quantia de cocaína. A3A3

FOTO: DIVULGAÇÃO Os foliões lençoenses se 
despediram do Carnaval na última 
terça-feira (5). O “Carnaval da 
Alegria”, que aconteceu na Praça 
Comendador José Zillo (Concha 
Acústica), recebeu mais de 20 
mil pessoas nos quatro dias de 
festa. Apesar do grande fl uxo de 
pessoas, segundo comandante da 
5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, capitão Rodrigo de 
Angelo, nenhum tipo de ocorrência 
associada à festa foi registrado 
no período, destacando que o 
planejamento prévio da Polícia 
Militar foi fundamental para 
um resultado satisfatório neste 
carnaval, que foi de paz e alegria.

FESTA
Popular

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

CULTURA

Teatro recebe peça 
com Regina Duarte A7

A6
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Opinião
PARA PENSAR
 “Cultivar estados mentais positivos como a 

generosidade e a compaixão decididamente 
conduz a melhor saúde mental e a felicidade.”

Dalai Lama.

FRASE
 “Mais uma vez saio de minha zona de conforto. Certamente é um grande desafi o 

assumir uma secretaria tão importante para Lençóis Paulista, mas me sinto muito 
preparada.”
Cíntia Duarte, vice-prefeita de Lençóis Paulista, sobre nomeação como secretária de Turismo.
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Pouco para comemorar, 
muito para se refl etir

Ontem (8), foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher, 
instituído há 44 anos pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) 
como marco da luta árdua e constan-
te da classe feminina por igualdade. 
Ao longo das últimas décadas, as 

mulheres tiveram grandes conquis-
tas nos campos social, profi ssional 
e político, mas, com pouco para co-

memorar e muito para se refl etir, 
a batalha está longe do fi m. 

É o que revela um estudo do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística) retratado na 

matéria de capa do caderno espe-
cial do Dia da Mulher, que O ECO 
traz nesta edição. O texto é foca-
do no aspecto profi ssional, no qual 

persiste uma importante disparidade 
salarial, com as mulheres ganhando, 
em média, 20,5% a menos do que os 
homens, mesmo com grande repre-

sentatividade (45,3%) entre a força de 
trabalho do país. Desanimador!

Neste novo governo, a fragili-
zação de políticas no campo dos 
direitos humanos, retirada de direi-
tos trabalhistas e previdenciários, o 
enfraquecimento das políticas públi-
cas de saúde e educação, claramen-
te são uma violência contra todo 
o povo, mas acabam por atingir as 
mulheres de forma mais cruel. Sem 
contar as outras atrocidades que fe-
rem mulheres todos os dias no país. 

O Brasil tem de voltar a fazer jus-
tiça às mulheres recolocando-as no 
patamar político, social e cultural, 
para que elas possam continuar a 
moldar a sociedade brasileira, com 
sua inteligência, energia, criativida-
de, sensibilidade e delicadeza. É o 
que a Nação precisa neste momen-
to. Mas, enquanto isso não acontece, 
continuemos fortes na luta.

PÓS-CARNAVAL
A sessão desta se-

mana da Câmara Muni-
cipal de Lençóis Paulista 
foi realizada na última 
quarta-feira (6) por con-
ta do Carnaval. Sem 
muitos projetos na pau-
ta, o encontro tardio dos 
vereadores lençoenses 
teve como destaque os 
comentários, defesas e 
questionamentos acer-
ca do apontamento feito 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
sobre uniformes esco-
lares sem utilidade, que 
foram encontrados na 
EMEI Prof.ª Áurea Da-
masceno Bernardes, no 
Jardim Ubirama, e no 
almoxarifado central da 
Secretaria de Educação.

UNIFORMES
Na semana passada, 

através de sua assesso-
ria de imprensa, a Pre-
feitura Municipal já havia 
emitido uma nota para 
dar uma explicação so-
bre o ocorrido. Segundo 
o comunicado, as cerca 
de 5 mil peças que foram 
encontradas armazena-
das correspondem a uma 
pequena parte do esto-
que que é renovado anu-
almente e incluem peças 
já utilizadas e recebidas 
de volta por meio da 
campanha do agasalho, 
além de peças que não 
puderam ser distribuídas 
aos alunos por não ha-
ver itens sufi cientes para 
atender a demanda.

EXPLICAÇÕES
Na tribuna da Casa de 

Leis, o primeiro a se ma-
nifestar sobre o assunto 
foi o vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Ma-
nezinho (PSDB), que dis-
se que gostaria de obter 
uma melhor explicação 
sobre a questão, já que 
havia sido procurado por 
diversas pessoas insa-
tisfeitas com a resposta-
da dada pela Prefeitura 
através do comunicado. 
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A degradação da política
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da 

USP, consultor político e de comu-
nicação

A política desceu ao fundo do 
poço. Nos últimos tempos, 
parcela ponderável da repre-

sentação popular caiu nas malhas 
da Operação Lava Jato. Sua ima-
gem está em baixa. É verdade que 
temos um novo quadro parlamen-
tar no Senado e na Câmara. Tradi-
cionais nomes foram despejados 
das cúpulas côncava e convexa do 
Parlamento. Persiste, porém, a dú-
vida: os novos nomes representam 
compromissos com uma nova po-
lítica?

Os sinais não são animadores. A 
base do governo, em processo de 
formação, mostra que, sem parti-
cipar da administração federal, não 
vai fi ncar pé em sua defesa. O di-
lema se impõe: como pode o país 
exibir melhorias nos níveis gerais 
de vida da população – taxas de 
escolaridade, distribuição de ren-
da, Índice de Desenvolvimento Hu-
mano – quando a qualidade política 
deixa a desejar?        

Norberto Bobbio lembra que o 
valor central da democracia repre-
sentativa é o papel do “quem”: o 
parlamentar deve ser fi duciário 
e não um delegado; e, quanto ao 
“que” (fazer), o fi duciário deve re-
presentar demandas sociais e não 
interesses particulares. O titular de 
um mandato vincula-se ao eleitor, 
ao qual deve obedecer. 

Entre nós, os ajuntamentos que 
consideram o mandato seu feu-
do se multiplicam. São esses que 
têm como foco cargos e espaços 
no governo, por entenderem o 
mandato como domínio pessoal. 
Grande parte desses tipos integra 
o que se chama de “baixo clero”, 
geralmente localizado nos fun-
dões do plenário. Essa legião seria 
mais sensível a barganhas. Não 
se pretende dizer que os cardeais 
do “alto clero” são puros. Dinarte 
Mariz, estrela do Senado nos tem-
pos de chumbo, costumava dizer: 
“todo homem tem seu preço e eu 
sei o preço de cada um”. O velho 
senador potiguar se referia ao in-
defectível traço do caráter político: 
o jogo de recompensas.     

O rebaixamento do nível par-
lamentar se reforça com a subs-
tituição do paradigma clássico da 
democracia representativa – a 
promoção da cidadania – pelo pa-
râmetro de uma “democracia fun-
cional”, formada para abrigar inte-
resses de grupos especializados da 
sociedade pós-industrial. Cientistas 
políticos, como o francês Maurice 

Duverger, chegam a defi nir a de-
mocracia de nosso tempo como 
“tecnodemocracia”, amparada em 
organizações complexas e nos 
conjuntos que integram um novo 
triângulo do poder, formado pelo 
sistema político, pela alta admi-
nistração e pelos círculos de negó-
cios. (A Operação Lava Jato fi sgou 
representantes dessa tríade).

Em democracias clássicas, os 
impactos desse modelo, apesar 
de fortes, não chegam a eliminar 
a missão dos partidos políticos. 
Mas em democracias incipientes, 
como a nossa, os efeitos se fazem 
sentir. A perda de força dos parti-
dos abre espaço para a formação 
de bancadas temáticas, como as 
de grupos econômicos (ruralistas, 
por exemplo); profi ssionais liberais 
(médicos, advogados, etc); sindi-
calistas; religiosas; em defesa do 
armamento; funcionários públicos 
etc. Seu traço de união é o corpo-
rativismo. São os arquipélagos do 
oceano parlamentar. Tentam subs-
tituir o todo pelas partes.  

Sob essa formação, o processa-
mento das demandas sociais passa 
a enfrentar barreiras. A fragmen-
tação de interesses obscurece a 
visão de prioridades. Não se con-
segue defi nir um norte. Basta ver 
a pluralidade de pontos de vista 
sobre as reformas, a começar pela 
Previdência.

O parlamentar que chega ao 
Congresso vai privilegiar o conjun-
to ao qual pertence. Delegado de 
um grupo, o congressista vê-se li-
vre de compromissos mais amplos. 
Desse modo, o voto da base da 
pirâmide acaba sendo canalizado 
para atores mais sensíveis ao bal-
cão da política.

Sem doutrina, os atores perso-
nalizam o poder, transformando a 
política em espetáculo. A degrada-
ção ganha volume, mais ainda ao 
se deparar com o poder imperial 
do Executivo, useiro e vezeiro na 
arte de praticar um presidencialis-
mo de coalizão com a solda irresis-
tível de cargos e posições na estru-
tura administrativa. O cambalacho 
se expande. Não é de surpreender 
que perfi s canhestros, afeitos ao 
Estado-Espetáculo, passem a do-
minar os espaços do Parlamento. 
Eis o preço de uma democracia 
claudicante.

A esperança é a de que o Brasil 
pós-Lava Jato encontre o fi o da ra-
cionalidade e a representação po-
lítica, estonteada pelos abalos que 
macularam a instituição parlamen-
tar, inicie nova jornada, usando sa-
bão e esponja para limpar a lama 
que inundou os dutos das casas 
congressuais.

O vereador chegou a su-
gerir que o presidente 
Nardeli da Silva (MDB) 
convidasse a secretária 
de Educação, Meiri Ga-
lassi Montanhero, para 
comparecer à Câmara.

DE ANTES
A vereadora Diusa 

Furlan (REDE) utilizou 
seus minutos para de-
fender a administração, 
relatando que o proble-
ma já havia sido identi-
ficado no início de 2017 
pela então responsável 
pela pasta, Neusa Caro-
ne, que teria chegado a 
consultar meios jurídicos 
para saber como proce-
der com as peças, que 
teriam sido encomenda-
das na gestão anterior. 
Vale lembrar que Neusa 
Carone substituiu os uni-
formes da rede munici-
pal por novos modelos 
no início de 2018, pouco 
tempo antes de deixar o 
comando da secretaria 
de Educação.

POIS É
Ailton Tipó Laurindo 

(PHS), utilizou os mi-
crofones para dizer que 
isso se trata de mais um 
problema herdado da 
administração anterior. 
O vereador Jucimário 
Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PV), também fa-
lou do assunto, mas para 
dizer que o burburinho 
poderia ter sido evitado 
se o problema tivesse 
sido tornado público na-
quela época e não ago-
ra, após fiscalização do 
Tribunal de Contas. Já 
Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu do Bas-
quete (PPS), aproveito 
sua fala para cobrar que 
algo seja feito sobre a 
questão.

MEA CULPA
Os vereadores Fran-

cisco de Assis Naves 
(PDT) e Mirna Justo 
(PSC) tiveram uma pos-
tura diferente e adota-

ram um discurso crítico 
em relação ao próprio 
trabalho do Legislativo. 
Para ambos, a questão 
é, de fato, um problema, 
mas a Câmara Munici-
pal também falhou por 
não ter tido uma abor-
dagem diferente quan-
do o assunto chegou ao 
conhecimento de alguns 
vereadores, ainda em 
2017. Foram na mesma 
linha de pensamento de 
Bibaia, sugerindo que 
o caso pudesse não ter 
ganhado tanta reper-
cussão se tivesse tido a 
atenção necessária.

MUDANDO DE ASSUNTO
Só para não deixar 

de falar, outro tema que 
também voltou a ser 
abordado na sessão foi 
o aluguel do prédio da 
sede administrativa, o 
famoso Palácio de Vidro. 
A vereadora Mirna, que 
recentemente esteve em 
Brasília fazendo um cur-
so, revelou que este foi 
um dos assuntos debati-
dos na ocasião. Segundo 
ela, vereadores de diver-
sas localidades relatam o 
mesmo problema e o de-
sejo de viabilizar a cons-
trução de sedes próprias 
para suas respectivas 
Câmara Municipais.

É POSSÍVEL
A vereadora propôs 

que o tema volte a ser 
discutido, sugerindo, in-
clusive, que um terreno 
de mais de 1,4 mil me-
tros, localizado na Rua 
Guaianases, poderia ser 
utilizado para a cons-
trução da sede própria. 
A área avaliada em R$ 
400 mil é do município, 
mas a Prefeitura Muni-
cipal estaria tentando a 
venda. Para Mirna, com 
a liberação do local pelo 
Executivo, a obra pode-
ria ser viabilizada com 
as próprias economias 
do Legislativo. Que ulti-
mamente têm sido des-
tinadas a entidades.
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PERIGO  
Na segunda-feira (4), um acidente na Rodovia José Benedito Dalbem deixou um poste de energia 
bastante danifi cado após uma colisão frontal. O condutor teria perdido o controle de seu veículo, 
um Ford/Escort, se chocando com o poste de energia, que fi cou quebrado com risco de queda, 
sendo preciso acionar a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para providenciar o reparo com 
urgência. Segundo O Boletim de Ocorrência, o veículo, que precisou ser guinchado, estava com 
documentos atrasados e o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Polícia

DENÚNCIA

TUDO REGISTRADO

FURTO

DUPLA

A3

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A3.  
Valor da publicação R$ 116,65.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

Portaria n.º 015/2019 de 08.03.2019......Concede aposentadoria por tempo 
de contribuição especial de docente, com proventos integrais calculados nos 
termos do artigo 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, à Servidora da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. MARIA JOSÉ APARECIDA 
FRANCO DA SILVEIRA CAMPANHOLI, ocupante do cargo efetivo de 
Professor de Educação Infantil II, com fundamento na Lei Complementar 
Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 6.º da Emenda Constitucional 
n.º 41/2003, com início do benefício em 11.03.2019.

Portaria n.º 016/2019 de 08.03.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados nos termos da Lei Federal n.º 10.887/2004, à Servidora da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. CECÍLIA DOS SANTOS 
GONÇALVES, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, 
com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos 
do artigo 40, § 1.º, III, “b”, da Constituição Federal, com início do benefício 
em 11.03.2019.

Portaria n.º 017/2019 de 08.03.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados nos termos da Lei Federal n.º 10.887/2004, à Servidora da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. IRACEMA LUQUEIS 
FERREIRA, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil 
II, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos 
termos do artigo 40, § 1.º, III, “b”, da Constituição Federal, com início do 
benefício em 11.03.2019.

Lençóis Paulista, 08 de março de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A3.
Valor da publicação R$ 175,75.

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

Decreto Executivo 140 de 28.02.2019…….…Dispõe sobre a homologação da 
Resolução n.º 01, de 26 de fevereiro de 2019, expedida pelo Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 141 de 7.03.2019………..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 488.838,00.
Decreto Executivo 142 de 8.03.2019……….Exonera André Paccola Sasso do 
cargo de provimento em comissão de Secretário de Turismo.
Decreto Executivo 143 de 8.03.2019……….Exonera Cintia Teresinha Duarte 
de Sousa Silva do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete e a 
designa para o cargo de Secretário de Turismo.
Decreto Executivo 144 de 8.03.2019……….Designa Antonio Paulo Antunes 
para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete.
Decreto Executivo 145 de 8.03.2019……….Designa Railson Rodrigues para 
exercer cumulativamente o cargo de Secretário de Educação no período de 11 
a 30 de março de 2019.
Portaria 243 de 6.03.2019........……Exonera Larissa Cristina de Oliveira do 
cargo de Professor Substituto de Ensino Fundamental I - pedido.
Portaria 244 de 6.03.2019........……Exonera Célia Virgínia de Mira Nogueira da 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I – pedido.
Portaria 245 de 8.03.2019........……Nomeia Wesley Rafael da Silva para o cargo 
de Agente Administrativo.
Portaria 246 de 8.03.2019........……Nomeia Bianca Oliveira Francatti para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 247 de 8.03.2019........……Nomeia Lucas Serafim Mesquita para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 248 de 8.03.2019........……Nomeia Danilo Alexei Valerio Falasca para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 249 de 8.03.2019........……Nomeia Miriam Cristina Aram para o cargo 
de Agente Administrativo.
Portaria 250 de 8.03.2019........……Nomeia Danithieli Mayara Mucci para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 251 de 8.03.2019........……Nomeia Plínio Mestrinel Júnior para o cargo 
de Médico de Saúde da Família.
Portaria 252 de 8.03.2019........……Nomeia Juliane Aparecida Koltun para o 
cargo de Orientador Social.
Portaria 253 de 8.03.2019........……Nomeia Stefani Thara Cristina de Sousa 
Santos para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 254 de 8.03.2019........……Nomeia Aline Aparecida de Oliveira para o 
cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 255 de 8.03.2019........……Nomeia Naiara Oliveira Monteiro para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 256 de 8.03.2019........……Nomeia Danieli Camargo Santos para o 
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 257 de 8.03.2019…………Nomeia Jaqueline da Silva Campos para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 258 de 8.03.2019…………Autoriza a Igreja Congregação Cristã no 
Brasil a utilizar a EMEF Prof.ª Idalina Canova de Barros.
Portaria 259 de 8.03.2019…………Autoriza o Clube Atlético Lençoense a 
utilizar o Estádio Municipal João Roberto Vagula.
Portaria 260 de 8.03.2019………....Autoriza Lauriano Borges a utilizar a quadra 
da EMEF Prof. Edwaldo Roque Bianchini.
Portaria 261 de 8.03.2019………....Autoriza Marcos Danilo Lopes a utilizar a 
quadra da EMEF Prof. Edwaldo Roque Bianchini.
Portaria 262 de 8.03.2019………....Nomeia Talita Medeiros Proença para a 
função temporária de Professor de Educação Infantil II.

Lençóis Paulista, 8 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Polícia Militar apreende revólver 
e munições em Lençóis Paulista

Ofi cina clandestina de fabricação de armas de fogo funcionava no bairro rural São Judas Tadeu

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (6), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista apre-

endeu um revólver e diversas 
munições em uma oficina clan-
destina de fabricação de armas 
de fogo, localizada no bairro rural 
São Judas Tadeu. Na ocorrência, 
um homem de 43 anos foi enca-
minhado à Delegacia de Polícia, 
onde foi ouvido e liberado. 

A ocorrência foi registrada 
por volta das 20h30, após a de-
núncia de que um indivíduo 
estaria fabricando e fazendo a 
manutenção de armamentos. Em 
diligência ao local informado, a 
equipe composta pelo sargento 
Lucas e pelos soldados Davi e 
Gabriel, localizou M.S., de 43 

OFICINA CLANDESTINA - Arma de fogo, munições e outros 
objetos foram apreendidos no São Judas Tadeu

anos, que acompanhou a vistoria 
em um pequeno galpão ao lado 
de sua casa.

No local foram encontrados 
um rifle calibre 38, 10 muni-

ções intactas calibre 38, onze 
estojos de munições, sendo oito 
de calibre 38, dois de calibre 
22, e um de fabricação artesa-
nal. Além disso, foram apreen-

didos quatro canos de espingar-
da e dois silenciadores. 

Na oficina clandestina tam-
bém havia um torno mecânico, 
furadeiras, máquina de solda, 
serras, diversas ferramentas me-
cânicas e outros maquinários pe-
quenos. Segundo relato policial, 
quando indagado a respeito, M.S. 
relatou à equipe que fazia reparos 
em armas de fogo e também em 
espingardas de pressão.

Diante disso, o indivíduo foi 
conduzido até a Delegacia de Po-
lícia, onde o delegado de plantão, 
após tomar conhecimento dos 
fatos, apreendeu todos os objetos 
encontrados no galpão e elaborou 
um Boletim de Ocorrência por 
posse ilegal de arma de fogo (Arti-
go 12 do Código Penal), liberando 
o homem ao final da ocorrência.

Câmera de segurança leva à prisão de procurado pela Justiça
Acusado de praticar diversos furtos também vai responder por tráfi co de drogas

Flávia Placideli

Na manhã da última quinta-
-feira (7), após denúncia 
de um furto ocorrido 

em uma construção no Jardim 
Itamaraty, em Lençóis Paulista, 
uma equipe da Polícia Militar 
prendeu um indivíduo procurado 
pela Justiça. Suspeito de praticar 
diversos furtos no município, ele 
também vai responder pelo cri-
me de tráfico de drogas, já que 
em seu veículo foi encontrado 
uma quantia de cocaína.

Segundo informações contidas 
no Boletim de Ocorrência registra-
do na 5ª Cia da Polícia Militar, 
uma equipe policial recebeu a in-
formação de que uma construção 
no Jardim Itamaraty havia sido 

CAPTURADO - Homem foi preso após veículo ser 
identificado em imagens de câmera de segurança

alvo de um indivíduo que furtou 
diversos objetos do local. A vítima 
procurou a Delegacia de Polícia e 
relatou que a ação havia sido regis-
trada por uma câmera de seguran-

ça, que revelou o envolvimento de 
um veículo Ford/Corcel branco.

Diante disso, a equipe passou 
a realizar um patrulhamento in-
tensivo pelo município, quando, 

na Rua João Ramponi, no Jardim 
Maria Luiza 4, um veículo com as 
mesmas características foi encon-
trado estacionado. 

De imediato, a equipe abor-
dou o morador da residência, 
M.R.S.J., de 34 anos, já conhecido 
dos meios policiais pela prática de 
diversos crimes pelo município. 
Em vistoria pelo interior do veícu-
lo, foram encontrados 25 eppen-
dorfs de cocaína no console do 
câmbio, em uma parte escondida.

Diante disso, M.R.S.J. foi 
conduzido à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
verificou que o indivíduo já era 
procurado pelo crime de furto, 
assim sendo, permaneceu preso, à 
disposição da Justiça.

Tentativa de furto acaba em prisão

Mulheres roubam estabelecimento comercial no Centro

Indivíduo foi surpreendido dentro de 
uma residência no Centro

Após serem fl agradas em uma câmera de segurança, dupla 
procura Cia da Polícia Militar e devolve objetos furtados

Flávia Placideli

Na tarde do último domin-
go (3), uma equipe da 
5ª Cia da Polícia Militar 

prendeu um indivíduo, após o 

Flávia Placideli

No último sábado (2), por 
volta das 12h30, duas 
mulheres furtaram um 

estabelecimento comercial na 
Rua Quinze de Novembro, no 
Centro de Lençóis Paulista. A 
ação da dupla foi registrada por 

mesmo tentar furtar uma resi-
dência no Centro de Lençóis 
Paulista. O homem, de 36 anos, 
foi preso em flagrante depois de 
tentar fugir pelo Rio Lençóis.

Segundo informações contidas 

câmeras de segurança e devido 
a divulgação do vídeo nas re-
des sociais, que identificavam 
as mulheres, ambas procura-
ram a polícia para devolver os 
objetos furtados. 

Segundo o Boletim de Ocor-
rência registrado na Polícia Mili-
tar, de Lençóis Paulista, no início 

da noite, por volta das 19h, duas 
mulheres procuraram a 5ª Cia 
de Polícia Militar para confessar 
um furto que haviam praticado 
em uma loja, localizada na Rua 
Quinze de Novembro, no Centro 
da cidade.

Ainda de acordo com as in-
formações, L.P.A.S., de 25 anos, 

no Boletim de Ocorrência registra-
do na 5ª Cia da Polícia Militar, a 
vítima do furto relatou que ao che-
gar em sua residência deparou-se 
com um indivíduo roubando fios 
no interior da casa e revelou que o 
mesmo fugiu do local enquanto a 
polícia era acionada.

De acordo com o registro, 
os policiais foram acionados 
via Copom (Centro de Ope-
rações) para atendimento de 
furto em andamento. Chegan-
do no local dos fatos, a equi-

pe surpreendeu R.F.L., de 36 
anos, fugindo e fez o acom-
panhamento com a viatura. 
O suspeito ainda tentou fugir 
pelo Rio Lençóis, mas foi deti-
do após um cerco policial.

Diante do ocorrido, R.F.L. 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, onde o delegado 
de plantão após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratificou 
sua prisão em flagrante, man-
tendo-o preso, à disposição 
da Justiça. 

e M.C.S.G., de 24 anos, relata-
ram aos policiais que na tarde do 
mesmo dia furtaram duas bolsas 
e dois relógios em uma loja, mas 
que no final da tarde, devido a 
um vídeo que circulava nas redes 
sociais com a ação da dupla, re-
solveram devolver os objetos.

A equipe procurou a loja, 
que já estava fechada, não sendo 
possível realizar contato com o 
proprietário ou gerente do local. 
Após a confissão, o delegado de 
plantão elaborou um Boletim de 
Ocorrência de apreensão de ob-
jeto, liberando as jovens ao final 
da ocorrência.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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2018
ATIVO 62.562,52

ATIVO CIRCULANTE 48.944,24
Disponivel 26.986,71
Realizavel a Curto Prazo 21.957,53

ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.618,28
Imobilizado 13.618,28

PASSIVO 62.562,52
PASSIVO CIRCULANTE 169.877,49

Fornecedores 1.500,00
Obrigações Trabalhistas 62.376,47
Obrigações Tributárias 2.145,89
Provisões Obrigações Trabalhistas 85.791,17
Repasses a Realizar 18.063,96

PATRIMONIO LIQUÍDO -107.314,97
Superavit/Deficit do Esercício -107.314,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral da entidade encerrado
em 31/12/2018, no Ativo e Passivo.

Presidente Contadora
Maria Cristina Lorenzetti Elaine Cristina Chapani

CRC 1SP249971/O-6

ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  Valor da publicação R$ 227,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 63,90.

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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, fi cam convocados os associados da Associação Benefi cente 
Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 28/03/19, em sua sede, na Rua 
Geraldo Pereira de Barros, n°. 461, em Lençóis Paulista – SP, as 18:00 hrs, em primeira 
convocação, com a presença de metade mais um dos associados, às 18:30 hrs, em 
segunda convocação, com a presença de qualquer número de associados, para tratar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre as contas da Associação, o Balanço 
Geral e o Relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2018, Prestação de 
contas relativa ao exercício de 2018; 2) Outros assuntos de interesse da Associação.

Lençóis Paulista, 09 de Março de 2019.

João José Dutra
Provedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

AVENIDA PADRE SALÚSTIO RODRIGUES MACHADO, 599
3ª VARA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA FORO 

DE LENÇÓIS PAULISTA
E-mail: lencois3@tjsp.jus.br Horário de Atendimento ao Público: 

das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003980-24.2018.8.26.0319
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária

Requerente: Viviane Haiub Brosco

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003980-24.2018.8.26.0319

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, Dr. José Luis Pereira de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS, EVEN-
TUAIS INTERESSADOS, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Viviane Haiub Brosco, ajuizou ação de USUCAPIÃO visando aquisição do 
domínio de 02 (duas) GLEBA DE TERRAS (compostas da Gleba A com 
área total de 1,4879 há e Gleba B com área total de 0,3944 há), localizada 
no lugar denominado “BAIRRO DAS ANTAS”, situado no Município de 
Borebi, comarca de Lençóis Paulista - Estado de São Paulo, alegando posse 
mansa e pacífi ca no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a fl uir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente 
edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Lençóis Paulista, aos 06 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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:
 
CÍCERO JOSÉ DA SILVA e CLARICE MARIA GALVÃO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em união estável, agricultor, nascido 
em Cupira - PE, aos 04/07/1985, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de JOSÉ REGINALDO DA SILVA e de JANDIRA MARIA DA SILVA; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, 
agricultora, nascida em Panelas - PE, aos 14/05/1978, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO DOS SANTOS GALVÃO e de MARIA 
RITA DE MENDONÇA.
 
MURILO BARREIRO COSTA e MARIA FERNANDA SOARES DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, farmacêutico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1985, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de JOSÉ WILSON GAMBIER COSTA e de NEIDE LÚCIA 
BARREIRO COSTA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, cirurgiã 
dentista, nascida em Macatuba - SP, aos 09/02/1985, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de DARI CORRÊA DE OLIVEIRA e de EZILDA 
MARIA SOARES DE OLIVEIRA.

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,07 de março de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

RECEITAS
Receitas Operacionais

Repasse P.M. de Lençóis Paulist 809.842,64
Doações Pessoa Jurídica 256.017,54
Doações Pessoa Física 168.011,57

Total  Receitas Operacionais 1.233.871,75
Receitas Financeiras

Descontos Obtidos 2.033,96
Rendimentos Aplicação Financeira 964,30

Total  Receitas Financeiras 2.998,26
Outras Receitas

Eventos 50.903,82
Receitas com Bazar 18.910,51
Outras Receitas 17.685,64

Total Outras Receitas 87.499,97
TOTAL DAS RECEITAS 1.324.369,98

DESPESAS
Despesas com Pessoal

Salários e Encargos 1.083.560,38
Benefício 81.252,80

Total Despesas com Pessoal 1.164.813,18
Despesas Gerais

Materiais de Consumo e Limpeza 9.408,82
Impressos e Materiais p/ Escritório 5.760,74
Energia Elétrica 13.574,19
Lanches e Refeições 11.491,65
Telefone e Internet 7.098,97
Uniformes 588,00
Conservação e Reparo de Maq. e Equip. 1.259,70
Conservação e Reparos de Instalações 18.590,37
Bens de Natureza Permanente 8.900,31
Despesas c/ Veículos 4.502,73
Assessoria Contabil 19.580,15
Despesas c/ Processamento de Dados 1.377,97
Aluguel 80.634,52
Depreciações 655,29
Agua e Esgoto 384,20
Serviços Prestados-Pessoa Fisica (RPA) 16.145,95
Despesas c/ Eventos 10.224,73
Outras Despesas Administrativas 49.763,61

Total Despesas Gerais 259.941,90
Despesas Financeiras

Seguros 1.571,05
Juros e Multas 364,31
Despesas Bancárias 4.993,04
IOF 1,47

Total Despesas Financeiras 6.929,87
TOTAL DESPESAS 1.431.684,95

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -107.314,97
Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado do Exercício encerrado
em 31/12/2018.

Presidente Contadora
Maria Cristina Lorenzetti Elaine Cristina Chapani

CRC: 1SP249971/O-6

ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXCERCÍCIO - 2018

Associação Amorada

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão Presencial n.º 002/2019 – 
Processo: Portaria n.º 003/2019

 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, 
nos equipamentos de informática da Câmara Municipal – Tipo: Menor Preço 
Global. Recebimento das propostas e sessão de lances: dia 26 de março de 2019, 
as 09:00 horas – O edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Setor de Licitações, a rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 970 – Centro – Lençóis 
Paulista; no Átrio da Câmara ou através do sitewww.camaralencois.sp.gov.br – 
maiores informações: Fone: (14) 3269-6000. Lençóis Paulista, 08 de março de 
2019 – 

Nardeli da Silva
Presidente

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 87,90.

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

Edital n.º: 01/2018
Cargo: Agente Administrativo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – centro 
– Lençóis Paulista, SP.
Data: 12 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Idinei Francisco Pires de Carvalho Filho
02 – Valdir Tamborim
03 – Julia Ferreira de Souza
04 – Juliana Benedetti Pires
05 – Carina de Matos Silva

Lençóis Paulista, 8 de março de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE LENÇÓIS PAULISTA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos 
Municipais de Lençóis Paulista, inscrita sob o CNPJ 05667301/0001-97 e NIRE 
35.40007477-9, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca 
os associados, que nesta data são em número de 2.160 (dois mil cento e sessenta), 
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e 
Ordinária, a realizar-se no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, sito à Rua Cel. 
Álvaro Martins, Nº 790, por absoluta falta de espaço em sua sede social, nesta 
cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, CEP: 18682-180, no dia 23 
de março de 2019, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 
01) em primeira convocação: às 07:30 hs, (sete horas e trinta minutos), com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 
08:30 hs, (oito  horas e trinta minutos), com a presença de metade mais um 
dos associados, 03) em terceira convocação, às 09:30 hs, ( nove horas e trinta 
minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo 
o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer dos 
auditores independentes e do Conselho Fiscal;
2 Destinação das sobras e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 09 de março de 2019.

Nota 1: Cumprindo ao determinado no artigo 46 da Resolução C.M.N. n. 
43434/15, a Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais 
de Lençóis Paulista, informa que as Demonstrações Contábeis acompanhadas 
do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2018 encontram-se 
disponíveis no site e na sede da cooperativa, situada na Avenida Brasil 830, 
centro, na cidade de Lençóis Paulista/SP.

Altair Aparecido Toniolo
Diretor Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 76,70.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, 
COMUNICA a todos os interessados que a Comissão de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo desta Casa Legislativa realizará 
no dia 14 de março de 2019, às 18h00, na Sala das Sessões “Mário Trecenti”, 
localizada na Praça das Palmeiras n.º 55, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei n.º 84/2017, que 
“Revoga a Lei Municipal n.º 4.158, de 29 de março de 2011 – Estádio Municipal 
Archangelo Brega”.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Câmara, situada à Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 970, ou pelo telefone (14) 3269-6000.

Lençóis Paulista, 8 de março de 2019.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal
em 8 de março de 2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 47,90.

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

Edital n.º: 02/2017
Cargo: Terapeuta Ocupacional
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, Centro, 
Lençóis Paulista, SP.
Data: 11 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Marina Paccola Diegoli Ornelas

Lençóis Paulista, 8 de março de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Aviso de Licitação – Pregão nº 041/2019 – Processo nº 058/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de arbitragem para diversos campeonatos e 
torneios desenvolvido pela Secretaria de Esportes. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 20 de março de 2019 às 09:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 08 de março de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário 
de Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A4.  
Valor da publicação R$ 43,90.

Aviso de Licitação – Pregão nº 042/2019 – Processo nº 059/2019
Objeto: Aquisição de tela de aço soldada nervurada. Tipo: Menor preço – 
Recebimento das propostas e sessão de lances: 20 de março de 2019 às 14:00 
horas – O edital encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de março de 
2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Cidade
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 a partir da segunda-feira (11) e seguem até o dia 20. Os interessados 
devem comparecer ao Centro do Empreendedor, na Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11, Centro, 
no período das 8h às 16h30. Para a inscrição é necessário apresentar certifi cado de 
microempreendedor individual (MEI), CPF e comprovante de residência, todos originais.

DATA: 2/3/2019 a 8/3/2019

Obituário
Mauri Manoel faleceu na sexta-feira (8) aos 63 anos em Macatuba

Jorge Lourenço da Silva faleceu na quinta-feira (7) aos 72 anos em 
Lençóis Paulista

Maria do Socorro da Silva Alves faleceu na quinta-feira (7) aos 82 anos 
em Lençóis Paulista

Maria José Morelli Gasparotto faleceu na quinta-feira (7) aos 69 anos em 
Lençóis Paulista

Odilia Ramponi Dal Bem faleceu na quinta-feira (7) aos 92 anos em 
Lençóis Paulista

Ana Beatriz Lopes faleceu na quarta-feira (6) aos 18 anos em Lençóis 
Paulista

Marco Antônio da Silva faleceu na quarta-feira (6) aos 51 anos em 
Lençóis Paulista

João Avanzi faleceu na segunda-feira (4) aos 81 anos em Lençóis Paulista

Izaulina Gonçalves Gomes faleceu no sábado (2) aos 54 anos em Len-
çóis Paulista

Rogério de Oliveira Souza faleceu no sábado (2) aos 28 anos em Lençóis Paulista

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 9 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

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, elabo-
ração e constituição para composição do Conselho Municipal da Juventude, 
comunica que fará realizar, no próximo dia 11 de março de 2019, às 18:00 
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) Escolha de representantes da sociedade civil para vagas remanescentes;
c) 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 Munici-
pal e do Executivo. 

Lençóis Paulista, 8 de março de 2019.

Diego da Cunha Gomes
Lívia Marcelina

Natália Camila Moreto Vera
Railson Rodrigues

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 98,25.

CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL

Ficam os sócios proprietários convocados a comparecer na ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA no próximo dia 26 de março de 2019, terça-feira, às 
19h00min, no Salão Social (Sala VIP), para a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) Apreciação e aprovação das contas do exercício de 2018;
2) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Não havendo quórum no primeiro horário, a ASSEMBLÉIA será instalada às 
19h30min com qualquer número de sócios presentes.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2019.

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO
PRESIDENTE

Prado de Lima nomeia Coronel 
Fantini na semana que vem
Militar da reserva vai coordenar a 
implantação da Guarda Civil Municipal

Elton Laud

Está prevista para a sema-
na que vem a nomeação 
do coronel da reserva da 

Polícia Militar, Carlos Alberto 
Paffetti Fantini, como secre-
tário de Segurança Pública da 
Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista. A informação foi 
confirmada à reportagem do 
Jornal O ECO nessa sexta-feira 
(8) pelo prefeito Anderson Pra-
do de Lima (PSB), que também 
designou a vice-prefeita Cíntia 
Duarte (PDT) para o cargo de 
secretária de Turismo, nomean-
do como novo chefe de gabinete 
Antonio Paulo Antunes.

Criada no início de 2017, 
no pacote de medidas da re-
forma administrativa proposta 
pelo Executivo e aprovada pela 
Câmara Municipal, a Secreta-
ria de Segurança Pública terá 
como principal tarefa a criação 
e operacionalização da Guarda 
Civil Municipal (GCM) uma 
das principais promessas de 
campanha do prefeito. Com 
orçamento de apenas R$ 296,5 
mil para o orçamento vigente, a 
pasta deve se concentrar neste 
ano em questões técnicas e ad-
ministrativas para a viabiliza-
ção da implantação da GCM a 
partir de 2020.

“Desde 2017, quando rece-

ENCONTRO - Futuro secretário de Segurança Pública, coronel Fantini 
recentemente foi conhecer o funcionamento da GCM de Botucatu

bi o convite do prefeito Prado, 
tenho feito, ainda que informal-
mente, diversos contatos para 
tratar desse projeto, que é mui-
to importante para a cidade. Já 
estamos cuidando de diversas 
questões, como a avaliação de 
imóveis para abrigar a futura 
sede da Guarda Civil Munici-

pal. Uma vez nomeado como 
secretário de Segurança públi-
ca, devo me reunir novamente 
com o prefeito para discutir o 
cronograma de implantação e 
definir nossos primeiros pas-
sos. Será um grande desafio, 
mas esperamos beneficiar toda 
a população”, pontua Fantini.

“Me sinto muito preparada”, diz 
vice-prefeita Cíntia Duarte

Outras importantes mu-
danças no primeiro escalão 
do Executivo é a designação 
da vice-prefeita Cíntia Duar-
te para o cargo de secretária 
de Turismo e a nomeação 
de Antonio Paulo Antunes 
como novo chefe de gabi-
nete. Os editais estão sendo 
publicados na edição deste 
sábado (9) e as alterações 
passam a valer a partir da se-
gunda-feira (11). Com as alte-
rações, o setor de comunica-
ção da Prefeitura Municipal 
passará a ter ligação com a 
secretaria Administrativa, 
comandada pelo secretário 
Raílson Rodrigues.

Os principais objetivos 
da pasta que passará a ser 
comandada pela vice-prefeita 
são o desenvolvimento de 
ações e a implementação de 
projetos que fomentem o tu-
rismo na cidade, que no final 
de 2017 foi reconhecida como 
MIT (Município de Interesse 
Turístico), condição que pos-
sibilita o recebimento de re-
cursos do Governo do Estado 

de São Paulo para o investi-
mento em projetos e ações 
voltadas ao setor. Prestes a 
assumir o novo posto, a vice-
-prefeita Cíntia Duarte desta-
ca que está animada com o 
novo trabalho e se diz pronta 
para os novos desafios.

“Mais uma vez saio de 
minha zona de conforto. 
Certamente é um grande de-
safio assumir uma secretaria 
tão importante para Lençóis 
Paulista, mas me sinto muito 
preparada. Após mais de dois 
anos atuando na chefia de 
gabinete, de forma muito pró-
xima ao prefeito e acompa-
nhando as inúmeras deman-
das, adquiri uma experiência 
que me faz enxergar melhor 
a cidade e suas necessidades. 
Eu acredito que com a vinda 
de tantos investimentos para 
Lençóis, a cidade passa a ter 
uma visibilidade muito maior 
e precisa estar preparada para 
receber as pessoas e explorar 
todo seu potencial turístico. 
Vamos trabalhar muito para 
isso”, ressalta Cíntia.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Esporte COR DO RIVAL
O Corinthians defi niu como um equívoco a venda de uma terceira camisa de 
goleiro com tons esverdeados (do Palmeiras) e garantiu que as peças já estão 
sendo retiradas do mercado. O uniforme é de 2017, foi produzido pela Nike, 
chegou a ser entregue ao departamento de futebol, mas acabou sendo vetado. 
Agora, apareceu sendo vendido em lojas outlet da marca esportiva.

FUTEBOL

MACATUBAFUTSAL

SOCIETY

BOREBI PEDERNEIRAS

Copa Lençóis tem seis confrontos neste domingo (10)
Grupos 1 e 2 defi nem classifi cação fi nal; demais chaves têm estreias

Elton Laud

Seis jogos marcados para 
a manhã deste domin-
go (10) movimentam a 

terceira rodada da 13ª Copa 
Lençóis de Futebol Amador. 
Os destaques são os confrontos 
válidos pelos grupos 1 e 2, que 
definem a classificação para as 
oitavas de final. Ambos acon-
tecem no campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama).

Às 8h, pelo Grupo 1, Capi-
tal e Unidos, que derrotaram o 
Independente por 3 a 0 e 6 a 
1, respectivamente, e já estão 
assegurados na próxima fase, 
brigam pelo primeiro lugar na 

chave. A vantagem é do Uni-
dos, que tem melhor saldo de 
gols e garante a liderança com 
um empate.

Às 10h, pelo Grupo 2, o 
Guarani, que estreou com der-
rota de 3 a 2 para o Real Len-
çóis, enfrenta o Atlético Len-
çóis, que vem de vitória de 1 a 
0 sobre a mesma equipe. Com 
uma vitória do Guarani, todos 
na chave ficam com três pon-
tos e as vagas serão definidas 
nos critérios de desempate.

A rodada também será mar-
cada por estreias. No Estádio 
Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão), às 8h, pelo Grupo 
5, o Açaí faz seu primeiro jogo 
contra o Alfredo Guedes, que 

vem de empate de 2 a 2 com 
o Monte Azul. Às 10h, pelo 
Grupo 6, o Asa Branca entra 
em campo pela primeira vez 
contra o Esperantina, que es-
treou com derrota de 2 a 0 para 
o Nacional.

No Estádio Distrital Eu-
gênio Paccola (Cecap), às 8h, 
pelo Grupo 7, o Grêmio Ce-
cap estreia contra o Reduto, 
que vem de goleada de 6 a 1 
sobre a equipe da Secretaria 
de Esportes e Recreação. Às 
10h, pelo Grupo 8, o União 
Paulista, outro estreante, 
mede forças com o Esportivo 
União, que em seu primeiro 
jogo foi goleado por 8 a 1 pelo 
Atlétiko Kaju. PELA LIDERANÇA - Capital (camisa quadriculada) briga por primeira colocação do Grupo 1 com o Unidos

Santa Luzia garante vaga 
na semifi nal do Regional
Equipe lençoense eliminou o CSK de 
Macatuba com vitória de 1 a 0

Elton Laud

Restam apenas quatro equi-
pes na briga pelo título 
do Campeonato Regional 

de Futebol Amador de Maca-
tuba. O último semifinalista 
da competição promovida pela 
Secretaria de Esporte Turismo 
e Lazer da cidade vizinha foi 
definido na manhã do domingo 
(3), em confronto entre Santa 
Luzia (Lençóis Paulista) e CSK 
(Macatuba), disputado no Está-
dio Municipal Amadeu Artioli.

O Santa Luzia, que ter-
minou a primeira fase com 
a melhor campanha, invicto 
com três vitórias em três jogos, 
confirmou o favoritismo sobre 
o CSK (Macatuba) e garantiu 
a classificação derrotando a 

equipe macatubense pelo pla-
car de 1 a 0. As equipes, que 
iniciaram a competição na 
mesma chave (Grupo C), já ha-
viam se enfrentado na primeira 
rodada, com vitória de 3 a 2 do 
time lençoense.

O adversário do Santa Luzia 
na semifinal será o Asa Branca 
(Lençóis Paulista), que avançou 
derrotando o Real Atlético (Ma-
catuba) por 5 a 3 nos pênaltis, 
após empate em 3 a 3 no tempo 
regulamentar. O outro confron-
to será entre União Macatuba 
e União Ponte Alta (Barra Bo-
nita), que levaram a melhor 
sobre SC Amigos (Barra Bonita) 
e Shakhtar (Macatuba), ambos 
com vitória de 2 a 1. As datas 
dos jogos não foram definidas 
pela organização.

Zoio e Valência vencem na estreia da Série Prata

Grupos A e B entram em campo neste fi nal de semana

Equipes levaram a 
melhor sobre Atlétiko 
Kaju e Atlético Lençóis

Jogos acontecem no campo da Praça Jácomo Langona, no Jardim América

Elton Laud

A bola voltou a rolar na noi-
te da última quarta-feira 
(6) pela edição 2019 da 

Copa Lençóis de Futsal. Após 
uma breve pausa durante o 
Carnaval, o campeonato foi re-
tomado com duas partidas dis-
putadas no Ginásio Municipal 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão), ambas válidas 
pelo Grupo 7 da Série Prata. 
No primeiro jogo da noite o 
Zoio FC goleou o Atlétiko Kaju 
por 7 a 4. Na partida seguinte 
o Valência derrotou o Atlético 
Lençóis por 3 a 2.

Na noite dessa sexta-feira 
(8) seriam disputados mais 
dois confrontos válidos pelo 
Grupo 6 da Série Ouro. Às 

Elton Laud

O campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim Amé-
rica, em Lençóis Paulista, 

recebe neste final de semana os 
jogos da terceira rodada da 11ª 
Copa Lençóis de Futebol Socie-
ty. Os confrontos novamente co-

locam em campo as equipes dos 
grupos A e B da competição, 
que é promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação do mu-
nicípio com apoio da associação 
de moradores do bairro.

Hoje (9), às 15h, pelo Grupo 
A, a representação de Borebi, que 
estreou com goleada de 10 a 2 so-

bre o Galáticos, enfrenta o Estrela 
Várzea, que iniciou a competição 
vencendo o Atlética Bonsucesso 
por 5 a 2. O outro jogo da chave, 
entre os já citados Atlética Bonsu-
cesso e Galáticos, será disputado 
amanhã (10), às 9h.

No jogo das 16h deste sá-
bado, válido pelo Grupo B, o 

Unidos do Júlio Ferrari, que na 
estreia derrotou o Amigos da Fi-
sio por 6 a 1, encara o Desacre-
ditados, que busca recuperação 
após derrota de 2 a 0 para o Real 
Madruga. Na partida das 17h, 
pela mesma chave, entram em 
campo Real Madruga e Amigos 
da Fisio.

SEQUÊNCIA - Competição segue na segunda-feira (11) com dois jogos da Série Prata

NO EMBALO - Após vencer com goleada na estreia, 
Borebi volta a campo neste sábado (9)

19h30, o Santa Luzia enfrenta-
ria o Grêmio Cecap; na sequ-
ência, às 20h20, a representa-
ção do Santa Catarina mediria 
forças com o Açaí. A competi-

ção promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista segue com 
dois jogos na segunda-feira 
(11), ambos válidos pelo Gru-

po 8 da Série Prata. Às 19h30, 
jogam Unidos da Vila e Re-
duto; em seguida, às 20h20, 
entram em quadra Unidos do 
Júlio Ferrari e Carniça FC.

Amanhã (10) é dia de Torneio de Futebol de Areia Parque Ecológico recebe torneio de vôlei de praia
Competição será 
realizada no
Estádio Municipal

Objetivo é selecionar 
duplas para 
competições regionais

Elton Laud

A vizinha cidade de Bo-
rebi recebe neste do-
mingo (10) o 1º Tor-

Elton Laud

Na manhã deste domingo 
(10), O Parque Ecológico 
da cidade de Pederneiras 

neio Regional de Futebol de 
Areia, que deve reunir equi-
pes de diversas cidades da 
região. O evento, promovido 
pela Associação de Árbi-
tros de São Manuel e Região 
(AASMR) com apoio da Pre-
feitura Municipal acontece 
no Estádio Municipal Anto-
nio Carlos Vaca.

As inscrições para a 

competição foram encerra-
das nessa sexta-feira (8). A 
expectativa da organização 
era receber mais de 10 ins-
crições. Cada equipe pode-
ria cadastrar até 15 jogado-
res maiores de 16 anos.  As 
melhores equipes receberão, 
além dos troféus e medalhas, 
prêmios em dinheiro - o va-
lor não foi divulgado.

sedia um torneio local de vôlei 
de praia. O evento, promovido 
pela Secretaria de Esportes, La-
zer e Juventude da Prefeitura 
Municipal tem como objetivo 
selecionar atletas para repre-
sentar a cidade nas competi-
ções deste ano, tanto no mascu-
lino quanto no feminino.

Segundo a assessoria de 
imprensa, a dupla campeã no 

masculino deve representar a 
cidade nos Jogos Regionais, 
que neste ano acontecem en-
tre os dias 17 e 27 de julho, 
em Botucatu, e no 1º Circui-
to Regional de Vôlei de Praia, 
marcado para outubro, em 
Pederneiras. A dupla cam-
peã no feminino, em prin-
cípio, disputa apenas os 
Jogos Regionais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SANTO PÉBAR DO PORTUGUÊSFREEDOM ROADZ SOM EVENTOS

Hoje (9), a partir 21h, o Bote-
quim Santo Pé, em Lençóis 
Paulista, recebe o cantor Dou-
glas Souza, que sobe ao palco 
da casa para tocar o melhor do 
pop e rock nacional, além de 
atender aos pedidos do público. 
A entrada é gratuita. Para mais 
informações sobre promoções 
e reservas de mesas pelo tele-
fone (14) 99650-7890. O Santo 
Pé fi ca na Avenida Padre Salús-
tio Rodrigues Machado, 1229, 
no Jardim Ubirama.

Neste sábado (9), a partir das 
20h30, tem som ao vivo no 
Bar do Português, em Lençóis 
Paulista. Quem comanda a noi-
te é o cantor Filipe Alcan, que 
apresenta ao público grandes 
sucessos do pop e rock nacio-
nal e internacional. A entrada 
é gratuita. Para mais infor-
mações sobre promoções e 
reservas de mesas o telefone 
é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua Méxi-
co, 197, no Jardim Bela Vista.

Hoje (9), a partir das 21h, no 
Freedom Road Bar, em Lençóis 
Paulista, tem música ao vivo 
com o cantor Felipe Rayes, 
que apresenta os maiores su-
cessos do pop e rock nacio-
nal e internacional e também 
atende aos pedidos do público. 
A entrada é gratuita. Para mais 
informações sobre promoções 
e reservas de mesas o telefo-
ne é o (14) 3263-3639. O Free-
dom Road Bar fi ca na Avenida 
Brasil, 936, no Centro.

Neste sábado (9), a partir das 
22h, a Z Som Eventos, em 
Lençóis Paulista, realiza uma 
festa com o melhor do serta-
nejo universitário. Quem se 
apresenta é a dupla Ricardo 
& Natalia. Os ingressos ante-
cipados estão disponíveis nos 
pontos de venda. O valor é R$ 
15. Mais informações pelo tele-
fone (14) 99812-8882. A Z Som 
Eventos fi ca na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Macha-
do, 1414, no Jardim Ubirama.

Agenda cultural
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TEATRO

CLÁSSICO INFANTIL

Cultura
EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, mantém 
durante todo o mês de março uma exposição em comemoração ao Carnaval 
e também ao Dia Internacional da Mulher. A personagem principal é a 
compositora, instrumentista e maestrina brasileira Chiquinha Gonzaga, autora 
de “Ô abre alas”, primeira marcha carnavalesca com letra. A BMOL funciona 
de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.

A Diocese é defi nida no 
Decreto Conciliar Chris-
tus Dominus como a 

porção do Povo de Deus que 
se confi a a um Bispo para 
que a apascente com a co-
laboração do presbitério, de 
tal modo que, unida ao seu 

pastor e reunida por ele no Espírito Santo por 
meio do Evangelho e da Eucaristia, constitui 
uma Igreja particular, na qual está e opera a 
Igreja de Cristo, una, santa, católica e apos-
tólica (Christus Dominus,11).  Acrescenta o 
Código de Direito Canônico que a diocese é 
entendida como lugar da comunhão testemu-
nhada na ação evangelizadora ou pastoral, 
que se expressa na missão da Igreja enquan-
to comunidade de fé, do culto e da caridade 
[...] (CDC,369). 
Dessa maneira, a diocese inclui três funções: a 
episcopal, a porção de fi éis e ainda uma delimi-
tação territorial/espacial. Essa compreensão de 
diocese que carregamos hoje não existiu desde 
o princípio do cristianismo, pois foi evoluindo 
conforme o passar dos anos. Dentro das dioce-
ses temos as paróquias que, por sua vez, são 
células vivas.  
O Bispo, a quem é confi ada uma Diocese, apas-
centa em nome do Senhor o seu rebanho, sob a 
autoridade do Santo Padre, como próprio ordi-
nário e imediato pastor, exercendo em favor das 
mesmas o tríplice múnus de ensinar, santifi car e 
governar (Christus Dominus,11). Percebemos que 
existe um vínculo entre o Bispo e sua Diocese, 
da qual é o legítimo pastor. A diocese, de modo 
geral, comporta um limite territorial e é dividida 
em Paróquias como pequenas porções, confi a-
das aos sacerdotes como colaboradores imedia-
tos do Bispo.

DIOCESE DE APUCARANA
A Diocese de Apucarana, no Paraná, “porção do 
povo de Deus confi ada a um bispo para que a 
pastoreie em cooperação com o presbitério” 
(C.D. 11), criada aos 28 de novembro de 1964 
pelo Papa Paulo VI (1963-1978) e instalada aos 
28 de março de 1965 com o início do pastoreio 
de Dom Romeu Alberti (1965-1982), é a Igreja 
de Jesus Cristo, povo de Deus e Corpo de Cris-
to na região centro-norte do Paraná. A Diocese 
estende-se num território geográfi co composto 
por 36 municípios, 64 paróquias, diversas comu-
nidades, diaconias e grupos de vivência. A po-
pulação estimada atual da Diocese é de 477.554 
habitantes (Censo IBGE 2010), sendo 83,99% ca-
tólicos, 12,72% de outras Igrejas cristãs e 3,29% 
se declaram “sem religião”. (Fonte: http://dioce-
sedeapucarana.com.br/portal/historia-diocese-
-de-apucarana/)

BISPOS DA DIOCESE DE APUCARANA

1 - Dom Romeu Alberti (1965-1982) - Nomeado 
Bispo de Ribeirão Preto
2 - Dom Domingos Gabriel Wisniewski, CM (1983-
2005) - Renunciou por limite de idade
3 - Dom Luís Vicente Bernetti, OAD (2005-2009) 
- Renunciou por limite de idade
4 - Dom Celso Antônio Marchiori (2009-2017) - 
Nomeado Bispo de São José dos Pinhais
5 - Dom Carlos José de Oliveira (2018)

Padre Rafael Antonio Paixão Soares
Pastoral da Comunicação do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade
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Diocese

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, marcada 
para o dia 19 deste mês, 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. Com Regina Duarte, peça 

“Volta ao lar” chega a Lençóis
Com entrada gratuita, espetáculo acontece no domingo (17); distribuição 

de ingressos começa na segunda-feira (11)

Flávia Placideli

No próximo domingo (17), 
às 20h, o Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, recebe a 
peça “Volta ao lar”, estrelada 
pela atriz Regina Duarte, com 
participação dos atores Igor Ko-
valewski, Ivan Bellangero, João 
Carlos Filho, Maurício Agrela e 
Rodrigo de Castro. O espetácu-
lo, promovido pela Alic (Asso-
ciação Lençoense de Incentivo 
à Cultura) com recursos pro-
venientes da Lei Rouanet, tem 
entrada gratuita.

Conhecida em nível nacio-
nal por protagonizar novelas 
da TV, mas sem jamais deixar 
de fazer teatro ao longo de suas 
mais de cinco décadas de car-
reira, a atriz Regina Duarte pro-
tagoniza o espetáculo “Volta ao 
lar”, um dos textos mais conhe-

EM CENA - Regina Duarte protagoniza Ruth, personagem de um dos 
textos mais conhecidos do autor britânico Harold Pinter

cidos do autor britânico Harold 
Pinter. A peça coloca em cena 
uma família inglesa pobre, órfã 
de mãe, composta pelo pai Max 
(Igor Kowalewski), os filhos 
Lenny (Rodrigo de Castro) e 
Joey (João Carlos Filho) e o tio 

Sam (Ivan Bellangero). 
Sem uma figura materna, 

brutalizados e carentes, esses 
homens têm a vida alterada 
após a chegada de uma mulher 
misteriosa, chamada Ruth, pa-
pel interpretado por Regina 

Duarte. Ruth é um mistério que 
o feminino encerra e que a dire-
ção pretende preservar, cultuar 
e proteger. A presença feminina 
provoca alterações impensáveis 
naqueles homens que só o es-
petáculo em si poderá mostrar. 

SERVIÇO
Com duração de 1h20, a 

peça conta com tradução si-
multânea para Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). A classifi-
cação indicativa é de 14 anos. A 
entrada é gratuita e os ingressos 
começam a ser distribuídos a 
partir das 12h da segunda-feira 
(11) na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, que fica 
na Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-6525. 
O Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê.

Teatro Municipal recebe peça “João e Maria - O Grande Mistério”
Espetáculo baseado nos contos dos Irmãos Grimm tem entrada gratuita

Flávia Placideli

Neste domingo (10), a 
partir das 19h, o Teatro 
Municipal Adélia Lo-

renzetti, em Lençóis Paulista, 
recebe a peça “João e Maria - O 
Grande Mistério”, com o grupo 
Cia. Voir de Teatro, de São Pau-
lo. O espetáculo, promovido 
pela Alic (Associação Lençoen-
se de Incentivo à Cultura) com 
recursos provenientes da Lei 
Rouanet, tem entrada gratuita 
e classificação indicativa livre.

A peça “João e Maria - O 
Grande Mistério”, baseada nos 
contos clássicos dos Irmãos 
Grimm, ganha uma nova roupa-
gem e nesta versão conta a his-
tória de três crianças, Hansel, 
Grettel e Grimm, que decidem 
explorar os mistérios de uma 
velha casa na rua onde moram. 
Diz a lenda que naquele lugar, 

PARA AS CRIANÇAS - Baseado nos contos dos Irmãos Grimm, 
“João e Maria - O Grande Mistério” chega ao Teatro Municipal

há muitos anos, vivia uma bru-
xa que enfeitiçava crianças e as 
cozinhava para o jantar.

A trama se desenrola quan-
do as bruxas planejam um en-
contro anual e combinam uma 
estratégia para capturar o prato 
principal: crianças. Guiadas 

por um gravador, as crianças 
seguem a trajetória de João e 
Maria e se perdem na floresta, 
quando, como em um passe de 
mágica, encontram uma casa 
feita de doces e, em seguida, 
são capturadas pelas terríveis 
bruxas que pretendem servir 

João na grande festa. Maria, 
que é obrigada a cozinhar para 
engordar seu irmão, cria um 
plano para que possam se livrar 
do trágico fim que os espera. A 
pergunta é: será que eles vão 
conseguir escapar?

Estrelada pelos atores 
Camila Cohen, Pedro Yoan 
Truszko e Leandro Oliveira, 
a peça tem direção e adapta-
ção de Thiago Sak e voz em 
off de Caio Cesar e Flavia dos 
Prazeres. O espetáculo tem 
classificação livre e tradução 
simultânea para Libras (Lín-
gua Brasileira de Sinais). A 
entrada é gratuita e a disponi-
bilidade de ingressos pode ser 
consultada pelo telefone (14) 
3263-0044 ou diretamente no 
Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti, que fica na Rua Cel. 
Álvaro Martins, 790, na Vila 
Nova Irerê.
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DEBATE

MEIO AMBIENTE

PALESTRA

Cotidiano INTERDITADA
A passarela metálica que faz a ligação entre o Jardim Cruzeiro e Parque Residencial 
Rondon fi cará fechada para o trânsito de pedestres na segunda-feira (11). De acordo 
com a equipe da Secretaria de Motomecanização, responsável pelos trabalhos, a 
interdição só não ocorrerá em caso de chuva. A passarela receberá reparos e aplicação 
de piso antiderrapante, o que demandará algumas horas de sol para sua secagem.

Conselho do Idoso realiza 
2ª Conferência Municipal
Evento aborda o tema “Os desafi os de envelhecer no 
século 21 e o papel das políticas públicas”

Flávia Placideli

O Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) de Lençóis 
Paulista realiza a partir 

das 8h da próxima quinta-feira 
(14) a 2ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Lençóis Paulista. O 
evento, que acontece a cada 
dois anos, visa debater pro-
postas e ideias para fomentar 
ações que contribuam para a 
garantia dos direitos dessa par-
cela da população, sobretudo 
no âmbito municipal.

A Conferência, que será rea-
lizada no Espaço Cultural Cida-
de do Livro, neste ano aborda o 
tema “Os desafios de Envelhe-
cer no século 21 e o papel das 
políticas públicas”, que será 
discutido por representantes de 
diversos órgãos que integram a 
chamada rede de garantia dos 

CONFERÊNCIA - Espaço Cultural será palco de 
debate sobre os direitos dos idosos

direitos dos idosos.
No encontro, os debates se-

rão divididos em quatro eixos: 
direitos fundamentais na cons-
trução/efetivação das políticas 
públicas; educação: assegu-

rando direitos e emancipação 
humana; enfrentamento da 
violação dos direitos humanos 
da pessoa idosa; os conselhos 
de direitos: seu papel na efe-
tivação do controle social na 

geração e implementação das 
políticas públicas. 

Segundo a gerontóloga Ná-
dia Placideli Ramos, membro 
do CMI, durante a Conferência 
os idosos serão divididos em 
subgrupos, onde cada grupo irá 
discutir questões relacionados 
à um eixo. “Este é o momento 
que a população idosa possui 
para exercer sua cidadania, co-
brar a implementação das polí-
ticas públicas dirigidas a essa 
população, e realmente ser um 
protagonista social”, destaca.

A Conferência acontece das 
8h às 13h no Espaço Cultural 
Cidade do Livro, que fica na 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
286, no Centro de Lençóis Pau-
lista. “O objetivo desse encon-
tro é assegurar que as propostas 
apresentadas na Conferência 
possam, de fato, virar ações 
que contribuam para garantir 
que os direitos dos idosos se-
jam preservados no nosso mu-
nicípio”, ressalta a gerontóloga 
Nádia Placideli Ramos.

Fiesp promove palestra 
sobre Indústria 4.0 
Evento acontece na próxima quinta-
feira (14) na unidade do Senai

Flávia Placideli

O Departamento de Ações Re-
gionais da Fiesp (Federação 
das Indústrias do Estado 

de São Paulo) promove na próxi-
ma quinta-feira (14), a partir das 
19h30, a primeira reunião do Con-
selho Consultivo das unidades do 
Sesi (Serviço Social da Industria) e 
Senai (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) de Lençóis Pau-
lista. O evento será marcado pela 
realização de uma palestra sobre 
“Indústria 4.0”.

Voltada para empresários, ges-
tores, profissionais de recursos hu-

manos, técnicos e demais interessa-
dos, a palestra “Indústria 4.0” será 
ministrada pelo coordenador de 
relacionamento com a Indústria do 
Senai Campinas, Marcelo Gozelo-
to, que abordará aspectos pertinen-
tes a Indústria 4.0, comandando o 
debate sobre os desafios e os rumos 
da indústria no Brasil e no mundo. 

Os interessados em participar 
do evento devem confirmar presen-
ça através do e-mail: marlimonto-
ro@globo.com. A palestra aconte-
ce no auditório do Senai Lençóis 
Paulista, que fica na Rua Aristeu 
Rodrigues Sampaio, 271, no Jardim 
das Nações.

INDÚSTRIA 
4.0 - Palestra 
acontece 
no Senai 
de Lençóis 
Paulista

Prefeitura promove capacitação de catadores de recicláveis

Ação integra segunda etapa do projeto Agudos Sustentável

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos promove na próxi-
ma quinta-feira (14) mais 

um curso de capacitação ofere-
cido a catadores de materiais re-
cicláveis, como parte do Projeto 
Agudos Sustentável. Desenvolvido 
pela Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, o projeto reúne 

ações sociais, de educação am-
biental, saúde e meio ambiente, 
com destaque para a promoção so-
cial dos catadores. A capacitação 
gratuita será realizada na sede do 
Sebrae, a partir das 13h30. O tema 
é “Como controlar seu dinheiro e 
formalização do MEI”.

O projeto foi lançado no final 
de janeiro, em uma reunião que 
contou com a adesão e o cadastro 

dos catadores. A proposta preten-
de formalizar e profissionalizar o 
trabalho, como forma de promo-
ver a importância ambiental da 
coleta seletiva junto à população, 
ao mesmo tempo em que profis-
sionaliza a atividade.

O projeto foi dividido em 
etapas, depois da identificação e 
cadastro dos coletores, o segundo 
passo é a capacitação e treina-

mento para que possam usar o 
carrinho de mão que será cedido 
pela prefeitura. O equipamento 
foi projetado de forma ergonômi-
ca para minimizar o esforço físico 
dos trabalhadores durante a coleta 
de casa em casa, que passará a ser 
realizada no município pela pri-
meira vez.

“O projeto tem vertente so-
cial, ambiental, profissionalizan-
te, de educação e saúde pública. 
Queremos contribuir para que o 
trabalho dos catadores seja mais 

AGUDOS 
SUSTENTÁVEL 
Projeto foi lançado 
no final de janeiro, 
em uma reunião que 
contou com a adesão 
e o cadastro dos 
catadores

rentável e menos desgastante. 
Para isso, vamos oferecer trei-
namento e capacitação para que 
saiam da informalidade e se pro-
fissionalizem, possam agilizar a 
comercialização do material junto 

às empresas que fazem a compra, 
reduzindo o tempo que esse ma-
terial fica estocado e, assim, gerar 
mais renda às famílias”, destaca 
Leandro Corrêa, secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente.

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Confi ra! A animação da 
galera pela noite len-
çoense e os aniversari-
antes da semana.

Contribuintes já po-
dem enviar suas 
declarações. Prazo 
termina dia 30 de abril.
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Mulher de fi bra
Aos 78 anos, Ady Graça Fernandes dedica boa parte da semana 
ao trabalho voluntário em diferentes instituições

Flávia Placideli

Ajudar o próximo faz bem 
e, para realizar um tra-
balho voluntário, não é 

preciso ser jovem. Disposição 
e solidariedade são os ingre-
dientes indispensáveis para aju-
dar quem precisa. Ady Graça 
Fernandes, de 78 anos, é uma 
dessas pessoas que fazem a di-
ferença no local onde vivem e 
que realizam um trabalho pri-
mordial para a comunidade.

Ela lembra que sempre gos-
tou de ajudar os outros, mas 
tinha pouco tempo disponível 
quando trabalhava formalmen-
te. Ady, ainda muito jovem, aos 
18 anos, iniciou sua carreira 
em Lençóis Paulista como pro-
fessora. Durante toda a vida 
profissional lecionou em muitas 
escolas da cidade, até se tornar 
coordenadora pedagógica, car-
go em que se aposentou. Foi 
quando ela resolveu que iria 
continuar trabalhando para 
manter seu dia ocupado com 
a atividade que tem um nobre 
objetivo: ajudar o próximo.

Tem sido assim há mais de 
20 anos, quando Ady iniciou o 
trabalho voluntário na Rede do 
Câncer, em Lençóis Paulista, 
ajudando no bazar. “Eu lembro 
que na época fui convidada a 
ajudar no local, pois estava pre-
cisando de voluntários e então 
eu fui. Comecei ajudando no 
bazar, na confecção de roupas, 
fazendo crochês, tapetes. Mas 

não permaneci por muito tem-
po no bazar”, conta.

Ady, então, passou a aju-
dar com trabalhos de escritó-
rio, fazendo o preenchimento 
de fichas, recibos, relatórios 
finais, e, principalmente, na 
entrega desses recibos em resi-
dências e em estabelecimentos 
comerciais no Centro de Len-
çóis, e que ajudam o local com 
valores mensalmente. 

A aposentada conta que 
para ela não tem tempo ruim. 
“Tento sempre fazer o meu tra-
balho no período da manhã, 
por conta do sol e do morma-
ço forte, em dias de muito ca-
lor. Mas, não deixo de fazer. E 
em todos os lugares que tenho 
que ir vou a pé, já faço a minha 
caminhada da manhã e ainda 
ajudo com a arrecadação para 
a Rede do Câncer”, diz.

Se manter ativa foi a fór-
mula da longevidade que Ady 
encontrou. Com o voluntaria-
do ela diz que cuida da saúde 
e não tem tempo para adoe-
cer. Ela considera ainda que 
o voluntariado promove um 
sentimento de valorização, 
vínculos afetivos, valorização 
do legado, além de manter 
responsabilidades e disciplina, 
mesmo vivendo uma fase com 
mais liberdade.

Ady é voluntária na Rede 
do Câncer e também ajuda no 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, no grupo de voluntá-
rios do local. Além disso, cuida 

da casa em que vive com seu 
esposo, Mário Fernandes, de 
81 anos, que também adotou a 
causa e a ajuda na entrega dos 
recibos em alguns locais no 
Centro da cidade. 

“Sozinha eu não consegui-
ria. Por isso, me ajudam muito 
meu esposo Mário e também 
minha cunhada Neusa, que faz 
a arrecadação nos locais próxi-
mos de sua residência”, explica. 

Empenho, responsabilidade 
e preocupação são três atitudes 
que não podem faltar no traba-
lho voluntário. Mas, mais do 
que isso, é preciso ter amor e 
satisfação naquilo em que se 
faz. E disso, Dona Ady entende 
muito bem. 

“Mudei minha vida com o 
voluntariado. É um trabalho 
gratificante. Eles sorriem só 
de nos verem chegarmos. Vo-
luntariado não é só preencher 
o tempo livre, é uma coisa de 
amor. Todo o carinho que de-
positamos nesse momento volta 
em dobro. Ajudando a institui-
ção como voluntária, eu recebo 
em troca, atenção, amizades, 
respeito e troca de experiências. 
Como não se apaixonar por este 
trabalho? Enquanto eu puder 
ajudar, eu não desisto”, finaliza. 

VOCAÇÃO - Ady Graça Fernandes atua como voluntária há mais de 20 anos na Rede do Câncer de Lençóis Paulista

AMOR AO PRÓXIMO - Com 
a ajuda de seu esposo, Mário 
Fernandes, Ady faz todo mês 

a arrecadação de valores 
para a instituição

com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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IMPOSTO DE RENDA

Economia PREVENIDOS
O prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda (IR) 2019 - 
exercício 2018 foi aberto nessa quinta-feira (7). Em menos de dois dias, a 
Receita Federal já havia registrado o recebimento de 824.539 declarações. O 
levantamento foi divulgado às 11h dessa sexta-feira (8). O prazo termina às 
23h59 do dia 30 de abril e quem não declarar a tempo está sujeito a multa.
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IMAGEM: REPRODUÇÃO

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?

Contribuintes já podem 
enviar suas declarações

Prazo termina no dia 30 de abril e multa mínima para quem descumprir é de R$ 165,74

Elton Laud

Teve início nessa quinta-
-feira (7) e segue até às 
23h59 do dia 30 de abril, 

o prazo para o envio das de-
clarações do Imposto de Ren-
da (IR) 2019 - exercício 2018 
- à Receita Federal. Todos os 
contribuintes que receberam 
rendimentos tributáveis (salá-
rios, pró-labore ou alugueis, 
etc.) acima de R$ 28.559,70 
em 2018 devem prestar contas 
ao Fisco (confira outros casos 
abaixo). A multa mínima para 
quem apresentar a declaração 
fora do prazo é de R$ 165,74 e 
pode chegar até a 20% do im-
posto devido.

Segundo a Receita Federal, 
são esperadas 30,5 milhões 
de declarações neste ano. Em 
2018 foram recebidas 29,27 
milhões. A declaração pode 
ser feita pelo computador, 
através do programa IRPF 
2019, disponível no site www.
receita.economia.gov.br; pelo 
smartphone ou tablet, por 
meio do aplicativo Meu Im-
posto de Renda, compatível 
com os sistemas Android e iOS 
e disponível no Google Play e 
App Store, respectivamente; e 
também pelo Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC).

Uma das novidades deste 
ano é que serão exigidos CPF 
(Cadastro de Pessoas Físicas) 
para todos dependentes inclu-
ídos na declaração. Em 2017, 
o documento havia passado a 
ser obrigatório para crianças 
a partir de 12 anos e, no ano 
passado, a partir de oito anos. 
Além disso, os contribuintes 
poderão verificar mais rapi-
damente se há alguma diver-
gência ou inconsistência nas 
informações prestadas - o que 
leva as declarações para a ma-
lha fina.

Em 2019, não será obri-

DECLARAÇÃO - Programa para o preenchimento e envio da declaração 
pode ser baixado no site da Receita Federal: www.receita.economia.gov.br

gatório o preenchimento de 
informações complementares 
em Bens e Direitos relaciona-
das a carros e casas. A previ-
são inicial da Receita era que 
essas informações passassem a 
ser obrigatória neste ano, mas 
devido à dificuldade de contri-
buintes de encontrar os dados, 
o preenchimento complemen-
tar não precisa ser feito.

DEDUÇÕES
Além das deduções com 

despesas com saúde (médi-

co, dentista, etc.) e educação 
(escola e faculdade), quem 
tem dependentes e/ou possui 
empregados domésticos pode 
reduzir o imposto a pagar, de 
acordo com alguns limites 
de descontos. O contribuinte 
pode escolher o modelo com-
pleto ou o simplificado para 
enviar sua declaração. Na 
opção pelo desconto simpli-
ficado, é aplicado o desconto 
padrão de 20% (independen-
temente de gastos com saúde 
e educação, por exemplo). O 

limite para esse desconto de 
20% é de R$ 16.754,34.

RESTITUIÇÕES
Quem enviar a declaração 

sem erros, omissões ou incon-
sistências no início do prazo, 
tem maior chance de receber 
mais cedo as restituições do 
Imposto de Renda - idosos, 
deficientes físicos ou men-
tais e portadores de doenças 
graves têm prioridade. O pri-
meiro lote de restituições será 
pago no dia 17 de junho e os 
pagamentos seguem até de-
zembro, para os contribuintes 
cujas declarações não caíram 
na malha fina (confira o cro-
nograma abaixo).

MALHA FINA
Quando entram na malha 

fina, as declarações dos con-
tribuintes ficam retidas para 
verificação de pendências e 
eventual correção dos erros. 
As restituições são pagas so-
mente após a questão ter sido 
resolvida. Para saber se está 
na malha fina, os contribuin-
tes podem acessar o extrato 
do Imposto de Renda no site 
da Receita Federal. Para aces-
sar o extrato do IR é necessá-
rio utilizar o código de acesso 
gerado na própria página da 
Receita Federal, ou certifica-
do digital emitido por autori-
dade habilitada.

VEJA QUEM DEVE DECLARAR O IR:

CONFIRA O CRONOGRAMA 
DE RESTITUIÇÕES DO IR

• Quem teve rendimentos tributáveis (salários, pró-labore 
ou alugueis, etc.) acima de R$ 28.559,70
• Quem recebeu mais de R$ 40 mil em rendimentos isen-
tos, não-tributáveis (doações, rendimentos de poupança, 
etc.) ou tributados exclusivamente na fonte (aplicações de 
renda fi xa, indenizações trabalhistas, etc.)
• Quem teve ganho com venda de bens (imóveis, veículos, 
motos, etc.)
• Quem comprou ou vendeu ações em bolsas de valores
• Quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em 
atividades rurais
• Quem possuía bens com valor superior a R$ 300 mil até 31 
de dezembro de 2018
• Quem passou à condição de residente no Brasil até 31 de 
dezembro de 2018

1º lote - 17 de junho
2º lote - 15 de julho
3º lote - 15 de agosto
4º lote - 16 de setembro
5º lote - 15 de outubro
6º lote - 18 de novembro
7º lote - 16 de dezembro
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - pro-
cedência – 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, desemba-
çador traseiro pneus 
novos e todo revisado. 
Tratar: (14) 99853-2395 
ou (14) 99891-4040

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

GOL G5 POWER 1.6 
2013 Cor prata, único 
dono, completo + 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. 
Conservado. Valor R$ 
24.100. Tratar: (14) 
3263-7103 ou (14) 
98200-3226 (whats)

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

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

FIAT PALIO Essence 
Flex 1.6 16v 4 portas, 
cor branco 37.083 km, 
completo, ar condicio-
nado, direção hidráu-
lica, 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$38.000,00. 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 
expression. 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 CITRO-
EN C3, ano 2006, 
prata, fl ex,33.000km 
originais, direção elé-
trica, 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 

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 PA-
TROAS! Se você 
precisa de emprega-
da doméstica com 
experiência ligue 
para o Sindicato 
das Domésticas (14) 
3263-1923 das 14h às 
17h30

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

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

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

CONTRATA-
-SE PEDREIRO 
com experiência, 
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 bus-
cando um cuidador de 
idoso ou cuidadora 
com experiência e 
ótimas referencias 
estamos à disposição 
imediata para aten-
der suas necessida-
des. 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 
CONEGLIAN Lençóis 
- seu portão está com 
algum problema? 
Fazemos manutenção 
em portões automá-
ticos e correr - troca 
de cabo de aço, kit e 
roldanas, placas de 
motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras 
elétricas ou simples 
- revisão geral. 
Fabricação de portões 
basculante/ correr/ 
social/ grades de 
proteção para vitros 
e portas/ qualquer 
tipo de esquadria 
metálicas. Ligue: (14) 
3263-1148 ou 9 9758-
3585 / 9 9633-7516

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOÃO PAULO 
(Maca.) – Cabeleirei-
ro. Tratar na R: José 
Príncipe Penhafiel, 
160, Jd Príncipe. 
Telefone (14) 99856-
9966

BEM ESTAR – Clí-
nica de fisioterapia, 
atendemos todos os 
convênios. Tratar na 
R: José do Patro-
cínio, 511, Centro. 
Telefone (14) 3264-
8420 c/ Dr. Danilo / 
Dra. Joyce

MARCENARIA 
MORETTI – Irmãos 
Moretti desde 1960 
– Especializada em 
armários embutidos, 
estantes, copa e 
cozinha em fórmica, 
móveis sob enco-
menda. 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 
– Atendimento para 
toda a região!

GRÁFICA LENÇÓIS 
Comunicação Visual 
e impressos. AV 
Jácomo Nicolau Pac-
cola nº 412. Tratar 
(14) 3264-4200/ (14) 
98153-2890 ou por 
e-mail graficalen-
cois@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 CAL-
CULAR seu Seguro 
Novo ou Renovação, 
faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua XV de 
Novembro, 269 Centro 
- Lençóis Paulista 014 
3263 3803/ 014 99884-
3777

WR- SERVIÇOS 
limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, pisci-
na e pinturas em geral. 
AV: Dante Andreoli 
nº 365-Monte Azul. 
Tratar com Waldyr (14) 
99815-4447 ou (14) 
98106-0858

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

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

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800118023 
ou (14) 99650-3279

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

UM SENHOR JORNAL

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕESSERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Residên-
cias 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCURA-SE 
DIARISTA com 
experiência, 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 forma-
ção na área. Contato 
(14) 99632-0888

CONSÓRCIO 
CONTEMPLADO 
crédito R$ 303 mil 
p/ comprar imóvel e 
capital giro - quero 
R$ 35 mil transfiro o 
saldo (14) - 99668-
8192 (particular)

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

RESTAURANTE 
VIAJANTES - 
Marmitex, 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. Saborear 
vários sabores deli-
ciosos e passar horas 
aconchegantes. 
Tratar na AV: Brasil, 
nº 722 ou ligue (14) 
3263-0204/ 3263-
2620.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE FONTES 
de água para decora-
ção 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)  

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 – Cam-
pos do Jordão com 
pousada 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 
repertório ecléti-
co, que prioriza a 
harmonia vocal e a 
suavidade femi-
nina. 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 fi nal de 
ano chegando, venha 
fi car diva com uma 
super maquiagem. 
Vou até você!. Valor 
acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bru-
na Santiss Makeup

SALÃO DE FESTA 
– PADRE SALUS-
TIO – sala ampla p/ 
recepção,2 banheiros, 
churrasqueira inox, 
piscina.

IMOBILIÁRIA 21 
tels. (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02369

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

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

ED JACARANDÁ – 
vende-se apartamento 
com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro 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 
terreno 253 m2 
Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, 
Garagem 3 carros, Ba-
nheiros. Infraestrutura 
completa ideal para 
aluguel Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. 
ZILLO, 03 dormi-
tórios (1armario 
planejado), sala 
estar, sala de jantar, 
cozinha planejada 
c/ forno e cooktop 
embutidos, 02 
banheiros, área 
c/ churrasqueira, 
lavanderia coberta, 
garagem para 02 
carros. Valor R$ 
270,000.00 (negociá-
vel). Aceita financia-
mento. Tratar: (14) 
99821-7389 ou (14) 
99184-2567

VENDE-SE APAR-
TAMENTO Vitória 
Régia armários e 
guarda roupas em-
butidos, 03 quartos, 
sendo uma suíte 
e uma excelente 
garagem – valor R$ 
360.000,00. Tratar: 
(14) 3264-4195 ou 
(14) 99796-9357.
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CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

CHÁCARA ENGE-
NHO c/ salão p/ 
casamentos, bodas, 
aniversários, formatu-
ras, confraternizações 
em geral. Tratar (14) 
98175-0133/98175-
0076

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

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

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

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

RESIDENCIAL ATA-
LAIA 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 banhei-
ros com armários, 
01lavabo, cozinha 
ampla com armários, 
área de serviço, 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 con-
trole, 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 cli-
nica 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 TEMPO-
RADA –apartamento 
para 8 pessoas,1 
garagem,1 quadra da 
praia das Pitanguei-
ras,2 quadras do 
shopping. Contato 
(14)997727315

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

CASA – Centro – 2 
quartos,1 sala,1 coz,1 
copa,1 Lavandera,1 
banh,1 garagem co-
berta, quintal cimen-
tado. Imobiliária 21 
tels. (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02445

CASA – Rondon – 2 
quartos,1 sala,1 
copa/coz,2 banh,1 
lavanderia,1 gar 
cob. Imobiliária21 
tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02713

CASA – V. CAPOANI 
- 2 quartos,1 sala,1 
copa,1 coz ampla,1 
lavanderia interna,1 
banh,1 churrasq c/ 
pia, quintal amplo. 
Imobiliária 21 tels. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02739

CASA – J. Caju – 2 
quartos,1 sala,1 
banh,1 coz,1 
lavanderia,3 garg 
(1 cob),1 churrasq. 
Imobiliária 21 tels. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02479

CASA – UBIRAMA 
– 2 quartos,1 suíte,1 
sala,1copa,1 coz,1 
lavanderia,1 banh,2 
gar cob. Imobiliária

21 TELS. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02433

CASA – MARIM-
BONDO – 4 quartos,3 
suítes,2 salas,1 
coz americana, 
área de serviço,3 
gar cob,2 churrasq. 
Imobiliária 21 tels. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02555

CASA – MARIM-
BONDO – 3 quartos,2 
salas,1 suíte,2 
coz,1 banh,4 gar 
cob. Imobiliária 21 
tels. (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02586

CASA – MONTE 
AZUL – 2 quartos,1 
suíte,1 sala,1 coz,2 
banh,1 lavanderia, 
deposito, churrasq. 
Imobiliária 21 tels. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02392 

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

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

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

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

S. COMERCIAL – 
NÚCLEO – sala ampla 
com divisoria,1 banh, 
estacionamento na 
frente. Imobiliária 
21 tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02105

S. COMERCIAL – PQ 
ELIZABATH – (piso 
inferior) 1 recepção 
– 1 sala espera,1 
sala grande,2 banh, 
(piso superior) 1 coz 
pequena,1 sala gran-
de,1 área de serviço,1 
banh. Imobiliária 21 
tel (14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02333

S. COMERCIAL – 
ANTONIETA – 1 sala 
grande,1 banheiro. 
Imobiliária 21 tels. 
(14)32360021/ 
(14)997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br. Cód 02354

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

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

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

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

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

VENDE-SE SÍTIO 
- Gleba A - Bairro Cam-
pinho. 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. Tra-
tar: (14) 99650-0053 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV na 
Rua: Armando Baptis-
tela, lote 15, quadra 26, 
221,85m², R$90.000,00. 
Tratar: (14) 99118-9928.

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

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 – SANTAN-
GELO 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.
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Sociedade

Manoella, Rayanne e Bruna, na Cia da Esfiha

Henrique e Carol, na Pizzaria Hábil

Adriele, Diego e Geisy, na Cia da Esfiha

Vera, Euclidio e Silvia, na Pizzaria Hábil 

Juliana e Irani, na Cia da Esfiha 

André e João Otavio, na Pizzaria Hábil

Tiago, Larissa e Mirelle, na Cia da Esfiha

Inês, Rose e Paulo, na Pizzaria Hábil 

Ana Livia, André e Fabiana, na Cia da Esfiha
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A noite de Lençóis Paulista continua repleta de gente animada. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

MAIS UMA PRIMAVERA - Laura Silva faz 
aniversário neste sábado (9) e celebra o dia 
de festa ao lado da família e dos amigos, que 
fazem votos de felicidades e realizações!

FESTA - Micaelli Maganha Oliveira completa 
sete aninhos na terça-feira (12) e recebe o 
carinho dos pais, Micheli e Ricardo, da irmã 
Monique e toda a família. Tudo de bom!

IDADE NOVA - Arielle Talarico inaugurou uma 
nova etapa nessa sexta-feira (8) e comemorou 
a data especial com os amigos e familiares, 
que desejam a ela muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

PALESTRA - Membro da 
equipe BDS (Beyond Digital 
Solutions), Dr. Alexandre 
Rayes ministrou uma palestra 
sobre novas tecnologias 
em odontologia digital. O 
curso teve como foco os 
profissionais da área e foi 
realizado no final do mês 
passado, em Curitiba, capital 
do Paraná.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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8 de março
Dia Internacional da Mulher

Desigualdade salarial 
ainda predomina 
entre os sexos
Estudo do IBGE aponta que mulheres ganham, 
em média, 20,5% a menos do que os homens

Elton Laud

Ontem (8) foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher, 
data que marca a luta árdua 

e constante da classe feminina por 
igualdade. É notório que ao longo 
dos anos as mulheres tiveram gran-
des conquistas nos campos social, 
profissional e político, mas não há 
como negar que ainda existe um 
longo caminho a ser percorrido. 
Prova contundente disso é o estudo 
de “Diferença do rendimento do 
trabalho de mulheres e homens nos 
grupos ocupacionais - Pnad Contí-
nua 2018”, feito pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística)  
e divulgado nessa sexta-feira.

De acordo com o estudo, no ano 
passado as mulheres representavam 
45,3% das 56,4 milhões de pessoas 
que compunham a força de trabalho 

do país, mas tinham remuneração 
equivalente a apenas 79,5% do salá-
rio pago aos homens. O rendimento 
médio total das mulheres ocupadas 
com idade entre 25 e 49 anos foi de 
R$ 2.050, enquanto o dos homens 
do mesmo grupo etário chegou a R$ 
2.579. O valor médio da hora traba-
lhada foi de R$ 13 para as mulheres, 
o que correspondia a 91,5% da hora 
trabalhada para os homens, que che-
gava a R$ 14,2.

O IBGE também contatou que 
existe tendência de queda no rendi-
mento das mulheres em relação ao 
dos homens conforme o avanço da 
idade. Em 2018, as mulheres de 25 
a 29 anos recebiam 86,9% do ren-
dimento dos homens; na faixa etária 
de 30 a 39 anos, a relação recuou 
para 81,6%; já no grupo de 40 a 
49 anos, houve queda para 74,9%. 
Segundo o relatório, a alteração está 

com nível superior registrou maior 
crescimento entre as mulheres no 
período de 2012 a 2018, passando 
de 16,5% para 22,8%, enquanto 
que entre os homens o índice su-
biu de 13,1% para 18,4%. Porém, 
apesar do aumento na escolarida-
de, o levantamento revela que as 
diferenças salariais se mantêm, 
com o menor salário entre as 
mulheres sem instrução ou com 
ensino fundamental incompleto 
(R$ 880) e o maior salário entre 
os homens com ensino superior 

completo (R$ 5.928).
Na separação por cor e raça, a 

diferença salarial média entre mu-
lheres e homens é maior entre as 
pessoas de cor branca. Enquanto 
que as mulheres brancas recebem 
o equivalente a 76,2 do salário 
dos homens brancos, as mulheres 
pretas e partas têm rendimento 
que representa 80,1% do ordena-
do dos homens pretos e pardos. 
O que poderia representar algo 
positivo, na verdade, indica outro 
problema de ordem social. Para 

o IBGE, a desigualdade menor 
pode estar relacionada à maior 
participação em ocupações de 
rendimentos mais baixos, muitas 
vezes, baseadas em piso mínimo.

Como é possível constatar, 
a luta por igualdade ainda está 
longe do fim. Enquanto isso não 
acontece, O ECO aproveita esta 
edição para fazer uma singela 
homenagem às mulheres, aqui 
representadas por algumas lenço-
enses de garra e fibra. Parabéns a 
todas pelo dia!

relacionada à redução da jornada 
média de trabalho. Enquanto que 
na faixa de 25 a 29 anos as mulhe-
res trabalhavam cerca de 3,6 horas 
a menos que os homens, no grupo 
de 40 a 49 anos a diferença chegou 
a 5,4 horas.

Considerando as ocupações 
selecionadas no estudo, a participa-
ção das mulheres foi maior entre os 
trabalhadores dos serviços domés-
ticos em geral (95%), professores 
do ensino fundamental (84,0%), 
funcionários de limpeza de interior 
de edifícios, escritórios, hotéis e 
outros estabelecimentos (74,9%) e 
atendentes de centrais de relaciona-
mento (72,2%). No grupo de direto-
res e gerentes, as mulheres tinham 
participação pequena (41,8%) e 
mantinham rendimento médio bem 
inferior ao dos homens, de R$ 4.435 
contra R$ 6.216, o que correspondia 
a 71,3%.

No que diz respeito ao nível 
de instrução, o estudo indica que 
o percentual de pessoas ocupadas 

BALANÇA - Rendimento médio das mulheres ainda é 20,5% menor do que os dos homens no Brasil
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São as mulheres da Zilor inspirando outras 
mulheres e produzindo açúcar, etanol e 

alimentos para o Brasil e o mundo!

 Em 1959, a Zilor foi a primeira empresa do setor a contratar mulheres 
para trabalhar no processo de empacotamento do açúcar refinado.

Angela Fermino, voluntária da Rede do Câncer Luciana Casali, empresáriaCarmem Ingrácia de Almeida Moreira, presidente da Apae Luciana Crespilho Rodrigues, assistente administrativoCíntia Duarte, vice-prefeita Maria Aparecida Fonseca, aposentada

Cláudia Caçador, maquiadora Maria Ângela Trecenti Capoani, voluntária do AsiloDaici de Oliveira Sasso, dona de casa Maria Helena de Lima, aposentadaDebora Sacilotto Paccola, dentista Maria José de Mattos, aposentada

Elizandra Almeida, dentista Maria Luiza Anastácio, podólogaIsabel de Fátima Santos, empregada doméstica Shirley Prandini, cabeleireiraJoice Oliveira, comerciante Vilma Lopes da Silva, comerciante

Mulher que todos os seus dias sejam de bençãos, paz, respeito, alegrias e muito amor. Parabéns a todas as mulheres lençoenses!
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