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Sol e aumento de 
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Pancadas de chuva à 
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PM sugere proibir 
estacionamento  
de veículos no 
Teatro e Itamaraty
Locais registram metade das ocorrências de 
perturbação do sossego registradas em Lençóis

O número de ocorrências 
de perturbação do sossego re-
gistradas em Lençóis Paulista 
tem atingido altos níveis, o que 
tem preocupado as autoridades 
locais. Um levantamento re-
alizado pela 5ª Cia de Polícia 
Militar aponta que apenas nos 
últimos seis meses foram feitos 
mais de 450 chamados do tipo 
pelo 190, o que revela uma mé-

dia superior a 75 registros por 
mês. O problema pode resultar 
em uma medida enérgica que 
visa conter aglomerações no-
turnas de pessoas nos locais 
onde têm ocorrido a maior 
quantidade de casos. A suges-
tão é combater o problema com 
a proibição do estacionamento 
de veículos nos locais citados 
a partir da meia noite.
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A5

EMPREGO

Prefeitura de Lençóis abre 1.800 vagas para 
curso de qualifi cação para ajudante geral A3

MACATUBA TEATRO

Unimed inaugura
Pronto Atendimento 
neste sábado (16)

Regina Duarte 
chega a Lençóis 
com “Volta ao lar”

A Unimed inaugura hoje (16), às 
9h, um Pronto Atendimento na cidade 
de Macatuba. O serviço será prestado 
em uma sala alugada junto à Irmandade 
da Santa Casa de Macatuba. No local, 
além do atendimento aos benefi ciários 
da Unimed, também serão realizadas 
consultas particulares e pelo Bradesco 
Saúde. O PA atenderá de segunda a sexta-
-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, do-
mingos e feriados das 8h às 20h.

Neste domingo (17), às 20h, o 
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti 
recebe a peça “Volta ao lar”, estrela-
da pela atriz Regina Duarte, com par-
ticipação dos atores Igor Kovalewski, 
Ivan Bellangero, João Carlos Filho, 
Maurício Agrela e Rodrigo de Castro. 
O espetáculo, promovido pela Alic 
(Associação Lençoense de Incentivo 
à Cultura), tem entrada gratuita, mas 
os ingressos estão esgotados.

COPA LENÇÓIS

Rodada defi ne últimos 
classifi cados A6

PROCESSO SELETIVO

Etec abre inscrições 
para professores A3

BOREBI

Grêmio Cecap e 
Caiuby disputam 
título do Regional

Chegou o grande dia. Depois de 
mais de dois meses de disputa, o tí-
tulo do 3º Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Borebi será deci-
dido na tarde deste domingo (17). A 
fi nal da competição será disputada 
entre Grêmio Cecap (Lençóis Pau-
lista) e Caiuby FC (Boa Esperança 
do Sul). O confronto, marcado para 
às 15h, acontece no Estádio Muni-
cipal Antonio Carlos Vaca. A6

LITERATURA

Lençoense é 
selecionado para 
antologia poética

Na próxima quinta-feira (21), 
comemora-se o Dia Mundial 
da Poesia, que tem o propósito 
de promover a leitura, escrita e 
publicação desta arte através do 
mundo. Por este motivo, con-
tamos um pouco da história de 
Fabiano Alves, poeta lençoense 
que teve uma de suas poesias se-
lecionadas para compor a antolo-
gia poética “Poetize 2019”. B1

B2 A7

A comunidade católica de Lençóis Paulista vivenciará um momento ímpar na próxima terça-feira (19). Após três 
meses de muita expectativa e preparação espiritual, ocorrerá a ordenação episcopal do monsenhor Carlos José de 
Oliveira como bispo da Diocese de Apucarana, no Paraná. A cerimônia, que tem início às 19h, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, contará com a presença de diversas autoridades, entre elas o núncio apostólico do Brasil, 
Dom Giovanni D’Aniello, representante direto do Estado do Vaticano e, por consequência, do Papa Francisco.
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Opinião
PARA PENSAR
 “O mundo não será destruído por aqueles 

que fazem o mal, mas por aqueles que 
assistem sem fazer nada.”

Albert Einstein.

FRASE
 “Em média, cada viatura que se desloca para atender uma ocorrência dessas 

‘perde’ 26 minutos. São quase 35 horas por mês. Tempo que essas viaturas 
poderiam estar patrulhando outros pontos da cidade e evitando crimes.”

tenente Rodrigo Franco, sobre ocorrências de perturbação do sossego.
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Direito de um, 
direito do outro

A 
edição deste sábado (16) 
traz um assunto que cer-
tamente vai gerar bas-

tante debate na sociedade 
lençoense. A sugestão/reco-
mendação da Polícia Militar 
para que a Prefeitura Munici-

pal proíba o estacionamen-
to de veículos em algumas 
áreas de Lençóis Paulista a 
partir da meia-noite. 

Os focos são o entorno 
do Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti e a região do Jar-

dim Itamaraty. A justifi cati-
va é o aumento no número 
de ocorrências de pertur-

bação do sossego nesses 
locais, que representam, se-
gundo levantamento da pró-
pria Polícia Militar, quase me-
tade dos casos ocorridos nos 
últimos seis meses.

É sabido que tais locais são 

frequentados, em sua grande 
maioria, por jovens lençoen-
ses. Ocorre que, ao que pare-
ce, parte desses frequentado-
res estão cometendo excessos 
que estão incomodando mora-
dores das redondezas. É certo 
que nem todos que se reúnem 
nesses locais compactuam 
com certas atitudes, porém, 
neste caso, todos devem so-
frer as consequências.

Todos têm o direito de se di-
vertir, assim como todos têm o 
direito de exigir paz no confor-
to de seus lares. Se o espaço 
do outro, no caso dos morado-
res, não está sendo respeita-
do, alguém precisa intervir. É 
justo. Mas também é justo que 
se pense em uma solução para 
o outro lado, o dos que que-
rem apenas um local para en-
contrar os amigos.

AUDIÊNCIA
A Câmara Municipal 

de Lençóis Paulista rea-
lizou na noite da última 
quinta-feira (14) a audi-
ência pública para dis-
cutir o destombamento 
do Estádio Municipal Ar-
changelo Brega (Bregão). 
A convocação, feita pela 
Comissão de Educação, 
Saúde, Assistência Social, 
Cultura, Lazer e Turismo 
da Casa de Leis visava 
obter subsídios para a de-
cisão dos vereadores que 
a compõe no que diz res-
peito à revogação da Lei 
que tornou o local patri-
mônio histórico municipal.

SEM SEGURANÇA
Para os que não se 

recordam ou acompa-
nharam, o Bregão está 
interditado desde o dia 
7 de julho de 2017, por 
determinação do Minis-
tério Público. Na ocasião, 
o promotor de Justiça Ne-
ander Antônio Sanches, 
encaminhou um ofício ao 
prefeito recomentando 
que a medida fosse ime-
diatamente tomada por 
conta da constatação de 
diversos problemas que 
colocariam em risco a se-
gurança dos usuários do 
local, que recebia jogos 
dos campeonatos ama-
dores e aulas de escoli-
nhas futebol.

NA MESA
Para a audiência, além 

dos vereadores Leonardo 
Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (PPS), 
João Miguel Diegoli (MDB) 
e Diusa Furlan (Rede), 
respectivamente presi-
dente, vice-presidente e 
relatora da referida co-
missão, a mesa contou 
com o assessor jurídico 
do Legislativo, Dr. Anto-
nio Carlos Rocha. Duran-
te cerca de quatro horas, 
eles ouviram questiona-
mentos e posicionamen-
to de pessoas favoráveis 
e contrárias ao projeto de 
destombamento.
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Massacre de Suzano exige ação
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves
é dirigente da ASPOMIL (As-

sociação de Assistência Social 
dos Policiais Militares de São 
Paulo)

Estamos todos de luto pelas 
vítimas do brutal aconte-
cimento de Suzano. Aquilo 

que ocorre com mais frequência 
em terras distantes agora está 
presente entre nós. É verdade 
que não se trata da primeira vez 
no Brasil. Do mesmo padrão foi 
o ataque de 2011 em Realengo 
(Rio de Janeiro), onde 12 alunos 
morreram e 13 fi caram feridos. 
Isso sem dizer de outros de me-
nor repercussão ou data mais 
distante e, principalmente, da 
rebeldia e do medo estabeleci-
dos nas escolas onde professo-
res, alunos e servidores são fre-
quentemente agredidos e até 
mortos. Quem procura culpados 
ou tenta identifi cá-los entre de-
safetos ou portadores de orien-
tação política diferente da sua, 
está no mínimo equivocado. A 
maior culpa é da imprevidência 
de todos diante das transforma-
ções do perfi l da sociedade.

Todos se omitiram quando 
nada fi zeram ao ver valores hu-
manos, sociais e morais subs-
tituídos por hábitos de culturas 
estranhas à do povo brasileiro. 
Muito do que se agregou à vida 
do jovem exige poder aquisiti-
vo de que a maioria dispõe e, 
daí, vieram o desencanto e a 
revolta. As políticas superpro-
tetoras, em vez de protegê-los, 
estabeleceram a impunidade e 
enfraqueceram a autoridade da 
família. O jovem, por ser impu-
ne, fi cou exposto, inclusive à 
cooptação pelo crime. Deu no 
que deu. Temos hoje um mega-
problema, talvez até maior do 
que nos Estados Unidos onde, 
apesar do alto índice de ataques 
do gênero, não vigoram a impu-
nidade e nem as mistifi cações a 
que é exposto o jovem brasilei-
ro que, apesar de ser considera-
do vítima da sociedade, é aban-

donado à própria sorte.
Em vez de pensar em refor-

ço policial nas escolas, o que 
é impraticável e inefi ciente, é 
preciso resgatar o jovem, mo-
tivando-o com cartilhas, pales-
tras que defi nam o bullyng, o 
fortaleçam para não sofrer e o 
conscientizem para não prati-
car. Que, da mesma forma que 
se ministra sexo hoje em dia, 
não se esqueça de civismo, ci-
dadania e princípios sociais que 
o possam levar a viver melhor, 
respeitando e sendo respeitado 
pelos seus pares. Todo esforço 
para readquirir o equilíbrio é 
fundamental. Dele dependerão 
as próximas gerações. Precisa-
mos melhor cultivar os valores 
humanos em nossos jovens 
para que eles, além de se bene-
fi ciarem, sejam os futuros mul-
tiplicadores.

O que levou ao massacre de 
Suzano não é um problema me-
ramente policial. É muito mais 
o que isso. É a comprovação da 
falência do pacto vigente. A so-
ciedade não foi capaz de com-
preender as transformações 
das últimas décadas. Para evi-
tar a possibilidade de chorar ou-
tras vítimas desse mesmo tipo 
de ocorrência, é preciso agir. 
Buscar com sinceridade e sem 
aquela “certeza” que alguns 
procuram demonstrar, as razões 
desse estado de coisas. Lutar 
pela reestruturação da família 
e sua autoridade, pelo atendi-
mento às necessidades básicas 
dos jovens e, principalmente, 
pela reaquisição do equilíbrio. 
Não pode persistir o sistema de 
liberdade ampla geral e irrestri-
ta onde o jovem só tem direi-
tos, não tem obrigações e os 
pais e professores perderam a 
autoridade.  É uma necessidade 
que transcende aos superados 
conceitos políticos de esquerda 
e de direita e exige muito tra-
balho, responsabilidade e foco. 
Não se pode penalizar o jovem, 
mas também não dá para conti-
nuar fazendo-o social e fi losofi -
camente irresponsável.

O TRIO
A Prefeitura Munici-

pal foi representada por 
três secretários enviados 
pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB), Ra-
ílson Rodrigues, de Admi-
nistração, Licinio Offerni 
Neto, de Obras e Infraes-
trutura, e Rodrigo Fava-
ro, de Negócios Jurídicos, 
que foram incumbidos de 
falar sobre os diversos 
aspectos que envolvem 
o problema do estádio, 
até mesmos os que fu-
giam do real objetivo da 
audiência, que pretendia 
- ou deveria pretender 
- discutir única e exclu-
sivamente a questão do 
destombamento.

UM POR VEZ
Alguns dos presentes 

que fi zeram uso da pa-
lavra, todos contrários 
ao destombamento, de-
monstraram preocupação 
com o futuro do Bregão. 
Para eles, ao aprovar o 
projeto de lei que revo-
ga o título de patrimônio 
histórico, os vereadores 
estariam sentenciando o 
fi m do estádio, que pode-
ria ser vendido pela Pre-
feitura Municipal. Ocorre, 
porém, como explicou o 
secretário Raílson Rodri-
gues, que para que uma 
possível venda seja efe-
tuada no futuro é neces-
sário que um projeto feito 
com esta fi nalidade passe 
pela Casa de Leis, o que 
não é o caso.

SIM E NÃO
É obvio que nada im-

pede que isso aconteça, 
afi nal, como já é público e 
notório, uma reforma para 
deixar o local em perfeitas 
condições de uso, aten-
dendo a todas as exigên-
cias normativas da legisla-
ção vigente, obrigaria um 
alto investimento que os 
cofres públicos não dis-
põem. O valor apresenta-
do é de aproximadamen-
te R$ 2,5 milhões, mas o 
levantamento é de 2018 

e pode sofrer reajuste 
dependendo dos valores 
atualizados dos materiais 
e serviços necessários.

ÓBVIO
Parece claro que se a 

solução encontrada for 
a reforma esse dinheiro 
precisará vir de fora, dos 
governos Federal ou Esta-
dual. Para que isso ocorra, 
é necessário muito empe-
nho dos vereadores junto 
a seus contatos em Brasí-
lia e São Paulo. Algumas 
tentativas já foram até 
feitas pelos vereadores 
Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSDB), e 
Jucimário Cerqueira dos 
Santos, o Bibaia (PV), mas 
a tarefa é bem mais com-
plicada do que parece.

MAIS EMBAIXO
A tentativa de viabilizar 

a reforma do Bregão esbar-
ra não apenas na difi culda-
de de obter recursos, mas 
também em irregularidades 
acerca de documentações e 
outras questões envolven-
do o estádio. É difícil prever 
o que vai acontecer. Tudo é 
incerto e sem uma solução a 
curto prazo no horizonte. O 
que se sabe, por hora, é que 
muitos são contra à venda e 
muitos são contra a reforma. 
Para que qualquer uma des-
sas medidas seja tomada 
é necessário o destomba-
mento. Ponto fi nal.

SIMPLES ASSIM
A comissão deve se 

reunir nos próximos dias 
com os demais vereadores 
para discutir o projeto para 
só depois emitir o parecer 
favorável ou não. Depois 
disso, o texto estará libe-
rado para a apreciação do 
plenário do Legislativo, 
que, por sua vez, indepen-
dentemente do parecer de 
Dudu, João Miguel e Diu-
sa, vai decidir se o Bregão 
continua ou não sendo 
um patrimônio tombado. 
O que virá depois e quan-
do virá, ninguém sabe. Só 
aguardando para ver.
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SEBRAE MÓVEL 
Na segunda-feira (18), o Sebrae Móvel estará no Centro do Empreendedor de Lençóis Paulista (Rua 
Coronel Joaquim Gabriel, 11, no Centro), das 10h às 16h. O objetivo é orientar empreendedores sobre 
formalização e planejamento dos negócios, apresentar ferramentas de gestão, transmitir conhecimento 
sobre questões do cotidiano da empresa e incentivar melhorias nos resultados dos empreendimentos. Os 
interessados devem comparecer ao local munidos da documentação pessoal. Para quem possui empresa 
é necessário apresentar também o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). O atendimento é gratuito.

Cidade

EMPREGO

PROCESSO SELETIVO

A3

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página A3. Valor da publicação R$ 621,10.

A Comissão Examinadora, TORNA PÚBLICO, aos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo para Estagiários 
– Edital 01/2019, da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, o que segue:

1 – Resultado preliminar da prova escrita de múltipla 
escolha e prova escrita dissertativa (somente para 
Pedagogia – Secretaria da Educação) conforme 
especifi cado no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
PARA ESTAGIÁRIOS – Nº 01/2019 dos Cargos / Áreas:
- Administração – Médio
- Administração – Superior
- Direito
- Educação Física - Secretaria de Educação

- Educação Física 
- Pedagogia – Secretaria de Assistência Social 
- Pedagogia – Secretaria de Educação

2 – A lista dos candidatos em ordem alfabética, consta do 
ANEXO I.

3 – Faz publicar o presente resultado, para conhecimento 
dos interessados.

Lençóis Paulista, 15 de março de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humanos

ANEXO I

RESULTADO PRELIMINAR
Administração – Médio

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

44.098 BEATRIZ BARIANI ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

44.059 BRUNO GABRIEL SOARES BARBOSA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

43.974 DAIANE DINIS RODRIGUES ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 15,0

44.061 DANIELA MARIA ROMÃO BELMONTE ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 13,0

43.976 DANIELLE CAROLINE DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 15,0

44.079 DANIELLY CAROLINA CELESTINO ANGELICO ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 19,0

43.955 JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 14,0

44.040 JOSIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 22,0

44.078 KARINA VITAL DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 19,0

44.033 LETICIA ELAINE SANTOS ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 19,0

44.046 LETICIA RAFAELA PEREIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 18,0

44.006 LIVIA ISABELE CLARO ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

44.095 LUIS FELIPE MORAIS DE OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 10,0

44.016 MICHAEL MÁRCIO REZENDE DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 13,0

43.952 MISAELI LINDALVA ALVES ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 18,0

44.112 SHALIZA DA SILVA OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 12,0

Administração – Superior

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

44.038 ANDRÉ GONÇALVES BOAVENTURA ADMINISTRAÇÃO 15,0

43.960 DEBORA DE OLIVEIRA SILVA ADMINISTRAÇÃO 18,0

44.054 JESSICA DA SILVA FREITAS ADMINISTRAÇÃO 12,0

44.076 TAIANE DE ALMEIDA CORDEIRO ADMINISTRAÇÃO 15,0

44.064 THAINARA SIMÕES CAROLINO ADMINISTRAÇÃO 8,0

43.982 VIVIANE CASSIA DE LIMA CASTRO ADMINISTRAÇÃO 14,0

Direito

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

44.074 ABNER LEVI DE CAMARGO DIREITO 20,0

43.906 AMANDA MYKAELE RODRIGUES DA SILVA DIREITO 18,0

43.915 ANA FLÁVIA GRAMA MACHADO DIREITO 15,0

43.941 BIANCA MAIARA VALESI TOME DIREITO 24,0

43.980 CÁLITA CARDOSO DOS SANTOS DIREITO 14,0

43.957 DANILO RIBEIRO DIREITO 21,0

43.934 FERNANDA CAIRES DE SOUZA DIREITO 11,0

44.018 FLÁVIA CRISTINA ANDREOTTI DIREITO 19,0

43.901 GUILHERME FOGANHOLI ABERCONI DIREITO 19,0

43.998 IZABELE DANTAS PEREIRA DIREITO 20,0

43.979 LARISSA DA SILVA BARBOSA DIREITO 23,0

44.075 LUCAS DANIEL PIRES DA ROSA DIREITO 12,0

44.081 MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO POLA DIREITO 21,0

44.057 MATHEUS JOSÉ MALAGI DIREITO 18,0

44.044 NÁGILA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA DIREITO 11,0

43.973 NATÁLIA LOPES DE ARRUDA DIREITO 15,0

44.017 NICOLE RIBEIRO BRANDI DIREITO 19,0

Educação Física - Secretaria de Educação

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

44.042 CLÓVIS SOARES FERREIRA NETO EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 15,0

44.043 DENISE ALEXANDRE DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 13,0

44.102 DENISE CRISTINA DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 13,0

43.969 GABRIELE MARIA DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 20,0

44.107 JULIANA CELESTINO LOPES CRUZ EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 12,0

44.063 LUIS RODRIGO DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 13,0

44.110 MARCELA EMILIANA RABELO EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 10,0

44.056 PEDRO LUIZ DE ALMEIDA NETO EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 14,0

44.087 VITÓRIA MARIA DA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO 18,0

Educação Física

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

43.956 FRANCIELI DE OLIVEIRA SILVA EDUCAÇÃO FÍSICA 15,0

44.090 GABRIEL BRASILIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8,0

44.025 RENAN DE SOUZA CALHEIRA EDUCAÇÃO FÍSICA 11,0

43.948 WILIAM MIRANDA DE SOUZA EDUCAÇÃO FÍSICA 17,0

Pedagogia – Secretaria de Assistência Social

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

43.924 BEATRIZ GUIARI FRANCO PEDAGOGIA - ASSIST. SOCIAL 17,0

44.084 ISADORA LAÍS BIASI PEDAGOGIA - ASSIST. SOCIAL 18,0

43.964 JAQUELINE INACIO DE LIMA PEDAGOGIA - ASSIST. SOCIAL 8,0

44.026 LAIS AMANDA GASPAROTTO PEDAGOGIA - ASSIST. SOCIAL 12,0

44.067 QUEREM HAPUQUE CRISTINA PEREIRA PEDAGOGIA - ASSIST. SOCIAL 17,0

Pedagogia – Secretaria de Educação

INSCRIÇÃO NOME CARGO OBJETIVA DISSERTATIVA

43.950 AMANDA CRISTINA DA SILVA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 14,0 19,7

43.923 BEATRIZ GUIARI FRANCO PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 16,0 19,4

44.003 BIANCA APARECIDA MARTIN XAVIER PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 14,0 20,0

44.001 DANIELE ONDINA BERCIO RODA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 17,0 20,0

44.010 DENICE NATALIA CAVASSUTI DE SOUZA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 17,0 20,0

43.988 ELCE JANE DA SILVA SOUZA CAVALCANTE PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 10,0 20,0

44.002 ELIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 18,0 20,0

43.912 FERNANDA CONELGIAN CARLETTI PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 14,0 19,7

44.008 FLÁVIA ANGELITA SALGADO PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 19,0 20,0

43.986 FRANCIELE CRISTINA PACCOLA ROSSINI INÁCIO PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 19,0 20,0

43.904 ISABELA BOECHART PEREIRA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 18,0 20,0

44.085 ISADORA LAÍS BIASI PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 22,0 20,0

43.965 JAQUELINE INACIO DE LIMA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 15,0 20,0

44.121 JESSICA PACCOLA DE MELO PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 14,0 20,0

44.089 JOELMA APARECIDA DA SILVA TOMAZ PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 7,0 20,0

44.053 MARIA EDUARDA MALAGI PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 17,0 20,0

43.909 MYRELLA KATELIN DA SILVA LOPES PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 12,0 20,0

43.942 PAMELA DE MACEDO DANTAS RIBEIRO PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 15,0 20,0

44.068 QUEREM HAPUQUE CRISTINA PEREIRA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 15,0 19,4

44.077 RENATA RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 18,0 20,0

44.119 YONE DE PAULA CORSINI BELMONT PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO 14,0 20,0

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA REALIZADA DIA 10/03/2019
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS – Nº 01/2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO  DOS PLANTADORES DE 
CANA DA REGIÃO DE LENÇOIS PAULISTA

C.N.P.J. Nº 50.848.910/0001-05

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARA E  EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com os artigos 30,31,32,33,34,35 e 36 dos Estatutos Sociais, fi cam os senhores associados da 
Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da Região de Lençóis Paulista, convocados a se reunirem em Assembléia 
Geral  Ordinária e Extraordinária que será realizada, em primeira convocação, no dia 28  de Março de 2.019 às 7:00 
(sete) horas, em sua sede social, à Pedro Natálio Lorenzeti, 698 nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: I) ASSEMBELIA GERAL ORDINÁRIA:  a) Discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, 
Contas de Resultado, com parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao Exercício de 2018; b) Destinação das Sobras 
Liquidas apuradas no exercício de 2.018 (1º e 2º semestres); c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até 
Assembléia Geral Ordinária de 2022 ;  d)  NOTAS: 1 –  A partir dessa data encontram-se à disposição dos interessados, na 
sede social, os formulários e instruções necessárias a formação do processo de chapas a eleição, 2 – As chapas concorrentes 
a eleição previstas no item  “c”, assinadas por todos os integrantes, com as respectivas fi rmas reconhecidas e instruídas da 
documentação aludida na nota nº 1, deverão ser protocoladas na sede da Cooperativa até às 17:00 horas do dia 22 de Março 
de 2.019. II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Reforma ampla e geral do Estatuto Social com ênfase na 
alteração do o artigo 2º do Estatuto Social.

A Assembléia funcionará e deliberará, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados; em segunda 
convocação, uma hora após, ou seja, às 8:00 (oito) horas, com a presença da metade e mais um dos associados e em 
terceira convocação, uma hora após, ou seja, 9:00 (nove) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, com 
direito a voto. 
Número de cooperados para efeito de quórum: 294

Lençóis Paulista (SP),16 de março de 2019.

Nelson Antunes Junior 
Presidente

Prefeitura abre 1.800 vagas para curso 
de qualifi cação para ajudante geral
Área terá grande demanda por conta da ampliação da Bracell/Lwarcel; 

certifi cado será  diferencial no processo de seleção de mão de obra

Da Redação

A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, por 
meio do Centro Munici-

pal de Formação Profissional 
Prefeito Ideval Paccola e da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, abrirá entre os dias 
19 e 21 de março as inscrições 
para o curso de ajudante geral 
de construção civil. Serão ofe-
recidas 1.800 vagas para essa 
área, que terá uma grande de-
manda com a ampliação da 
Bracell/Lwarcel. A apresenta-
ção do certificado de conclusão 
desse curso será grande diferen-
cial no processo de seleção de 
mão de obra.

“É muito importante que 
todas as pessoas que estão de-
sempregadas ou que pretendem 
trabalhar nesse grande empre-
endimento que será a amplia-
ção da Lwarcel, se inscrevam 
para fazer esse curso. Fiz um 
pedido à empresa para que um 
dos critérios para a contratação 
da mão de obra, especialmente 
a ligada à construção civil, que 
vai empregar o maior número 
de trabalhadores, fosse a apre-
sentação do certificado de con-
clusão desse curso. O objetivo 
disso é facilitar a contratação 
dos trabalhadores de Lençóis 
Paulista e também das cidades 
menores de nossa região”, ex-
plica o prefeito Anderson Prado 

de Lima.
As vagas são destinadas ao 

público que possui interesse 
em ingressar no mercado de 
trabalho ou de se aprimorar 
profissionalmente na área de 
construção civil. Entre os re-
quisitos para inscrição estão 
possuir idade mínima de 18 
anos, estar desempregado ou 
não ter carteira assinada no 
momento, ser alfabetizado e 
residir em Lençóis Paulista há 
pelo menos seis meses.

As inscrições vão aconte-
cer entre a terça-feira (19) e a 
quinta-feira (21), das 8h às 15h, 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro (Rua Pedro Natálio Loren-
zetti, 286, no Centro). Os inte-
ressados devem comparecer ao 
local com original e cópia sim-
ples de RG, CPF e comprovante 
de endereço. Também é neces-
sária a apresentação da Carteira 
de Trabalho e do Cartão do Ci-
dadão de Lençóis Paulista.

O curso oferecerá a forma-
ção mínima requerida pelas 
empresas do ramo de constru-
ção civil que realizarão as con-
tratações desses profissionais 
na cidade. O participante, ao 
concluir esse curso, poderá am-
pliar as suas chances de coloca-
ção ou recolocação no mercado 
de trabalho nesse segmento. O 
curso vai acontecer entre os 
dias 1 e 5 de abril, no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 

nos períodos da manhã, tarde 
e noite, disponibilizando 600 
vagas por período.

“Para facilitar o acesso 
desses trabalhadores e agilizar 
também esse treinamento, já 
que a contratação dessa mão de 
obra deve começar já nos pró-
ximos meses pela empresa, nós 
resolvemos realizar esse curso 
no Teatro Municipal. Vamos 
oferecer 600 vagas por perío-
do, entre manhã, tarde e noite. 
Outra informação importante é 
que esse curso, que tem uma 
carga horária de 20h, será de-
senvolvido em uma semana, no 
formato intensivo. Assim, em 
uma semana vamos capacitar 
1.800 trabalhadores que estarão 
com o diploma na mão e aptos 
para concorrer as vagas de am-
pliação da Lwarcel, ou em ou-
tras empresas que se instalem 
aqui”, comenta André Paccola 
Sasso, secretário de Desenvol-
vimento Econômico.

Priscila Moretto Boarato, 
diretora do CMFP, que será o 
responsável técnico do curso, 
explica que o treinamento vai 
oferecer noções básicas para se 
trabalhar na área de construção 
civil. “O curso terá como conte-
údo programático noções de hi-
giene e segurança no trabalho, 
noções de educação ambiental, 
noções de ética e cidadania e 
informação e orientação profis-
sional”, explica a diretora.

Etec abre inscrições para seleção de professores
Vagas são para docentes com habilitação 
em Administração, Edifi cações, 
Informática, Logística e Química

Flávia Placideli

A Etec Cidade do Livro, 
em Lençóis Paulista, re-
aliza processo seletivo 

para a formação de cadastro de 
docentes para o preenchimento 
de vagas para o primeiro semes-
tre de 2019. As inscrições são 
para professores com curso ou 
habilitação nas áreas de Admi-

nistração, Edificações, Informá-
tica, Logística e Química, deri-
vadas de algumas disciplinas 
componentes dos cursos oferta-
dos pela instituição de ensino.

As inscrições, que come-
çaram nesta segunda-feira (11), 
seguem até o dia 25 deste mês 
e podem ser feitas de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 14h às 20h, na secretaria 

acadêmica da Etec, que fica na 
Avenida Lázaro Brígido Dutra, 
2000, no Jardim Ibaté.

O Edital completo do pro-
cesso seletivo pode ser confe-
rido pelo site (https://urhsis-
temas.cps.sp.gov.br/dgsdad/
SelecaoPublica/ETEC/Proces-
soSeletivo/Abertos.aspx?Aspx
AutoDetectCookieSupport=1
) ou diretamente no mural da 
Etec Cidade do Livro. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones (14) 3264-4457 
e 3264-4459 ou pelo e-mail: 
e244adm@cps.sp.gov.br.
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EDITAL DE CASAMENTO DE AGUDOS

Comarca de Agudos - SP
Rua 7 de Setembro, nº 535, Loja 5, Centro - Agudos - SP

CEP: 17120-000 Tel: 14-3261-2335
E-Mail: rcagudos@outlook.com

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro:
 
 
ADRIANO ROCHA JÚNIOR e DAIANA MARQUES DE LACERDA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em Igaraçu do Tietê - SP, aos 26/03/1996, 
residente e domiciliado Av. Rui Barbosa, nº 445, Centro, Agudos - SP, fi lho de ADRIANO ROCHA 
e de MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, autônooma, nascida em Agudos - SP, aos 09/09/1999, residente e domiciliada Rua Paulo 
Coutinho, nº 423, Vienense, Agudos - SP, fi lha de OZÉIAS ISMAEL PEREIRA DE LACERDA e 
de VANUSA DOS SANTOS MARQUES.
 
AÍLSON CLAUDIO DE ALMEIDA CRUZ e FRANCIELE DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquinas industriais, nascido em Agudos 
- SP, aos 10/09/1989, residente e domiciliado Rua Budapeste, nº 2, Pampulha, Agudos - SP, fi lho 
de AÍLSON ANTÔNIO DA CRUZ e de MARIA CRISTINA DE ALMEIDA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 24/07/1994, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de CLÁUDIO DENIS BARBOSA e de 
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA.
 
DANIEL BATISTA e JÉSSICA LORENA ALVES ARAÚJO, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em Agudos - SP, aos 18/02/1988, fi lho de PEDRO 
OSVALDO BATISTA e de ODETE MELIN BATISTA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, diarista, nascida em Monte Azul - MG, aos 14/11/1991, residente e domiciliada Rua Odete 
Vilela Prata, nº 275, Rio de Janeiro, Uberaba - MG, fi lha de LUCINETE ALVES DE ARAÚJO.
 
ÉDER LUÍS DE OLIVEIRA e HERMINIA MARIANA RODRIGUES, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, nascido em Araçatuba - SP, aos 07/01/1968, 
residente e domiciliado Rua Rita Candida Vilas Boas Franco, nº 55, Jardim Europa, Agudos - SP, 
fi lho de ELSON LUIZ DE OLIVEIRA e de LUIZA APARECIDA LANZONI DE OLIVEIRA; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascida em Agudos - SP, aos 
15/09/1977, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de JOSÉ 
BENEDITO RODRIGUES e de MARIA DE LOURDES GONÇALVES RODRIGUES.
 
EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA e KELLY CRISTINA GOMES DE MORAES, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, nascido em Agudos - SP, aos 27/11/1996, 
residente e domiciliado Rua Francisco Geronimo Lopes, nº 58, Parque Pampulha, Agudos - SP, 
fi lho de ANTONIO BENEDITO ALVES DE SOUZA e de ROSÂNGELA DOS SANTOS; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 23/10/2000, 
residente e domiciliada no mesmom endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de MARCELO 
RAIMUNDO TEIXEIRA DE MORAES e de LUCILENA GOMES DE MORAES.
 
FABRICIO ANTONIO PEREIRA GREATTI e ANDRESA CRISTINE CASTRO DA SILVA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Bauru - SP, aos 
10/04/1984, residente e domiciliado Rua Geraldo Mazzoni, nº 69, Jd. Canaã, Agudos - SP, fi lho 
de LAERCIO GREATTI e de MARLI APARECIDA PEREIRA GREATTI; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em Ilha Solteira - SP, aos 05/02/1984, residente 
e domiciliada Rua Fausto Delazari, nº 111, Sta. Angelina, Agudos - SP, fi lha de JOSÉ AFONSO DA 
SILVA e de MARIA LUCINDA DE CASTRO DA SILVA.
 
FERNANDO DE ASSIS RODRIGUES e TALITA MARIA PASQUAL CHRISTINO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, nascido em Bauru - SP, aos 01/06/1983, 
residente e domiciliado Rua Alto Acre, nº 10, 46, Bela Vista, Bauru - SP, fi lho de ANTONIO 
RODRIGUES JUNIOR e de HAYDEE CONSTANTINO DE ASSIS RODRIGUES; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, nascida em Agudos - SP, aos 18/03/1988, 
residente e domiciliada Avenida Sebastião Mendonça, nº 123, Centenário park, aGUDOS - SP, fi lha 
de ADEMIR CHRISTINO e de CLAUDIA DAMANTE PASQUAL CHRISTINO.
 
FERNANDO LUIZ ARANTES e RAFAELA GAETA DA SILVA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em Bauru - SP, aos 29/11/1993, residente e 
domiciliado Rua 13 de Maio, nº 422, Centro, Agudos - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO ARIAS 
ARANTES e de NEUSA MARIA DA SILVA ARANTES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Botucatu - SP, aos 13/07/1996, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do pretendente, fi lha de JOSÉ MÁRCIO BONFIM DA SILVA e de GRAZIELA GAETA 
DA SILVA.
 
GABRIEL LOPES RAMIRES e RAFAELA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, serviços gerais, nascido em Agudos - SP, aos 
24/07/1991, residente e domiciliado Rua Sebastião Faustino Martins, nº 141, Chácara Avato, Agudos 
- SP, fi lho de NIVALDO ZORZAN RAMIRES e de IVALDA CRISTINA LOPES RAMIRES; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Avaré - SP, aos 15/05/1999, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de DIRCEU PAULO 
DO NASCIMENTO e de TATIANE DA SILVA.
 
GABRIEL SILVA CAMPOS e GABRIELA SMANIOTO ANTUNES, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em Agudos - SP, aos 17/06/1996, residente 
e domiciliado Rua João Travain, nº 292, Centro, Agudos - SP, fi lho de ANTONIO MARCOS 
DE CAMPOS e de GISLAINE OLANDA SILV DE CAMPOS; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Bauru - SP, aos 08/05/1998, residente e domiciliada Rua 
maria de Lourdes Congonhas Gonzalez, nº 112, Maria Luiza, Agudos - SP, fi lha de VALDECI DE 
SOUZA e de VANESSA SMANIOTO.
 
GUSTAVO BATISTA e MAYARA RODRIGUES PEREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em Agudos - SP, aos 23/11/1989, residente e 
domiciliado Rua Luiz de Bortoli, nº 65, Jardim Danúbio, Agudos - SP, fi lho de ARLINDO DE JESUS 
BATISTA e de SUELI GOMES DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Agudos - SP, aos 06/08/1992, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, 
fi lha de VALDIR MARTINS PEREIRA e de MARCIA AMANCIO RODRIGUES PEREIRA.
 
GUSTAVO MENDONÇA e CAMILA LARISSA BRAGA VIEIRA SOARES, sendo o 
pretendente: solteiro, operador de ete, nascido em Agudos - SP, aos 23/04/1992, residente e 
domiciliado Avenida Fernando Machado, nº 103, Centro, Agudos - SP, fi lho de LUIZ CLAUDIO 
MENDONÇA e de ROSANGELA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA; e a pretendente: solteira, 
operadora de telesserviços, nascida em Agudos - SP, aos 25/03/1995, residente e domiciliada Rua 
Joaquim Godiano, nº 256, Jardim Europa, Agudos - SP, fi lha de PATROCINIO SOARES NETO e 
de ODETE BRAGA VIEIRA.
 
HAROLDO JOSÉ SOARES MUNIZ e LILIANE MARA TEODORO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, industriário, nascido em Bauru - SP, aos 14/08/1981, residente e 
domiciliado Rua 07 de Setembro, nº 2018, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de JOÃO MUNIZ 
FILHO e de HELENICE SOARES MUNIZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
técnica química, nascida em São Paulo - SP, aos 18/08/1982, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do pretendente, fi lha de SEBASTIÃO TEODORO e de ZILDA FATIMA TEODORO.
 
HELDER SABINO e SUZANA FERREIRA DE MELO, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Bauru - SP, aos 16/09/1986, residente e domiciliado no 
Sitio São Sebastião, s/nº, Zona Rural, Agudos - SP, fi lho de BENEDITO PEREIRA SABINO e 
de INÊS MARIA CAMPESATO SABINO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
cerimonialista, nascida em Bauru - SP, aos 16/04/1985, residente e domiciliada Rua Raimundo 
Alves, nº 335, Santa Candida, Agudos - SP, fi lha de APARECIDO FERREIRA DE MELO e de 
CLARICE BENEDITO DE MELO.
 
HELIO ROGERIO SOUZA e SIMONE LUIZ BRAZ, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, encarregado, nascido em Agdos - SP, aos 17/04/1987, residente e domiciliado 
Rua 07 de Setembro, nº 2150, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de ELIEDE MARTINS SOUZA 
GRECCO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 
16/11/1987, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de JURANDIR 
DAMACENO BRAZ e de OLINDA LUIZ BRAZ.
 

JEFERSON LEONIDAS DOS SANTOS e STEFANIA GUIZI GUERINGH, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Agudos - SP, aos 29/07/1988, 
residente e domiciliado Rua Miguel Leão, nº 535, Vienense, Agudos - SP, fi lho de ADENIL JOSÉ 
DOS SANTOS e de FATIMA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de loja, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 23/07/1991, residente e domiciliada 
Rua Professor Luiz Pedro da Cunha, nº 385, Jardim Europa, Agudos - SP, fi lha de LUIZ GUERINGH 
e de CLEONICE GUIZI DE SOUZA.
 
JOÃO CARLOS DA SILVA e RITA CARDOSO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
solteiro, aposentado, nascido em Agudos - SP, aos 16/08/1954, residente e domiciliado Avenida 
Antonio Venturini, nº 45, Vila Honorina, Agudos - SP, fi lho de TEOFILO DA SILVA e de AUREA 
ROSA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - 
SP, aos 30/05/1962, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de PEDRO 
CARDOSO e de MARIA DE ALMEIDA CARDOSO.
 
JOÃO GOMES DE AZEVEDO e MARIA APARECIDA GOMES SANQUETI, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Agudos - SP, aos 08/02/1953, 
residente e domiciliado Rua Pedro Carmim Deo, nº 96, Santa Angelina, Agudos - SP, fi lho de 
SANTOS GOMES DE AZEVEDO e de FABIANA GOMES DE AZEVEDO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Herculândia - SP, aos 07/12/1954, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA e 
de MARIA JANEIRO DE OLIVEIRA.
 
JOEL SOUZA SANTOS e JENIFER NAIARA ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vidraçeiro, nascido em Osasco - SP, aos 15/06/1993, residente e domiciliado Rua 
Luis Vicentini, nº 120, Pampulha, Agudos - SP, fi lho de ANTONIO SOOUZA SANTOS e de ANA 
MARIA AMORIM ALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Bauru - SP, aos 04/06/1995, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de 
ADEMILSON JACINTO ALVES e de ELAINE CRISTINA ANDREO.
 
JOHNY HERNANDES MARTINS e JÉSSICA PEREIRA DE SOUSA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Agudos - SP, aos 24/01/1993, residente 
e domiciliado Rua José Hernandes Porto, nº 36, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de JOSÉ 
FERNANDO MARTINS e de SONIA REGINA HERNANDES PORTA MARTINS; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketing, nascida em Agudos - SP, 
aos 04/07/1993, residente e domiciliada Rua Leonides da Silva, nº 215, Jardim Europa, Agudos - SP, 
fi lha de FRANCISCO DARIO VIEIRA DE SOUSA e de LUZIA MARIA PEREIRA.
 
KEVIN ARNOLD ESPOSITO e CAROLINE SOUZA LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, técnico de suporte, nascido em Bauru - SP, aos 10/02/1994, residente e 
domiciliado Rua Antonio Feitosa dos Santos, nº 134, Jardim Vienense, Agudos - SP, fi lho de 
JUMAR AGOSTINHO ESPOSITO e de ROSANA MARIA NOGUEIRA ESPOSITO; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Bauru - SP, aos 19/04/1996, 
residente e domiciliada Rua Dr. Armando Pisani, nº 4, 45, Vila Riachuelo, Bauru - SP, fi lha de 
LUCIO CARLOS DE LIMA e de ROSEMEIRE SOUZA.
 
KONRAD LUIZ BISPO PEDRAZOLLI e EDNA CRISTINA LIMA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Agudos - SP, aos 22/12/1987, residente e 
domiciliado Rua XV de Novembro, nº 1321, Centro, Agudos - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO 
PEDRAZOLLI e de MARLY MARLEI BISPO PEDRAZOLLI; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 27/02/1991, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do pretendente, fi lha de DJALMA DO NASCIMENTO LIMA e de MARIA 
APARECIDA DAMACENO LIMA.
 
LUCAS FERNANDO MARTELI MESSIAS e AMANDA CRISTINA DA SILVA, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador cnc, nascido em Agudos - SP, aos 
21/09/1994, residente e domiciliado Rua Professor Luiz Pedro da Cunha, nº 45, Jardim Europa, 
Agudos - SP, fi lho de RONALDO MESSIAS e de FABIANA MARTELI DA SILVA MESSIAS; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, analista de qualidade, nascida em Agudos - SP, aos 
13/06/1997, residente e domiciliada Rua Dilson Silva de Oliveira, nº 171, São Faustino, Agudos - SP, 
fi lha de FABIO HENRIQUE DA SILVA e de CRISTIANE MARIA DOS SANTOS.
 
LUIS EDUARDO FINATTI BARDUZZI e BRUNA LETÍCIA RODRIGUES GENUARES, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em Agudos - SP, aos 
27/05/1994, residente e domiciliado Rua Irmã Edith Burga, nº 786, Pampulha, Agudos - SP, fi lho de 
JOSÉ EDUARDO BARDUZZI e de SONIA FINATTI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Bauru - SP, aos 24/03/1999, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do pretendente, fi lha de CARLOS ROBERTO GENUARES e de ALICE MARIA RODRIGUES.
 
LUIZ FERNANDO DE SOUZA e ANA PAULA CORRÊA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileira, divorciado, projetista, nascido em Aparecida - SP, aos 04/02/1962, residente e domiciliado 
Avenida Carlos Alberto Repke, nº 189, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de FERNANDES DE 
SOUZA CARVALHO e de ELIETE RIBEIRO SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, enfermeira, nascida em Bauru - SP, aos 22/01/1980, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do pretendente, fi lha de ALZIRA CORRÊA DA SILVA.
 
LUIZ FERNANDO LEITE e KEILA ALVES PEREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Agudos - SP, aos 30/03/1988, residente e 
domiciliado Rua Cleophano Pitaguari, nº 256, Vila Malvina, Agudos - SP, fi lho de LUIZ LEITE e 
de MARIA APARECIDA DIAS LEITE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Agudos - SP, aos 16/11/1991, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, 
fi lha de AURELIANO ALVES PEREIRA e de LUZIA DE LOURDES ALVES PEREIRA.
 
MARCELO SAAB e JAISA FRANCHIN CHRISTOFARO, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, nascido em Bauru - SP, aos 21/03/1979, residente e 
domiciliado Rua Dr. Olimpio de Macedo, nº 5, 55, Vila Cidade Universiária, Bauru - SP, fi lho de 
JOSEPH GEORGES SAAB e de MARIA INÊS MODESTO SAAB; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, farmacêutica, nascida em Bariri - SP, aos 02/07/1983, residente e domiciliada 
Avenida José Benasio, nº 144, Parque Smeralda, Agudos - SP, fi lha de JAILTON CHRISTOFARO 
e de ISABEL CRISTINA FRANCHIN CHRISTOFARO.
 
MARCIO APARECIDO SILVERIO e SIMONE APARECIDA PATRICIO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em Borebi - SP, aos 09/04/1984, residente e 
domiciliado Rua Alfredo Pauleti, nº 36, Vienense, Agudos - SP, fi lho de GERALDO SILVERIO e 
de BENEDITA APARECIDA AMARANTE SILVERIO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 15/03/1993, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do pretendente, Agudos - SP, fi lha de FRANCISCO PATRICIO NETO e de CLEUSA APARECIDA 
DA SILVA.
 
MARCIO ESGOTI e FABIANI ESTEFANIA FERNANDES, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileira, divorciado, nascido em Espírito Santo do Turvo - SP, aos 28/11/1969, residente e 
domiciliado Rua XV de Novembro, nº 1306, Centro, Agudos - SP, fi lho de ANGELO ESGOTI 
NETO e de IRACI GONÇALVES ESGOTI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
func. pública estadual, nascida em Agudos - SP, aos 29/04/1976, residente e domiciliada Rua XV de 
Novembro, nº 1276, Centro, Agudos - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS FERNANDES e de JANETE 
NIRO FERNANDES.
 
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS e JULIANA DE CARVALHO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, divorciado, ajudante de motorista, nascido em Pirajuí - SP, aos 17/05/1983, 
residente e domiciliado Rua Luis Pedro da Cunha, nº 105, jardim Europa, Agudos - SP, fi lho de 
ABEL PEREIRA DOS SANTOS e de DIRCE APARECIDA ALVES DOS SANTOS; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
05/01/1987, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de REGINA DE 
CARVALHO SILVA.
 
MARCOS FRANCISCO DA SILVA e ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Borebi - SP, aos 
02/03/1992, residente e domiciliado Rua Claudemir Sheshel Vago, nº 414, Pampulha, Agudos 
- SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO DA SILVA e de VALDEVINA CONCEIÇÃO BATISTA 
SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de vendas, nascida em 
Agudos - SP, aos 27/01/1990, residente e domiciliada Rua Domingos Leão, nº 132, Parque 
São Miguel, Agudos - SP, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA e de ALICE FATIMA 
RODRIGUES.
 

MATHEUS BRAITE BURJATO e KARINA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, superviisor, nascido em Bariri - SP, aos 06/07/1992, residente e 
domiciliado Rua Terciliano Sgavioli, nº 543, Centro, Boracéia - SP, fi lho de EUGENIO BURJATO 
e de RITA DE CÁSSIA BRAITE BURJATO; e a pretendente: nacionalidade basileira, divorciada, 
consultora de vendas, nascida em Bauru - SP, aos 04/04/1984, residente e domiciliada Rua Cristovão 
Campos, nº 71, Santa Angelina, Agudos - SP, fi lha de LEVI PEREIRA DA SILVA e de MARIA 
CLEUSA DE CONTI SILVA.
 
MIGUEL ANGELO RODRIGUES e PERLA MAYARA APARECIDA ROCA LIMA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, porteiro, nascido em SP, aos 12/02/1971, residente 
e domiciliado Rua Miguel Leão Filho, nº 126, Santa Angelina, Agudos - SP, fi lho de EVARISTO 
RODRIGUES e de CREUZA DA CONCEIÇÃO BENTO RODRIGUES; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, autônoma, nascida em SP, aos 04/07/1987, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de DAGMAR TEIXEIRA 
LIMA e de CLARICE PEDRALI ROCA LIMA.
 
OMAR OMERO CUNHA e TAYLA MORAES DA COSTA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, divorciado, cabeleireiro, nascido em Agudos - SP, aos 21/12/1981, residente e domiciliado 
Rua Augusto Siqueira, nº 214, Jardim Marcia, Agudos - SP, fi lho de ANTONIO APARECIDO 
CUNHA e de ANA LUCIA BICUDO CUNHA; e a pretendente: nacionalidade basileira, divorciada, 
cabeleireira, nascida em Bauru - SP, aos 17/05/1987, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
pretendente, Agudos - SP, fi lha de VALMIR MOREIRA DA COSTA e de MARCIA MARIA DE 
MORAIS COSTA.
 
PATRICK GIOVANI PEREIRA e CATIA CECILIA SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em Agudos - SP, aos 19/07/1997, residente 
e domiciliado Avenida General Osorio, nº 12, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de EDSON 
PEREIRA e de ANDREIA PARDIN PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Agudos - SP, aos 21/09/1990, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
pretendente, fi lha de NARCISO ROCHA SOUZA e de BENEDITA PINTO SOUZA.
 
PAULO ROBERTO MILANI e ROSANA CRISTINA DE MORAIS, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciado, torneiro mecânico, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
18/01/1961, residente e domiciliado Rua Augusto Siqueira, nº 554, Jardim Márcia II, Agudos - SP, 
fi lho de BENEDITO MILANI e de MARIA APARECIDA MILANI; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em Agudos - SP, aos 26/02/1974, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de JOÃO BATISTA DE MORAIS e de NEIDE 
MARTINS DE MORAIS.
 
RAFAEL DE MORAIS PICOLLI e LORRANI DOS SANTOS ANDRADE, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquinas agrícolas, nascido em Ribeirão Bonito - 
SP, aos 06/07/1998, residente e domiciliado Rua Virgilio Porcino de Mello, nº 328, Jardim Márcia, 
Agudos - SP, fi lho de PEDRO SAMUEL PICOLLI e de SILMARA APARECIDA MORAIS 
PICOLLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Santo Antonio do 
Caiuá - PR, aos 19/05/2000, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de 
JOSÉ AVANCE DE ANDRADE e de MARLUCE BISPO DOS SANTOS ANDRADE.
 
RENAN AUGUSTO BAPTISTA e GRAZIELLE DIAS DOS SANTOS, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido em SP, aos 22/04/1995, residente e 
domiciliado Rua Dacio Delazari, nº 589, Pampulha, Agudos - SP, fi lho de ADRIANO CAMARGO 
BAPTISTA e de MARIA DE FATIMA PARRA BAPTISTA; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 07/02/2000, residente e domiciliada Rua 
José de Morais Ferreira, nº 12, Mario Campezato, Agudos - SP, fi lha de NELSON BAHIA DOS 
SANTOS e de BENEDITA APARECIDA DIAS.
 
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS e PAULA FERNANDA TURAÇA, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, chaveiro, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1986, residente e 
domiciliado Rua Miguel Leão, nº 15, Santa Cecilia, Agudos - SP, fi lho de LOURDES RODRIGUES 
DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Atalaia - 
PR, aos 31/08/1989, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de JOÃO 
TURAÇA e de BENEDITA APARECIDA DELLA VILA TURAÇA.
 
ROMILDO RAMOS DE OLIVEIRA e VALERIA GARCIA DOMINGUES, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador, nascido em Agudos - SP, aos 08/03/1971, residente 
e domiciliado Rua XV de Novembro, nº 1421, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de JOEL 
RAMOS DE OLIVEIRA e de ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 30/08/1970, residente e 
domiciliada Rua 07 de Setembro, nº 2036, Professor Simões, Agudos - SP, fi lha de LOURIVAL 
DOMINGUES e de ERMELINDA GARCIA DOMINGUES.
 
RONALDO GIOVANI MELO e JULIANA DA SILVA XAVIER, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Agudos - SP, aos 11/10/1973, residente e 
domiciliado Rua Capitão Francisco Avato, nº 127, Chácara Avato, Agudos - SP, fi lho de ANTONIO 
MANINO  MELO e de ROSA DE GIOVANI MELO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, empresária, nascida em Bauru - SP, aos 19/11/1982, residente e domiciliada Rua Capitão 
Francisco Avato, nº 137, Chácara Avato, Agudos - SP, fi lha de ANTONIO BENEDITO XAVIER e 
de BENEDITA FRANCISCA DA SILVA XAVIER.
 
ROSEMAR DE ARAÚJO SILVA e MICHELE FERNANDA RODRIGUES EUGENIO, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Agudos - SP, aos 
17/12/1983, residente e domiciliado Rua Luiz Vicentini, nº 218, Pampulha, Agudos - SP, fi lho de 
JOÃO ANTONIO DA SILVA e de MARIA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 16/05/1984, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do pretendente, Agudos - SP, fi lha de BENEDITO FRANCO 
EUGENIO e de EZILDA BATISTA RODRIGUES EUGENIO.
 
SEBASTIÃO AMARANTE SILVERIO e ANGÉLICA LARISSA SANTANA ALVES, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em Águas de Santa Barbara 
- SP, aos 22/12/1992, residente e domiciliado Rua Osorio Amancio, nº 63, São Vicente, Agudos - 
SP, fi lho de GERALDO SILVERIO e de BENEDITA APARECIDA AMARANTE SILVERIO; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Agudos - SP, aos 23/06/2000, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, aGUDOS - SP, fi lha de SEBASTIÃO 
JOSÉ ALVES e de ANGELICA SANTANA DA SILVA.
 
TIAGO GUSTAVO BERNARDINO e DAIANE CRISTINA SILVA LIMEIRA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, frentista, nascido em Agudos - SP, aos 20/05/1984, 
residente e domiciliado Rua Santo Antonio, nº 156, Professor Simões, Agudos - SP, fi lho de JESUS 
APARECIDO BERNARDINO e de AISSA HELENA PEDRO BERNARDINO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, nascida em Agudos - SP, aos 23/02/1989, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de PEDRO GERALDO LIMEIRA e de ANA 
MARIA DOS SANTOS SILVA.
 
VANDER DOUGLAS BATISTA SCHUINDT e ALINE GABRIELA DE OLIVEIRA BARBOSA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em jandaia do Sul - PR, 
aos 26/06/1990, residente e domiciliado Rua Manoel da Costa, nº 670, Pampulha, Agudos - SP, 
fi lho de VANDERLEI SCHUINDT e de CREONILZA BATISTA SCHUINDT; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, médica veterinária, nascida em Agudos - SP, aos 11/08/1988, 
residente e domiciliada Rua Joaquim Rondina, nº 685, Centro, Agudos - SP, fi lha de ARLINDO 
TEIXEIRA BARBOSA e de ROZELI DIAS DE OLIVEIRA BARBOSA.
 
WAGNER MATA DE ALMEIDA e NILCEA APARECIDA GARCIA LACERDA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Agudos - SP, aos 04/06/1978, 
residente e domiciliado Avenida Cleophano Pitaguari, nº 278, Vila Honorina, Agudos - SP, fi lho 
de LEONILDO MATA DE ALMEIDA e de ANGELA APARECIDA DA FARIA ALMEIDA; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, embaladora, nascida em São Carlos - SP, aos 
31/01/1977, residente e domiciliada no mesmo endereço do pretendente, fi lha de FRANCISCO 
LAERCIO GARCIA LACERDA e de LURDES BRAGA LACERDA.
 
 

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.

Agudos,15 de março de 2019.
O 1º Substituto do Ofi cial: Wanderson José Paulo Silva.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 135,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de 
Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 35,10.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

ATO DA MESA DIRETORA 
DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE LENÇÓIS PAULISTA 

Nº 017/2019

Declara estável o servidor Edvaldo 
Bento Macconi. 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista 14 de março de 2019.
Publicado na Secretaria da Câmara 
Municipal em 14 de março de 2019.
____________________________

____________________
MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 142,20.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2018; DATA DE ASSINAT.: 13/03/2019; CONTRATADA: Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Birigui; ENDEREÇO:  Rua Dos Lavradores, n.° 034, Bairro Núcleo, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ: 45.383.106/0008-26: OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; 
MODALIDADE: Chamamento Público nº 002/2017; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 16/03/2019.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, ratifi ca a contratação da locação de um imóvel localizado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, n.° 167, Centro, de propriedade de Cleide Aparecida Ciccone Lorenzetti, inscrita no CPF/MF sob nº 
300.627.508-32, para abrigar o conselho tutelar, por 12 (doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 2.170,00 (dois mil, 
cento e setenta reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2019, Processo n.º 062/2019, 
com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.
Lençóis Paulista, 13 de março de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
ratifi ca a contratação da locação de um imóvel localizado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à Rua Tomé de Souza, 
n.° 401, Parque São José, de propriedade de Reynaldo da Silva Braga, inscrito no CPF/MF sob nº 825.337.768-15, para 
abrigar o CRAS Unidade II, por 12 (doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 
cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2019, Processo n.º 063/2019, com fundamento no 
disposto no artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.
Lençóis Paulista, 13 de março de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Pregão nº 011/2019 – Processo nº 013/2019
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preditiva dos equipamentos de informática e serviços de apoio técnico 
operacional aos laboratórios de informática da rede municipal de ensino. Face ao parecer da Comissão que julgou de 
acordo com as exigências do edital e Parecer Jurídico que indeferiu os recursos apresentados, no uso das atribuições legais 
a mim conferidas, HOMOLOGO este procedimento julgando vencedora a empresa LORAC INFORMÁTICA LTDA, que 
ofertou o valor de R$ 20,12 (vinte reais e doze centavos) por hora para execução dos serviços. Lençóis Paulista, 28 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.
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Polícia
PEDERNEIRAS
Dois homens foram presos na última quarta-feira (13), em Pederneiras, após abaterem uma 
vaca que estava prenha no pasto de uma propriedade rural no distrito de Guaianás. Na casa 
de um deles, a Polícia Militar apreendeu 80 quilos de carne, além de materiais usados no 
crime. Os suspeitos, J.D.A.O., 25 anos, e C.C.M., 23 anos, admitiram o abate do animal e foram 
autuados em fl agrante por furto. A justiça decretou a prisão preventiva de J.D.A.O, que já tinha 
antecedentes criminais. O segundo suspeito foi liberado e responderá pelo crime em liberdade.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 373,10.

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 149 de 8.03.2019……...Dispõe sobre a suplemen-
tação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 19.453,70.
Decreto Executivo 151 de 12.03.2019……...Dispõe sobre a suplemen-
tação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 38.000,00.
Decreto Executivo 152 de 12.03.2019……...Dispõe sobre a suplemen-
tação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 20.000,00.
Decreto Executivo 153 de 12.03.2019……….Dispõe sobre a modifi-
cação do código de aplicação e código da fonte de recursos do orça-
mento vigente.
Decreto Executivo 154 de 13.03.2019……….Altera dispositivos dos 
Decretos Executivos n.º 137 e 138 de 26 de fevereiro de 2019.
Decreto Executivo 155 de 13.03.2019……….Nomeia Giovana Pac-
cola para compor a Comissão Julgadora de Licitações e  a  Comissão 
Municipal de Transporte Coletivo – CMTC.
Decreto Executivo 156 de 13.03.2019……….Dispõe sobre a nomea-
ção da Comissão de Serviço Civil da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista.
Decreto Executivo 157 de 13.03.2019……….Denomina ‘Estrada Ru-
ral Irene Martins Biazi’, à estrada rural LEP-459.
Decreto Executivo 158 de 13.03.2019……….Denomina ‘Ponte Hilton 
Casali, à ponte localizada no bairro rural Faxinal.
Decreto Executivo 159 de 13.03.2019……….Revoga a permissão 
concedida a empresa Paula Cristiane Rosa – ME.
Decreto Executivo 160 de 13.03.2019…….….Declara luto oficial em 
decorrência da tragédia ocorrida na cidade de Suzano, em São Paulo.
Decreto Executivo 161 de 13.03.2019…….….Reenquadra Paulo Hen-
rique Campanholi na função gratificada de Coordenador Técnico de 
Vigilância Sanitária.
Decreto Executivo 162 de 13.03.2019…….….Dispõe sobre a suple-
mentação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 235.678,00. 
Portaria 268 de 12.03.2019……….....Cessa a designação de Lisandra 
de Oliveira junto ao PROCON/Lençóis Paulista.
Portaria 269 de 13.03.2019……….....Designa Edneia Cristina dos 
Santos Silva para desempenhar a função de Coordenadora do PRO-
CON/Lençóis Paulista.
Portaria 270 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Silmara Rodrigues Vieira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 271 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Patricia de Fátima Andriotti, Agente Administrativo.
Portaria 272 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento con-
cedido a Mairene Agarene Vaz dos Santos, Agente Comunitário de 
Saúde.
Portaria 273 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Juliana Ferreira da Silva, Agente de Saúde.
Portaria 274 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a José Benedito Tenoro de Melo, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 275 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Tereza de Jesus Correia, Vigilante.
Portaria 276 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Aline Cristina Goes Sardinha, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 277 de 13.03.2019……….....Convalida o afastamento conce-
dido a Simone Capelari, Desenhista Projetista.
Portaria 278 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Luiz Antonio Pini, Operador de Máquinas.
Portaria 279 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Aline Fidelis Santos Barbosa, Agente de Saúde.
Portaria 280 de 13.03.2019……….....Cessa o afastamento concedido 
para tratamento de saúde e concede licença gestante a Regiane Rezen-
de da Silva Baldassi, Agente Administrativo.
Portaria 281 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Natalino Rezende Júlio de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 282 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Lucinara Barbosa, Diretor de Escola.
Portaria 283 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Jair Bento de Oliveira, Operador de Máquinas.
Portaria 284 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Edinaura Santos Tenório, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 285 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento conce-
dido a Terezinha de Fátima Damico, Professor de Educação Infantil.
Portaria 286 de 13.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Adriana da Silva, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 287 de 13.03.2019……….....Afasta, para tratamento de saú-
de, Tiago Moreira de Freitas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 288 de 13.03.2019……….....Exonera Aline Aparecida de 
Oliveira da função temporária de Professor de Educação Infantil II 
– pedido.
Portaria 289 de 13.03.2019……….....Torna sem efeitos a Portaria n.º 
262 de 8 de março de 2019.
Portaria 290 de 14.03.2019……….....Autoriza Cláudia Cristina Pires 
a utilizar o Teatro Municipal Antonia Adélia Segalla Lorenzetti.
Portaria 291 de 14.03.2019……….....Autoriza Pedro Paes a utilizar o 
Ginásio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho.
Portaria 292 de 15.03.2019……….....Nomeia Vivian Thais Godinho 
para a função temporária Professor de Eduçação Infantil II.
Portaria 293 de 15.03.2019……….....Nomeia Márca Maria de Souza 
Gozo para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 294 de 15.03.2019……….....Nomeia Elisangela Pereira dos 
Santos da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 295 de 15.03.2019……….....Nomeia Gessica Pimentel Cor-
reia para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 296 de 15.03.2019……….....Nomeia Julia Ferreira de Souza 
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 297 de 15.03.2019……….....Nomeia Juliana Benedetti Pires 
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 298 de 15.03.2019……….....Autoriza o Clube Atlético Len-
çoense a utilizar o Estádio Municipal João Roberto Vagula.
Portaria 299 de 15.03.2019……….....Afasta, para tratamento de saú-
de, Mércia Aparecida de Andrade Ranzani, Professor de Ensino Fun-
damental I.
Portaria 300 de 15.03.2019……….....Afasta, para tratamento de saú-
de, Heliamara Cláudia Pupo da Silva, Professor de Ensino Fundamen-
tal I.
Portaria 301 de 15.03.2019……….....Afasta, por motivo de acidente 
de trabalho, Bruna de Oliveira, Agente de Saúde.
Portaria 302 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Edna Maria Bezerra, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 303 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento conce-
dido a Rosangela Bento Vieira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 304 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Adriana Benedita de Oliveira Berto Godoi, Agente Escolar.
Portaria 305 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Silveira Crizostomo, Motorista.
Portaria 306 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Viviane Rita de Lima Bernardes, Professor de Educação Infantil 
II.
Portaria 307 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Patricia Ferreira Maciel, Agente Administrativo.
Portaria 308 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento concedi-
do a Rosemeire Lopes Batista Costa, Monitor de Creche.
Portaria 309 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento conce-
dido a Ivone de Fátima Soares da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 310 de 15.03.2019……….....Afasta, para tratamento de saú-
de, Regina Antonia Mileski Montanholi, Diretor de Escola.
Portaria 311 de 15.03.2019……….....Afasta, para tratamento de saú-
de, Eunice do Carmo Paixão, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 312 de 15.03.2019……….....Afasta, por motivo de acidente 
de trabalho, Ozilde Maria Bertoli, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 313 de 15.03.2019……….....Prorroga o afastamento conce-
dido a Jucelena Aparecida Biazotti de Camargo, Agente de Serviços 
Gerais.
Portaria 314 de 15.03.2019……….....Declara vago o cargo de Auxi-
liar da Manutenção por motivo do falecimento de José Benedito Te-
noro de Melo.
Portaria 315 de 15.03.2019……….....Nomeia Milena Bueno para  o 
cargo de Coordenador Pedagógico.
Portaria 316 de 15.03.2019……….....Nomeia Taisa Catarina de Mat-
tos Ayub para o cargo de Diretor de Escola.
Portaria 317 de 15.03.2019……….....Nomeia Joyce Nobre Soares dos 
Santos para o cargo de Diretor de Escola.
Portaria 318 de 15.03.2019……….....Nomeia Tiago Ricardo Luciano 
para o cargo de Diretor de Escola.

Lençóis Paulista, 15 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Ocorrências de perturbação do sossego 
obriga medida enérgica da PM

Com mais de 450 chamados nos últimos seis meses, corporação recomenda proibição de 
estacionamento em áreas de grande fl uxo de jovens

Elton Laud

O número de ocorrências 
de perturbação do sosse-
go registradas em Lençóis 

Paulista tem atingido altos ní-
veis, o que tem preocupado as 
autoridades locais. Um levan-
tamento realizado pela 5ª Cia 
de Polícia Militar aponta que 
apenas nos últimos seis meses 
foram feitos mais de 450 cha-
mados do tipo pelo 190, o que 
revela uma média superior a 75 
registros por mês. O problema 
pode resultar em uma medida 
enérgica que visa conter aglo-
merações noturnas de pessoas 
nos locais onde têm ocorrido a 
maior quantidade de casos.

Em entrevista concedida à 
reportagem do Jornal O ECO, 
o tenente Rodrigo Franco, co-
mandante do pelotão da 5ª 
Cia, revela que dois pontos são 
considerados críticos, o entor-
no do Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti e a região do Jardim 
Itamaraty, mais precisamente 
na área que estão sendo im-
plantados os residenciais Villa-
città e Spazio verde. Segundo 
ele, a grande maioria das ocor-
rências têm sido registradas 
aos finais de semana, entre 
sexta-feira e domingo.

“Diante do número de ca-
sos, fizemos um estudo dos úl-
timos seis meses e constatamos 
que quase metade das ocorrên-

PERTURBAÇÃO - Tenente Franco destaca que recomendação 
de proibição de estacionamento visa coibir aglomerações em 
locais próximos a residenciais

cias de perturbação de sossego 
registradas em Lençóis Paulista 
foram nesses locais. De setem-
bro do ano passado até feverei-
ro deste ano foram 459 chama-
dos, sendo 215 apenas nesses 
pontos de aglomeração. Em mé-
dia, cada viatura que se desloca 
para atender uma ocorrência 
dessas ‘perde’ 26 minutos. São 
quase 35 horas por mês. Tem-
po que essas viaturas poderiam 
estar patrulhando outros pontos 
da cidade e evitando crimes”, 

pontua o tenente.
Ainda segundo Franco, além 

das queixas de perturbação do 
sossego por conta de som alto 
nos carros e outros excessos co-
metidos por motoristas e pedes-
tres, não são raros os registros 
de outras ocorrências, como 
tráfico e consumo de drogas, 
direção perigosa, embriaguez 
ao volante, ato obsceno, entre 
outros. Diante da situação, após 
reuniões com representantes da 
Prefeitura Municipal, a suges-

tão é combater o problema com 
a proibição do estacionamento 
de veículos nos locais citados a 
partir da meia noite.

“Quem mora nesses locais 
não aguenta mais. Entendemos 
que todo cidadão tem o direito 
de ir e vir, mas queremos que-
brar esse ambiente em que não 
se respeita o direito do outro. 
Tentamos fazer de outra forma 
com abordagens em caráter 
educativo, entregando folder 
para conscientizar sobre o 
tema. Não surtiu resultado, in-
felizmente, e precisamos partir 
para ações mais repreensivas”, 
comenta o tenente, que adianta 
que mesmo antes que a reco-
mendação seja atendida pela 
Administração, as ações serão 
intensificadas nos locais a par-
tir deste final de semana.

Procurado pela reportagem, 
o prefeito Anderson Prado de 
Lima revela que está ciente do 
problema e que tem estudado 
junto às autoridades a melhor 
forma para resolvê-lo. A compe-
tência para a determinação da 
proibição é do Poder Executivo, 
mas ele revela que deve atender 
a recomendação da PM, que é 
quem cuida da segurança. “Es-
tou tratando dessa questão com 
muita atenção. Tenho me reuni-
do com moradores e falado com 
a juventude. Porém, irei seguir 
as orientações da Polícia Mili-
tar”, destaca o prefeito.

Homem é preso após roubar restaurante em Lençóis Paulista
Indivíduo ainda confessou ser autor do assalto à uma farmácia no domingo (10)

Flávia Placideli

Na noite da última terça-feira 
(12), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista prendeu 

um homem de 48 anos acusado de 
praticar dois roubos na mesma se-
mana. O flagrante aconteceu por 
volta das 20h, quando o indivíduo 
tinha acabado de assaltar um res-
taurante no Parque Residencial 
São José. 

Por volta das 20h, uma equipe 
da 5ª Cia da Polícia Militar, co-
mandada pelo sargento Lucas, re-
cebeu a informação de um roubo 
em um restaurante localizado na 
Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 
no Parque Residencial São José. A 
equipe se deslocou até o local dos 

CRIMES - Homem, de 48 anos, 
praticou dois assaltos à mão 
armada na mesma semana

fatos, onde realizou contato com o 
proprietário do local.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência, a vítima infor-
mou à equipe que um indivíduo 
branco, magro e de estatura me-
diana, entrou no estabelecimen-
to armado com um revólver e 
anunciou o assalto. Após pegar a 
quantia de R$ 60 em espécie do 
caixa, ele teria fugido com uma 
bicicleta. Na fuga, o indivíduo 
deixou cair um coldre contendo 
cinco munições picotadas e dois 
estojos deflagrado.

Com a ajuda de filmagens 
do local, a equipe identificou 
G.M., de 48 anos, já conhecido 
dos meios policiais e morador 
do Jardim Primavera. Ele foi 

detido perto de sua residência 
e, ao ser indagado a respeito do 
roubo, confessou ter assaltado o 
restaurante e também outro as-
salto a uma farmácia, ocorrido 
no último domingo (10). Ques-
tionado a respeito da arma, o 
homem alegou ter a jogado no 
Rio Lençóis.

Ele foi encaminhado à De-
legacia de Polícia, onde o de-
legado de plantão após tomar 
conhecimento dos fatos, ratifi-
cou a prisão em flagrante por 
roubo qualificado (Artigo 157 
do Código Penal). O indivíduo, 
que já esteve preso por 19 anos, 
13 por roubo e seis por tráfico 
de entorpecente, permaneceu 
preso, à disposição da Justiça.

Homem é assaltado ao sair do trabalho na Vila Mamedina
Ladrão levou um 
aparelho celular da 
vítima sob ameaça

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
sexta-feira (15), uma equi-
pe da 5ª Cia da Polícia 

Militar prendeu um indivíduo 
após o mesmo assaltar um pedes-

tre na Vila Mamedina, em Lençóis 
Paulista. O homem foi preso em 
flagrante após a vítima acionar a 
polícia informando sobre o roubo 
de um celular.  

Segundo informações do Bo-
letim de Ocorrência, a vítima 
do roubo relatou que ao sair da 
empresa onde trabalha, na Vila 
Mamedina, um indivíduo de cor 
parda vestindo camiseta branca e 
bermuda preta o abordou e pediu 
que fizesse uma ligação, porém 

a vítima se negou, momento em 
que o indivíduo colocou a mão 
por dentro da camisa dizendo que 
estava armado e sob ameaça pediu 
que o entregasse o celular.

Com posse das informações 
e características do indivíduo, 
uma equipe da Polícia Militar ini-
ciou um patrulhamento intensivo 
pelas imediações, e no Jardim 
Primavera, os policiais visualiza-
ram um homem com as mesmas 
características informadas pela 

vítima, que ao perceber a presen-
ça da viatura começou a agir de 
forma suspeita. 

Ao ser abordado, J.P.F.O., a 
idade não foi divulgada, foi fla-
grado com o aparelho celular. A 
vítima reconheceu o homem, que 
já era conhecido dos meios poli-
ciais pela prática de outros delitos. 
Após ser apresentado ao plantão 
policial, foi preso, permanecendo 
à disposição da Justiça. O apare-
lho celular foi devolvido à vítima.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Esporte FÓRMULA 1
A temporada 2019 do mundial de Fórmula 1 começa na madrugada 
deste domingo (17). A primeira corrida do ano será o GP da 
Austrália, disputado no Circuito de Albert Park, em Melbourne. O 
campeonato terá 21 etapas. O GP do Brasil acontece no dia 17 de 
novembro, no Circuito de Interlagos, em São Paulo.

COPA LENÇÓIS

BOREBI FUTSAL

MACATUBA

SOCIETY

Rodada defi ne últimos classifi cados para as oitavas de fi nal
Vagulão, Cecap, e Jardim Ubirama recebem 
seis confrontos neste domingo (17)

Elton Laud

Seis jogos marcados para 
este domingo (17) encer-
ram a primeira fase da 

13ª Copa Lençóis de Futebol 
Amador. Com a disputa encer-
rada nos grupos 1 e 2, as equi-
pes das demais chaves entram 
em campo para a definição da 
classificação final. Os jogos 
acontecem no Estádio Munici-
pal João Roberto Vagula (Vagu-
lão), no Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap) e no campo 
do Centro Esportivo Zéfiro Orsi 
(Jardim Ubirama).

Em três chaves os dois clas-
sificados já estão definidos e 
a briga é exclusivamente pela 
primeira colocação. No Grupo 
3, com o Unidos da Vila elimi-
nado após duas derrotas, Santa 
Luzia e Grêmio da Vila, ambos 

com três pontos e sete gols de 
saldo, decidem a liderança às 
10h, no Vagulão.

No Grupo 6, Asa Branca e 
Nacional também estão empa-
tados com três pontos e dispu-
tam a primeira colocação, já 
que o Esperantina, zerado na 
tabela, foi eliminado. O jogo 
acontece às 8h, na Cecap. O 
Asa Branca, com melhor saldo 
de gols (cinco contra dois), joga 
pelo empate.

O mesmo se repete no Gru-
po 8. Com o Esportivo União 
eliminado, sem pontuar, Atlé-
tiko Kaju e União Paulista, 
igualmente com três pontos, 
duelam pela ponta da tabela em 
confronto marcado para as 8h, 
no Jardim Ubirama. O empate 
beneficia o Atlétiko Kaju, que 
tem sete gols de saldo contra 
um dos adversários.

Nos outros grupos as situa-
ções são distintas. No Grupo 4, 
o Piauí, que ainda não pontuou, 
precisa vencer o São Cristovão 
por pelo menos quatro gols de 
diferença no jogo das 8h, no 
Vagulão. Qualquer outro resul-
tado classifica São Cristovão e 
Chape, que têm três pontos.

No Grupo 5, o Monte Azul 
está empatado com o Alfredo 
Guedes, com um ponto, mas 
leva vantagem no saldo de gols 
(zero contra três negativo), po-
dendo perder por até dois gols 
de diferença para o já classifi-
cado Açaí, que soma três pon-
tos. A partida acontece às 10h, 
na Cecap.

Por fim, no Grupo 7, que 
já tem o Reduto classificado, 
com quatro pontos, a briga 
pela segunda vaga coloca fren-
te à frente Grêmio Cecap, que 
tem um ponto, e Secretaria de 
Esportes, com zero. Os dois 
times se enfrentam às 10h, no 
Jardim Ubirama. COM FOLGA - Brigando pela classificação, Monte Azul (uniforme escuro) pode perder por até dois gols de diferença

Grêmio Cecap e Caiuby disputam título do Regional

Grupos C e D entram em campo no Jardim América

Partida decisiva é amanhã (17); campeão fatura prêmio de R$ 5 mil

Jogos acontecem 
no campo da Praça 
Jácomo Langona

Elton Laud

Chegou o grande dia. De-
pois de mais de dois meses 
de disputa, o título do 3º 

Campeonato Regional de Fute-
bol Amador de Borebi será de-
cidido na tarde deste domingo 
(17). A final da competição será 
disputada entre Grêmio Cecap 
(Lençóis Paulista) e Caiuby FC 
(Boa Esperança do Sul). O con-
fronto, marcado para às 15h, 
acontece no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca.

Detentores das duas melhores 
campanhas, as equipes chegaram 
à decisão em situações distintas. 
O Grêmio Cecap conquistou sua 
vaga com vitória de 3 a 1 sobre 
o XX de Janeiro (Macatuba). Já 
o Caiuby FC derrotou o Expres-
sinho (Lençóis Paulista) por 5 a 4 
nos pênaltis, após empate em 2 
a 2. Os dois iniciaram a compe-

Elton Laud

A 11ª edição da Copa Len-
çóis de Futebol Socie-
ty segue neste final de 

semana com quatro partidas 
válidas pela quarta rodada. Os 
confrontos, que colocam em 
campo as equipes dos grupos 
C e D, acontecem no campo da 
Praça Jácomo Langona, no Jar-
dim América.

O Grupo C joga neste sába-
do (16). Abrindo a rodada, às 
15h, o Jardim América enfrenta 
a representação do JAAC; em 
seguida, às 16h, o Açaí mede 
forças com o Asa Branca. En-
cerrando o dia, às 17h, pelo 

RETROSPECTO - Jogo da primeira fase terminou com vitória 
de 3 a 2 do time de Boa Esperança do Sul

DUELO - Mercenários e Renegados (calção preto) se enfrentam neste sábado (16)

tição no Grupo C e já se enfren-
taram na primeira fase, quando 
o time de Boa Esperança do Sul 
venceu pelo placar de 3 a 2.

Além do título, Grêmio 
Cecap e Caiuby FC também 
brigam pelos troféus indivi-
duais. Na corrida pela artilha-

Grupo D, o Mercenários enca-
ra o Renegados. O outro jogo 
da chave, entre Real e Atlético 
Lençóis, acontece no domingo 
(17), às 9h.

Promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista com apoio da 
associação de moradores do 
Jardim América, a Copa Len-

çóis de Futebol Society integra 
o calendário em comemoração 
ao aniversário da cidade (28 de 
abril). A final está prevista para 
o dia 18 de maio, sábado.

ria, Jeferson Thiago Roda, do 
Grêmio Cecap, tem sete gols 
marcados, contra quatro dos 
atletas Lucas Fernandes, Rafa-
el Bezerra, e Rodolfo Santos, 
todos do Caiuby. A disputa de 
goleiro menos vazado está entre 
Renan Luz, do Grêmio Cecap, 
e Douglas Santos, do Caiuby, 
que sofreram sete e seis gols, 
respectivamente.

Além dos troféus e meda-
lhas, campeão e vice-campeão 
recebem premiações em di-
nheiro, de R$ 5 mil e 2,5 mil, 
respectivamente. Artilheiro, 
goleiro menos vazado e me-
lhor jogador serão premiados 
com R$ 300 cada; já o melhor 
trio de arbitragem garante R$ 
400. Segundo a Associação de 
Árbitros de São Manuel e Re-
gião (AASMR), que organiza a 
competição com apoio da Liga 
Lençoense de Futebol Amador 
(LLFA) e da Prefeitura Munici-
pal da cidade vizinha, a premia-
ção será feita logo após o jogo.

Athletic Futsal goleia 
União B13 por 18 a 3

Ponte Alta e União Macatuba 
se enfrentam por vaga na fi nal

Partida válida pela 
Série Ouro foi 
disputada na noite da 
quarta-feira (13)

Quem vencer decide 
título com Santa 
Luzia ou Asa branca

Elton Laud

Dois jogos disputados na 
noite da última quarta-
-feira (13), no Ginásio 

Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão), 
em Lençóis Paulista, movi-
mentaram a quinta rodada da 
segunda fase da Copa Lençóis 
de Futsal. O destaque foi o 
Athletic Futsal, que goleou o 
União B13 por incríveis 18 a 
3. Na outra partida, a equipe 
da UME derrotou o Desacre-
ditados por 2 a 0. Ambos os 
confrontos foram válidos pelo 
Grupo 5 da Série Ouro.

Na noite dessa sexta-feira 
(15) seriam disputados mais 
dois jogos do Grupo 7 da Série 
Prata. Às 19h30, o Atlético Len-
çóis enfrentaria o Zoio FC; na 
sequência, às 20h20, entrariam 

Elton Laud

O Estádio Municipal Ama-
deu Artioli, em Maca-
tuba, recebe na manhã 

deste domingo (17), o primeiro 
confronto da semifinal do Cam-
peonato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba. De olho 
na vaga na grande decisão da 
competição promovida pela 
Secretaria de Esporte, Turis-
mo e Lazer da cidade vizinha, 

BOLA EM JOGO - UME 
(uniforme escuro) derrotou o 
Desacreditados por 2 a 0

União Ponte Alta (Barra Bonita) 
e União Macatuba entram em 
campo a partir das 10h.

O União Ponte Alta chegou 
à final vencendo o Shakhtar 
(Macatuba) por 2 a 1. O União 
Macatuba garantiu sua vaga 
ao derrotar o SC Amigos (Bar-
ra Bonita) pelo mesmo placar. 
Quem vencer o confronto en-
frenta Santa Luzia ou Asa Bran-
ca, ambos de Lençóis Paulista, 
que avançaram com vitórias 
sobre os macatubenses CSK (1 
a 0) e Real Atlético (5 a 3 nos 
pênaltis, após empate em 3 a 
3 no tempo regulamentar), res-
pectivamente, e se enfrentam 
no dia 24, no mesmo horário.

em quadra Valência e Atlétiko 
Kaju. A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista 
segue na segunda-feira (18), 
com jogos do Grupo 6 da Série 
Ouro, às 19h30 jogam Santa 
Catarina e Santa Luzia. Em se-
guida, às 20h20, medem forças 
Açaí e Grêmio Cecap.
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Z SOM EVENTOSCAMALEÃOFREEDOM ROAD BARBAR DO PORTUGUÊS

Na próxima quinta-feira (28), a 
partir das 20h, a Z Som Even-
tos realiza um workshop com 
o baterista Ricardo Confessori, 
instrumentista que fi cou co-
nhecido por fazer parte das 
bandas Angra e Shaman. Os in-
gressos estão disponíveis nos 
pontos de venda (Z Som, Bar 
da 9 e Lanna Cosméticos) a R$ 
35 (1º lote). A Z Som Eventos 
fi ca na Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 1414, no 
Jardim Ubirama.

Neste sábado (16), a par-
tir das 22h, o Camaleão Bar, 
em Macatuba, apresenta ao 
público o melhor do pop, do 
rock e da MPB. A atração é o 
cantor Caverna, que sobe ao 
palco da casa com um reper-
tório de primeira. A entrada é 
R$ 7. Outras informações so-
bre promoções e reservas de 
mesas podem ser obtidas na 
página do bar no Facebook. 
O Camaleão Bar fi ca na Rua 
Vergílio Enei, 862, no Centro.

Hoje (16), a partir das 21h, o 
Freedom Road Bar, em Len-
çóis Paulista, recebe a dupla 
Acoustic Pills, que apresenta 
um repertório com os maio-
res sucessos do pop e do rock 
nacional e internacional e re-
serva um espaço para atender 
aos pedidos do público. A en-
trada é gratuita. Informações 
e reservas de mesas pelo te-
lefone (14) 3263-3639. O Fre-
edom fi ca na Avenida Brasil, 
936, no Centro.

Neste sábado (16), a partir 
das 20h30, tem música ao 
vivo no Bar do Português, em 
Lençóis Paulista. Quem co-
manda a noite é a banda Two 
Brothers, que apresenta ao 
público os maiores sucessos 
do pop/rock nacional e inter-
nacional. A entrada é gratui-
ta. Para outras informações 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.

Agenda cultural
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TEATRO

É AMANHÃ

BENEFICENTEFORMAÇÃO

Cultura
EM BREVE NAS TELONAS
“Vingadores: Ultimato” é sem dúvidas um dos fi lmes mais aguardados do ano. 
Nesta quinta-feira (14), a Marvel Studios fi nalmente lançou um novo trailer 
ofi cial do fi lme, no qual é possível ver detalhes dos heróis tentando se recuperar 
do ataque avassalador de Thanos, que dizimou metade do universo. O vídeo 
está disponível no link: www.youtube.com/watch?v=PgrmbRID0eY.

Lwart traz espetáculo teatral multimídia para Lençóis Paulista
Com duas apresentações gratuitas, “Splash” é uma homenagem ao Dia Mundial da Água

Da Redação

A Lwart Lubrificantes 
traz a Lençóis Paulista 
na próxima semana o 

espetáculo teatral multimídia 
“Splash”. Estão marcadas duas 
apresentações, na quinta-feira 
(21) e na sexta-feira (22), am-
bas às 20h, no Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti. A ini-
ciativa é realizada por meio de 
patrocínio via Lei Rouanet, em 
homenagem ao Dia Mundial 
da Água (22 de março). A en-
trada é gratuita, mas os lugares 
são limitados.

Combinando as linguagens 
de circo, teatro e dança, com 
diversos quadros cômicos, 
poéticos, ou mesmo eletrizan-
tes, “Splash” é um espetáculo 
contemporâneo que enfatiza a 
importância da água em nosso 
dia a dia. Na apresentação os 
artistas levam ao palco acroba-
cias aéreas e de solo, parkour, 
números de dança e equilibris-
mo, misturados com projeções 
multimídia e música ao vivo.

Indicado ao Prêmio São 
Paulo de Incentivo ao Teatro In-
fantil e Jovem 2018 na categoria 
de Melhor Espetáculo do Ano 

em Sustentabilidade, “Splash” 
tem direção do australiano 
Mark Bromilow, ex-diretor ar-
tístico do espetáculo “Varekai”, 
do Cirque du Soleil. As criações 
são do compositor e percussio-
nista Manoel Trindade (filho de 
Vítor da Trindade) e as coreo-
grafias circenses ficam a cargo 
de Natália Presser, que também 
foi artista do “Varekai”.

As atrações multimídia 
que interagem com os artistas 
são um dos grandes destaques 
do show, criadas pelo artista 
plástico Achiles Luciano. O 
profissional realiza um “grafite 

digital” com o suporte de mesa 
digitalizadora - onde aplica os 
traços com uma caneta eletrô-
nica - e um hardware por onde 
controla cores e outros efeitos. 
Essa combinação é projetada no 
palco, sobre os artistas ou su-
perfícies, em uma explosão de 
cores e sensações.

O espetáculo, que tem dura-
ção de 55 minutos e classifica-
ção indicativa de seis anos, tem 
entrada gratuita. Os interessa-
dos devem retirar os ingressos 
a partir da segunda-feira (18) 
na Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian (Rua Sete 

SPLASH - Espetáculo enfatiza a importância da água em nosso dia a dia

de Setembro, 934, no Centro). 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 3263-

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

Regina Duarte chega a Lençóis com “Volta ao lar”
Espetáculo tem texto do autor britânico Harold Pinter

Flávia Placideli

Neste domingo (17), às 
20h, o Teatro Munici-
pal 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 prove-
nientes da Lei Rouanet, tem en-
trada gratuita, mas os ingressos 
estão esgotados.

Conhecida em nível nacio-
nal por protagonizar diversas 
novelas na TV, mas sem jamais 
deixar de fazer teatro ao longo 
de suas mais de cinco décadas 
de carreira, a atriz Regina Du-
arte protagoniza o espetáculo 
“Volta ao lar”, um dos textos 
mais conhecidos do autor bri-
tânico 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. A presença feminina 

VOLTA AO LAR - Regina Duarte chega a Lençóis com 
personagem Ruth, criação do autor britânico Harold Pinter

provoca alterações impensáveis 
naqueles homens que só o es-
petáculo em si poderá mostrar.

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, mas os 
lugares estão esgotados. Caso 
haja devolução, a distribui-
ção dos ingressos ocorrerá no 
próprio Teatro Municipal, que 
fica na Rua Cel. Álvaro Mar-
tins, 790, na Vila Nova Irerê. 
Outras informações pelo tele-
fone (14) 3263-6525.

Rotary traz show de stand up no dia 28
Humorista Giovani Braz, que interpreta o personagem Saidera no 
programa A Praça é Nossa, se apresenta no Teatro Municipal

Flávia Placideli

A última semana de março 
será dedicada aos lenço-
enses amantes de comé-

dia. O Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza na quinta-feira 
(28), a partir das 20h, um show 
de stand-up que traz para o 
município o humorista Giovani 
Braz, um dos maiores nomes de 
humor no país, conhecido por 
atualmente interpretar o perso-

nagem Saidera do programa A 
Praça é Nossa, do SBT. 

O show, com classificação 
indicativa de 14 anos, traz o 
humorista Giovani Braz, mais 
a vontade do que na televisão, 
com um espetáculo interativo 
e repleto de gargalhadas para o 
público que tiver a oportunida-
de de prestigiá-lo. Além das risa-
das com o personagem Saidera, 
conhecido como o “Bêbado da 
Praça é Nossa”, o humorista já 

interpretou outros sucessos no 
programa de Carlos Alberto de 
Nóbrega, como o “Caixeiro do 
Riso”, “Seu Menezes”, “Fafi fala 
fácil”, “Gil lete” e “Vosineide”.

O evento, que é beneficente, 
terá toda a renda destinada às 
entidades assistenciais do muni-
cípio. As adesões promocionais 
estão sendo vendidas a R$ 30. 
Os interessados podem adquirir 
com os integrantes do Rotary 
Club, na Avenida Padre Salústio 

Rodrigues Machado, 809, no Jar-
dim Humaitá; pelo telefone (14) 
99606-8144 ou ainda nos pontos 
de venda: Auto Posto Avenida e 
Loja Lupo, em Lençóis Paulista.

BENEFICENTE - Rotary Club traz 
para Lençóis Paulista show de stand 
up com humorista Giovani Braz

Banda Zillo Lorenzetti 
conquista vagas no 
Conservatório de Tatuí
Alunos do projeto social da Zilor irão estudar 
Saxofone e Percussão Sinfônica

Da Redação

Os alunos da Banda Zillo Lo-
renzetti, João Luiz Casagran-
de e João Victor Frugeri, 

foram aprovados no Conservatório 
Dramático e Musical Dr. Carlos de 
Campos, em Tatuí, e irão represen-
tar a Zilor em uma das mais reco-
nhecidas instituições culturais da 
América Latina. 

João Luiz é aluno da banda 
há cerca de três anos e irá estudar 
Saxofone. João Victor, que faz parte 
do projeto social há oito anos, fará 
aulas de Percussão Sinfônica. Na 
Banda Zillo Lorenzetti ambos são 
orientados pelo professor e maes-
tro Ricardo Sassá, que desenvolve 
na Zilor o projeto educacional que 
visa o desenvolvimento dos jovens 
por meio da iniciação musical.

“A conquista desses jovens mú-
sicos me traz uma satisfação muito 
grande como professor e, principal-
mente, como pessoa. Acompanhei 
o processo de aprendizado dos dois 
ao longo dos anos e tenho consciên-
cia do quanto se empenharam para 
chegar aonde chegaram. Me orgu-
lho em fazer parte dessa trajetória; a 
conquista deles é minha conquista 
também”, afirma Ricardo Sassá. 

A Banda Zillo Lorenzetti com-
pleta 29 anos de trajetória em 2019 
e atende atualmente cerca de 60 
crianças com idades de sete a 17 

TALENTO - João Luiz e João 
Victor integram Banda Zillo 
Lorenzetti há três e oito anos, 
respectivamente

anos.  Por meio da música e da 
ginástica rítmica, tem como obje-
tivo formar cidadãos conscientes 
de seus potenciais para que se 
tornem protagonistas de suas pró-
prias vidas, além de ser uma opor-
tunidade para descobrir e formar 
jovens talentos. 

“A banda da Zilor é fator pre-
dominante nas escolhas que meu 
filho fez nos últimos anos. Foram 
boas escolhas que o tornaram uma 
pessoa cada dia mais responsável, 
comprometida e altruísta. Com a 
música, ele se sente capaz de bus-
car e vencer tudo o que deseja. A 
prova está aí, a tão almejada vaga 
no Conservatório de Tatuí”, afirma 
Luiz Carlos Casagrande, pai do 
João Luiz.
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DIA DE FESTA

Religião

A Igreja considera que aquilo que celebramos é também aquilo que cremos. A nossa 
fé é expressa também nas nossas celebrações dos Sacramentos. Aquilo que viver-
mos na celebração de Ordenação do Monsenhor Carlos no próximo dia 19 será ex-
pressão de nossa fé. A melhor maneira de compreendermos o Sacramento é partir de 
sua celebração. Segundo Padre Taborda, o mais antigo relato sobre uma ordenação 
episcopal é a chamada “Tradição Apostólica”, outrora atribuída a Hipólito de Roma, 
do século II:
“Ordene-se bispo aquele que, [sendo] irrepreensível, tiver sido escolhido por todo 
o povo. Quando tiver sido chamado pelo nome e tiver agradado, o povo se reunirá 
com o presbitério e os bispos presentes, no dia do Senhor. Com o consentimento 
de todos, [os bispos] imponham-lhe as mãos e o presbitério permaneça sossegado. 
Todos guardem silêncio, orando em seus corações pela descida do Espírito. E um dos 
bispos presentes, instado por todos, impondo a mão ao que é ordenado bispo, reze 
dizendo:” (Tradição Apostólica, nº 2)
A Ordenação nos tempos atuais, de modo geral, mantém a mesma estrutura: 

ELEIÇÃO 
Proclamado o Evangelho, a Igreja suplica o Espírito Santo, fonte de todo ministério 
da Igreja, sobre o Ordenando. Feita a Invocação do Espírito Santo, a Igreja Particular 
para a qual o novo Bispo foi eleito, por meio de um dos seus presbíteros, pede a Dom 
Giovanni d’Aniello que ordene o Monsenhor Carlos para ser o seu Pastor. O mandato 
apostólico é o texto pontifício que elege o Monsenhor para o Episcopado e o nomeia 
Bispo da Diocese de Apucarana, após a sua leitura, toda a Igreja responde “Graças a 
Deus”, como um sinal de acolhida ao Bispo, como um dom de Deus a sua Igreja.

PROPÓSITO DO ELEITO E PRECE LITÂNICA
O Bispo Eleito, diante do Bispo ordenante, faz seus propósitos que orientam a vonta-
de e indicam o caminho a ser seguido em sua missão. Posteriormente será invocada 
a intercessão de todos os Santos, para que o Monsenhor Carlos possa corresponder 
sempre a sua nova missão mostrando aos homens a luz de Deus.

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS E PRECE DE ORDENAÇÃO
Pela imposição das mãos dos Bispos, sinal de bênção, transmissão do Espírito e do 
poder de autoridade, e pela Prece de Ordenação, é conferido ao eleito o dom do 
Espírito Santo para a sua missão episcopal. O Bispo ordenante principal pronuncia a 
Prece de ordenação em nome de todos os demais Bispos presentes. Durante a im-
posição das mãos, os fi éis suplicam em silêncio e participam na oração escutando-a, 
confi rmando-a e concluindo-a pela aclamação fi nal. Pela imposição do Evangeliário, 
enquanto a Prece de Ordenação é pronunciada, torna evidente a missão apostólica 
confi ada ao Bispo de ser pregador da Palavra. O conteúdo da oração, baseado no 
texto de Hipólito de Roma, é um pedido ao Pai, para que, o ordenando obtenha o 
mesmo Espírito de governo que Jesus recebeu e transmitiu aos seus apóstolos para 
a edifi cação da Igreja.

UNÇÃO DA CABEÇA, ENTREGA DO EVANGELIÁRIO E DAS INSÍGNIAS
Pela unção da cabeça é signifi cada a participação peculiar do Bispo no sacerdócio de 
Cristo; a entrega do Livro dos Evangelhos demonstra a missão de Ensino confi ada ao 
Bispo; pela entrega do anel, indica-se a fi delidade do Bispo para com a Igreja, esposa 
de Deus, pela imposição da mitra, a incessante procura da santidade e, pela entrega 
do báculo pastoral, o múnus de governar a Igreja que lhe é confi ada. 

SAUDAÇÃO DA PAZ
Pela saudação da Paz, que o Ordenado recebe do Bispo ordenante principal e de 
todos os outros Bispos, como que se põe a marca da sua aceitação no Colégio dos 
Bispos.
Dessa forma, compreendemos que todo o rito não será apenas uma representação, 
mas será expressão de nossa fé e realizará uma profunda transformação na vida do 
Monsenhor Carlos, que será feito sucessor dos Apóstolos, participando da mesma 
missão do Colégio Apostólico, isto é, continuar a missão Redentora de Cristo na Terra.

Padre Rafael Antonio Paixão Soares
Pastoral da Comunicação do Santuário Nossa Senhora da Piedade
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O rito da ordenação

O ECO iniciou em fevereiro uma série especial de publicações relacionadas 
à escolha do monsenhor Carlos José de Oliveira como bispo de Apucarana, no 
Paraná. Foram diversos artigos com o objetivo de explicar 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, o jornal encerra a série nesta 
edição que antecede a semana da ordenação, marcada para a terça-feira (19).

Comunidade católica se prepara 
para ordenação de Dom Carlos
Cerimônia acontece na terça-feira (19), com a presença de Dom 
Giovanni D’Aniello, representante do Papa Francisco

Elton Laud

A comunidade católica de 
Lençóis Paulista vivencia-
rá um momento ímpar na 

próxima terça-feira (19). Após três 
meses de muita expectativa e pre-
paração espiritual, ocorrerá a or-
denação episcopal do monsenhor 
Carlos José de Oliveira como bis-
po da Diocese de Apucarana, no 
Paraná. A cerimônia, que tem iní-
cio às 19h, no Santuário Nossa Se-
nhora da Piedade, contará com a 
presença de diversas autoridades, 
entre elas o núncio apostólico do 
Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, 
representante direto do Estado do 
Vaticano e, por consequência, do 
Papa Francisco.

Oficialmente anunciado como 
bispo diocesano de Apucarana no 
dia 12 de dezembro de 2018, após 
ser nomeado pelo próprio Papa 
Francisco, o sacerdote, que tem 
51 anos de idade e completa 27 
anos de ordenação em 2019, se-
guirá para uma nova etapa de sua 
missão religiosa no novo estado. 
Depois de permanecer 22 anos à 
frente do Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, paróquia-mãe de Len-
çóis Paulista, ele deixará a cidade 
com um misto de sentimentos, di-
vidido entre a tristeza por deixar 
a comunidade que o acolheu e a 
alegria de seguir adiante com seu 
propósito de evangelizar.

“Posso dizer que, pela graça 
de Deus, estou muito tranquilo, 
muito sereno e, ao mesmo tempo, 
muito feliz. Um texto que li do 
Papa Francisco me trouxe ainda 
mais alegria interior. O Papa fala 
que a Igreja é conduzida por todo 
o povo de Deus, por todos os ba-
tizados, mas que, em meio a esse 
povo, há os ungidos do Senhor, 
aqueles que têm as mãos ungidas 
e aqueles que têm a cabeça un-
gida para coordenar, governar e 

NO CAMINHO DA FÉ - Na foto, monsenhor Carlos, novo bispo de 
Apucarana, e padre Adauto, novo pároco do Santuário Piedade

santificar o povo santo de Deus. 
A minha expectativa é de muita 
alegria. Quero estar no senáculo 
como Maria e os apóstolos aguar-
dando a vinda do Espírito Santo 
para este novo serviço que a Igreja 
me pede. Continuo contando com 
as orações de todos”, destaca o fu-
turo bispo.

PROGRAMAÇÃO
A chegada de Dom Giovanni 

D’Aniello, núncio apostólico do 
Brasil, a Lençóis Paulista está pre-
vista para as 10h da terça-feira (19). 
O embaixador do Vaticano virá di-
reto de Brasília e pousará com sua 
comitiva no Aeroporto Municipal 
José Boso, onde ocorrerá uma so-
lenidade oficial. No local, o repre-
sentante do Papa Francisco será 
recebido pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima, pelo presidente 
da Câmara Municipal, Nardeli 
da Silva, e demais autoridades lo-
cais. Também estarão presentes o 
Arcebispo da Arquidiocese de Bo-
tucatu, Dom Maurício Grotto de 
Camargo, além de diversos bispos 
e padres de toda a região. Na oca-
sião, Dom Giovanni, que presidirá 
a ordenação receberá as chaves da 
cidade e o título de hóspede oficial 

do município.
A cerimônia de ordenação, 

que tem início às 19h, no Santu-
ário Nossa Senhora da Piedade, 
também deve contar com a pre-
sença de representantes do clero 
e outras autoridades vindas direta-
mente do Paraná. Há expectativa, 
inclusive, da presença dos gover-
nadores João Dória, de São Paulo, 
e Retinho Júnior, do Paraná, o que 
só deve ser confirmado ou não na 
véspera do evento. Pelo menos 
cinco ônibus lotados de fiéis de-
vem vir da Diocese de Apucarana 
para acompanhar a ordenação. 
Por conta da expectativa de grande 
público, que excede a capacidade 
do Santuário, uma estrutura com 
telões deve ser montada no lado 
de fora.

Após ser ordenado bispo, 
Dom Carlos José de Oliveira, 
deixará Lençóis Paulista para 
seguir para a cidade de Apuca-
rana. Sua posse na Diocese está 
marcada para o dia 6 de abril. 
Desde o dia 10 de fevereiro o 
Santuário Nossa Senhora da Pie-
dade tem à frente padre Adauto 
José Martins, de 45 anos, pri-
meiro lençoense a comandar 
uma paróquia da cidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Confi ra quem 
completa mais 
um ano de vida!

Unimed inaugura 
Pronto Atendimento 
em Macatuba.
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A arte de um poeta
Selecionado para compor obra nacional, Fabiano Alves 

conta um pouco de sua história

Flávia Placideli

Na quinta-feira (14), em 
homenagem ao nasci-
mento do poeta Castro 

Alves (1847/1871), foi comemo-
rado o Dia Nacional da Poesia. 
Na próxima quinta-feira (21), 
comemora-se o Dia Mundial 
da Poesia, que tem o propósito 
de promover a leitura, escrita, 
publicação e ensino desta arte 
através do mundo. Por este 
motivo, a data não poderia ser 
mais oportuna para contar um 
pouco da história de Fabiano 
Alves, poeta lençoense que teve 
uma de suas poesias selecio-
nadas para compor a antologia 
poética “Poetize 2019”, lançada 
em fevereiro deste ano pela Vi-
vara Editora Nacional.

Fabiano Alves concorreu 
com exatos 2.103 escritores 
brasileiros. Apenas 250 foram 
selecionados. Para o concur-
so literário, cada participante 
podia indicar dois poemas de 
sua autoria e somente um deles 
seria escolhido. Alves foi sele-
cionado com o texto “A voz!”. 

O poeta diz ter ficado surpreso 
ao receber a notícia. “Me sinto 
notável por meu texto compor 
uma obra nacional com tantos 
outros poetas brasileiros. Sem 
contar os mestres da poesia 
que também possuem textos no 
livro, como Fernando Pessoa, 
Carlos Drummond de Andra-

sos sentimentos. O lençoense 
relata que na época escrevia os 
textos pensando na composição 
de letras de músicas, arte que 
sempre lhe despertou muito 
interesse, porém, como as le-
tras sempre chamaram mais 
atenção do que a melodia em 
si, decidiu separá-las como um 
grande apanhado de poesias.

Após mais de 25 anos de 
escrita, ele selecionou algumas 
poesias para compor o livro 
“Atos, fatos e relatos”, que traz 
na primeira página o texto que 
deu origem a tudo, “Moradia 
Cultural”, que fala das questões 
culturais e exalta sua importân-
cia. Escrita em 1990, a poesia 
teve como inspiração o grande 
viés cultural da cidade, sempre 
admirado pelo poeta. “Lençóis 
Paulista é uma cidade inspira-
dora”, ressalta.

Alves é acostumado a pos-
tar alguns de seus trabalhos nas 
redes sociais, como em sua pá-
gina no Facebook (Atos, fatos e 
relatos), mas garante que nem 
tudo está lá. “Não posto tudo. 
Acho necessário e importante 
manter o interesse do leitor em 
ir até a biblioteca ou comprar 
seu livro na banca e aí sim 
apreciar, ou não, todas suas es-
critas”, pontua o poeta, que re-
vela que possui poesias prontas 
para compor mais dois livros.

Feliz daquele que conse-
gue escrever e expressar senti-

mentos em palavras. Fabiano 
Alves é um desses poetas que 
caminham pelo silêncio neste 
mundo barulhento, atentos a 

tudo e a todos, sempre à espe-
ra de uma nova inspiração. “Se 
pararmos para observar, tudo é 
poesia”, finaliza.

de, Mário de Andrade, Camões, 
meu favorito, entre outros gran-
des nomes da literatura”, come-
mora o lençoense.

Aos 46 anos, Fabiano Alves, 
que trabalha como operador 
de caldeira na Zilor, é um dos 
participantes ativos da vida 
cultural de Lençóis Paulista. 
Em novembro do ano passado, 
foi convidado para lançar seu 
primeiro livro, “Atos, fatos e re-
latos”, durante o Festival Inte-
grado de Literatura de Lençóis 
Paulista (FILLP). “Foi muito 
gratificante para mim poder 
apresentar meu livro em um 
festival tão importante voltado 
à literatura. Ainda mais, ao 
lado de grandes autores como 
Nelson Faillace, que também 
lançava um livro de sua auto-
ria, e que foi a primeira pessoa 
a publicar um texto meu em um 
jornal da cidade, há mais de 25 
anos”, comenta.

Alves conta que tudo teve 
início em meados de 1990, 
quando começou a passar para 
o papel todos os acontecimen-
tos de sua vida e os mais diver-

MÉRITO - Fabiano Alves 
concorreu com mais de 2 mil 
escritores de todo país e teve sua 
poesia publicada em antologia

CONQUISTA - Após 
25 anos de escrita, 
lençoense lançou seu 
primeiro livro “Atos, fatos 
e relatos”, no FILLP 2018

ACERVO - “Atos, fatos 
e relatos” e “Poetize 

2019” estão disponíveis 
na Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa (BMOL)

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MACATUBA

PEDERNEIRAS

AGUDOS

Regional EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Mais uma ação proposta pela diretiva Biodiversidade, do Programa Município Verde 
Azul, aconteceu na primeira quinzena de março. O tema abordado foi a importância 
e necessidade da salvaguarda da biodiversidade. O evento contou com palestra 
e conhecimento de ações práticas desenvolvidas na Fazenda Boa Vista, Lençóis 
Paulista. Participaram cerca de 20 funcionários da empresa agrícola cafeeira.
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Um dos nossos maiores compromissos sociais é contribuir com 
a formação e com o desenvolvimento das novas gerações. 
Para tanto, investimos em ações educativas, culturais e esportivas 
capazes de transformar os jovens de hoje em protagonistas de 
um futuro melhor e mais sustentável.

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Unimed inaugura Pronto Atendimento
Serviço facilita 
a utilização de 
benefi ciários da 
cidade e agiliza o 
atendimento no CMU

Da Redação

A Unimed inaugura ama-
nhã (16), às 9h, um Pronto 
Atendimento na cidade de 

Macatuba. O serviço será prestado 
em uma sala alugada pela Unimed 
junto à Irmandade da Santa Casa 
de Macatuba. 

No Pronto Atendimento, 
além do atendimento aos bene-
ficiários da Unimed, também 
serão realizadas consultas parti-
culares e pelo Bradesco Saúde. 
O PA da Unimed em Macatuba 
atenderá de segunda a sexta-feira, 
das 18h às 23h, e aos sábados, do-
mingos e feriados das 8h às 20h.

“A Unimed Lençóis Paulista 
busca sempre oferecer o melhor 
aos seus beneficiários. O Pronto 

NOVIDADE - Local atenderá de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h, 
e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 20h

Palestra marca abertura do projeto Respira Tietê

Projeto visa 
fortalecer a 
apicultura para 
a geração de 
emprego e renda

Hoje tem coleta simbólica de lixo e soltura de alevinos às margens do rio

Proposta também visa 
consolidar o mel como 
produto da cadeia 
turística na região

Da Redação

Pelo décimo ano seguido, 
Pederneiras está receben-
do o Projeto Respira Tietê, 

uma ação do Lions Clube com 
apoio da Prefeitura Municipal, 
que visa chamar a atenção da 
sociedade para a preservação 

do Rio Tietê. O evento começou 
ontem (15), no Teatro Munici-
pal Flávio Razuk, com palestras 
sobre o meio ambiente para 
alunos das escolas municipais 
da cidade.

Neste sábado (16), a partir 
das 9h, o evento segue na Nova 
Marina de Pederneiras, às mar-

gens do Rio Tietê, ao lado da 
Prainha Municipal. Serão feitas 
a coleta simbólica de lixo às 
margens do Tietê e a soltura de 
alevinos para contribuir na re-
povoação do rio. É o momento 
em que as crianças colocam a 
mão na massa e ajudam na sol-
tura dos peixinhos no rio.

Da Redação

A Secretaria de Planejamento 
e Turismo de Agudos pro-
move no mês de maio o pri-

meiro workshop sobre produção e 
comercialização de mel, com a par-
ticipação de apicultores e represen-
tantes de toda a cadeia produtiva 
do setor. O objetivo é desenvolver a 
apicultura como parte do segmento 
turístico e econômico.

Na última quarta-feira (13) foi 
definido o formato do evento que 
será o primeiro de um plano de 
ações a serem realizadas. A proposta 
é fortalecer a apicultura, mas tam-
bém consolidar o mel como produto 
da cadeia turística na região, uma 
vez que a produção é expressiva em 
todo estado, mas necessita de maior 
divulgação quanto à sua importân-
cia na geração de emprego e renda, 
inclusive através do turismo.

Recentemente, a secretaria es-
tadual criou um Plano Regional de 
Apicultura, que segue diretrizes es-
taduais, mas que deve ser adequado 
a planos municipais de incentivo à 
produção. A coordenadoria estima 
que nos 15 municípios que fazem 
parte da regional de Bauru existam 
150 produtores de mel e cerca de 
10 mil colmeias em cidades com 
maior ou menor desempenho da 
cadeia produtiva.  Em Agudos, são 
cerca de 20 produtores.

Atendimento em Macatuba vem ao 
encontro disso, facilitando o acesso 
dos beneficiários aos serviços que 
a Unimed presta”, ressalta o Dr. 
Francisco Antonio Grillo, presiden-
te da cooperativa médica.

Além de facilitar o acolhi-

mento dos beneficiários em Ma-
catuba, a parceria gera renda à 
Santa Casa com o aluguel da sala 
e com a realização de procedi-
mentos, desafogando a demanda 
por atendimentos no pronto so-
corro (SUS) do município.
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B3.  
Valor da publicação R$ 84,60 .

Prefeitura 
Municipal de 

Areiópolis

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS 
DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCACÃO

O Presidente da Cooperativa de Consumo dos Empregados das Empresas Zillo-
-Lorenzetti , usando as atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 
24(vinte e quatro) delegados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, 
no dia 28 de março de 2019, na sala 04 de reunião do Escritório Central, sito à 
rua XV de Novembro, número 865, em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
por absoluta falta de espaço em sua sede social, em primeira convocação às 
15:30 horas, com a presença de 2/3(dois terços) do número total de delegados; 
caso não haja número legal para instalação, fi cam desde já convocados para a 
segunda convocação, às 16:30 horas, no mesmo dia e local, que se realizará com 
a presença de metade mais um do número total de delegados. Persistindo a falta 
de “quorum” legal a Assembléia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em 
terceira e última convocação, às 17:30 horas, com a presença mínima de 10(dez) 
delegados, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia :-
ORDEM DO DIA: 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1 - Prestação de Contas do exercício de 2018, compreendendo o Relatório 
da gestão, Demonstrativo da Conta Sobras ou Perdas e Parecer do Conselho 
Fiscal;
2 - Destinação das sobras liquidas e sua fórmula de cálculo; 
3 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
4 - Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FA-
TES;
5 - Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6 - Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratifi cações dos 
membros da Diretoria.
7 - Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 16 de março de 2019.

LUIZ ALBERTO CAPELARI
Diretor Presidente

NOTA: As demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do 
respectivo parecer do Conselho Fiscal estão a disposição dos associados na 
sede da cooperativa.
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B3. 
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B3.  Valor da publicação R$ 168,85.

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

A Comissão Municipal de Serviço Civil torna pública a retificação parcial 
dos Editais de Convocação para Sessão de Oferecimento de Vagas para os 
cargos de Agente Administrativo, Terapeuta Ocupacional, Professor de Ensino 
Fundamental I e Professor de Educação Infantil II, publicado na imprensa local 
no dia 13/03/19, RETIFICANDO o seguinte:

Onde se lê:  “Silvio Paccola Junior”
Leia-se: “Rafael Augusto Barbosa de Souza”
 
Lençóis Paulista, 15 de março de 2019.

RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA
Membro

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 16 de Março de 2019.

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

João Pereira de Godoy Rua Guaianazes L233 Q10 Monte Azul 128 19624/7108 R$199,66
Diego Martins Pinto Guedes Rua Antonio Biral L09 Q J Morumbi 118 8582/2062 R$248,89

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Antonio Jácomo Placca L11 Q17 
Maria Luiza IV

177 28138/5805 R$202,94

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Armando Baptistella L06 Q26 
Maria Luiza IV

177 28386/5724 R$180,52

Maria Luiza Construções e 
Empreendimentos 

Rua Alceste Jansen Paccola L14 Q02 
Sta Lúcia

177 27604/6518 R$287,16

Terra Imóveis S/C Ltda Rua Alceste Jansen Paccola L25 Q02 
Sta Lúcia

178 27615/6245 R$240,37

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Mauro Mazzili L06 Q25 Maria 
Luiza IV

178 28345/5112 R$166,56

Terra Imóveis S/C Ltda Rua José Luiz Andreotti L01 Q02 Sta 
Lúcia

179 27591/6664 R$239,16

Infratec Empreendimentos 
Imobiliários Ltda

Rua Abilio Dalben L02 Q O Planalto 180 29360/6621 R$160,00

José Oscar Justo Rua Américo Brandi L27 Q11 Village 181 14913/122 R$210,68
Paulo Henrique de Oliveira 

Romani
Rua Angelo Baptistella L18 Q11 

Europa
183 27045/5035 R$160,00

Paulo Henrique de Oliveira 
Romani

Rua Angelo Baptistella L19 Q11 
Europa

183 27046/5036 R$160,00

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, 
associação civil estabelecida em Lençóis Paulista-SP, à Rua Piedade, 161, 
Centro, no uso de suas atribuições legais, convoca, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, todos os associados com atividades de comércio varejista e 
atacadista, observando o quórum previsto no art. 14 do Estatuto Social, para 
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 26 de março de 2019, 
às 18h, em primeira convocação, e 30 minutos após, em segunda, em sua sede 
social, para discussão e deliberação, vinculante aos associados do comércio 
varejista e atacadista, sobre a seguinte ordem do dia: a) proposta de acordo 
coletivo encaminhada pelo sindicato da categoria profissional dos comerciários, 
nos termos do art. 611, parágrafo 1º, às empresas associadas; b) autorização para 
a ACILPA negociar os termos do acordo coletivo, na qualidade de representante 
legal, nos termos do art. 1º , parágrafo 2º, do Estatuto Social, a ser observado 
por todos os seus associados com atividades de comércio varejista e atacadista; 
c) fixação de contrapartida financeira à ACILPA, a ser paga pelos associados 
beneficiados pelo acordo coletivo. 

Lençóis Paulista, 16 de março de 2019. 

José Antônio Silva
Presidente

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
9/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADO, 
que classificou a(s) empresas(s): J H AR CONDICIONADOS EIRELI, 
totalizando R$ 81.400,00; TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 
EPP, totalizando R$ 59.900,00; com todas as demais condições conforme 
Edital, fica aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data 
de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena 
de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às 
penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 15/03/2019. ANTONIO 
CARLOS VACA 

Extrato de Ata nº 19/2019: Pregão nº 29/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: J H AR CONDICIONADOS EIRELI; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADO; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 2.480,00; 1/3 vr R$ 3.180,00; totalizando R$ 
81.400,00. Data: 15/03/2019.

Extrato de Ata nº 20/2019: Pregão nº 29/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP; 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADO; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 2.000,00; 1/4 vr R$ 3.990,00; totalizando R$ 
59.900,00. Data: 15/03/2019.

Aviso de Licitação. Processo 
Licitatório nº. 190/2.019 – Pregão 
Presencial Repetição nº. 03/2019. 
Edital - Tipo: Menor Preço. Critério 
de julgamento: Unitário. Objeto: 
Aquisição parcelada de combustível 
para abastecimento da frota da 
Prefeitura Municipal de Areiópolis 
efetuado diretamente no posto 
revendedor instalado no município 
em horário comercial e com plantão 
permanente, conforme anexo I que 
faz parte integrante deste Edital 
de Licitação. Os envelopes serão 
recebidos até às 09:00 horas do dia 
28/03/2019, na sede da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, localizada 
na Rua Dr. Pereira de Rezende, 
230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: 
os documentos integrantes do 
edital, encontra-se disponíveis 
aos 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, 15/03/2019.  

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO 

Beneficiário portador do CPF Nº 102.445.379 Cartão Unimed nº 
0233.1031.0027.14006  favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da 
operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e / 
ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Unimed Lençóis Paulista – 
Cooperativa de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ASSINE E ANUNCIE!

(14) 3269-3311

UM SENHOR JORNAL
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 131,10.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 101,50.

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:
 
CARLOS MACHADO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA ROCHA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, nascido em Recife - 
PE, aos 29/09/1964, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
TEOFILO MACHADO DA SILVA e de ANAIR ALEXANDRE DA SILVA; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de produção /aposen-
tada, nascida em Monte Azul - MG, aos 18/11/1969, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ PEREIRA ROCHA e de AGENI MARIA 
ROCHA.
 
ALEXANDRE MUSSOLINE e DAÍLA GÉSSICA GOMES, sendo o pretenden-
te: nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 07/09/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de CAR-
LOS JOSÉ MUSSOLINE e de MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA 
MUSSOLINE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operador de 
caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 11/09/1993, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS GOMES e de ISABEL DE 
FÁTIMA FERNANDES GOMES.
 
CLEBERSON DE OLIVEIRA MARTINS e MAÍRA CRISTINA DIAS, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Lençóis Pau-
lista - SP, aos 15/01/1993, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de NATAL DE JESUS MARTINS e de CLEIDE VENÂNCIO DE OLIVEIRA; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 10/09/1993, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, fi lha de FRANCISCO DONIZETI DIAS e de MARIA DE LOURDES DE 
OLIVEIRA ANTONIO DIAS.
 
REGIS FERNANDO LEAL e FRANCIELI SAMARA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaimes, convivente 
em união estável, nascido em Macatuba - SP, aos 22/12/1993, residente e domi-
ciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de REGINALDO LEAL e de ROSÂN-
GELA APARECIDA SANTA ROSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, convivente em união estável, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
30/03/1993, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de ALDECIO 
BENEDITO DOS SANTOS e de SUELI DOS SANTOS.
 
LUIS LOURENÇO MONTEIRO e MARIA APARECIDA DA SILVA, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em união estável, 
motorista, nascido em Água Preta - PE, aos 21/04/1950, residente e domicilia-
do em Lençóis Paulista - SP, fi lho de ANTONIA LOURENÇO MONTEIRO; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, 
professora e costureira, nascida em Palmares - PE, aos 15/11/1954, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de MANOEL PEDRO DA SILVA 
e de RITA MARIA DA SILVA. (Faço saber que pretendem converter a união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro)
 

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, 14 de março de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 
E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

DE LENÇOIS PAULISTA – SP.
ROSELY RODRIGUES

OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 14.251

PROTOCOLO 104.532
              
Rosely Rodrigues, Ofi ciala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial situado 
na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que EDERALDO JOSÉ 
ANDREOLLI, SUA MULHER E OUTROS, requereram a retifi cação da descrição 
tabular do imóvel de matrícula nº 14.251, deste Registro, de sua titularidade a saber: 
UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA, com a área de 8,786467781 alqueires ou 
21,26325203 ha, situado na FAZENDA ÁGUA DA BOCAINA – GLEBA A1, situada 
no distrito de Alfredo Guedes, neste município e comarca de Lençóis Paulista, SP,  
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo 
e a tentativa de notifi cação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 
24.999, fi ca o seu titular tabular, FABIO LUIZ PAVANELLI, RG.30.504.021-2-
SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, 
impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O 
pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da 
Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral 
imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 
213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções 
que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retifi catório nem vinculam a pessoa que anuiu nos 
presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação 
civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal 
sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas 
vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização 
da área. 

Lençóis Paulista, SP, 07 de março de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala de Registro

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 
E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

DE LENÇOIS PAULISTA – SP.
ROSELY RODRIGUES

OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 17.007

PROTOCOLO 104.995
              
Rosely Rodrigues, Ofi ciala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial 
situado na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que JOÃO 
SEXTO ANDREOLI E SUA MULHER, requereram a retifi cação da descrição 
tabular do imóvel de matrícula nº 17.007, deste Registro, de sua titularidade a 
saber: UM IMÓVEL AGRÍCOLA, com a área de 20,07560455 alqueires ou 
48,582963 ha, situado no BAIRRO CORVO BRANCO, neste município e comarca 
de Lençóis Paulista, SP,  processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos 
Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta 
e no memorial descritivo e a tentativa de notifi cação frustrada do titular do imóvel 
confrontante-Matrícula 27.039, fi ca o seu titular tabular, FABIO LUIZ PAVANELLI, 
RG.30.504.021-2-SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que 
se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 
213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. 
O pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da 
Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral 
imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 
213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções 
que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retifi catório nem vinculam a pessoa que anuiu nos 
presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação 
civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal 
sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas 
vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização 
da área. 

Lençóis Paulista, SP, 07 de março de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala de Registro

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 91,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,95.

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau-
lista, usando das atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.º 40/2005, 
com base no artigo 5º do Decreto Executivo n.º 435/2006, expede o(s) 
seguinte(s) ATO(S) DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO INDEFERIDA:

Ato Decisório n.º 01/2019 – Amanda Priscila Gomes, Professora Substituta 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Lina Bosi Canova” e Profes-
sora Temporária de Ensino Fundamental II – Educação Física na E.M.E.I.F. 
“Philomena Briquesi Boso” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admi-
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação ilegal. Infringên-
cia ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal, cumulado com artigo 2º do 
Decreto Executivo n.º 435/2006 (Incompatibilidade de horários).

Fica intimada a servidora que teve o pedido de acúmulo considerado ilegal, 
nos moldes do artigo 6º do Decreto Executivo 435/2006, a comparecer no 
Setor Pessoal da Prefeitura Municipal, sito à Praça das Palmeiras, n.º 55, no 
prazo de 10 (dez) dias, a fi m de apresentar recurso, regularizar a situação ou 
optar pelos cargos/empregos públicos passíveis de acumulação, sob pena de 
instauração de processo administrativo.

 Lençóis Paulista, 14 de março de 2019.

RODRIGO FÁVARO
Secretário de Negócios Jurídicos

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 – 
PROCESSO 05/2019

Objeto: Aquisição de caminhões equipados com caçamba basculante e 
tanque inox – Tipo: Menor Preço Por Item – Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 28 de março de 2019 às 9:30 horas. O Edital encontra-se 
disponível no site www.saaelp.sp.gov.br Informa-ções: Rua XV de novem-
bro nº 1.111, Lençóis Paulista, Fone (14) 3269-7700. Lençóis Paulista, 15 de 
março de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
7/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS  e REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS  ALIMENTICIOS, que 
classifi cou a(s) empresas(s): FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME, to-
talizando R$ 96.891,50; NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, totalizando R$ 323.349,00; VICTOR MARTINS MOURA ME, total-
izando R$ 115.808,00; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca 
aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação 
deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito 
ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas 
no Edital. BOREBI, 14/03/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 18/2019: Pregão nº 27/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  e REGISTRO 
DE PREÇOS DE GÊNEROS  ALIMENTICIOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/5 vr R$ 25,90; 1/18 vr R$ 3,29; 1/20 vr R$ 9,89; 1/21 vr R$ 17,00; 
1/23 vr R$ 89,70; 1/25 vr R$ 29,39; 1/26 vr R$ 29,39; 1/43 vr R$ 18,50; 1/53 
vr R$ 28,59; 1/54 vr R$ 3,49; totalizando R$ 96.891,50. Data: 14/03/2019.

Extrato de Ata nº 16/2019: Pregão nº 27/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
e REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS  ALIMENTICIOS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 2,17; 1/2 vr R$ 3,25; 1/3 vr R$ 8,26; 1/4 vr R$ 
1,70; 1/6 vr R$ 10,62; 1/7 vr R$ 3,50; 1/10 vr R$ 10,03; 1/12 vr R$ 18,75; 
1/14 vr R$ 5,25; 1/19 vr R$ 30,25; 1/22 vr R$ 4,48; 1/27 vr R$ 3,66; 1/28 
vr R$ 8,50; 1/29 vr R$ 9,09; 1/30 vr R$ 13,69; 1/31 vr R$ 6,70; 1/32 vr R$ 
2,71; 1/33 vr R$ 1,95; 1/34 vr R$ 4,57; 1/35 vr R$ 5,90; 1/36 vr R$ 3,17; 
1/37 vr R$ 1,53; 1/38 vr R$ 8,10; 1/39 vr R$ 3,90; 1/40 vr R$ 16,52; 1/41 vr 
R$ 2,60; 1/42 vr R$ 4,20; 1/45 vr R$ 2,07; 1/46 vr R$ 1,84; 1/47 vr R$ 1,84; 
1/50 vr R$ 3,15; 1/51 vr R$ 9,09; 1/52 vr R$ 2,98; 1/55 vr R$ 5,23; 1/56 vr 
R$ 5,23; 1/57 vr R$ 5,23; 1/59 vr R$ 1,84; 1/61 vr R$ 6,25; 1/62 vr R$ 0,77; 
1/63 vr R$ 4,72; 1/64 vr R$ 2,86; 2/1 vr R$ 3,88; totalizando R$ 323.349,00. 
Data: 14/03/2019.

Extrato de Ata nº 17/2019: Pregão nº 27/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: VICTOR MARTINS MOURA ME; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  e REGISTRO DE 
PREÇOS DE GÊNEROS  ALIMENTICIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 
1/11 vr R$ 28,59; 1/13 vr R$ 15,19; 1/15 vr R$ 2,52; 1/16 vr R$ 2,52; 1/24 vr 
R$ 2,05; 1/44 vr R$ 5,91; 1/48 vr R$ 2,49; 1/49 vr R$ 2,49; 1/60 vr R$ 3,13; 
totalizando R$ 115.808,00. Data: 14/03/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
6/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS FOR-
MULADOS, que classifi cou a(s) empresas(s): CARACHO E CARACHO 
FARMACIA LTDA - ME, totalizando R$ 137.537,50; com todas as demais 
condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) 
a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contra-
to, sob pena de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-
se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 13/03/2019. ANTONIO 
CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 15/2019: Pregão nº 26/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CARACHO E CARACHO FARMACIA LTDA - ME; 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS FORMULA-
DOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 8,50; 1/2 vr R$ 11,00; 1/3 vr 
R$ 0,30; 1/4 vr R$ 0,95; 1/5 vr R$ 11,20; 1/6 vr R$ 6,70; 1/7 vr R$ 6,95; 1/8 
vr R$ 6,50; 1/9 vr R$ 0,35; 1/10 vr R$ 14,56; 1/11 vr R$ 28,35; 1/12 vr R$ 
6,70; 1/13 vr R$ 6,50; 1/14 vr R$ 24,00; 1/15 vr R$ 20,00; 1/16 vr R$ 7,30; 
1/17 vr R$ 0,49; 1/18 vr R$ 0,30; 1/19 vr R$ 0,35; 1/20 vr R$ 0,49; 1/21 vr 
R$ 0,80; 1/22 vr R$ 0,52; 1/23 vr R$ 0,65; 1/24 vr R$ 0,66; 1/25 vr R$ 0,28; 
1/26 vr R$ 0,24; 1/27 vr R$ 0,70; 1/28 vr R$ 1,26; 1/29 vr R$ 0,57; 1/30 
vr R$ 0,49; 1/31 vr R$ 0,89; 1/32 vr R$ 0,32; 1/33 vr R$ 0,98; 1/34 vr R$ 
13,20; 1/35 vr R$ 12,90; 1/36 vr R$ 0,67; 1/37 vr R$ 0,38; 1/38 vr R$ 0,28; 
1/39 vr R$ 1,15; 1/40 vr R$ 0,70; 1/41 vr R$ 0,32; 1/42 vr R$ 0,43; 1/43 vr 
R$ 0,27; 1/44 vr R$ 1,93; 1/45 vr R$ 0,67; 1/46 vr R$ 0,81; 1/47 vr R$ 0,53; 
1/48 vr R$ 0,99; 1/49 vr R$ 1,33; 1/50 vr R$ 0,65; 1/51 vr R$ 0,44; 1/52 vr 
R$ 0,42; 1/53 vr R$ 0,88; 1/54 vr R$ 1,55; 1/55 vr R$ 1,05; 1/56 vr R$ 0,17; 
1/57 vr R$ 1,75; 1/58 vr R$ 0,84; 1/59 vr R$ 0,60; 1/60 vr R$ 0,20; 1/61 vr 
R$ 0,63; 1/62 vr R$ 1,75; 1/63 vr R$ 10,90; 1/64 vr R$ 0,49; 1/65 vr R$ 0,24; 
totalizando R$ 137.537,50. Data: 13/03/2019.

ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA 
DO MÉDIO TIETÊ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
       

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com os Estatutos Sociais, fi cam os senhores associados da 
ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DO MÉDIO TIETÊ – 
ASCANA - convocados para a Assembleia Ordinária, a realizar-se na sede 
social da Associação situada à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 698, Centro, 
na cidade de Lençóis Paulista - SP, em primeira convocação, às 10h30 do dia 
28 de Março de 2019 ou, não havendo número legal, ½ (meia) hora depois, 
com qualquer número, tendo como único item da ORDEM DO DIA:
Tomada de contas dos administradores, exame, debate e votação das demon-
strações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

Número de associados com direito a voto e para efeito de quórum: 355 
(trezentos e cinquenta e cinco)

Lençóis Paulista, 16 de março de 2019.

a) LUIZ CARLOS DALBEN
Presidente

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de Março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 87,90.

Aviso de Licitação – Pregão nº 045/2019 – Processo nº 064/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para controle 
de diabetes. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 27 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, 15 de março de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 002/2019 – 
Processo nº 065/2019

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma 
e ampliação dos prédios do RAIS Mulher e do Ambulatório de Espe-
cialidades. Tipo: menor preço – Encerramento: 01 de abril de 2019 
às 14:00 horas – Cadastramento: Poderá ser feito até as 17:00 horas 
do dia 29 de março de 2019 – O edital encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 15 de março de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ASSINE E ANUNCIE!

(14) 3269-3311

UM SENHOR JORNAL

Ofi ciala de Registroro

Domingo dia 17/03/2019 haverá coleta de alimentos 
nos bairros! Estamos aceitando doação de roupas e 
calçados! Contamos com a colaboração de todos!

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO
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SERVIÇOS

ANIMAIS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

PAJERO FULL 2007 
3.2 diesel, automática, 
4x4, completa, 7 lu-
gares, couro, DVD, R$ 
60.000,00 - tel whats 
99614-3191.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 01 Cami-
nhão 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 conserva-
do, todas as revisões 
feitas na concessioná-
ria. 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 estaciona-
mento - tel whats (14) 
99614-3191

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

TOYOTA COROLLA 
Automático 2009 Cor 
preto metálico, 2º 
dono, muito conser-
vado, todas revisões 
feitas na conces-
sionária. 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. Telefo-
ne (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$ 
14,900,00. Tratar: (14) 
98825-2339 ou (14) 
3264-9223.

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

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

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 ve-
ículos (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

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

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) 
99670-227

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

ATENÇÃO PATROAS! 
Se você precisa de 
empregada doméstica 
com experiência ligue 
para o Sindicato das Do-
mésticas (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 experiência), enviar 
currículo para email: luiz-
carlos@rogete.com.br

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

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

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

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

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

PRECISA-SE DE 
faxineira. Tratar: (14) 
99776-0689.

DESAPARECEU 
UMA cadela de porte 
grande, cor preta, 
pescoço branco atende 
com o nome de prin-
cesa. Criança doente, 
gratifi ca -se. Tratar: 
(14) 99838-6156.

ROCHA SERRALHERIA 
- 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 DOMICÍLIO 
c/ hora marcada p/ ido-
sas, agende seu horário. 
Tratar (14) 99658-6608.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um 
orçamento s/ compro-
misso, 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 
ATENDIMENTO do-
miciliar e consultório, 
R: Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru/SP. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadra-
do- 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 – Instalação 
de automatizadores de 
portão, cercas elétricas, 
interfones, alarmes, 
manutenção em todas 
as marcas. Tratar com 
Admilson – Técnico 
Autorizado (14) 99773-
1547/ 98128-1597

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

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

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

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

MARCENARIA 
MORETTI – Irmãos 
Moretti desde 1960 
– Especializada em ar-
mários embutidos, es-
tantes, copa e cozinha 
em fórmica, móveis sob 
encomenda. Endereço: 
Av Nove de Julho, 633, 
Centro. Telefones (14) 
3263-0300/ 3263-3300/ 
Whats 99634-9647

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

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

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

ALONSO CA-
BELEIREIRO Av: 
Hermínio Jacó nº 
622 no bairro Nova 
Lençóis,atendimento 
de segunda a sábado 
e aos domingos e fe-
riados 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 Pau-
lista 014 3263 3803/ 
014 99884-3777

WR- SERVIÇOS lim-
peza, doméstica e pe-
sada. Jardim, piscina 
e pinturas em geral. 
AV: Dante Andreoli 
nº 365-Monte Azul. 
Tratar com Waldyr 
(14) 99815-4447 ou 
(14) 98106-0858

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes revestido 
em chapas de alu-
mínio – estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontua-
lidade, efi ciência e 
qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 
3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

AUTO STILO Lava 
Car – lavagens 
simples à completa, 
lavagem interna e po-
limento 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 
masculino, mesa de 
bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV) ... Tenho 
mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar 
(14) 9.9768-0518 vivo 
whats, no Jd. Itapuã. 
Pode me chamar no 
whatsapp! Aceita 
pagamento no cartão, 
débito ou crédito!
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ANUNCIE
3269-3311

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

ARTES – Diagrama-
ção (jornal, revistas, 
folders, livros etc.), 
desenhos em geral 
(caricaturas, retrato 
falado etc.) Tratar: 
(14) 99700-0877 com 
Cristiano Fonseca 

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

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 Resi-
dências 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 (enfermeira) 
possuo carta de habi-
litação, tenho vários 
horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 
ou (14) 99770-0265.

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

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

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

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

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados e 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal JCS Negócios 
Imobiliários – Rua 
xv de novembro 581 
(Edifício Paccola) cen-
tro 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 PRE-
SENTES voltas as 
aulas é aqui, a vista 
com 10% de desconto 
e dividimos até em 
3 vezes nos cartões. 
Rua: Alexandre 
Raimundo Paccola 
nº 186 Rondon (14) 
3263-2125

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

O SESI Lençóis Pau-
lista recruta Pessoas 
com Defi ciência e 
Reabilitados do 
INSS para o cargo de 
Auxiliar de Cozinha. 
Cadastre seu currí-
culo 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 DIA-
RISTA com experiên-
cia, 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 transfi ro o 
saldo (14) - 99668-
8192 (particular)

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas 
Artísticas com dese-
nhos para fachadas 
comerciais e residên-
cias. Studio Paccola  
(14) 99832-3243.

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimen-
tar nosso rodízio 
de quarta, quinta e 
sexta-feira. Sabo-
rear vários sabores 
deliciosos e passar 
horas aconchegan-
tes. Tratar na AV: 
Brasil, nº 722 ou li-
gue (14) 3263-0204/ 
3263-2620.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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. Tra-
tar (41) 99815-9747 c/ 
Maristela/ (14) 99664-
6968 c/ Douglas

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

VENDE-SE CASA 
localizada – Rua Padre 
Anchieta nº18 esquina 
com a rua Geraldo 
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 comer-
cial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-
0722

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO JARDIM 
Europa superior: 03 
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 plane-
jada, área de serviço, 
1 vaga de garagem 
coberta. Armários 
embutidos e ar 
condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou 
carro como parte de 
pagto. R$190.000,00. 
Consult Imóveis 
(14) 3263 1118/ (14) 
99781 2567 

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

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

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1armario planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área c/ 
churrasqueira, lavan-
deria coberta, gara-
gem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita 
fi nanciamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

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

CASA – Itapuã – 4 
quartos,1 sala,1 
coz,1 lavanderia,2 
banh,3 garag cob 
R$ 318.000,00. 
Imobiliária 21 tels.  
(14) 32630021/(14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 0040

CASA – Santa 
Cecilia – 5 quar-
tos,4 suítes,1 
sala,1 coz,2 banh,1 
lavanderia,2 garag 
cob R$ 636.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br.Cód 02001

CASA – Monte Azul 
– 2 quartos,1 sala,1 
coz,1 copa, dispen-
sa,1 banh,6 garag 
cob R$ 280.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02045

CASA – Núcleo – 3 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,3 garag,fundos: 
1 quarto,1 sala,1 
coz,1 banh, co-
mercio com banh. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02061

CASA – Centro – 4 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh, área de serviço, 
garag ampla, fundos: 
1 quarto,1sala,1 coz,1 
banh. R$ 530.000,00. 
Imobiliária 21 tels.  
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02283 
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA – Centro – 4 
quartos c/ armá-
rios embutidos,2 
salas,1 coz, área de 
serviço, dispensa. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ 
(14) 997281313 
ou www.imobilia-
ria21lp.com.br. Cód 
02288

CASA/S. COMER-
CIAL – Núcleo 
– casa: 2 quar-
tos,1 sala,1 coz,1 
banh,1 lavanderia,3 
garagens,s. comer-
cial: mede 21,90 
m², 1 banheiro 
R$ 185.500,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ 
(14) 997281313 
ou www.imobilia-
ria21lp.com.br. Cód 
02293

CASA – Cecap – 3 
quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,1 gara-
gem R$190.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02355

CHÁCARA ENGE-
NHO c/ salão p/ 
casamentos, bodas, 
aniversários, for-
maturas, confrater-
nizações 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, pre-
ços 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE SÍTIO 
- Gleba A - Bairro 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. Tratar: (14) 
99650-0053 

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

APARTAMENTO 
JACARANDÁ (du-
plex) com 05 dormi-
tórios, (01 com suíte, 
03 com armários), 
02 banheiros com 
armários, 01lavabo, 
cozinha ampla com 
armários, área de 
serviço, 02 vagas de 
garagem desco-
bertas. Tratar: (14) 
3263-1675 ou (14) 
99721-9171. Valor a 
combinar.

ALUGO APTO de 
um quarto, cozinha e 
banheiro, cômodos 
independentes 50 
m2, garagem com 
controle, cerca elétri-
ca, 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 
clínica 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 TEMPO-
RADA – Praia das Pi-
tangueiras – quitinete 
para 4 pessoas, sem 
garagem,2 quadras do 
shopping. Contato (14) 
997727315

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PQ SÃO José – 
253 M², plano, 
(11x23), quitado 
R$105.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02372

ITAPUÃ – 200 M², 
plano, totalmente 
murado e com cal-
çada R$106.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02473

JD. SANTANA 
- 300 M², palno,2 
muros, quitado 
R$120.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02411

TERRENO – Cen-
tro – 736,05 M², 
R$650.000,00. 
Imobiliária 21 tels. 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.
br. Cód 02428

ITAMARATY: TER-
RENO 02 Juntos 
Total 734 m² Adria-
no Cian – Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 
99126 5928

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

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

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

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

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL



ELETRO ELETRO 
CENTROCENTRO

2X62X6

ELETRO 
SANTA CLARA

1x12

ROGETE
1x6

São 
Cristovão

1x11,9

STOCK MUSICAL
1x6

HEMOLABHEMOLAB

2X62X6

GAS GAS 
HIDROHIDRO

2X62X6

Ghirotti
2x3

????
1x11,9

BOLÃO
1x11,9

Habil
2x3

SALEGO
2x6

ERP GESTOR
2x6

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2019 •B8
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Pedro e Suelen, na Pizzaria Hábil

Henrique e Andreza, na Pizzaria Hábil

Alice e Fabiano, na Pizzaria Hábil

Tamires e Cezar, na Pizzaria Hábil

Nicole e Alessandra, na Pizzaria Hábil

Cláudio e Rosangela, na Pizzaria Hábil

Regina e Francisco, na Pizzaria Hábil

Mateus e Gabriel, na Pizzaria Hábil

Carol e Dalva, na Pizzaria Hábil
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Gente descontraída e animada curtindo a noite lençoense. 
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

MAIS UMA PRIMAVERA - Jaqueline 
Carneiro aniversaria na segunda-feira (18) 
e recebe os cumprimentos dos amigos e 
familiares. Tudo de bom!

IDADE NOVA - Odair Cardoso aniversariou 
nessa sexta-feira (15) e festejou a data com 
os familiares e amigos, que desejam Saúde 
e paz!

DIA DE FESTA - Ana Paula Oliver completa 
mais um ano de vida neste sábado (16) e 
comemora ao lado dos amigos e da família. 
Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

COMEMORAÇÃO 
No último domingo (10), 
o Rotary Club Cidade do 
Livro participou de um 
evento em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher, realizado na cidade 
de Americana. Estiveram 
presentes aproximadamente 
400 rotarianos do Distrito 4310, 
que participaram de diversas 
atividades ao longo do dia todo.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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