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TEMPO

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

DOMINGO, 31/03
Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As 
nuvens aumentam no 
decorrer da tarde.
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Caged: Nível de emprego em fevereiro é o 
melhor dos últimos cinco anos em Lençóis
Cidade criou 238 postos de trabalho com carteira assinada no mês passado; desempenho eleva o saldo positivo para 319 vagas neste ano

Este sábado (30) é dia de celebração 
especial na Paróquia Cristo 
Ressuscitado, na Cecap, em Lençóis 
Paulista. Prestes a completar 20 
anos de criação, o local recebe 
a Ordenação Presbiteral do 
Frei Roberto Aparecido Pereira, 
lençoense ligado à Província 
Franciscana da Imaculada Conceição 
do Brasil, da Ordem dos Frades 
Menores (OSM). A ordenação, 
marcada para às 18h, será conduzida 
por Dom Caetano Ferrari, bispo 
emérito da Diocese de Bauru. No 
domingo (31), a partir das 9h, Frei 
Roberto celebra sua primeira missa 
na Paróquia Cristo Ressuscitado.

REENCONTRO - A história é de novela. Dois jovens primos, Laércio Gonçalves Rosa, de 55 anos, e Rosângela Brandão, de 54 anos, 
nascidos em Londrina, no Paraná, descobriram recentemente, após uma revelação de um tio, que na verdade são irmãos. Depois de mais 
de 50 anos sem se verem, o reencontro aconteceu nessa sexta-feira (29) em Lençóis Paulista, onde mora atualmente Laércio.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA

Abril é mês de 
comédia no
Teatro Municipal

A Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura) divulgou nesta 
semana a programação completa do 
mês de abril para o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti. Quem adora 
uma boa comédia pode se preparar, 
porque os atores Rodrigo Fagundes, 
Wendell Bendelack e Marcelo Serra-
do estão chegando com duas peças 
que prometem contagiar o público: 
“Susto” e “Atormentado”, promovi-
das com recursos provenientes da 
Lei Rouanet, com apoio das empre-
sas Zilor, Lwart Lubrifi cantes, Lwar-
cel Celulose, Duratex e Frigol. Am-
bas têm entrada gratuita. A7

O mercado de trabalho segue 
aquecido em Lençóis Paulista 
neste início de 2019. Pelo segun-
do mês consecutivo, a cidade re-
gistrou saldo positivo no nível de 
emprego formal, com o número 
de contratações superando consi-
deravelmente o de demissões. Se-
gundo dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), divulgados na última 
segunda-feira (25) pela Secretaria 
Especial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia, 
fevereiro registrou alta de 238 
postos de trabalho, com 727 con-
tratações e 489 demissões. A com-
paração histórica revela que este 
é o melhor resultado dos últimos 
cinco anos para o mês de feve-
reiro, superando o saldo de 2015 
(107), 2016 (46), 2017 (-87) e 2018 
(-53). O desempenho de fevereiro, 
somado ao bom resultado obtido 
em janeiro, eleva o saldo positivo 
de 2019 para 319, com 1329 con-
tratações e 1.010 demissões. A5

Um evento realizado na noite 
da última quarta-feira (27), em 

Lençóis Paulista, marcou o 
lançamento ofi cial do Instituto 

Lidera Jovem, uma OSC 
(Organização da Sociedade 

Civil) sem fi ns lucrativos 
criada para coordenar 

ações ligadas à questão do 
protagonismo juvenil, como o 
Projeto Formação de Líderes, 
o Congresso Juvenil, a Feira 

de Profi ssões Profi turo e o 
Desafi o Faça Acontecer. O 

instituto foi apresentado na 
presença de autoridades, 

representantes de entidades e 
empresários de várias cidades 

da região.

LIDERA
Jovem

Dia especialDia especial

A2
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AFINANDO O AFETO

Espaço Cultural 
recebe projeto A7
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é preso 
após atingir
fi lho na cabeça

Um homem de 63 anos foi pre-
so em fl agrante pela Polícia Militar 
na tarde da última quinta-feira (28), 
em Lençóis Paulista, após o mesmo 
atingir a cabeça de seu fi lho, de 
34 anos, com uma telha de cons-
trução. A agressão aconteceu após 
uma discussão dentro da residência 
que ambos residem no Jardim Ma-
ria Luiza III. A vítima foi socorrida 
com ferimentos graves. A4

COPA LENÇÓIS

Quatro partidas 
decisivas agitam 
o domingo (31)

A manhã deste domingo (31) é de 
decisão na 13ª Copa Lençóis de Futebol 
Amador, que defi ne os quatro últimos 
classifi cados para as quartas de fi nal. Os 
confrontos, que acontecem no Estádio 
Municipal João Roberto Vagula (Vagu-
lão) e no Estádio Distrital Eugênio Pac-
cola (Cecap), determinam os adversários 
de Unidos do Júlio Ferrari, Açaí, São 
Cristovão e Capital FC, que garantiram 
suas vagas na semana passada A6

INCLUSÃO

Domingo é dia
de Caminhada A8
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OPORTUNIDADE
O Sebrae Aqui de Lençóis Paulista oferece gratuitamente no dia 11 de abril, das 19h às 23h, a ofi cina “Ganhe 
Mercado”, que será realizada no Centro do Empreendedor (Rua Coronel Joaquim Gabriel, 11). A ofi cina auxilia o gestor 
a conhecer melhor seu público-alvo e saber como preparar um mix de produtos e serviços para atender esse público 
e ampliar seu negócio. Para realizar a inscrição, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (14) 3263-2300 
(ramal 3) ou pelos e-mails: sebraeaqui01@lencoispaulista.sp.gov.br e sebraeaqui02@lencoispaulista.sp.gov.br.
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PENSANDO NO FUTURO

Cotidiano

Evento marca lançamento do Instituto Lidera Jovem
Iniciativa abre caminho para expansão do 
trabalho voltado ao protagonismo juvenil

Elton Laud

Um evento realizado na 
noite da última quarta-
-feira (27), em Lençóis 

Paulista, marcou o lançamento 
oficial do Instituto Lidera Jo-
vem, uma OSC (Organização 
da Sociedade Civil) sem fins 
lucrativos criada para coorde-
nar ações ligadas à questão do 
protagonismo juvenil, como o 
Projeto Formação de Líderes, 
o Congresso Juvenil, a Feira de 
Profissões Profituro e o Desafio 
Faça Acontecer.

Formalizado juridicamente 
desde agosto de 2017, o insti-
tuto, apresentado na presença 
de autoridades, representantes 
de entidades e empresários 
de várias cidades da região, é 
encabeçado pela empresária 
Sara Margareth Hughes, idea-
lizadora do Projeto Formação 
de Líderes, criado em 2002 e 
mantido com patrocínio das 
empresas Lwart Lubrificantes e 
Lwarcel Celulose.

O objetivo do novo instituto é 
possibilitar a expansão do traba-
lho desenvolvido com jovens de 
13 a 18 anos de Lençóis Paulista 
para outros municípios da região. 
Com a formalização como OSC, 
além de estar apto a receber re-

cursos públicos para o investi-
mento em suas ações, o Lidera 
Jovem pode contar com a con-
tribuição de empresas e pessoas 
físicas por meio de Leis de Incen-
tivo Fiscal ou doações diretas.

“Desde o início, recebemos 
pedidos de apoio de outros mu-
nicípios e entidades, mas só con-
seguíamos ajudar com algumas 
ideias e não estruturalmente. O 
instituto abre espaço para que nós 
possamos crescer para outros ter-
ritórios, trabalhar e apoiar outras 
iniciativas voltadas aos jovens, for-
mando facilitadores, preparando 
voluntários e até promovendo pro-
jetos como os que já fazemos aqui, 
em Lençóis”, avalia Sara.

Segundo a idealizadora, o 
desejo é que o Lidera Jovem re-
sulte na criação de uma rede de 
pessoas, empresas e entidades 
que realmente queiram se enga-
jar na causa como instrumento 
de transformação da sociedade. 
Apoiadores interessados em fo-
mentar o protagonismo juvenil, 
que entendam que investir nos 
jovens é algo fundamental não 
apenas para o futuro deles, mas 
o futuro de todos.

“Quando você estimula os 
jovens a pensarem no que eles 
gostariam que fosse diferente ao 
seu redor, mostrando que eles 

têm o poder para promover essa 
transformação, você percebe o 
quanto eles se preocupam e se 

mobilizam para buscar uma solu-
ção. Cada um com sua individu-
alidade e engajamento, tanto para 

INSPIRADOR

“Quando você 
estimula os jovens 
a pensarem no que 
eles gostariam que 
fosse diferente ao 
seu redor, mostrando 
que eles têm o poder 
para promover essa 
transformação, você 
percebe o quanto 
eles se preocupam 
e se mobilizam para 
buscar uma solução. 
Cada um com sua 
individualidade e 
engajamento, tanto 
para uma causa da 
sociedade quanto 
para o que eles 
querem para eles 
mesmos para o futuro. 
Isso é muito forte. 
Motivante para eles e 
inspirador para nós.”
Sara Margareth 
Hughes, idealizadora 
do Instituto Lidera 
Jovem.
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uma causa da sociedade quanto 
para o que eles querem para eles 
mesmos para o futuro. Isso é 
muito forte. Motivante para eles 
e inspirador para nós”, ressalta.

Com mais de 11 mil jovens 
impactados pelas ações desen-
volvidas a partir da criação do 
Projeto Formação de Líderes, há 
17 anos, o Instituto Lidera Jovem 
surge com a missão de expandir 
as oportunidades para que jovens, 
por meio de vivências, reflexões 
e troca de experiências, desen-
volvam suas habilidades de lide-
rança e se sintam empoderados 
como agentes de transformação 
em suas vidas e na comunidade, 
tornando-se, também, multiplica-
dores engajados e proativos.

Convicta do sucesso obtido 
até aqui, Sara Hughes revela que 
o trabalho desenvolvido com os 
jovens se tornou parte de sua 
vida. Algo gratificante e inspira-
dor. “Minha ação é uma doação 
de meu tempo, de meu pensa-
mento em prol dos jovens, mas 
eu recebo de volta muito mais 
do que eu entrego, porque vejo 
o quanto que eles se expandem 
e fazem acontecer. É realmente 
contagiante e gratificante. O auto-
conhecimento e a visão de mun-
do são duas coisas poderosas. Ver 
eles realmente saindo daqui mais 
seguros para darem novos passos 
e ver que esses passos abrem no-
vos espaços é uma coisa que ins-
pira bastante”, finaliza.

PROTAGONISMO 
JUVENIL - Ações já 

impactaram mais de 11 
mil jovens em 17 anos
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Opinião
PARA PENSAR
 “A injustiça que se faz a um, 

é uma ameaça que se faz a 
todos.”

Barão de Montesquieu.

FRASE
 “O autoconhecimento e a visão de mundo são duas coisas poderosas. Ver eles 

realmente saindo daqui mais seguros para darem novos passos e ver que esses 
passos abrem novos espaços é uma coisa que inspira bastante.”

Sara Margareth Hughes, idealizadora do Instituto Lidera Jovem.
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Novos caminhos 
no horizonte

A edição deste sábado (30) 
traz o tipo de notícia que 
todos gostam de ler, so-

bre os sinais de recuperação da 
economia e o aumento no nível 
de emprego, que em fevereiro 
atingiu a segunda alta seguida, 
com saldo positivo de 238 con-

tratações. Os números reve-
lados pelo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados), divulgados 
nesta semana pela Secreta-
ria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 

Economia, sugerem que no-
vos ventos estão soprando 
a favor de Lençóis Paulista, 
pois indicam o melhor re-

sultado para o mês nos últi-
mos cinco anos.

É obvio que o bom momen-

to, que pode ficar ainda melhor 
nos próximos meses, está re-
lacionado diretamente ao ad-
vento do projeto de expansão 
da Lwarcel Celulose, que coloca 
Lençóis Paulista em um contex-
to diferente de tudo o que ela 
já experimentou, mas também 
é nítido o esforço que tem sido 
feito em diversos segmentos. 
O período mais tenso da cri-
se econômica que castigou o 
país nos últimos anos parece, 
aos poucos, estar se dissipan-
do. Com isso, muitos dos que 
empreendem e geram empre-
gos percebem que é chegada a 
hora de reagir. Uma coisa leva 
a outra e vice-versa. Que assim 
seja e que novos caminhos se 
revelem no horizonte. Esperan-
ça nunca é demais.

ESSA PROMETE
Assunto para debater não 

deve faltar na próxima sessão 
da Câmara Municipal de Len-
çóis Paulista, que será realiza-
da na noite da segunda-feira 
(1). Após resultarem em mui-
ta discussão dentro e fora do 
plenário, na frente do público 
e - principalmente - nos bas-
tidores, alguns projetos con-
siderados polêmicos devem 
voltar à pauta para aprecia-
ção dos nobres vereadores.

DE VOLTA
Um dos mais polêmicos, 

certamente, é o Projeto de 
Lei 072/2018, de autoria do 
vereador Paulo Henrique Vic-
taliano, Paulinho (PSDB), que 
pretende vedar a “nomeação 
de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, cola-
teral ou por afi nidade, até o 
terceiro grau, de vereador em 
exercício de mandato, no âm-
bito da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e Autar-
quias Municipais”.

EMENDADA
A proposta, apelidada 

Projeto do Nepotismo, deu 
entrada na Casa de Leis 
ainda no ano passado, mas 
sofreu diversos desdobra-
mentos nos últimos meses e 
acabou fi cando travada nas 
comissões do Legislativo. De 
volta à pauta para discussão 
em plenário, o projeto traz 
consigo duas emendas apre-
sentadas pelos vereadores 
Luiz Gonzaga da Silva, o Lui-
zinho do Açougue (PR), e Ju-
cimário Cerqueira do Santos, 
o Bibaia (PV).

PROPOSTAS
A emenda de Luizinho do 

Açougue é aditiva e acrescen-
te um parágrafo que determi-
na que a vedação ‘aplicar-se-
-á somente nas contratações 
efetuadas a partir da vigência 
desta lei”. A emenda de Bi-
baia é modifi cativa e sugere 
que a vedação não se aplique 
“aos funcionários e servido-
res de provimento efetivo, 
devidamente concursados, e 
aqueles que adquiriram a es-
tabilidade’.

BREGÃO
Outro projeto que deu o 

que falar nas últimas sema-
nas, diga-se, sem muita - ou 
nenhuma - necessidade, é o 
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Tolerância religiosa, caminho da paz
Paulo Dimas Mascaretti
é secretário de Justiça e Cidada-

nia do Estado de São Paulo

Reportagem publicada recen-
temente no jornal Folha de 
S. Paulo revelou uma preo-

cupante realidade: os registros 
de intolerância no estado de São 
Paulo praticamente dobraram no 
ano passado em relação a 2017. 
O levantamento mostra que mais 
da metade dessas ocorrências 
deveu-se à intolerância religiosa 
(55%), seguidas de preconcei-
to racial (21%) e homofobia ou 
transfobia (16%).

Esses números são reforçados 
pela pesquisa Datafolha realizada 
em dezembro de 2018. Entre os 
brasileiros que responderam já ter 
sofrido algum tipo de preconcei-
to, a religião foi apontada como a 
terceira maior causa de discrimina-
ção, atrás somente da classe social 
(1ª posição) e do local de moradia 
(em 2º lugar). Superou o precon-
ceito por gênero, por raça ou cor e 
por orientação sexual, que apare-
ceram nessa ordem.

São números estarrecedores e 
inaceitáveis. E também surpreen-
dentes em se tratando de um país 
com tradição de acolhimento de 
imigrantes de todas as partes do 
mundo que, ao longo dos últimos 
séculos, chegaram – e continuam 
chegando – trazendo consigo suas 
esperanças, seus sonhos, sua culi-
nária, sua cultura e também suas 
crenças religiosas.

Face menos visível do precon-
ceito – pelo menos até agora –, a 
intolerância religiosa é tão grave e 
reprovável quanto qualquer outra 
forma de discriminação porque fere 
o princípio da dignidade humana. 
Trata-se de um bem protegido pela 
Constituição Federal, que garante 
a inviolabilidade da liberdade de 
consciência e de crença e assegu-
ra o livre exercício dos cultos reli-
giosos, protegendo ainda os locais 
de culto e a suas liturgias. Lamen-
tavelmente, porém, é crescente o 
número de casos no Brasil em que 
esse direito é desrespeitado, não 
raro de forma violenta. A pesquisa 
Datafolha aponta que as vítimas de 
preconceito religioso somaram 15% 
dos casos em 2007, número que 
saltou para 26% em 2018.

A questão é séria, merece re-
fl exão e exige ações. Cada vez que 
é invadido um terreiro de Umban-
da ou uma roça de Candomblé, que 

um evangélico é hostilizado, que 
uma imagem católica é proposital-
mente destruída, que um muçul-
mano é ridicularizado, não é ape-
nas aquela pessoa ou fi gura que 
está sendo vítima de preconceito, 
mas todas as religiões. É o direito à 
fé individual que é atingido.

O estado de São Paulo foi pio-
neiro ao instituir por lei, no âmbito 
da Secretaria da Justiça e Cidada-
nia, o Fórum Inter-religioso para 
um Cultura de Paz e Liberdade de 
Crença, que nos últimos anos vem 
atuando fi rmemente para a imple-
mentação de políticas de enfren-
tamento e combate à intolerância 
religiosa e para a difusão da cul-
tura de paz. Esse fórum reúne 101 
membros, entre representantes de 
22 segmentos religiosos, das mais 
variadas matizes, além de ateus e 
agnósticos, e de indicados poder 
público estadual, instituições e or-
ganizações não governamentais, 
numa convivência absolutamente 
harmoniosa e produtiva em sua 
missão.

Sensível a esse triste quadro já 
relatado, o Fórum Inter-religioso 
lançou no dia 27 de março a cam-
panha “Respeitar o próximo é cul-
tivar a paz!”. Seu objetivo é fomen-
tar a tolerância religiosa, ampliar a 
conscientização de que esse tipo 
de intolerância constitui prática de 
crime, e estimular denúncias sobre 
violações desse direito.

Vale lembrar as palavras do 
Dalai Lama, em uma entrevista ao 
programa Fantástico: “... Hoje as 
pessoas estão conectadas e po-
dem se sentir inseguras, ou ame-
açadas por outras religiões. Mas a 
informação pode mudar isso. (...) 
Todas as religiões falam da mes-
ma, mesma, mesma mensagem, 
apesar das fi losofi as diferentes. 
Precisamos promover maior har-
monia religiosa. O mundo preci-
sa de religiões diferentes, porque 
uma religião não é sufi ciente para 
satisfazer essa variedade imensa 
de povos. Precisamos de varieda-
de de religiões para uma variedade 
de povos. Porque o objetivo fi nal é 
o mesmo: amor, compaixão, per-
dão, tolerância e assim por diante”.

Desse modo, a Secretaria da 
Justiça está cumprindo o seu papel 
ao fomentar o respeito, princípio 
básico da tolerância, contribuindo 
para que todos possam professar 
a sua fé com liberdade. É um passo 
importante na construção da cultu-
ra da paz.

Projeto de Lei 84/2017, que 
revoga a Lei Municipal 4.158, 
de 29 de março de 2011, de 
autoria do ex-vereador Gu-
mercindo Ticianelli Junior 
(DEM), que declarou o Estádio 
Municipal Archangelo Brega 
(Bregão) como patrimônio 
histórico, impedindo qualquer 
intervenção que não seja com 
a fi nalidade de restauração.

PROTOCOLO
Já votada em primeiro tur-

no por 10 votos a 1, apenas 
com voto contrário de Bibaia 
- o presidente Nardeli da Sil-
va (MDB) não vota -, a pro-
posta deve ser aprovada de 
vez nessa segunda-feira (1), 
acabando com a novela que 
virou o caso. Apesar de tanta 
polêmica, vale dizer que a re-
vogação não autoriza a venda 
do imóvel, como alguns têm 
ventilado nas redes sociais. 
Até mesmo para uma refor-
ma isso é necessário.

COM SEGURANÇA
O que também deve vol-

tar ao plenário para discussão 
dos distintos vereadores é o 
Projeto de Lei Complementar 
01/2019, de autoria do Execu-
tivo, que autoriza a criação do 
cargo de coordenador de Se-
gurança Pública. Há algumas 
semanas, o texto deu entrada 
na Casa de Leis, mas acabou 
sendo o responsável por tu-
multuar a sessão, gerando 
muito debate acerca da ne-
cessidade de se criar o cargo.

SEM SEGURANÇA
Na ocasião, os vereado-

res Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu do Basquete 
(PPS), e Paulinho Victaliano 
se mostraram contrários e 
justifi caram o posicionamen-
to ao fato de a Guarda Civil 
Municipal (GCM), a qual o 
cargo está diretamente rela-
cionado, ainda não estar em 
funcionamento, destacando 
que seria apenas mais um 
gasto par a administração.

COM DÚVIDA
O já empossado secre-

tário de Segurança Pública, 
Carlos Alberto Fantini, che-
gou a ser convidado para 
uma reunião nas dependên-
cias internas do Legislativo 
para explicar que o cargo, 
assim como o seu, está dire-
tamente ligado à implanta-

ção da GCM, mas nem isso 
foi o sufi ciente para con-
vencer a dupla opositora, 
que acabou votando contra 
o projeto em primeiro turno.

SEM DÚVIDA
De volta à pauta, ago-

ra para votação defi nitiva, 
o projeto chega com uma 
emenda aditiva da verea-
dora Mirna Adriana Justo 
(PSC), que exemplifi ca al-
gumas atribuições ao cargo 
de coordenador de Seguran-
ça Pública, como “Planejar, 
orientar e coordenar a efe-
tiva implantação da Guarda 
Municipal, bem como todo 
o serviço sob a responsabi-
lidade da corporação”.

OU NÃO...
A emenda de Mirna aca-

bou parecendo mais como 
um esforço para fazer com 
que Dudu e Paulinho en-
tendessem o que motivou 
a apresentação do proje-
to para a criação do cargo. 
Apesar disso já parecer 
desde o início algo bas-
tante óbvio para a grande 
maioria. É como se alguém, 
utilizando-se de uma boa 
dose de ironia fi zesse aque-
la clássica pergunta: - Quer 
que eu desenhe?

ENCONTRO...
Só para mudar de ares, 

ou, no caso, de Poder, o 
prefeito Anderson Prado de 
Lima (PSB), recebeu na ma-
nhã dessa sexta-feira (29) 
a primeira visita do amigo 
e correligionário Rodrigo 
Agostinho, como deputado 
federal empossado. O ex-
-prefeito bauruense já havia 
vindo no fi nal do ano passa-
do, pouco depois da eleição, 
mas retornou para o primei-
ro compromisso ofi cial.

... NO GABINETE
Prado de Lima apresen-

tou pedidos para emendas, 
projetos nas mais diferentes 
áreas, como saúde, infraes-
trutura, segurança pública, 
turismo, meio ambiente, es-
porte e formação profi ssio-
nal. Também participaram 
da reunião a vice-prefeita e 
secretária de Turismo, Cíntia 
Duarte (PDT), o presidente 
da Câmara Municipal, Narde-
li da Silva, outros vereadores 
e secretários municipais.
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Polícia DETENÇÃO
Na terça-feira (26), a Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu dois indivíduos 
que estavam foragidos da Justiça. Eles foram localizados na Vila Repke e no Núcleo 
Habitacional José Zillo e foram levados à Delegacia de Polícia, onde a autoridade 
de plantão, após tomar ciência dos fatos, cumpriu as ordens judiciais de prisão - os 
crimes não foram informados -, mantendo-os presos, à disposição da Justiça.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO OPERAÇÃO PÁSCOA

DESACATO

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 256,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 227,00.

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

 Títulos R$ R$ R$  Títulos R$ R$ R$

 ORÇAMENTÁRIA  ORÇAMENTÁRIA

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 10.179.444,38  DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.936.010,19

 Receitas Correntes 10.179.444,38  Despesas Correntes 1.936.010,19

 Receitas de Contribuições 2.824.177,18  Pessoal e Encargos Sociais 1.892.535,87

 Receita Patrimonial 5.770.980,36  Encargos Especiais 23.962,21

 Outras Receitas Correntes 1.584.286,84  Outras Despesas Correntes 19.512,11

 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 297.365,72  Despesas de Capital 0,00

 Transferências Financeiras Recebidas 297.365,72  Investimentos 0,00

 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -1.296.834,59  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 585.293,45

 Ganhos em investimentos -1.910.000,29

 Retenções de Terceiros 574.038,34  Retenções de Terceiros 574.038,34

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

 Depósitos a curto prazo  Depósitos a curto prazo

 Realizável a curto prazo 39.127,36  Realizável a curto prazo

 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 320.698.630,14  SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE 327.357.302,01

 Caixa  Caixa

 Bancos Conta Movimento 216.804,01  Bancos Conta Movimento 1.961.716,14

 Aplicações Financeiras 320.481.826,13  Aplicações Financeiras 325.395.585,87
 T O T A L 329.878.605,65  T O T A L 329.878.605,65

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

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

Período de Referência : Janeiro/2019  a  Fevereiro/2019

            Lençóis Paulista, 27 de Março de 2019.

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

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

 RECEITAS CORRENTES  CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES
 Receita de contribuições 10.337.600,00 1.368.536,90 8.969.063,10  DESPESAS CORRENTES
 Receita patrimonial 6.500.000,00 5.770.980,36 729.019,64  Pessoal e encargos sociais 29.315.559,00 25.436.629,68 3.878.929,32
 Outras receitas correntes 900.000,00 141.313,80 758.686,20  Outras despesas correntes 485.441,00 135.375,13 350.065,87

 OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES  DESPESAS DE CAPITAL
 Receita de contribuições (i-o) 10.731.400,00 1.455.640,28 9.275.759,72  Investimentos 25.000,00 4.500,00 20.500,00
 Outras receitas correntes (i-o) 8.929.000,00 1.442.973,04 7.486.026,96

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

 Repasse Plano Previdenciário 0,00 0,00
 Subtotal (1) 37.398.000,00 10.179.444,38 27.218.555,62  Subtotal (1) 39.548.000,00 25.576.504,81 13.971.495,19
 DEFICIT TOTAL 2.150.000,00 15.397.060,43 -13.247.060,43  SUPERAVIT TOTAL 0,00 0,00 0,00
 TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.576.504,81 13.971.495,19  TOTAL ( 1 + 2 ) 39.548.000,00 25.576.504,81 13.971.495,19

Lençóis Paulista, 27 de Março de 2019.

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

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

Período de Referência :  Janeiro/2019  a  Fevereiro/2019

Homem é preso após atingir 
fi lho na cabeça com uma telha
Caso aconteceu no Jardim Maria Luiza III, em Lençóis Paulista; vítima fi cou gravemente ferida

Flávia Placideli

Um homem de 63 anos foi 
preso em flagrante pela 
Polícia Militar na tarde 

da última quinta-feira (28), 
em Lençóis Paulista, após o 
mesmo atingir a cabeça de seu 
filho, de 34 anos, com uma te-
lha de construção. A agressão 
aconteceu após uma discussão 
dentro da residência que am-
bos residem no Jardim Maria 
Luiza III. A vítima foi socorri-
da com ferimentos graves. 

De acordo com informa-
ções contidas no Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, a caso 
aconteceu por volta das 16h, 
quando uma equipe foi solici-
tada para comparecer na UPA 

(Unidade de Pronto Atendi-
mento). No local, os policiais 
foram informados por funcio-
nários que N.A.S., de 63 anos, 
teria se submetido a uma con-
sulta médica na unidade, afir-
mando que teria matado seu 
próprio filho.

Em diligência até a resi-
dência, onde um dos portões 
encontrava-se aberto, a equipe 
tentou fazer contato com al-
guém de dentro da casa, mas, 
como não houve respostas, os 
policiais entraram e já visua-
lizaram um homem caído no 
chão, com marcas de sangue 
na região da cabeça, aparen-
tando estar ali caído já por al-
gum tempo. 

De imediato, a equipe po-
licial acionou o Samu (Serviço 

de Atendimento Móvel de Ur-
gência), que fez o resgate da 
vítima com vida e a conduziu 
à UPA, onde recebeu os pri-
meiros atendimentos.

Diante do ocorrido, a Po-
lícia Militar iniciou um patru-
lhamento intensivo pelo muni-
cípio em busca do carpinteiro 
N.A.S., quando, por volta das 
17h, recebeu a informação via 
Copom (Centro de Operações) 
de que o homem havia retorna-
do para sua residência. A via-
tura novamente se deslocou ao 
local, onde foi feito o flagrante.

N.A.S. foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade, após tomar conhe-
cimento do ocorrido, prendeu 
o indivíduo em flagrante por 
tentativa de homicídio, man-

tendo o mesmo à disposição 
da Justiça.

Ainda segundo informa-
ções da Polícia Militar, a víti-
ma, T.A.P.S., de 34 anos, so-
freu várias pancadas na cabeça 
e permanecia em estado grave 
na unidade, aguardando para 
ser transferida ao Hospital de 
Base de Bauru. 

A reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com 
a Assessoria de Imprensa da 
Fundação para o Desenvol-
vimento Médico Hospitalar 
(Famesp), que administra o 
Hospital de Base, porém, foi 
informada pelos responsáveis 
que a família da vítima não 
autorizou a divulgação do bo-
letim médico sobre seu estado 
de saúde.

Polícia Civil prende 
11 pessoas em Lençóis

Professora aciona a Polícia após 
receber ameaça de estudante

Além das prisões, 
equipe apreendeu 
armas de fogo e 
munições

Flávia Placideli

Na última quarta-feira (27), 
a Polícia Civil de Lençóis 
Paulista, durante a Ope-

ração Páscoa, prendeu 11 pesso-
as que estavam foragidas da Jus-
tiça por diversos crimes. Além 
disso, na operação que ocorreu 
durante todo o dia, os policiais 
apreenderam três armas de fogo 
e diversas munições.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 
ECO, a Operação Páscoa tinha 
como objetivo combater o trá-

fico de drogas e cumprir man-
dados de prisão de foragidos 
da Justiça no município. Das 11 
prisões efetuadas, seis foram em 
cumprimento a mandados de 
prisão criminal e cinco por dívi-
das de pensão alimentícia.

Durante a operação, as equi-
pes fizeram buscas em três residên-
cias localizadas na Vila Mamedina, 
Jardim Nova Lençóis e Núcleo 
Habitacional José Zillo, onde pren-
deram mais duas pessoas em fla-
grante por tráfico de drogas.

No total, foram apreendidos 
68 eppendorfs de cocaína, uma 
porção bruta da droga, duas por-
ções brutas de maconha e mais 
25 porções menores da mesma 
droga. Além disso, foram encon-
trados R$ 8 mil em espécie e três 
espingardas com munições de vá-
rios calibres.

BALANÇO - Além das prisões, Polícia Civil apreendeu quantidade de 
droga e três espingardas com diversas munições

Caso aconteceu na quarta-feira (27) em 
uma escola de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (27), a Polícia Mi-
litar foi acionada em 

uma escola estadual de Lençóis 
Paulista, após uma professora 
declarar que foi desacatada por 
um aluno dentro da sala de aula. 
Segundo informações da Polícia 
Militar, o jovem de 18 anos es-
tava visivelmente embriagado e 
atacando a professora com pala-
vras de baixo calão. 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 

Cia da Polícia Militar, uma equipe 
foi acionada via SIOPM (Sistemas 
de Operação) pela vice-diretora e 
compareceu à escola localizada na 
Vila Mamedina, onde um aluno 
estaria desacatando a professora 
dentro da sala de aula. 

No local, a equipe policial orien-
tou o mesmo a se retirar da sala e, já 
fora da escola, o mesmo após desa-
catar também um policial, tentou 
fugir, mas foi detido pela equipe e 
levado à Delegacia de Polícia, onde 
foi registrado um Boletim de Ocor-
rência por desacato. O mesmo foi 
liberado ao final da ocorrência.

FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO
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CAGED

Economia
BRASIL 
A nível de país, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), foram criados 173.139 novos postos de trabalho 
com carteira assinada em fevereiro. O saldo do mês é mais que o 
dobro do registrado em fevereiro de 2018, quando foram gerados 
61.188 postos. Em janeiro, o saldo foi de 34.313 empregos.

DATA: 23/3/2019 a 29/3/2019

Obituário
Joana Alves Martim de Freitas faleceu na sexta-feira (29) aos 49 anos em Macatuba

Idalina Manfi o Pavanello faleceu na quinta-feira (28) aos 90 anos em Macatuba

Sueli Ferreira Duete faleceu na quinta-feira (28) aos 42 anos em Lençóis Paulista

José Martins dos Santos faleceu quarta-feira (27) aos 81 anos em Lençóis Paulista

Laura Pafetti Bozan faleceu na quarta-feira (27) aos 95 anos em Macatuba

Alcidia de Assunção Tiburtino faleceu na terça-feira (26) aos 85 anos em Lençóis Paulista

Flávia Pereira Machado faleceu na terça-feira (26) aos 39 anos em Lençóis Paulista

Durvalino Cardoso faleceu na segunda-feira (25) aos 84 anos em Lençóis Paulista

Cleber José Estança faleceu no domingo (24) aos 41 anos em Lençóis Paulista

Elza Toniolo faleceu no sábado (23) aos 83 anos em Lençóis Paulista

Lourdes Fernandes Honorio faleceu no sábado (23) aos 81 anos em Areiópolis

Lucia Daré Malavasi faleceu no sábado (23) aos 90 anos em Macatuba

CONVERSA COM JESUS
(Orar durante 9 dias seguidos)

Ó meu Jesus. Em vós depositei toda minha confi ança. Vós sabeis 
de tudo, meu Pai. És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. 
vós que fi zestes o paralítico andar. o morto voltar a viver, o leproso 
sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minhas angús-
tias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino Amigo, como preciso 
alcançar (pedir a graça com fé). Convosco, Mestre, me dâ ânimo e 
alegria para viver. De vós espero tudo com fé e confi ança. (pedir a 
graça com fé). Fazei, Divino Jesus que antes de terminar esta con-
versa que terei Convosco, durante 9 dias, possa alcançar esta graça 
que peço com fé (pedir a graça). Como gratidão mandarei publicar 
1.000 orações iguais a esta para que outras pessoas que precisam 
de vós, aprendam a ter fé e confi ança na vossa misericórdia. Ilu-
mine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias do          
amanhecer. Jesus tenho confi ança em vós. Cada vez mais aumenta 
minha fé. Obrigado por tudo Senhor. AMÉM! 

D.A.M.S.

Nível de emprego em fevereiro é o melhor 
dos últimos cinco anos em Lençóis Paulista

Cidade criou 238 postos de trabalho com carteira assinada no mês passado

Elton Laud

O mercado de trabalho se-
gue aquecido em Lençóis 
Paulista neste início de 

2019. Pelo segundo mês con-
secutivo, a cidade registrou 
saldo positivo no nível de em-
prego formal, com o número de 
contratações superando consi-
deravelmente o de demissões. 
Segundo dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), divulgados 
na última segunda-feira (25) 
pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, fevereiro 
registrou alta de 238 postos de 
trabalho, com 727 contratações 
e 489 demissões.

A comparação histórica 
revela que este é o melhor re-
sultado dos últimos cinco anos 
para o mês de fevereiro, supe-
rando o saldo de 2015 (107), 
2016 (46), 2017 (-87) e 2018 
(-53). Em 2014, antes dos refle-

BOM MOMENTO - Número de empregos criados 
é o maior desde 2014 para fevereiro

xos mais acentuados das crises 
econômica e política enfrenta-
das pelo país, foram criados na 
cidade 311 novos empregos for-
mais no mesmo mês, com 1.053 
contratações e 742 demissões.

O desempenho de feverei-
ro, somado ao bom resultado 
obtido em janeiro, quando fo-
ram gerados 81 novos postos de 

trabalho com carteira assinada 
(602 contratações e 521 demis-
sões), eleva o saldo positivo de 
2019 para 319, com 1.329 con-
tratações e 1.010 demissões. No 
acumulado dos últimos 12 me-
ses (a partir de março de 2018), 
porém, o déficit é de 88 empre-
gos, com 6.968 contratações e 
7.056 demissões.

Expectativa de alta se mantém para os próximos meses

Curso de capacitação teve mais de 1.600 inscrições

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
André Paccola Sasso, os 
números positivos revelam 
um reaquecimento da eco-
nomia local, sobretudo em 
decorrência do advento do 
projeto de ampliação da em-
presa Lwarcel Celulose, que 
já começou a movimentar o 
mercado de trabalho local e 
deve ser responsável por ele-
var ainda mais os números 
nos próximos meses.

“Já tínhamos uma ex-
pectativa bastante positi-
va em razão do início das 
obras, mas ficamos ainda 
mais satisfeitos pelo fato de 
que muitas das contratações 
que já foram feitas sequer 
aparecem nesses dados, 
pois foram formalizadas 
neste mês. Mas já podemos 

Na próxima semana, 
entre a segunda-feira (1) e 
a sexta-feira (5), será reali-
zado no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti o curso 
de capacitação para ajudan-
te geral de construção civil, 
que visa qualificar mão de 
obra local justamente para 
a ampliação da Lwarcel Ce-
lulose. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, das 1.800 vagas 
disponibilizadas pela Pre-
feitura Municipal, cerca de 
1.600 foram preenchidas.

O curso, que tem carga 
horária de 20 horas, será 
realizado com turmas dis-
tribuídas em três períodos 
(manhã, tarde e noite). A 
grade contempla noções 
de higiene e segurança no 

sentir toda essa movimentação 
benéfica para a cidade, prova 
disso é o desempenho do se-
tor de serviços e também da 
própria indústria local que co-
meça a ser impactada positiva-
mente”, relata.

Ainda segundo o secre-
tário, nos próximos meses a 
tendência é de ainda mais 
crescimento em praticamente 
todos os setores da economia 
local. Com investimento es-
timado em R$ 7 bilhões - um 

trabalho, noções de educa-
ção ambiental, noções de éti-
ca e cidadania e informação 
e orientação profissional. A 
qualificação será um diferen-
cial no processo de seleção 

de trabalhadores para a obra. 
A expectativa, é que as con-
tratações ocorram a partir do 
segundo semestre.

“É importante destacar que 
investimos neste curso para 

dos maiores do país nos 
últimos anos -, a ampliação 
da Lwarcel Celulose, além 
de gerar até 7 mil empregos 
nos próximos anos, tende a 
movimentar outros segmen-
tos paralelos, como o setor 
de serviços e comércio.

“Mesmo com nossa mo-
vimentação para garantir que 
a maior parte das vagas seja 
preenchida por mão de obra 
local, algumas funções espe-
cíficas demandam mão de 
obra específica, que já está 
chegando à cidade. Temos 
empresas terceirizadas se 
instalando aqui para prestar 
serviço e isso também acaba 
beneficiando a geração de 
emprego em outras áreas. 
A tendência é aumentar em 
razão da própria movimenta-
ção na cidade”, explica.

qualificar mão de obra e que 
a empresa vai contratar de 
acordo com suas necessida-
des. O projeto é dividido em 
fases e a demanda vai surgin-
do com o andamento da obra. 
Essas pessoas que vão fazer o 
curso a partir da semana que 
vem devem começar a ser 
chamadas entre julho, agosto 
e setembro. Ainda tem gen-
te sendo contratada para a 
parte de terraplanagem, que 
ainda vai levar um tempo. 
Temos pessoas fazendo in-
tegração praticamente todo 
dia”, comenta.

ECONOMIA AQUECIDA - Secretário de Desenvolvimento Econômico 
destaca que ampliação da Lwarcel favorece manutenção da alta de emprego

QUALIFICAÇÃO - Pessoas 
inscritas para capacitação 
para ajudante geral fazem o 
curso na semana que vem

SETORES
A alta registrada no mês passa-

do foi conduzida, principalmente, 
pelo setor de serviços e pela indús-
tria de transformação, que fecha-
ram com saldo positivo de 117 (232 
contratações e 115 demissões) e 63 
(171 contratações e 108 demissões) 
empregos, respectivamente.

A administração pública, 
construção civil e agropecuária 
também fecharam com mais tra-
balhadores empregados no mes-
mo período, com saldo positivo 
de 44 (50 contratações e cinco 
demissões), 34 (91 contratações e 
57 demissões) e cinco (49 contra-
tações e 44 demissões).

O comércio foi o único setor 
que encerrou fevereiro no ver-
melho, com saldo negativo de 25 
empregos formais (133 contrata-
ções e 158 demissões). A baixa 
é vista ainda como reflexo dos 
desligamentos de funcionários 
temporários contratados por pe-
ríodo determinado para as ven-
das de final e início de ano.
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Esporte NOVA CAMISA? 
Ao que parece, a seleção brasileira de futebol terá novamente uma camisa branca. 
Os blogs "Footy Headlines" e "Todo Sobre Camisetas", especializados em vazamentos 
de uniformes, informaram que o Brasil usará um uniforme comemorativo na Copa 
América. A versão branca da camisa já estaria sendo comercializada no México, mas 
não há confi rmação ofi cial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

COPA LENÇÓIS

FUTSAL

SOCIETY

Quatro partidas decisivas movimentam o domingo (31)
Confrontos defi nem últimos classifi cados para as quartas de fi nal

Elton Laud

A manhã deste domingo (31) 
é de decisão na 13ª Copa 
Lençóis de Futebol Ama-

dor, que define os quatro últimos 
classificados para as quartas de 
final. Os confrontos, que aconte-
cem no Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão) e no 
Estádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap), determinam os adversá-
rios de Unidos do Júlio Ferrari, 
Açaí, São Cristovão e Capital FC, 
que garantiram suas vagas na se-
mana passada.

No Vagulão, às 8h, o Reduto 
(1º G7) mede forças com o Real 
Lençóis (2º G2). Na sequência, 
às 10h, o Santa Luzia (1º G3) 
duela pela vaga com o Nacional 
(2º G6). No campo da Cecap, 

às 8h, o Asa Branca (1º G6) 
joga contra o Grêmio da Vila 
(2º G3). Em seguida, às 10h, o 
Atlético Lençóis (1º G2) tenta a 
classificação diante do Grêmio 
Cecap (2º G7).

O vencedor do confronto 
entre Reduto e Real Lençóis 
enfrenta nas quartas de final o 
Unidos do Júlio Ferrari (1º G1), 
que se classificou com vitória 
de 4 a 0 sobre o Atlétiko Kaju 
(2º G8). Quem passar da parti-
da entre Santa Luzia e Nacional 
pega na sequência o Açaí (1º 
G5), que se manteve na com-
petição ao derrotar o Chape FC 
(2º G4) por 1 a 0.

O ganhador da disputa en-
tre Asa Branca e Grêmio da 
Vila decide o futuro contra 
o São Cristovão (1º G4), que 

avançou com goleada de 6 a 
2 sobre o Alfredo Guedes (2º 
G5). Quem levar a melhor no 
embate entre Atlético Lençóis e 
Grêmio Cecap tem pela frente o 
Capital FC (2º G1), que passou 
para a próxima fase ganhando 
do União Paulista (1º G8) pelo 
placar de 2 a 1.

Os jogos das quartas de fi-
nal da competição, que é pro-
movida pela Secretaria de Es-
portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, acontecem nos dias 7 e 
14 de abril. As semifinais estão 
previstas para o dia 21 do mes-
mo mês. Já a decisão do título 
está marcada para a semana 
seguinte, no dia 28, quando se 
comemora o aniversário de 161 
anos de emancipação político-
-administrativa da cidade.

MATA-MATA - Atlético Lençóis (calção preto) decide vaga contra o Grêmio Cecap; na foto, 
confronto entre as equipes realizado no ano passado

Grêmio Cecap garante liderança do Grupo 6 da Série Ouro

Grupos C e D defi nem classifi cação neste fi nal de semana

Equipe derrotou o 
Santa Catarina pelo 
placar de 6 a 3

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

Elton Laud

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

Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), mar-
caram a penúltima rodada da 
segunda fase da Copa Lençóis 
de Futsal. As partidas, válidas 
pelo Grupo 6 da Série Ouro, 

Elton Laud

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

recebe neste final de semana os 
jogos da última rodada da pri-
meira fase da 11ª Copa Lençóis 
de Futebol Society, competi-
ção promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação com 
apoio da associação de morado-
res do bairro. Os duelos colo-
cam em campo as equipes dos 
grupos C e D.

foram vencidas por Grêmio Ce-
cap e Açaí, que levaram a me-
lhor sobre Santa Catarina (6 a 3) 
e Santa Luzia (6 a 2).

Com os resultados da roda-
da, o Grêmio Cecap assegurou 
a liderança do grupo, invicto 
com três vitórias em três jogos 
e nove pontos conquistados. O 
Açaí terminou na segunda colo-
cação, com seis pontos, seguido 
pelo Santa Luzia, que ficou em 
terceiro lugar, com três pontos, 
deixando a representação do 
Santa Catarina na lanterna da 
chave, com zero na tabela.

Na noite dessa sexta-feira 

(29), o Tonicão receberia as 
duas partidas da última rodada, 
ambas válidas pelo Grupo 8 da 
Série Prata. Às 19h30, o Carni-
ça FC enfrentaria o Unidos da 
Vila. Em seguida, às 20h20, o 
Reduto mediria forças com o 
Unidos do Júlio Ferrari. Os jo-
gos definiriam a classificação 
final da chave e, como consequ-
ência, os últimos confrontos das 
quartas de final da Série Prata.

SEQUÊNCIA
Para a segunda-feira (1) já 

estão previstos os dois primei-
ros jogos das quartas de final 

da competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação de Lençóis Paulista. Pela 
Série Ouro, às 20h20, jogam 
Athletic Futsal (1º G5) e San-
ta Catarina (4º G6). Pela Série 
Prata, às 19h30, o Zoio FC (1º 
G7) enfrenta o quarto colocado 
do Grupo 8 - a definição ocor-
reria ontem (29).

Na Série Ouro, os outros 
confrontos das quartas de fi-
nal serão entre UME (2º G5) e 
Santa Luzia (3º G6); Desacre-
ditados (3º G5) e Açaí (2º G6) 
e União B13 (4º G5) e Grêmio 
Cecap (1º G6). Na Série Prata, 

DEFINIÇÃO - Grupo 8 da Série Prata entraria em quadra na noite 
de ontem (29), na foto, partida entre Reduto (camisa listrada) e 
Unidos da Vila, disputada na primeira rodada

Atlétiko Kaju (2º G7), Valên-
cia (3º G7) e Atlético Lençóis 
(4º G7) ainda aguardavam 

pela definição do Grupo 8 
para conhecerem seus respec-
tivos adversários.

Na tarde deste sábado (30), 
às 15h, pelo Grupo D, o Atlé-
tico Lençóis enfrenta o Renega-
dos. Às 16h, pelo Grupo C, o 
Asa Branca mede forças com o 
JAAC. Fechando o dia, às 17h, 
novamente pelo Grupo D, o 
Mercenários encara o Real. 
Encerrando a primeira fase, na 
manhã do domingo (31), pelo 
Grupo C, às 9h, duelam Jardim 
América e Açaí.

CLASSIFICAÇÃO
No Grupo C, com Asa 

Branca já garantido, com seis 
pontos, a segunda vaga será 
definida entre Jardim América 
e Açaí, ambos com três pontos, 
e JAAC, que ainda não pon-
tuou. No Grupo D, o Atlético 
Lençóis, sem pontuar, não tem 

mais chance de classificação. 
Mercenários e Renegados, am-
bos com quatro pontos, preci-
sam apenas de um empate. Já o 
Real, com três pontos, depende 
da vitória.

No Grupo A, a liderança 
ficou com o Estrela Várzea, 
que terminou, com nove pon-
tos, seguido por Borebi, com 
seis pontos. Atlética Bonsu-
cesso, com três pontos, e Ga-
láticos, com zero, foram eli-
minados. No Grupo B, o Real 
Madruga garantiu a primeira 
colocação, com nove pontos, 
deixando o Desacreditados, 
com seis pontos, em segundo 
lugar. Unidos do Júlio Ferra-
ri, com três pontos, e Amigos 
da Fisio, zerado na tabela, fo-
ram eliminados.

DECISÃO - Real (uniforme claro), precisa vencer para seguir na competição; na 
foto, confronto contra o Renegados, concorrente direto pela vaga

CAMPEONATO PAULISTA - São Paulo e Palmeiras disputam neste sábado (30), às 18h, o primeiro jogo das 
semifinais do Campeonato Paulista de Futebol. O jogo acontece no Morumbi. Corinthians e Santos entram em 
campo no domingo (31), às 16h, na Arena Itaquera. Nos jogos de volta, o Palmeiras recebe o São Paulo no domingo 
(7), às 16h, no Allianz Parque; já o Santos enfrenta o Corinthians na segunda-feira (8), às 20h, no Pacaembu. Os jogos 
de ida e volta da final estão previstos para os dias 14 e 21 de abril.

TÊNIS - Os representantes da nova geração do 
tênis de Lençóis Paulista começam a despontar 
no esporte. João Marcos Angélico (à direita) e 
Luís Felipe Capelari (à esquerda) obtiveram ótimos 
resultados na 20ª Copa Cláudio Sacomandi, 
organizada pela Federação Paulista de Tênis (FPT). 
Na competição, realizada nos dias 23 e 24, no BTC 
(Bauru Tênis Clube), Angélico foi o vice-campeão 
da categoria sub-14; já Capelari foi o campeão do 
sub-16. Na foto, os atletas estão com o treinador 
Anderson Floriano.

CAPOEIRA - A delegação de Lençóis Paulista foi 
um dos destaques em uma competição de capoeira 
disputada no último domingo (24), na cidade de 
Quatá, no Oeste do estado de São Paulo. Francisco 
Carvalho (à direita), foi campeão na categoria para 
atletas até 35 anos masculino. Eliezer Proence 
(ao centro), garantiu o lugar mais alto do pódio 
no absoluto masculino. Já Maria Alice Oliveira, 
de apenas nove anos, foi vice-campeã no infantil 
feminino. Todos competem pelo Centro Cultural 
Dandara Capoeira.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO



A7• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2019 •

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

PEDERNEIRASSANTO PÉ BOTEQUIMBAR DO PORTUGUÊSCINEMA

Neste sábado (30), às 20h30, 
o Teatro Municipal Flávio Ra-
zuk, em Pederneiras, recebe a 
peça “Até que o Tinder nos se-
pare”. Os ingressos podem ser 
trocados antecipadamente 
por um quilo de alimento no 
Centro Cultural Izavan Ribeiro 
Macário. Os alimentos serão 
destinados ao Fundo Social de 
Solidariedade do município. O 
Teatro Municipal fi ca na Rua 
Prudente de Morais, 232-328, 
na Vila Camillo Razuk.

Neste sábado (30), a partir das 
20h30, no Santo Pé Botequim, 
em Lençóis Paulista, tem som 
ao vivo com o cantor Marcelo 
Prado, que apresenta ao pú-
blico os sucessos da música 
nacional e internacional. A en-
trada é gratuita. Para mais in-
formações sobre promoções e 
reservas de mesas o telefone 
é o (14) 9 9650-7890. O Santo 
Pé Botequim fi ca na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma-
chado, 1229, no Jardim Ubirama.

Neste sábado (30), a partir das 
20h30, tem música ao vivo no 
Bar do Português, em Lençóis 
Paulista. Quem comanda a noi-
te é o cantor Gedi Bittencourt, 
que apresenta ao público os 
maiores sucessos do pop/rock 
nacional e internacional. A en-
trada é gratuita. Para mais in-
formações e reservas de me-
sas o telefone do bar é o (14) 
3264-1219. O Bar do Português 
fi ca na Rua México, 197, no Jar-
dim Bela Vista.

Na sexta-feira (5), às 15h, é dia 
de cinema na Biblioteca Muni-
cipal Orígenes Lessa (BMOL). 
O local exibe, em parceria com 
o Museu da Imagem e Som 
(MIS), o fi lme “O Vendedor 
de Sonhos”, dirigido por Jay-
me Monjardim. A classifi cação 
indicativa é livre. A entrada é 
gratuita, mas os lugares são 
limitados. Os agendamentos 
devem ser feitos com antece-
dência na recepção da BMOL ou 
pelo telefone (14) 3263-6522.

Agenda cultural
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PROGRAMAÇÃO

BMOLMAC

FUXICOMCHICO

Cultura
EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, realiza durante 
todo o mês de abril, em que se comemora os 161 anos do município, a exposição 
“Livros de Escritores Lençoenses”, em homenagem a todas essas pessoas que 
contribuem para a cultura local. A BMOL funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h, e aos sábados, das 8h às 17h. Outras informações pelo telefone (14) 3263-6522.

Abril é mês de comédia no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti
Atores Rodrigo Fagundes, Wendell Bendelack e Marcelo Serrado 
chegam a Lençóis com as peças “Susto” e “Atormentado”

Flávia Placideli

A Alic (Associação Len-
çoense de Incentivo à 
Cultura) divulgou nesta 

semana a programação comple-
ta do mês de abril para o Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti. 
Quem adora uma boa comédia 
pode se preparar, porque os ato-
res Rodrigo Fagundes, Wendell 
Bendelack e Marcelo Serrado 
estão chegando com duas pe-
ças que prometem contagiar o 
público: “Susto” e “Atormenta-
do”, promovidas com recursos 
provenientes da Lei Rouanet, 
com apoio das empresas Zilor, 
Lwart Lubrificantes, Lwarcel 
Celulose, Duratex e Frigol. Am-
bas têm entrada gratuita.

A programação começa no 
próximo domingo (7), a partir 
das 20h, com a peça “Susto”, 
na qual o ator Rodrigo Fagun-
des, eterno Patrick do progra-
ma Zorra Total, da Rede Globo, 
conhecido pelo famoso bordão 
“Olha a faca!”, juntamente com 

Wendell Bendelack, mergulha 
no universo do suspense de 
mestres consagrados, mas sem 
perder o humor. Com dire-
ção de Saulo Sisnando e Duda 
Maia, a peça é uma comédia 
que faz homenagem ao cine-
ma através de filmes como “A 
Malvada” e “Crepúsculo dos 
Deuses”, bem como aos livros 

de Agatha Christie.
No domingo (14), também 

a partir das 20h, quem entra 
em cena é o ator Marcelo Ser-
rado, que estrela o espetáculo 
“Atormentado”. Ator de renome, 
Serrado é conhecido pelos mar-
cantes papéis que representou 
na TV, cinema e teatro. Atual-
mente, ele está em cena com o 

personagem Nicolau, da novela 
“O Sétimo Guardião”, tam-
bém exibida pela Rede Globo. 
Na peça, com supervisão de 
Paulinho Serra e produção de 
Denise Escudero, ele discorre 
sobre relacionamentos, políti-
ca e internet de uma maneira 
bem-humorada. Ao final, o ator 
ainda faz uma interação com a 
plateia com improvisos.

SERVIÇO
Ambos os espetáculos têm 

entrada gratuita. Para a peça 
“Susto”, com classificação indi-
cativa de 14 anos, os ingressos 
começam a ser distribuídos a 
partir das 12h dessa segunda-
-feira (1). Para a peça “Atormen-
tado”, com classificação indica-
tiva de 16 anos, a distribuição de 
ingressos deve ter início a partir 
das 12h do dia 8 de abril. A re-
tirada dos ingressos antecipados 
deve ser feita na Casa da Cultu-
ra Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-6525. 
O Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê.

ATORMENTADO - Marcelo Serrado é uma das atrações 
do mês de abril do Teatro Municipal

Espaço Cultural recebe 
projeto “Afi nando o Afeto”

Ofi cinas gratuitas 
acontecem na quarta 
(3) e na quinta-feira (4)

Flávia Placideli

O Espaço Cultural Cidade 
do Livro, em Lençóis 
Paulista, recebe na quar-

ta-feira (3) e na quinta-feira (4) o 
projeto “Afinando o Afeto”, que 
traz para a cidade a oficina “Fu-
xicomchico”, que dá sequência 
à oficina “Música e meditação 
no escuro”, realizada no início 
deste mês. Com patrocínio da 
empresa Lwart Lubrificantes, 
por meio da Lei Rouanet, o pro-
jeto é uma realização do Institu-
to Trovadores Urbanos.

“Afinando o Afeto” é dedi-
cado a trabalhar o afeto e a arte 
com os professores da rede pú-
blica, promovendo a qualidade 
de ensino e o acolhimento des-
se profissional tão importante 
na sociedade.  Pensando nisso, 
o Instituto Trovadores Urbanos 
criou oficinas culturais afetivas, 
que trabalham com poesia, mú-
sica, teatro e outras artes. 

Quem ministra a oficina 
“Fuxicomchico” é a artista 
Sueli Vargas, acompanhada dos 
Trovadores Urbanos, que se 
apresentam ao som dos Chicos 
da MPB: Chico Buarque, Chico 
Cesar, Chico Alves, Francisco 
Petrônio, Chiquinha Gonzaga, 

Chico Science, entre outros.
Durante a oficina, com ses-

sões de uma hora e meia, os 
participantes tecem experiên-
cias, trabalhando com tecidos 
diferenciados, como rendas, 
bordados, pedrinhas, fitas e ou-
tros, produzindo trouxinhas de 
pano para, ao final, formar uma 
grande colcha, mostrando a be-
leza do trabalho coletivo, em 
um encontro divertido e com 
muita troca de afeto. No final 
de cada oficina, os professores 
escrevem palavras e frases de 
afeto que devem ser publicadas 
no volume 1 do livro “Afinando 
o Afeto”.

Na quarta-feira (3) e na 
quinta-feira (4), as sessões 
acontecem às 8h e às 13h. Os 
encontros são destinados aos 
professores da rede de pública 
de ensino de Lençóis Paulista. 
Para o dia 3, também está pro-
gramada uma sessão às 20h, 
aberta ao público em geral e 
outros professores da cidade. 

Para quem tiver interes-
se em participar, o evento é 
gratuito e as inscrições ante-
cipadas devem ser feitas no 
Espaço Cultural Cidade do 
Livro, na Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 286, no Centro, 
ou na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, na 
Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3263-6525.

COM MÚSICA - Oficinas contam com 
apresentação do grupo Trovadores Urbanos

Biblioteca Municipal inicia 
projeto Jovens Gênios

Exposição relembra história 
de Dom Carlos em Lençóis

Programação contempla palestras com o 
escritor Fabiano Alves e o professor Daniel Silva

Flávia Placideli

Na próxima semana, entre 
a segunda-feira (1) e a 
terça-feira (2), a Biblio-

teca Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL), em Lençóis Paulista, re-
aliza o projeto “Jovens Gênios”. O 
evento, que é aberto ao público, 
contempla duas palestras com o 
escritor Fabiano Alves e o profes-
sor Daniel Silva.

Nessa segunda-feira (1), a 
partir das 9h, a palestra será mi-
nistrada pelo escritor e poeta Fa-
biano Alves, que aborda assuntos 
relacionados à literatura, falando 
sobre a importância da poesia na 

vida dos estudantes.
Na terça-feira (2), a partir das 

10h, é a vez do professor de línguas 
Daniel Silva expor a importância e 
as vantagens do aprendizado de 
um segundo idioma na vida das 
pessoas, seja para fazer uma via-
gem ao exterior ou mesmo para se 
candidatar a uma vaga de empre-
go que tenha este requisito.

Ambas palestras acontecem 
na Biblioteca Municipal Oríge-
nes Lessa (Praça Comendador 
José Zillo). O evento é gratuito 
e aberto ao público interessado 
nos assuntos. Para outras infor-
mações o telefone da BMOL é o 
(14) 3263-6522. 

Peças e objetos pessoais foram doadas pelo 
bispo; mostra segue até o dia 12 de abril

Da Redação

Em clima de despedida de 
Lençóis Paulista após 22 
anos como pároco do San-

tuário Nossa Senhora da Pieda-
de, o bispo de Apucarana, Dom 
Carlos José de Oliveira, doou 
ao Museu Alexandre Chitto 
(MAC) diversas peças e obje-
tos pessoais. Já catalogados e 
integrados ao acervo histórico 
do município, os objetos foram 
organizados em uma exposição 
para visitação pública.

O título da exposição é Pa-
dre Carlos, Monsenhor Carlos, 
Dom Carlos, fazendo alusão 
à trajetória de mais de duas 
décadas em que o sacerdote 
da Igreja Católica atuou como 
pároco do Santuário Nossa Se-

nhora da Piedade, até que, em 
dezembro de 2018, foi nomea-
do pelo Papa Francisco para as-
sumir como bispo na Diocese 
de Apucarana.

Após a ordenação episcopal 
na terça-feira (19), Dom Carlos 
cuida dos preparativos para 
sua transferência para Apuca-
rana. Sua posse está marcada 
para o dia 6 de abril. Ele fica 
na cidade até a segunda-feira 
(1). Neste domingo (31), Dom 
Carlos celebra todas as missas 
no Santuário em despedida do 
povo lençoense.

A exposição no Museu Ale-
xandre Chitto pode ser visita-
da até o dia 12 de abril, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h, com 
entrada franca.

HOMENAGEM - Exposição marca despedida de 
Dom Carlos de Lençóis Paulista



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2019 •A8

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Cidade

MULHERES DE LP

PARQUE DO POVO

BENEFICENTE

MEIO AMBIENTE
Tendo em vista a proteção da fauna silvestre no território de Lençóis Paulista, 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio do Departamento 
Municipal de Trânsito (Demutran) e Agrícola Rio Claro, iniciou nessa sexta-feira 
(29) a instalação de placas de orientação aos motoristas sobre o trecho em 
que há ocorrências de atropelamentos de animais silvestres.

Lançamento do projeto 
acontece na noite 
deste sábado (30)
Evento acontece a partir das 20h, no Espaço Cultural; 
programação tem apresentações de dança, música e bate papo

Elton Laud

O Espaço Cultural Cidade 
do Livro, em Lençóis Pau-
lista, recebe neste sábado 

(30), a partir das 20h, o evento 
que marca o lançamento do pro-
jeto Mulheres de LP. A iniciati-
va tem como principal objetivo 
enaltecer a figura feminina con-
tando, através das redes sociais, 
histórias de vida de mulheres 
verdadeiramente inspiradoras. 
Figuras públicas ou anônimas 
com trajetórias marcadas pela 
garra e pela determinação, pes-
soas que contribuem ou contri-

buíram de alguma forma com a 
sociedade local.

“Parece que estamos na 
‘era dos grandes acontecimen-
tos’, na qual as pequenas coisas 
perderam o sentido. Penso que 
estamos sempre construindo 
algo com cada pequena atitu-
de diária. Não podemos anular 
isso e também não podemos 
ignorar isso. O projeto Mulhe-
res de LP surgiu para contar 
histórias assim, de mulheres 
da cidade, como uma homena-
gem, um agradecimento pela 
inspiração, através das redes 
sociais. O evento é para levar 

para o ‘ao vivo’ um pouco do 
que será esse projeto virtual”, 
explica Cleo Moreira, idealiza-
dora do projeto.

Segundo ela, a ideia é rea-
lizar vários encontros ao longo 
do ano para debater diversos 
temas e também para divulgar 
o trabalho desenvolvido na in-
ternet, como o feito com a pri-
meira personagem escolhida, 
a patronesse da Casa da Cul-
tura, professora Maria Bove 
Coneglian, falecida em 2006. 
A entrevista com seu filho, 
Oswaldo Coneglian Júnior, já 
está disponível no canal do 

ESPAÇO CULTURAL - Grupo Rock n’ Roses se apresenta no evento deste sábado (30)

Youtube (Mulheres de LP) e 
também no Facebook e no Ins-
tagram (@mulheresdelp).

O primeiro evento, que foi 
batizado de “Mulheres de LP - 
No Ritmo da Mulher”, contará 
com apresentações de música 
com os grupos Rock n’ Ro-
ses e Sonora Vocal Feminino, 
apresentações de dança com 
o grupo Street Star, e também 
com um bate papo com algu-

mas convidadas, como a em-
presária e escritora Carla Mé-
dola, que participou do livro 
“Mulheres que fazem acon-
tecer”, e a advogada Telma 
Gutierres, que tem dedicado 
parte de sua vida ao combate 
da violência doméstica contra 
a mulher.

Com apoio da Secretaria 
de Cultura de Lençóis Pau-
lista, o “Mulheres de LP - No 

Ritmo da Mulher” acontece 
neste sábado (30) no Espaço 
Cultural Cidade do Livro, 
que fica na Rua Pedro Natá-
lio Lorenzetti, 286, no Centro 
de Lençóis Paulista. O evento, 
que é aberto a toda a comu-
nidade (homens e mulheres), 
tem entrada beneficente. Para 
participar basta fazer a do-
ação de um item de higiene 
feminina na portaria.

Domingo é dia de Caminhada 
da Inclusão em Lençóis
Objetivo do evento é despertar o debate sobre a inclusão de 
pessoas com Síndrome de Down e Autistas

Da Redação

Está marcada para a manhã 
deste domingo (31), a par-
tir das 8h, mais uma edi-

ção da tradicional caminhada 
realizada pelo GAPSDownLP 
(Grupo de Apoio a Pessoas 
com Síndrome de Down de 
Lençóis Paulista). Neste ano, 
o evento, que recebeu o nome 
de “Caminhada da Inclusão - 
Ninguém fica para trás”, conta 
com a parceria do GAPALP 
(Grupo de Apoio a Pessoas Au-
tistas de Lençóis Paulista).

A concentração acontece 
na Academia do Idoso localiza-
da no Parque do Povo, de onde 
os participantes partem para a 
caminhada pela Avenida Ma-
rino de Santis até a dispersão 
próximo ao Jardim Sensorial. 
No local, serão soltos diversos 
balões nas cores azul e branco 
e também serão plantadas al-

gumas mudas de árvores.
“O principal objetivo de 

nossa caminhada é despertar o 
debate sobre a inclusão de pes-
soas com Síndrome de Down 
e Autistas na sociedade. Por 
isso, o nosso tema “Caminha-
da da Inclusão - Ninguém fica 
para trás”, não vamos esque-
cer daqueles que precisam de 
nosso apoio e compreensão”, 
comenta Dra. Irene Andrade, 
coordenadora do departamen-
to de Medicina Preventiva da 
Unimed Lençóis Paulista.

A “Caminhada da Inclu-
são - Ninguém fica para trás” 
é aberta a toda a população 
que simpatiza com a causa. O 
evento, que conta com apoio 
da Unimed e da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
marca as comemorações pelo 
Dia Internacional da Síndrome 
de Down (21 de março) e do 
Dia Mundial de Conscientiza-

ção do Autismo (2 de abril).

PARCERIA
Depois do fim das ativi-

dades do GAALP (Grupo de 
Apoio aos Autistas de Lençóis 
Paulista), um grupo de mães 
de autistas procurou apoio 
da Unimed para criação de 
um novo grupo, a partir daí 
surgiu o GAPALP (Grupo de 
Apoio a Pessoas Autistas de 
Lençóis Paulista). 

“Para não deixar desassis-
tidas as famílias com autistas, 
depois do fim das atividades 
do GAALP, a Unimed, através 
do GAPSDownLP, grupo que 
já existe há oito anos, dará 
o suporte ao GAPALP. Isso 
mostra que a inclusão é possí-
vel, um grupo de apoio a pes-
soas com Síndrome de Down 
está dando suporte a um novo 
grupo de Autistas”, ressalta 
Dra. Irene.

INCLUSÃO - 
GAPSDownLP e 

GAPALP se unem para 
caminhada em prol da 

conscientização; na 
foto, Daniela Prado, Dra. 
Irene Andrade e Isabela 
Dadamos, responsáveis 

pela organização

Apae realiza almoço com show de 
prêmios no próximo domingo (7)
Evento acontece no salão de festas da 
entidade; adesões estão à venda a R$ 30

Flávia Placideli

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais) de Lençóis Paulista 

realiza no próximo domingo (7) 
um almoço beneficente com 
show de prêmios. O evento acon-
tece a partir das 12h, no salão de 
festas da entidade. As adesões já 
estão à venda a R$ 30 e podem 

ser adquiridas com funcionários 
e membros da diretoria ou direta-
mente na Apae.

O cardápio do almoço con-
ta com arroz branco, frango ao 
molho, opções de macarrão à 
bolonhesa e ao sugo e salada de 
maionese. No local também serão 
vendidas bebidas em geral, como 
cervejas, refrigerantes e água. As 
adesões, que incluem uma car-

tela para o show de prêmios e o 
almoço, serão vendidas a preço 
único de R$ 30 e o consumo po-
derá ser feito somente no local.

O evento, que conta com 
apoio da rede de supermerca-
dos Jaú Serve, é beneficente e 
tem como objetivo arrecadar 
recursos para a entidade. A 
Apae de Lençóis Paulista fica 
na Rua Vinte e Oito de Abril, 
1295, no Jardim Ubirama. Ou-
tras informações e reservas po-
dem ser solicitadas através do 
telefone (14) 3263-0676.

FOTO: THIAGO CARDINALI

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Descontração pela noite 
da cidade e quem está 
apagando mais uma 
velinha. Confi ra!

Datasmart: a solução 
para o seu negócio. 
Empresa acaba de 
inaugurar uma uni-
dade em Lençóis. B2 B8
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Irmãos se reencontram depois de 50 ANOS separados
Laércio Gonçalves Rosa e Rosângela Brandão cresceram achando que eram primos e descobriram a verdade apenas neste ano

Flávia Placideli

A história é de novela. Dois 
jovens primos, Laércio 
Gonçalves Rosa, de 55 

anos, e Rosângela Brandão, de 
54 anos, nascidos em Londrina, 
no Paraná, descobriram recente-
mente, após uma revelação de um 
tio, que na verdade são irmãos. 
Depois de mais de 50 anos sem se 
verem, o reencontro aconteceu em 
Lençóis Paulista, onde mora atual-
mente Láercio.

Tudo começou quando as ir-
mãs Maria Gonçalves Rosa e An-
tonieta Gonçalves ficaram grávidas, 
no ano de 1965. Depois de um 
parto complicado, o bebê de Anto-
nieta nasceu morto e a irmã Maria, 
que já tinha outros quatro filhos, a 
pedido de sua mãe doou sua filha 
que nascera na mesmo época para 
amenizar a dor de sua irmã. 

“Na verdade, eu acredito, 
que a troca foi feita porque mi-
nha mãe se relacionou com seu 
cunhado, marido da minha tia e, 
que hoje, eu sei, que nós dois, eu 
e Rosangela, somos filhos dele”, 
explica Laércio.

Laércio e Rosângela moraram 
na mesma casa, como primos, du-

rante a infância até os cinco anos 
de idade. Porém, com medo da 
aproximação das crianças e da re-
velação do segredo, Maria Gonçal-
ves mudou-se para o município de 
Macatuba com seus quatro filhos. 

Laércio conta que sua tia An-
tonieta, ao descobrir que sua filha 
Rosângela era na verdade sua so-
brinha, filha de sua irmã Maria 
Gonçalves, e que a sua verdadeira 
filha havia morrido no parto, teve 

um choque. “Com a descoberta, 
Rosângela foi abandonada aos 12 
anos e nunca mais foi vista. Mo-
rou em cidades do estado de São 
Paulo e depois foi morar na cidade 
de Cuiabá, no Mato Grosso, onde 
reside até hoje”, conta Laércio.

Maria, mãe de Laércio, mes-
mo sem revelar o segredo, sem-
pre deixou uma pista para seu 
filho, de que sua irmã que havia 
nascido morta se chamava Rosân-

gela, mesmo nome de sua prima. 
“Eu sinto que minha mãe sempre 
quis revelar o segredo para mim e 
meus irmãos. Mas, por respeito a 
sua mãe e irmã, acabou morrendo 
sem contar a verdadeira história 
da nossa família e sem poder ver 
sua filha já adulta”, conta ele.

E assim se passaram meio sé-
culo de vida. Recentemente, o tio 
Geraldo de Laércio, escreveu uma 
carta para ambos, revelando todo 

o segredo que permaneceu guar-
dado durante 50 anos. “Na carta, 
meu tio conta que somos irmãos 
legítimos, e que nós precisávamos 
saber da verdade”, explica.

Após a revelação, os irmãos 
marcaram o encontro que não 
podia ter sido diferente. Marcado 
pela emoção, eles se reencontra-
ram ontem (29), na chegada de 
Rosângela no Terminal Rodovi-
ário de Bauru, onde Laércio foi 

buscá-la e esperava ansioso pela 
sua chegada.

“Eu não tenho palavras para 
descrever tamanha emoção e feli-
cidade em poder encontrar a mi-
nha irmã caçula. Eu estou vendo 
minha mãe nela, elas se parecem 
muito, não tem como negar que é 
filha. Quando você pensa que a 
vida não te reserva mais surpre-
sas, você acaba ganhando um ente 
tão querido”, ressalta. 

Para Rosângela não foi diferen-
te, a descoberta que Laércio era seu 
irmão a trouxe muita emoção e a 
vontade de revê-lo depois de tan-
tos anos separados. Ela conta que 
a passagem havia sido comprada 
para o próximo dia 12 de abril, mas 
que, ansiosa com o reencontro, re-
solveu antecipar a data.

“Após descobrir toda a ver-
dade sobre minha vida, eu fiquei 
muito ansiosa em rever meu ir-
mão Laércio, e fui na rodoviária 
e pedi para antecipar a data da 
passagem e cá estou eu. Eu não 
tenho palavras para descrever esse 
momento. Estou muito feliz em 
descobrir que eu tenho um irmão 
mais velho e por ter ganhado uma 
família, com cunhadas, sobrinhos, 
tios e tias”, finaliza.

ENCONTRO - Marcado por muita emoção, 
encontro dos irmãos Laércio e Rosângela aconteceu 
ontem (29), no Terminal Rodoviário de Bauru

REVELAÇÃO - Primos descobriram recentemente que na verdade o laço que os unia era outro; 
nas fotos acima, Laércio e Rosângela com Raimundo e Ismar, os outros dois irmãos

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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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?

a solução para o seu negócio
Consolidada no mercado regional, empresa acaba de 

inaugurar uma unidade em Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Com 16 anos de experiên-
cia no mercado, a Datas-
mart inaugurou, na última 

terça-feira (26), uma unidade 
em Lençóis Paulista. Com sede 
na cidade de Avaré, a empresa 
especializada em softwares de 
gestão atende clientes dos mais 
variados segmentos, oferecendo 
uma sólida estrutura opera-
cional, indicando as melhores 
soluções e disponibilizando 
suporte técnico capacitado para 
atender as reais necessidades 
de seus parceiros, 24 horas por 
dia, sete dias por semana.

Com relações comerciais es-
tabelecidas em toda a região, a 
Datasmart sabe da importância 
de um bom atendimento, por 
isso, procura sempre manter con-
tato com seus clientes para con-
solidar, a cada atualização, uma 
parceria duradoura e de sucesso. 
Foi pensando nisso que a empre-
sa decidiu investir na expansão 
para trazer o serviço para bem 
mais perto, com uma nova unida-
de no Centro de Lençóis Paulista.

“Atendemos Lençóis Pau-
lista há mais de três anos e já 
temos uma clientela fiel aqui. 
Agora, com nosso escritório na 
cidade, o objetivo é conquistar 
ainda mais clientes e parceiros. 
Estamos prontos para desen-
volver, programar e fornecer 
softwares sob medida, de acor-
do com a necessidade de cada 
empresa”, destaca Marcos Cé-
sar Silva, proprietário da Datas-
mart, que explica que em todos 
os produtos criados são aplica-
dos recursos tecnológicos de 
última geração, oferecendo pra-
ticidade e facilidade aos usuá-
rios que buscam uma empresa 
confiável que ofereça qualidade 

em serviços tecnológicos.
Para isso, a Datasmart conta 

com uma equipe de profissionais 
qualificada e pronta para desen-
volver o software ideal para qual-
quer negócio: comércio (atacado 
e varejo), automação comercial, 
oficinas, imobiliárias, supermer-
cados, transportadores, restau-
rantes, bares, entre outros. 

Apostando sempre em no-
vas tecnologias do mercado, 
a Datasmart também trabalha 

com serviços de armazenamen-
to e processamento em nuvem, 
utilizando a plataforma AWS 
Amazon, tecnologia recente 
que possibilita que o cliente 
guarde todos os seus dados em 
um servidor online. “Tudo fica 
guardado e disponível em um 
ambiente digital, sem necessa-
riamente estar instalado apenas 
em um computador fixo. Essa 
tecnologia de hospedagem de 
software em nuvem possibilita 

que o cliente faça uso de seu 
sistema mesmo estando fora e a 
qualquer distância de sua em-
presa”, explica Silva.

Um dos diferenciais da em-
presa é que ela ainda disponibi-
liza suporte técnico especializado 
pronto para sanar todas as dúvi-
das, encontrar os melhores cami-
nhos e obter o melhor resultado 
para seus clientes, 24 horas por 
dia, durante os sete dias da sema-
na. Para saber mais acesse o site 
www.datasmart.com.br.

SERVIÇO
A Datasmart está locali-

zada na Rua Geraldo Pereira 
de Barros, 336, no Centro de 
Lençóis Paulista. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. Os 
telefones de contato são o (14) 
3711-9090 e o (14) 9 9714-8625. 
Para acompanhar as novidades 
acesse a página no Facebook: 
www.facebook.com/datas-
mart.softwares.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO - “Estamos prontos para desenvolver, 
programar e fornecer softwares sob medida, de acordo com a necessidade 
de cada empresa”, destaca Marcos César Silva, proprietário da Datasmart

SUPORTE INTEGRAL - Com equipe especializada, Datasmart oferece as 
melhores soluções e disponibiliza suporte técnico capacitado para atender as 
reais necessidades de seus parceiros, 24 horas por dia, sete dias por semana

CONHEÇA ALGUNS 
BENEFÍCIOS DE TER UM 

SOFTWARE DA DATASMART 
EM SUA EMPRESA:

Otimizar o tempo e 
produtividade

Fazer emissão de nota 
e cupons fi scais sem 
complicação e na hora

Ter um bom gerencia-
mento fi nanceiro

Controlar o estoque
Possuir uma frente de 

caixa efi ciente e funcional
Acessar seu sistema 

em qualquer lugar e a 
qualquer hora do dia

FOTOS: O ECO
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Prefeitura Municipal de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 153,40.

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

Decreto Executivo 182 de 22.03.2019………….Institui o Comitê Municipal de 
Vigilância do Óbito, tendo como foco principal as crianças menores de 1 (um) 
ano de idade, gestantes, puérperas e outros óbitos mal defi nidos, e dá outras 
providências.
Decreto Executivo 183 de 25.03.2019……….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 25.130,90.
Decreto Executivo 184 de 25.03.2019…………Dispõe sobre a prorrogação dos 
Concursos Públicos referentes aos Editais n.ºs 02 e 03/2017.
Decreto Executivo 185 de 25.03.2019………….Dispõe sobre a nomeação do 
Comitê Municipal de Vigilância do Óbito.
Decreto Executivo 186 de 25.03.2019…………Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão 2019.
Decreto Executivo 187 de 27.03.2019…………Dispõe sobre a homologação 
parcial do Processo Seletivo referente ao Edital para contratação temporária n.º 
01/2019 – Estagiários.
Decreto 189 de 27.03.2019…………….Designa Anderson Sarria Brusnardo 
para movimentar a conta Poderes Públicos – Desenvolvimento e Renda no 
período de 9 a 30 de abril de 2019. 
Decreto 190 de 27.03.2019……………….Autoriza Cleide Lins dos Anjos a 
prestar serviços voluntários na Secretaria de Cultura.
Portaria 336 de 27.03.2019…………Concede afastamento sem vencimentos a 
Luciane Fernandes Martins, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 337 de 28.03.2019…………Cessa o afastamento concedido a Ivete 
Aparecida Rafael de Carvalho.
Portaria 338 de 29.03.2019…………Nomeia Ariane Richelle Gomes da Silva 
para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 339 de 29.03.2019…………Nomeia Fabiana Reis Principe Penhafi el 
para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 340 de 29.03.2019…………Nomeia Juliana Cristina de Oliveira 
Moreno para o cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 341 de 29.03.2019…………Nomeia Jessica Pereira Vieira para o cargo 
de Agente Administrativo.
Portaria 342 de 29.03.2019…………Nomeia Natiane Caroline Macedo para o 
cargo de Terapeuta Ocupacional.
Portaria 343 de 29.03.2019…………Nomeia Najara Mayara Rui Evangelista 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 344 de 29.03.2019…………Nomeia Daniele Cristina Aff onso Sacoman 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 345 de 29.03.2019…………Nomeia Iara Patricia da Silva Pontes para a 
função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 346 de 29.03.2019…………Nomeia Rosangela Amorim Bezerra para a 
função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 347 de 29.03.2019………...Abre processo administrativo em face de 
servidor público municipal.
Portaria 348 de 29.03.2019………..Autoriza a Igreja Adventista do Sétimo Dia a 
utilizar a Praça de Esportes e Lazer Silvio Capoani Júnior.

Lençóis Paulista, 29 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

COOPRELP  - COOPERATIVA DE RECICLAGEM 
DE LENÇOIS PAULISTA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGE

Assembleia Geral Extraordinária

Convoca seus cooperados para reunirem-se em A.G.E a realizar-se no dia 30 
de Abril de 2019 as 15:00h no refeitório da Usina de Reciclagem de Lençóis 
Paulista/SP, tento por objetivo a seguinte ordem do dia:
a) eleição da diretoria.

Lençóis Paulista, 29 de Março de 2019

Marilza Rodrigues de Oliveira
Presidente

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

             A Organização Santo Antonio Ação Social - OSAAS de Macatuba, 
Estado de São Paulo, por seu Diretor que este subscreve, CONVOCA 
os candidatos inscritos para funções: AUXILIAR ADMNISTRATIVO, 
AUXILIAR DE CUIDADOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS (FEMININO), 
AUXILIAR DE SERVIÇOS (MASCULINO), COZINHEIRA, 
CUIDADOR, MONITOR DE ARTESANATO, MONITOR DE DANÇA, 
MONITOR DE MENOR (FEMININO), MONITOR DE MENOR 
(MASCULINO), MONITOR DESPORTIVO, MONITOR DE TAREFA, 
PAJEM e PSICÓLOGO para as provas que serão realizadas no dia 
14 de abril de 2019, conforme abaixo relacionado: 

1. DATA: 14/04/2019 - DOMINGO DE MANHÃ
LOCAL: EM CAIC CRISTO REI - Rua José Cruzerá, s/n, 
Jardim Bocayuva, em Macatuba/SP.
 HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9h (nove horas)
 FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55 (oito horas e cinquenta 
e cinco minutos) 
CANDIDATOS AS FUNÇÕES DE: 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 • AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (FEMININO)
 • AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (MASCULINO)
 • CUIDADOR
 • MONITOR DESPORTIVO
 • MONITOR DE TAREFA
 • PSICÓLOGO

1. DATA: 14/04/2019 - DOMINGO À TARDE
    LOCAL: EM CAIC CRISTO REI - Rua José Cruzerá, s/n, Jardim 
Bocayuva, em Macatuba/SP.
    HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h30 (treze horas e trinta 
minutos)
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13h25 (treze horas e vinte e 
cinco minutos)
CANDIDATOS AS FUNÇÕES DE: 
• AUXILIAR DE CUIDADOR
 • COZINHEIRA
 • MONITOR DE ARTESANATO
 • MONITOR DE DANÇA
 • MONITOR DE MENOR (FEMININO)
 • MONITOR DE MENOR (MASCULINO)
 • PAJEM 

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão 
realizadas as provas, 30 (trinta) minutos antes do início das 
mesmas, munidos de um documento de identifi cação com fotografi a, 
protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.
 É de responsabilidade exclusiva do candidato, identifi car 
corretamente o seu local de prova e comparecer no horário 
determinado por este Edital. A divulgação ofi cial é aquela publicada 
pela imprensa escrita. Outros meios de convocação são apenas 
informativos. 

Não haverá segunda chamada para as provas, não 
importando o motivo alegado e a ausência do candidato acarretará 
em sua eliminação do Processo Seletivo.

Em hipótese alguma, as provas poderão ser realizadas em 
local diferente do determinado por este Edital.

A lista de inscritos disponível no site www.omconsultoria.
com.br  fi ca homologada e os candidatos terão o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a partir da data da divulgação deste Edital, para protocolar 
recurso na Organização Santo Antonio de Ação Social, dirigido à 
Comissão de Processo Seletivo, acerca de eventuais problemas com 
a inscrição e incorreção de dados.

Macatuba, 30 de março de 2019.

EDMILSON MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

Organização Santo Antonio Ação Social
Rua Lucillo Delamura, 1-50 - Jardim Capri – CEP: 17.290-000 

Macatuba – SP - Fone: (14) 3268-1293 - (14)3268-1207
CNPJ 54.724.083/0001-90
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 313,00.

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:
 
ROBSON FERNANDO RAMOS e FRANCIELE ROBERTA NALIN MAZON, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de mecânico, convi-
vente em união estável, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 22/10/1987, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de RONIVALDO JONAS  RAMOS e de 
MARIA MADALENA NUNES RAMOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, serviços gerais, convivente em união estável, nascida em Botucatu - SP, aos 
02/07/1992, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de VALDECI 
APARECIDO MAZON e de ROZELENA  DE JESUS NALIN.
 
JADIEL ANTONIO DA SILVA e ANGELICA DE SOUZA CIRINO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, construtor civil, nascido em Cupira 
- PE, aos 12/05/1979, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA e de NOEMIA MARIA DA SILVA; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Barra Bonita - SP, 
aos 13/01/1985, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ 
QUIRINO e de MARIA ELZA DE SOUZA CIRINO.
 
FRANCISCO ANTONIO GRILLO JÚNIOR e RAIANI MINATEL, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, médico, convive em união estável, nas-
cido em Lençóis Paulista - SP, aos 16/08/1980, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de FRANCISCO ANTONIO GRILLO JÚNIOR e de REGINA 
MARIA ANDRETTO GRILLO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ra, advogada, convive em união estável, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
01/11/1991, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de NILSON 
APARECIDO MINATEL e de RITA DE CÁSSIA DE SOUSA MINATEL.
 

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

Lençóis Paulista,28 de março de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018
                      A T I V O
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 2.026,94         
Banco Itau 10,00              2.036,94           
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Aplicações no Banco Itau 67.746,21       67.746,21         
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Veículos 14.800,00       14.800,00         
                              TOTAL DO ATIVO -                   84.583,15         
                        P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE
Cofins a pagar 24,43              24,43                 

Superavit Acumulado 84.558,72       84.558,72         
                            TOTAL DO PASSIVO 84.583,15         

          Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2018
______________________________________

Carlos Augusto Silveira Nascimento
CPF (MF) 036.810.408/77

                 Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁTIV OU DEFICIT 2018
EM 31/12/2016
RECEITA BRUTA
   Doações Recebidas 26.735,50         
   Rendimento de Aplicaçõs Financeiras (B.Brasil 2.292,56           
                                    TOTAL DAS RECEITAS 29.028,06         

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com água e esgotos 403,40              
Combustíveis e Lubrificantes 966,74              
Conservação,Reparação e Man.das Instalações 1.228,95           
Conservação e Reparação de Veículos 798,00              
Despesas Postais/Correios 23,00                 
Despesas de Viagens 37,98                 
Energia Elétrica 648,58              
Jornais e Revistas 200,00              
Despesas com Telefone 526,55              
Multas Diversas 2,94                   
Despesas Diversas 488,72              
Despesas com Informática 55,00                 
Despesas com Licenciamentos de Veiculos 255,12              
Décima Conselho Particular N.S.Piedade 945,58
Despesas com Assistidos 4792,48
Despesas Bancárias 571,59              
Cofins 91,68                 

                                      TOTAL DAS DESPESAS 12.036,31         

Superativ do exercício 16.991,75         

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2018
__________________________________

Carlos Augusto Silveira Nascimento
CPF (MF) 036.810.408/77

                  Presidente

CONFERÊNCIA OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ (MF 05.068.229/0001-81

Luiz Santino Perantoni
Técnico em Contabilidade

CRC 1SP057804/O-7

_____________________________

Luiz Santino Perantoni
Técnico em Contabilidade

CRC 1SP057804/O-7

CONFERÊNCIA OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ (MF) 05.068.229/0001-81

____________________________

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018

CONFERÊNCIA OBRA UNIDA DA SOCIEDADE 
SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ (MF) 05.068.229/0001-81

NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Conferência Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo é uma Asso-
ciação Civil de direito privado, fi lantrópica, benefi cente, de fi ns não econon-
ômicos, caritativa e de assitência social, de duração por tempo indeterminado, 
registrada sob nº 11 folha 9 Livro A-1 de 24/01/1967 no Cartório das Pes-
soas Jurídicas da Comarca de Lençóis Pta-SP, com sede à Rua São Vicente de 
Paulo nº 21,centro em Lençóis Pta-SP.
NOTA 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A)-  As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em confor-
midade com a LeI Vigente.
NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS
A)- O Resultado é Apurado pelo Regime de Competência.
B)- Apresentados pelos valores de realização em moedas correntes no País, e 
incluídos, quando aplicável, os rendimentos e atualizações.
C)- Imposto de Renda e Contribuição Social - Em decorrência de sua atividade 
isenta de Imposto de Renda e Contribuição Social, não há provisão para Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2018
__________________________________

Carlos Augusto Silveira Nascimento
CPF (MF) 036.810.408/77

Presidente

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas, refl etem a 
documentação que me foram apresentadas

____________________________
Luiz Santino Perantoni

Técnico em Contabilidades
CPC-SP 1SP057804/O-7

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página B4. 
Valor da publicação R$ 402,70.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 031/2019; DATA ASSINAT: 06/02/2019; 
CONTRATADO: Supermercado Anto expedito de Lençóis Pta.; 
CNPJ:52.706.900/0001-52;ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.º. 
367, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de água mineral e gelo; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 012/2019; FUNDAMENTO: Lei Fed-
eral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 032/2019; DATA ASSINAT: 11/02/2019; 
CONTRATADO: Leonardo de Pauli Galizia Prótese Dentária -ME; 
CNPJ: 32.249.840/0001-89;ENDEREÇO: Al. Exp. Clóvis Rosa da 
Silva, n.º. 177 FD, centro, município de Bariri/SP; OBJETO: Registro 
de preços para execução da fase laboratorial dos serviços de confecção 
de próteses dentárias, (total ou parcial); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 015/2019; FUNDAMENTO: Lei Fed-
eral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC:30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 033/2019; DATA ASSINAT: 13/02/2019; 
CONTRATADO: Auto Posto tubarão de Lençóis Pta; CNPJ: 
04.800.126/0001-00;ENDEREÇO:  Av. 25 de Janeiro, n.º. 850, mu-
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para de 
combustíveis para a frota da Municipalidade direto da bomba; VIGÊN-
CIA: 04 (quatro) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 017/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 034/2019; DATA ASSINAT: 13/02/2019; 
CONTRATADO: Rede Sol Fuel S/A; CNPJ:02.913.444/0001-
43;ENDEREÇO: Rua Brasil Alto Furquini, n.º.401, município de 
Jardinópolis/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de com-
bustíveis para a frota da Municipalidade, a ser entregue a granel e de-
positado em tanque; VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 018/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 035/2019; DATA ASSINAT: 20/02/2019; 
CONTRATADO: Tag Comunicação Visual-ME; CNPJ:10.681.015/0001-
16;ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º. 62, município de Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
faixas, banners, placas e adesivos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO-
DALIDADE: PREGÃO n.° 023/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUB-
LIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 036/2019; DATA ASSINAT: 20/02/2019; 
CONTRATADO: Cirúrgica União Ltda.; CNPJ:04.063.331/0001-
21;ENDEREÇO:  Avenida 28 A, n.º. 645, município de Rio Claro/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais para labo-
ratório; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
022/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 037/2019; DATA ASSINAT: 
20/02/2019; CONTRATADO: Lidiane Cristine Moreira EPP.; 
CNPJ:21.543.755/0001-02;ENDEREÇO: Rua Caetano Mortari Filho, 
n.º. 2548, município de Mirassol/SP; OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de materiais para laboratório; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 022/2019; FUNDAMENTO: Lei Fed-
eral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 038/2019; DATA ASSINAT: 
20/02/2019; CONTRATADO: Lidiane Cristine Moreira EPP.; 
CNPJ:21.543.755/0001-02;ENDEREÇO: Rua Caetano Mortari Filho, 
n.º. 2548, município de Mirassol/SP; OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de luvas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 025/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e De-
cretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 039/2019; DATA ASSINAT: 21/02/2019; 
CONTRATADO: Inova Comercial Hospitalar Ltda; CNPJ 
18.872.656/0001-60;ENDEREÇO: Rua Campinas, n.º. 2033, município 
de Ribeirão Preto/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
luvas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
025/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 040/2019; DATA ASSINAT: 
21/02/2019; CONTRATADO: Centro de apoio P.R.A Vida; CNPJ 
04.931.091/0001-30;ENDEREÇO:  Rua Antônio Pio Brito, n.º. 410, mu-
nicípio de Mogi Mirim/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de luvas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
025/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 041/2019; DATA ASSINAT: 27/02/2019; 
CONTRATADO: Cores Vivas Comércio de Materiais para Construção 
Ltda.; CNPJ 56.309.867/0001-88;ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de 
Abril, n.º. 300, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Regis-
tro de preços para aquisição de diversos tipos de materiais hidráuli-
cos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
028/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 042/2019; DATA ASSINAT: 28/02/2019; 
CONTRATADO: C.R Andreciolli Jardins e Transportes - ME.; CNPJ 
10.917.062/0001-16;ENDEREÇO: Avenida Nove de Julho, n.º. 736, 
centro, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de insumos para jardinagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 029/2019; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC:30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 044/2019; DATA ASSINAT: 
07/03/2019; CONTRATADO: Supercon Concreto Ltda; CNPJ 
05.669.342/0001-12;ENDEREÇO: Rua Coronel Ivon César Pimentel, n.º 
11-11, Pq. Paulista, no município de Bauru/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de concreto usinado; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODAL-
IDADE: PREGÃO n.° 031/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 045/2019; DATA ASSINAT: 
07/03/2019; CONTRATADO: Altaseg Vigilância EPP; CNPJ 
15.803.220/0001-20;ENDEREÇO: Rua João Thomaz de Almeida, n.º. 
04, município de Botucatu/SP; OBJETO: Registro de preços  para ser-
viços de segurança e apoio operacional em eventos realizados pela Pre-
feitura; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
032/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  30/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 046/2019; DATA ASSINAT: 
07/03/2019; CONTRATADO: Fábio Soares de Oliveira - ME; CNPJ 
22.165.091/0001-58;ENDEREÇO: Rua Evaristo de Moraes Filho, 
n.º.42, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços 
para serviços de segurança e apoio operacional em eventos realiza-
dos pela Prefeitura; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 032/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
30/03/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 135,80.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA n.° 007/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usan-
do das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifi ca a aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural para merenda escolar. Lei Federal nº 11.947/2009, 
Art. 14, e Resoluções CD/FNDE nºs 26/2013 e 04/2015. VALOR: 
R$ 113.432,00 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais), 
cuja despesa ocorrerá através da MODALIDADE: DISPENSA n.° 
007/2019, Processo nº 074/2019, FUNDAMENTO: Art. 24, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

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

Lençóis Paulista, 29 de março de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Aviso de Licitação – Pregão nº 050/2019 – Processo nº 075/2019
Objeto: Aquisição de um veículo tipo Van Furgão, zero quilômetro, 
para Cozinha Piloto. Tipo: Menor preço – Recebimento das pro-
postas e sessão de lances: 10 de abril de 2019 às 10:00 horas – O 
edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 29 
de março de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 051/2019 – Processo nº 076/2019
Objeto: Aquisição de Caminhão pequeno porte com carroceria me-
tálica, zero quilômetro. Tipo: Menor preço – Recebimento das pro-
postas e sessão de lances: 10 de abril de 2019 às 14:00 horas – O 
edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
– Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 29 
de março de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2019 • B5

SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI FLEXPOWER 2006 
em ótimo estado - pro-
cedência – 07 lugares 
- documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou 
moto de menor valor e 
a diferença em dinheiro, 
valor R$ 26.000,00. 
Falar c/ (14) 9.9793-
7010 vivo whats.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUSCA ANO 1970, 
cor branco, valor R$ 5 
mil, documentação em 
ordem e bom estado 
(14) 99622-4838.

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

VW UP 2016 2p 
branco completo por 
R$ 29.500,00 shop 
cars veículos (14) 
3264-3644/99610 
-5960/99670-2279

CG START 160 2017 
com 7 mil km por R$ 
8.mil shop cars veículos 
(14) 3264-3644/99610-
5960/99670-2279

FORD FUSION 
branco perola 2012 
2.5 sel completo por 
R$ 44.900,00 shop 
cars veículos (14) 
3264-3644/99610-
5960/99670-2279

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

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

GOL 1.6 4p g7 msi 
trendline fl ex prata 
por R$ 38.9000 shop 
cars veículos (14) 
3264-3644/99610-
5960/99670-2279

VECTRA GT 2009 
preto completo por 
R$ 27.900,00 shop 
cars veículos (14) 
3264-3644/99610-
5960/99670-2279

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

FINANCIAMENTO 
DE veículos particular 
com ótimas taxas, 
pesquise e comprove 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/99610-
5960/99670-2279

VENDO UNO Mille 
Fire Flex, 2011, azul, 
motor novo – Tratar: 
(14) 99614-3191.

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. Tra-
tar: (14) 99786-4342.

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

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

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

ROGETE ASSO-
CIADOS contrata 
auxiliar de contabi-
lidade e fiscal (com 
experiência), enviar 
currículo para email: 
luizcarlos@rogete.
com.br

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

CONTRATA-SE PE-
DREIRO com experi-
ência, interessados 
enviar currículo para: 
Rua Cel Joaquim An-
selmo Martins, 337

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

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

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

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

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

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

ESTOU A disposição 
para exercer o trabalho 
de diarista, faxineira, 
passadeira, babá 
possuo experiência. 
Tenho vários horários 
disponíveis. Tratar: (14) 
99781-6815

PEDICURE DOMICÍ-
LIO c/ hora marcada 
p/ idosas, 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 estru-
turas metálicas. Faça 
um orçamento (14) 
3263-0564

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHECK LAUDO 
Vistorias Veicular, visto-
ria 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Cruzeiro / facebook.
com/academiadejudolp 
tratar: (14) 99822-9294 
ou (14) 99769-4121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTES– DIAGRA-
MAÇÃO (jornal, 
revistas, folders, 
livros etc.) desenhos 
em geral (caricatu-
ras, retrato falado 
etc.) tratar: (14) 
99700-0877

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

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

SOU DIARISTA, 
com experiência. Boa 
organização e disci-
plina. Atuo em Resi-
dências, Escritórios e 
Consultórios. (Escri-
tórios e Consultórios 
Disponível Faxina a 
Noite) tratar: (14) 9 
9702-5096

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimentar 
nosso rodízio de 
quarta, quinta e sexta-
-feira. Saborear vários 
sabores deliciosos e 
passar horas acon-
chegantes. Tratar na 
AV: Brasil, nº 722 ou 
ligue (14) 3263-0204/ 
3263-2620.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Cons-
trução faça uma ava-
liação de crédito! (14) 
3264-5165 (14) 99820-
0872 – José Carlos Rua 
XV de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3º 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista.

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

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

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

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

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

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

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

12/04 – Jacutinga e 
Monte Sião compras e 
passeios. Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436 / 
(14) 99724-8206 ou com 
Izabel (14) 99682-9892

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

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

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

26/05 – Termas dos 
laranjais. Olímpia Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 

07/07 – Passeio no 
Aquário São Paulo e 
shopping. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892 

13/07 – Campos do Jor-
dão passeio com guarda 
local, almoço, trenzinho, 
meia pensão, pousada e 
transporte – festival de 
inverno. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892 

27 A 30/07 – Campos 
do Jordão com pousada 
passeio de trenzinho 
almoço. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8436 - 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892

07/07 – Campos do 
Jordão, almoço, passeio 
de trenzinho, transporte 
e guia – Festival de 
Inverno. Tratar: Ivani (14) 
3264-8436 / (14) 99724-
8206 ou com Izabel (14) 
99682-9892

10/08 – Porto Ferreira. 
Tratar: com Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892 /3264-8436 

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

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

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

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

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

EXCURSÃO SHOW do 
Padre Alessandro Cam-
pos na cidade de Bofete 
estado de São Paulo, no 
dia 21/04 interessados 
tratar pelo fone: (14) 
99743-5826

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

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

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

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

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 
dormitórios, 02 
salas, 02 banheiros e 
garagem ampla. Tratar: 
(14) 3264-7282 ou (14) 
99169-3469. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE APAR-
TAMENTO Morumbi, 
105m², R$ 360,000.00, 
02 vagas de garagem. 
Tratar:(14) 99712-0847

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE APAR-
TAMENTO 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.

VENDE-SE OU Troca 
Casa – 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia 
cobertas. Na Rua: João 
Flôrencio Amaral nº 220 
Bairro Monte Azul e 
tenho interesse em troca 
por chácara (Virgílio 
Rocha) a negociar. Tratar: 
(14) 99665-5755 ou (14) 
99648-6977.

VENDE-SE CASA + 
Terreno – 03 quartos, 
01sala, 01 cozinhas, sala 
de jantar, 02 banheiros, 
lavanderia e garagem. 
Rua: José Raphaeli nº 
339 Maria Luiza l. Tratar: 
(79) 99882-8827 ou (14) 
99898-0598.

VENDO SOBRADO na 
Rua: Ignácio Anselmo 
(centro) comercial e 
residencial) com piscina 
/rancho. Aceito apto 
ou casa como parte 
no negócio. Tratar: (14) 
99148-9959
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

CASA – Itapuã – 4 
quartos,1 sala,1 coz,1 
lavanderia,2 banh,3 
garag cob. Cód 0040. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Santa Cecilia 
– 5 quartos,4 suítes,1 
sla,1 coz,2 banh,1 
lavanderia,2 garag cob. 
Cód 02001.Imobiliária 
21. Tels (14) 997281313/ 
(14) 326300121 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Monte Azul – 
2 quartos,1 sala,1 coz,1 
copa, dispensa,1 banh,6 
garag cob. Cód 02045.
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Núcleo – fren-
te: sala comercial, fundo 
casa: 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 banh,3 garag cob. 
Cód 02061. Imobiliária 
21. Tels (14) 997281313/ 
(14) 326300121 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Ubirama – 3 
quartos,1 suíte,2 salas,1 
coz,1 banh,1 área de 
serviço,2 garag cob, 
edícula:1banh,1 chur-
rasq, piscina Cód 02151. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 4 
quartos,1 sala,1 coz,1 
área de serviço,1 banh,1 
garag cob, fundos:1 
quarto,1sala,1 coz,1 
banh. Cód 02283. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – UBirama – 4 
quartos, com armários 
embut,2 salas,1 coz, 
edícula, dispensa,2 
garag cob. Cód 02288. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Núcleo – 
frente: s. comercial, 
fundos: casa com 2 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,1lavanderia,3 
garagens. Cód 02293. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Cecap – 3 
quartos,1 sala,1 coz,1 
banh,1 garagem 
descob. Cód 02355. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – JD. Alvorada 
– 3 quartos,1 sala 
grande,1 coz,1 copa,1 
lavanderia,1 banh,5 
garag cob. Cód 02362. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos,2 salas,1 coz,1 
copa,1 lavanderia,1 
banh,1 garag cob. Cód 
02363. Imobiliária 21. 
Tels (14) 997281313/ 
(14) 326300121 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Areiopolis 
– 3 quartos,1 sala,1 
coz,1 copa,1 área de 
serviço,1 banh,2 garag 
cob,1dispensa, quintal 
grande. Cód 02380. 
Imobiliária 21. Tels 
(14) 997281313/ (14) 
326300121 ou www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
JACARANDÁ (duplex) 
com 05 dormitórios, 
(01 com suíte, 03 com 
armários), 02 banheiros 
com armários, 01la-
vabo, cozinha ampla 
com armários, área de 
serviço, 02 vagas de 
garagem descobertas. 
Tratar: (14) 3263-1675 
ou (14) 99721-9171. 
Valor a combinar.

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

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 gara-
gem,1 quadra da praia 
das Pitangueiras,2 
quadras do shopping. 
Contato (14)997727315

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO 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; Macatuba/
SP; Pederneiras/SP; 
Barra Bonita/SP; São 
Manuel/SP; Votu-
poranga/SP e Três 
Lagoas/MS. Falar c/ 
Américo Oliveira (14) 
9.9793-7010 - CRECI 
140642.

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

TERRENO NO Antô-
nio Lorenzetti Filho 
aceita financiamento 
bancário Consult 
Imóveis (14)3263-
1118 / 99781-2567

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TERRENO 
JD Planalto parte alta, 
200m². Tratar (14) 
99712-0847

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

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Sociedade

Maiara e Tamares, na Pizzaria Hábil

Flavia, Paulo, João Paulo e Julia, 
na Pizzaria Hábil 

Amanda e Saulo, na Pizzaria Hábil 

Rafael e Rodrigo, na Pizzaria Hábil

Luiz e Maria, na Pizzaria Hábil

Eulália e Weverton, na Pizzaria Hábil

Nacin e Lucilde, na Pizzaria Hábil

Gislaine e José, na Pizzaria Hábil

Eloá, Jeferson e Eloine, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Gente animada e divertida curtindo a noite lençoense. 
Confira nos cliques da Cíntia Fotografias!

FICANDO MAIS VELHO - Renan Bearari 
aniversaria na segunda-feira (1) e comemora com 
os amigos e familiares. Muitos anos de vida!

É PIQUE, É PIQUE, É PIQUE - Izaela Morais 
faz sete aninhos hoje (30) e recebe o carinho 
dos pais, Izael e Camila. Tudo de bom!

DIA DE FESTA - Rodrigo Olímpio Miro completa 
mais um ano de vida hoje (30) e festeja a data 
com a família e os amigos. Sucesso!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA 
PRIMAVERA 
Maria Madalena 
Rocha aniversariou 
no último domingo 
(24) e recebeu os 
cumprimentos de toda 
a família. Parabéns!

DATA ESPECIAL 
Jussara Morais 
fez aniversário na 
quarta-feira (27) 
e comemorou ao 
lado dos amigos e 
familiares. Muitas 
felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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O ECO

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C1. Valor da publicação R$ 1.013,95.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C2. Valor da publicação R$ 1.049,55.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de 
março de 2019. Na página C2. 
Valor da publicação R$ 43,85.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de 
março de 2019. Na página C2. 
Valor da publicação R$ 36,55.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de 
março de 2019. Na página C2. 
Valor da publicação R$ 54,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de 
março de 2019. Na página C2. 
Valor da publicação R$ 41,65.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, atendendo ao dis-
posto no artigo 16, da Lei 8.666 
de 21.06.93, comunica que está 
disponível em seu site no link 
“Contas Públicas”, a relação de 
todas as compras efetuadas duran-
te o mês de Fevereiro de  2.019, 
bem como os montantes de cada 
um dos tributos arrecadados, os 
recursos recebidos e os valores de 
origem tributária, referentes o mês 
de Fevereiro  de 2.019, conforme 
preceitua o  artigo nº 162 da Con-
stituição Federal.

Lençóis Paulista,  27 de Março 
de 2.019.

ADRIANO CARLOS PACCOLA
Secretário de Finanças

NOTIFICAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, notifi ca aos par-
tidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades 
empresariais, que está disponív-
el em seu site no link “Contas 
Públicas”, a relação dos recursos 
federais recebidos no mês de Fe-
vereiro de 2.019.-

Lençóis Paulista, 27 de Março de 
2.019.

ADRIANO CARLOS PACCOLA
Secretário de Finanças

Publicação de Atos Ofi ciais
 

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO 

DE CONTRATO
 

Contrato n.º 002/2019; DATA 
ASSINATURA: 28/03/2019; 
OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços de as-
sistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva, com 
reposição de peças, nos equi-
pamentos de informática da 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista; CONTRATADO: 
Luis Paulo Torcinelli – ME; 
CNPJ: 08.386.848/0001-02; 
ENDEREÇO: Rua Coronel 
Virgilio Rocha, n.º 21 – mu-
nicípio de Lençóis Paulista/SP; 
VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALI-
DADE: Pregão n.º 002/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executi-
vos n.º 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLICAÇÃO: 
30/03/2019.
 

MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL

Centro Municipal 
de Formação 
Profi ssional

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

Portaria 14 de 30.03.2019.....
Afasta para tratamento de saúde, 
Juliana Pereira Germino, Agente 
de Serviços Gerais.

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
CONTINUAÇÃO DA PÁGINA C2

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C3. Valor da publicação R$ 312,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C3. Valor da publicação R$ 875,55.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

CONTINUA NA PÁGINA C4

Evandro Alberto Dalbem, Di-
retor do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos de Lençóis 
Paulista, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, 
bem como o cumprimento ao 
disposto na alínea “a” do art. 59 
da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos 
ofi ciais:

Portaria nº 10/2019 de 
22.03.2019 – Designa servidores 
para compor o Comitê do Plano 
Diretor de Combate às Perdas de 
Água.

Portaria nº 11/2019 de 
27.03.2019 – Afasta, para trata-
mento de saúde, o servidor Clau-
dionor da Silva.

Portaria nº 12/2019 de 
27.03.2019 – Afasta, para trata-
mento de saúde, o servidor Alek-
sander da Silva.

Lençóis Paulista, 27 de março 
de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 
de março de 2019. Na página C3.

Valor da publicação R$ 54,80.

Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C4. Valor da publicação R$ 309,45.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C4. Valor da publicação R$ 946,00.
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA C3



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C5. Valor da publicação R$ 724,60.

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2019 • C5

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C5. Valor da publicação R$ 528,35.



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C6. Valor da publicação R$ 1.049,55.
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de 
março de 2019. Na página C6. 
Valor da publicação R$ 184,20.

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO
Contrato nº 015/2019; DATA 
ASSINAT: 27/02/2019; 
CONTRATADO: 74 ENTRE-
TENIMENTO E MARKETING 
EIRELI, com registro no CNPJ/
MF sob n.º 19.370.140/0001-80; 
ENDEREÇO: Rua Rodrigo Soares 
de Oliveira, 160, no município de 
Jundiaí/SP; OBJETO: Contrata-
ção da banda “Biquini Cavadão” e 
sua equipe de músicos e produção 
técnica, no dia 30.04.2019 na 42ª 
Facilpa, no valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais); MODALI-
DADE: INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 002/2019, 
Processo nº 053/2019, com fun-
damento no inciso III do artigo 
25, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações.; DATA PUBLIC: 
30/03/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO
Contrato nº 016/2019; DATA AS-
SINAT: 27/02/2019; CONTRAT-
ADO: B4 Produções Artísticas 
EIRELI, com registro no CNPJ/
MF sob n.º 17.796.451/0001-80; 
ENDEREÇO: Al. Barão de Limei-
ra, 1348, no município de São Pau-
lo/SP; OBJETO: Contratação da 
dupla  “Mato Grosso & Mathias,” e 
sua equipe de músicos e produção 
técnica, no dia 01.05.2019 na 42ª 
Facilpa, no valor de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais); MODALI-
DADE: INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, 
Processo nº 054/2019, com fun-
damento no inciso III do artigo 
25, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações.; DATA PUBLIC: 
30/03/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO
Contrato nº 017/2019; DATA AS-
SINAT: 27/02/2019; CONTRAT-
ADO: F & S Produções Artísticas 
LTDA., com registro no CNPJ/
MF sob n.º 11.515.243/0001-89; 
ENDEREÇO: Av. Jandira, 452, no 
município de São Paulo/SP; OB-
JETO: Contratação da dupla  “Fer-
nando & Sorocaba,” e sua equipe 
de músicos e produção técnica, 
para realizar apresentação musical, 
no dia 05.05.2019 na 42ª Facilpa, 
no valor de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais); MODALI-
DADE: INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 004/2019, 
Processo nº 055/2019, com fun-
damento no inciso III do artigo 
25, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações; DATA PUBLIC: 
30/03/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO
Contrato nº 028/2019; DATA AS-
SINAT: 19/03/2019; CONTRAT-
ADO: Agência Central de Shows 
EIRELI, com registro no CNPJ/
MF sob n.º 32.218.397/0001-89; 
ENDEREÇO: Rua General Al-
mério de Moura, nº 780, Conj. 23, 
Vila Tramontano, no município de 
São Paulo/SP; OBJETO: Contrata-
ção da banda  “Roupa Nova” e 
sua equipe de músicos e produção 
técnica, para realizar apresenta-
ção musical, no dia 28.04.2019 
na 42ª Facilpa, no valor de R$   
180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais); MODALIDADE: IN-
EXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO Nº 005/2019, Processo nº 
067/2019, com fundamento no 
inciso III do artigo 25, da Lei Fed-
eral nº 8.666/93 e suas alterações; 
DATA PUBLIC: 30/03/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO
Contrato nº 029/2019; DATA AS-
SINAT: 19/03/2019; CONTRAT-
ADO: Bruno César Maciel 
- ME, com registro no CNPJ/
MF sob n.º 23.408.559/0001-50; 
ENDEREÇO: Rua Monte Cassi-
no, 70, Jardim São Bento, no mu-
nicípio de São Paulo/SP; OBJETO: 
Contratação da apresentação musi-
cal infantil  “Dudinha, Mariana e a 
Galinha Pintadinha” e sua equipe 
de músicos e produção técnica, no 
dia 05.05.2019 na 42ª Facilpa, no 
valor de R$  23.500,00 (vinte e três 
mil, e quinhentos reais); MODAL-
IDADE: INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, 
Processo nº 073/2019, com fun-
damento no inciso III do artigo 
25, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações; DATA PUBLIC: 
30/03/2019.



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C7. Valor da publicação R$ 1.071,80.
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C7. 
Valor da publicação R$ 47,95.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
Objeto: Credenciamento de profi ssionais tradutores/intérpretes de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais)/Lingua Portuguesa, para atenderem os alunos 
com defi ciência auditiva nas escolas municipais, de acordo com a necessidade 
do Município. Encerramento: 15 de abril de 2019 às 08:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: 
Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088. 
Lençóis Paulista, 29 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



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C8. Valor da publicação R$ 483,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2019. Na página C8. Valor da publicação R$ 639,30.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
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 DEFERIDA:

Ato Decisório n.º 02/2019 – Luciane Fernandes Martins, Professora de Educação 
Infantil II na E.M.E.I. “Prof.ª Maria Cordeiro Fernandes Orsi” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e Professora de Educação Infantil na E.M.E.I. “José Leite de 
Campos” junto ao Município de Borebi. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 03/2019 – Marcos Batista de Medeiros, Professor de Ensino Fun-
damental II na E.M.E.F. “Prof.ª Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao 
Município de Lençóis Paulista e Professor de Educação Básica II na E.E. “Iracema 
Leite e Silva” junto ao Município de Borebi. Admitido pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 04/2019 – Danieli pavanello, Diretora de Escola na E.M.E.I.F 
“Maria Tereza da Silva Coelho”, junto ao Município de Lençóis Paulista e Profes-
sora de Ensino Fundamental II na E.E “Dr. Osmar Francisco da Conceição” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu-
mulação legal.

Ato Decisório n.º 05/2019 – Ronival Saracini Zacarias, Professor de Ensino Funda-
mental II na E.M.E.F. “Prof.ª Lina Bosi” e Professor de Educação Básica II na E.E 
“Virgilio Capoani” junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 06/2019 – Vinicius Moreira, Professor Substituto de Educação 
Básica I  na E.M.E.F. “Esperança de Oliveira” junto ao Município de Lençóis Pau-
lista e na E.M.E.I.F. “Irma Carrit” junto ao Município de Lençóis Paulista. Ad-
mitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 07/2019 – Henrique Escobar Franco, Professor Substituto de En-
sino Fundamental II  na E.M.E.F. “Philomena Briquesi Boso” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e na E.M.E.I.F. “Maria Tereza da Silva Coelho Jacon” junto ao 
Município de Lençóis Paulista. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 08/2019 – Douglas Coneglian, Diretor de Escola (designado para 
exercer atividades correlatas ao Magistério junto a Diretoria Municipal de Educa-
ção, coordenando o “Programa Sempre Vôlei”) junto ao Município de Lençóis Pau-
lista e Professor de Educação Básica II na E.E. “Dr. Paulo Zillo”, junto ao Estado de 
São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 09/2019 – Maria Carmen Moretto, Professora de Ensino Fun-
damental I na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo Roque Biachini” junto ao Município de 
Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Básica I 
junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 10/2019 – Gabriela Costa Belasco, Professora Substituta de En-
sino Fundamental II na E.M.E.F. “Idalina Canova de Barros” e Professora Tem-

porária de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Idalina Canova de Barros” junto ao 
Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 11/2019 – José Rubens Boso, Professor Substituto de Ensino 
Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Lina Bosi Canova” junto ao Município de Len-
çóis Paulista e Professor de Educação Básica II na E.E. “Dr. Osmar Francisco da 
Conceição” junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 12/2019 – Simone Mari Justo, Diretora de Escola na E.M.E.F. 
“Prof.º Edwaldo Roque Bianchini” junto ao Município de Lençóis Paulista e Pro-
fessora de Ensino Básico II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado de São 
Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 13/2019 – Geovana Martins do Prado, Professora de Ensino 
Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Guiomar Fortunata Goneglian Borcat” junto 
ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Dr. Osmar Francisco da Conceição” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 14/2019 – Ivone Aparecida da Silva, Professora Substituta na 
E.M.E.I.F. “Irma Carrit”, junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de 
Educação Básica I na “Escola Municipal Caic Cristo Rei”, junto ao Município de 
Macatuba. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 15/2019 – Rosangela Maria Donato Castilho Martins, Diretora 
de Escola na E.M.E.I. “Prof. Marcellino Dayrell Queiroz” junto ao Município de 
Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Básica 
II junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 16/2019 – Paula Rondina Barbosa, Professora de Educação In-
fantil II na E.M.E.I. “Prof.ª Yvonne Conti Capoani” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e Professora de Ensino Fundamental na E.M.E.F.E.I. “Prof. Sérgio Augusto 
Mainini” junto ao Município de Agudos. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 17/2019 – Cássia Regina Radichi, Diretora de Escola na Creche 
“Regina Paula Nicoletti Moretto”, junto ao Município de Lençóis Paulista e Pro-
fessora de Educação Básica II na E.E “Prof.ª Leonina Alves Coneglian” junto ao 
Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumu-
lação legal.

Ato Decisório n.º 18/2019 – Vanessa de Oliveira, Professora de Ensino Fundamen-
tal II na E.M.E.F. “Prof.ª Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e Professora de Ensino Fundamental II na E.E. “Leonina Alves 
Coneglian” e na E.E “Dr. Paulo Zillo” ambas junto ao Estado de São Paulo. Admi-
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 19/2019 – Michele Andresa Augusto Purgano, Professora de En-
sino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Lina Bosi Canova” junto ao Município de 
Lençóis Paulista e na E.E. “Profª. Leonina Alves Coneglian” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 20/2019 – Aparecida de Fátima Gonçalves, Psicóloga na Dire-
toria de Assistência e Promoção Social junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Educação Básica II na E.E. “Rubens Pietraróia” e na E.E “Virgilio 

Capoani” ambas junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 21/2019 – Carina da Costa Almeida, Professora de Ensino Fun-
damental II (readaptada) na E.M.E.F. “Eliza Pereira de Barros” junto ao Mu-
nicípio de Lençóis Paulista e na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 22/2019 – Rosângela Radicchi Podadera, Professora de Edu-
cação Infantil II na E.M.E.I. “Maria Cordeiro F. Orsi” junto ao Município de 
Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação In-
fantil II junto a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 23/2019 – Adriana de Paula Vieira, Professora de Ensino Fun-
damental I na E.M.E.F. “Luiz Zillo” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professor de Ensino Fundamental II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.º 24/2019 – Conceição Aparecida Pelisoli de Oliveira, Profes-
sora de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Profª Eliza Pereira de Barros” junto 
ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora 
de Educação Básica I junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal. 

Ato Decisório n.º 25/2019 – Alisson Danilo Custódio, Professor de Ensino Fun-
damental II na E.M.E.F. “Profª Idalina Canova de Barros”, junto ao Município de 
Lençóis Paulista, e na E.E. “Prof.ª Leonina Alves Coneglian”, junto ao Estado de 
São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 26/2019 – Marcos Antônio da Silva, Professor de Educação 
Básica II na E.M.E.F. “Philomena Briquesi Boso” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitido 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 27/2019 – Elisabete Tonin Valvassori Galassi, Professora de 
Educação Infantil na E.M.E.I. “Prof.ª Áurea Damasceno Bernardes” e Aposen-
tada no cargo/função de Professora de Educação Especial junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.º 28/2019 – Clarice Aparecida Alencar Garcia, Diretora de Esco-
la na E.M.E.F. “Esperança de Oliveira” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Ensino Superior no “Instituto Municipal de Ensino Superior de São 
Manuel” junto ao município de São Manuel. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 29/2019 – Aldanize Maria Fernandes Vieira Prenhaca, Profes-
sora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Idalina Canova de Barros” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Profes-
sora de Educação Básica II junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal. 
                                         
Lençóis Paulista, 28 de março de 2019.

RODRIGO FÁVARO
Secretário de Negócios Jurídicos

Sindicato dos 
Condutores de 

Veículos e Trabalha-
dores em Transportes 
Rodoviários, Urbanos 

e de Passageiros de 
Lençóis Paulista 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade do estabe-
lecido no estatuto social, fi cam 
convocados todos os trabal-
hadores de nossa base territo-
rial Lençois Paulista, Areiopolis, 
Borebi, Macatuba e Pederneiras, 
associados e não associado desta 
entidade sindical, em pleno gozo 
de seus direitos sindicais, para se 
reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada 
nos dias 11 e 12 de abril de 2019, 
às 16h00min horas em primeira 
convocação, ou em segunda e 
última convocação meia hora 
depois, com qualquer número. 
Categoria Representada Data-
Base (01/05/2019), - Transporte 
Rodoviário de Passageiros Ur-
bano, Intermunicipal, Subur-
bano; - Transporte Rodoviário 
de Passageiros por Fretamento; 
- Transporte Rodoviário de Car-
gas em Geral; a fi m de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 
a) Construção e aprovação 
da Pauta de Reivindicações 
apresentada pelo Sindicato 
dos Condutores de Veículos e 
Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários, Urbanos e de Pas-
sageiros de Lençóis Paulista 
– Sindcovelpa, para serem apre-
sentadas as empresas ou ao Sin-
dicato patronal, a fi m de celebrar 
o Acordo Coletivo de Trabalho/
ACT 2019/2020;  
b) Delegação de poderes à Dire-
toria da entidade sindical legal-
mente constituída, devidamente 
registrada junto ao Ministério 
do Trabalho, MT, reconhecido 
como único representante da 
categoria, para entabular o Acor-
do Coletivo de Trabalho-ACT 
dos empregados das empresas 
com atividades - Transporte 
Rodoviário de Passageiros Ur-
bano, Intermunicipal, Subur-
bano; - Transporte Rodoviário 
de Passageiros por Fretamento; 
- Transporte Rodoviário de 
Cargas em Geral; referente ao 
ano 2019/2020, para celebrar 
Acordo ou Convenção Coletiva 
de Trabalho diretamente com 
as empresas ou com o aludido 
Sindicato Patronal ou tomar a 
defesa da categoria econômica 
em eventual Dissídio Coletivo 
respectivo;                   
d) Debater os reajustes da Con-
tribuição Associativa a ser au-
torizada em caso de Acordo ou 
Dissídio Coletivo respectivo, 
relativo ao Sindicato de Em-
pregados acima mencionado; 
Lençóis Paulista, 28 de março 
de 201. 

Locais da assembleia; 
Dia 12 de abril de 2019, Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti 180 

centro, Lençois Paulista.

Dia 11 de abril de 2019 Sub-
sede Avenida Paulista 0-57 

centro Pederneiras

José Pintor
Presidente do Sindicato
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