
Nesta segunda-feira (4) é celebrado 
o Dia Mundial do Câncer, data 

que busca fazer com que toda a 
população discuta o assunto, com 
o objetivo de ajudar a controlar a 
doença e amparar os portadores. 

Com a mesma missão, Angela 
Silvana Fermino, de 59 anos, dedica 

boa parte de seu tempo à Rede 
do Câncer, onde atua desde 2007. 

Conheça sua história!

MISSÃO
de vida
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 03/02
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Hortifrúti vai chegar mais 
barato aos supermercados
Isenção de ICMS aprovada nesta semana pode reduzir em até 18% o preço de frutas, legumes e verduras

BOREBI

MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO GRADUAÇÃO

Rodada defi ne 
classifi cação
do Grupo B

Parceria visa 
melhorar a
coleta seletiva

Teatro Municipal 
reabre as portas 
com “Terça Insana”

Prouni abre 
inscrições para 
243,8 mil bolsas

Quatro jogos marcados para este 
domingo (3) movimentam a quinta 
rodada do 3º Campeonato Regional 
de Futebol Amador de Borebi. Os 
destaques são os confrontos válidos 
pelo Grupo B, que defi ne a classifi -
cação fi nal da primeira fase da com-
petição. Abrindo a rodada, às 8h, o 
Expressinho enfrenta o CSK. O outro 
jogo da chave, entre Botafogo e Bore-
bi, está marcado para as 14h.

Uma reunião realizada na quinta-
-feira (31), na Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Agudos, deu início à 
implantação do Projeto Agudos Sus-
tentável da Prefeitura Municipal, 
que reúne ações sociais, de educação 
ambiental, saúde e meio ambiente. O 
encontro contou com a participação 
de cerca de 40 catadores de material 
reciclável do município.

Quem já estava com saudade do 
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti 
pode se preparar, porque neste mês 
o local reabre as portas com diver-
sas atrações. A programação do ano 
começa na próxima quinta-feira (7), 
a partir das 20h, com o espetáculo 
“Terça Insana”, com a atriz Grace 
Gianoukas e participação especial do 
ator Darwin Demarch. A apresenta-
ção é promovida pela Alic.

Teve início nessa quinta-feira (31) 
o período de inscrições para o Prouni 
(Programa Universidade para Todos), 
que no primeiro semestre deste ano está 
disponibilizando 243.888 vagas no ensi-
no superior. Podem concorrer apenas 
os candidatos que prestaram o Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) em 
2018. Os interessados em concorrer às 
bolsas de estudo devem se inscrever até 
às 23h59 deste domingo (3).
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O ECO inicia neste sábado 
(2) uma série especial de 
publicações relacionadas à 
escolha do monsenhor Carlos 
José de Oliveira como bispo 
de Apucarana, no Paraná. Nas 
próximas edições, até a semana 
da ordenação, marcada para 
o dia 19 de março, os leitores 
vão entender um pouco mais 
sobre os detalhes do processo 
e a relevância da nomeação, 
que é a primeira ocorrida na 
Arquidiocese de Botucatu nos 
últimos 50 anos. A série começa 
com a divulgação em primeira 
mão do Brasão Eclesiástico do 
futuro bispo. Confi ra o signifi cado 
de cada elemento.

BRASÃO
do Bispo

Agudos tem 125 casos de dengue confi rmados
AEDES AEGYPTI

A3

A8

A5
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COMBATE - COMBATE - Para frear o avanço da doença, Para frear o avanço da doença, 

agentes de saúde de Agudos passaram por agentes de saúde de Agudos passaram por 

treinamento na última terça-feira (29)treinamento na última terça-feira (29)
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Opinião
PARA PENSAR
 “A força não provém da 

capacidade física. Provém 
de uma vontade indomável”

Mahatma Gandhi

FRASE
 “Nossa única certeza é a morte, mas, enquanto estamos vivos, com câncer 

ou não, temos que nos cuidar e lutar para acordarmos a cada novo dia. Que 
a gente, então, possa viver a fi nitude do hoje da melhor maneira possível”

Angela Fermino, coordenadora da Rede do Câncer de Lençóis Paulista
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Ótimo incentivo aos 
pequenos produtores

O ECO publica na edição deste sá-
bado (2) uma matéria sobre a 
desoneração do ICMS (Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias) dos produtos hortifrú-
ti no estado de São Paulo, que deve 
benefi ciar, produtores, distribuidores, 
varejistas e, principalmente, consumi-

dores de todo o estado, já que, com 
a extinção do imposto, a expectativa 
é de redução no preço dos produtos 
nas prateleiras dos supermercados.

Entre os profi ssionais que atu-
am dentro da cadeia de produção 
e distribuição, que vai desde o cul-
tivo, no campo, até a venda nos 

supermercados e demais estabele-
cimentos, o clima é de bastante oti-

mismo, principalmente em relação 
ao possível - e provável - aumento 

no consumo de produtos como abó-
bora, alface, batata, cebola, espinafre, 
banana, mamão tomate, entre outros.

Como destaca a matéria, o decreto 
que zera a alíquota que incidia sobre 
os produtos foi assinado pelo governa-
dor João Dória (PSDB). Sem dúvidas, a 
medida representa um grande avanço 
para o setor, sobretudo para que tra-
balha com agricultura familiar e sente 
cada vez mais, na pele, a difi culdade de 
produzir neste país.

O corte, que pode representar, no 
máximo, 18%, pode não parecer muito 
representativo, mas é. Em tempos de 
‘vacas magras’ ou ‘vacas gordas’ todo 
centavo faz falta no bolso do trabalha-
dor e, como diriam os antigos, “É de 
grão em grão que a galinha enche o 
papo”, não é mesmo?

DE VOLTA
A Câmara dos Deputados 

e o Senado Federal empos-
saram nessa sexta-feira (1º), 
os deputados federais e se-
nadores eleitos e reeleitos 
em outubro do ano passado. 
O primeiro dia de mandato 
dos novos representantes 
do Legislativo Federal tam-
bém foi marcado pelas lon-
gas e tumultuadas sessões 
para eleição dos novos pre-
sidentes das respectivas Ca-
sas de Leis.

QUASE TODOS
Dos 513 deputados elei-

tos, apenas um não com-
pareceu para a posse na 
Câmara. Foi o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio (PSL-MG). De acordo 
com a assessoria do minis-
tério, ele está de licença mé-
dica. Como ministro, ele po-
deria ter pedido exoneração 
do cargo para tomar posse 
e depois ser renomeado no 
governo. A Câmara explicou 
que ele tem 30 dias para to-
mar posse.

CASA CHEIA
Já o Senado teve quórum 

completo, com 81 parlamen-
tares no plenário, sendo 27 
remanescentes e 54 novos 
senadores, o que corres-
ponde aos dois terços de ca-
deiras que foram renovadas 
nas eleições do ano passado. 
Aliás, a renovação foi o que 
se pode chamar de literal, já 
que 46 dos 54 eleitos não 
exerciam mandato no ano 
passado, o que corresponde 
a nada menos do que 85% 
de troca no parlamento.

RENOVAÇÃO
Na Câmara, dos 513 de-

putados que tomam posse, 
244 são estreantes, o equi-
valente a 47,6%. O percen-
tual é ligeiramente inferior 
ao registrado na eleição da 
Assembleia Constituinte, em 
1986, de acordo com cálcu-
los divulgados pela Agência 
Câmara. Naquela ocasião, 
48,3% dos parlamentares 
estavam no primeiro man-
dato. Depois disso, houve 
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Bombeiro, o herói de todos os dias
Ten. Dirceu Cardoso Gonçalves
é dirigente da Aspomil
(Associação de Assistência
Social dos Policiais Militares
de São Paulo)

As mais de 300 vítimas do lama-
çal de Brumadinho (MG) nos en-
chem de tristeza. Por outro lado, 

dentro da tragédia, a imprensa de todo 
o mundo mostra a competência, o es-
forço, o destemor e o heroísmo dos 
bombeiros, homens e mulheres que 
priorizam a missão, independente dos 
riscos e sacrifícios. O objetivo é salvar 
vidas e, quando isso não for possível, 
pelo menos devolver os despojos para 
seus entes lhes oferecerem sepulta-
mento digno e poderem continuar a 
própria vida sem o peso da pendência. 
Esses profi ssionais, com treinamen-
to permanente e garra, sujeitam-se a 
voar a baixa altitude (o que envolve 
riscos) e, no contato com toda a massa 
do sinistro, se expõem a riscos de con-
taminação, ataque de animais estres-
sados com a destruição do seu habitat 
e, até, de serem também tragados pela 
lama, que fez desaparecer as vítimas 
hoje procuradas.

A tragédia mineira reúne bombei-
ros de diversos estados que para lá se 
deslocaram com o objetivo único de 
servir e diminuir, o quanto for possível, 
o sofrimento dos atingidos. O trabalho 
é permanente, só parando na falta de 
luminosidade ou de condições meteo-
rológicas. É o senso do dever a cumprir, 
presente nos militares, entre os quais 
os bombeiros, cuja história está per-
meada de sacrifícios em favor da causa 
abraçada.

Bombeiros existem desde a Roma 
Antiga. Depois de uma série de incên-
dios ocorridos no ano 22 aC, o impe-
rador Cesar Augusto criou os “vigiles”, 
que se dedicavam à prevenção do fogo 
e ao patrulhamento das cidades e exis-
tiram até a queda do Império Romado 
(476 dC). Modernamente, ressurgiram 
na Europa, nos séculos XVI e XVII e ga-
nharam força no século XVIII, com as 
invenções da bomba hidráulica e da 
mangueira. No Brasil a primeira guar-
nição de bombeiros foi criada em 1856, 
pelo imperador Pedro II. Desde 1915, 
são forças militares, no atual sistema, 
que se desenvolveu para o emprego 
em atividades de defesa civil, preven-
ção e combate a incêndios, buscas, sal-
vamentos e socorros públicos.

A presença do bombeiro é impera-
tivo do desenvolvimento. Ele é o pro-
tetor do patrimônio e dos indivíduos. 
A história de todo o mundo reconhece 
sua importância e rende homenagens 
aos milhares de homens e mulheres do 
fogo e do salvamento que perderam 
suas vidas em defesa do semelhante e 
da sociedade. É por isso que se diz, sem 
qualquer medo de errar, que o bombei-
ro não e quem escolhe a profi ssão. Ele 
é, com certeza, escolhido por Deus para 
exercer a nobre missão de servir, até 
além dos seus próprios limites físicos. 
Hoje é Brumadinho, um trabalho com 
visibilidade, mas todos os dias aconte-
cem atos heróicos que nem ganham 
publicidade, mas fazem parte da gê-
nese desse profi ssional que vai a ex-
tremos e chega até a perder a própria 
vida para salvar quem nunca conheceu, 
mas carece de seus préstimos. A eles, o 
nosso reconhecimento e gratidão...
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 2 Verdade que dói!
José Renato Nalini
Reitor da Uniregistral, docente e
autor de “Ética Geral e Profi ssional”

A “tira” do quadrinista André Dah-
mer, chamada “Malvados” na FSP 
destes dias, foi bem eloquente. 

Apenas quatro curtas frases traduzem 
o que grande parcela do povo brasileiro 
pensa em relação às próximas eleições.

Duas indagações e duas respostas 
curtas: Primeira Pergunta: “Alguma 
previsão para as eleições?” Resposta: 
“Candidatos horríveis serão eleitos”. 
Segunda Pergunta: “E os terríveis?”. 
Resposta: “Serão reeleitos!”.

É signifi cativo que tal opinião refl i-
ta o pensamento de enorme legião de 
nacionais desalentados com os maus 
exemplos e com a continuidade de prá-
ticas nefastas. É como se a “Lava Jato” 
não alcançasse as ratazanas menores, 
já que seu foco está voltado para fi gu-
ras emblemáticas da República. 

Tal visão coincide com as pesquisas 
realizadas por várias coligadas da TV 
Globo, em vários dos Estados que terão 
de escolher Governador em outubro 
próximo. Unidades da Federação consi-
deradas desenvolvidas como Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, ostentam 
maior percentagem de intenções de 

voto nulo/branco ou abstenção, do que 
de entusiasmo em relação aos candi-
datos que ali se apresentaram.

É muito triste assistir à falência da 
política partidária, mas a culpa é gene-
ralizada. Primeiro, dos próprios políticos 
profi ssionais, que perderam a compos-
tura e o senso do ridículo. Em seguida, 
a omissão dos lúcidos ajudou a fazer 
do Brasil esta “terra de ninguém”, com 
premeditado desmanche da educação, 
da pesquisa e da cultura, para que pre-
domine a mais sombria ignorância.

Talvez não haja mais tempo de 
recuperar o espaço perdido. Ética, ver-
dade, decência, são verbetes da ar-
queologia de um vernáculo cada vez 
mais onomatopaico. Preponderam o 
egoísmo, a mentira, a indecência mais 
descarada.  

Aqueles que não perderam a fagu-
lha agonizante da esperança devem 
despertar os que pretendem anular o 
voto ou faltar aos postos de coleta da 
opinião do eleitor. Votar no novo. Banir 
os que têm passado nebuloso ou mes-
mo sobre os quais pairam dúvidas. “In 
dubio, pro Natione”. Na dúvida, a Nação 
merece fi cha imaculada. Vamos procu-
rar com lupa. Por incrível que pareça, 
gente honesta não fugiu à luta e dispu-
tará espaço com os de sempre.

FOTO: DIVULGAÇÃO

um percentual de 45,7% em 
1990 e índices abaixo dos 
40% até 2014.

NO PÁREO
A eleição para a presi-

dência da Câmara teve re-
gistro de sete candidaturas: 
Fábio Ramalho (MDB-MG), 
General Peternelli (PSL-SP), 
João Henrique Caldas (PSB-
-AL), Marcel Van Hattem 
(Novo-RS), Marcelo Frei-
xo (PSOL-RJ), Ricardo Bar-
ros (PP-PR) e Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). O início da vota-
ção, feita de forma secreta, 
estava previsto para as 18h, 
mas a sessão atrasou e os 
votos foram liberados ape-
nas depois das 20h.

REELEITO
Para ser eleito em 1º tur-

no, os concorrentes precisa-
riam obter a maioria absolu-
ta dos votos entre o total de 
deputados votantes. Se nin-
guém alcançasse a maioria, 
haveria segundo turno entre 
os dois mais votados, sendo 
eleito quem obtivesse mais 
votos. Como os 512 deputa-
dos empossados compare-
ceram à votação, era preciso 
257 votos. O último voto foi 
fi nalizado às 21h26 e Rodri-
go Maia (foto) foi eleito em 
primeiro turno e reconduzi-
do ao cargo de presidente 
da Casa. 

VOTOS
Maia recebeu 334 votos. 

Em segundo lugar fi cou o 
deputado Fábio Ramalho, 
com 66 votos; seguido por 
Marcelo Freixo, com 50 vo-
tos; João Henrique Caldas, 

com 30 votos; Marcel Van 
Hattem, com 23 votos; Ri-
cardo Barros, com 4 votos; e 
General Peternelli, com 2 vo-
tos. A eleição também regis-
trou três votos em branco. 
As informações foram divul-
gadas pela própria Câmara 
dos Deputados.

NO SENADO
No Senado, até às 21h30, 

cinco senadores haviam 
apresentado candidatura: 
Álvaro Dias (Podemos-PR), 
Ângelo Coronel (PSD-BA), 
Fernando Collor (Pros-AL), 
Major Olímpio (PSL-SP) e 
Reguffe (sem partido-DF). 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
e Renan Calheiros (MDB-
-AL), que tinham anuncia-
do a intenção de concorrer, 
não haviam se inscrito até 
aquele momento, mas ainda 
poderiam registrar suas can-
didaturas até momentos an-
tes da eleição, que não tinha 
hora para começar.

TUMULTO
Diferentemente da Câ-

mara do Deputados, a vo-
tação do Senado seria feita 
de forma aberta. O assunto, 
aliás, antes de ser aprovado 
pela maioria,foi motivo de 
discussões e tumultos du-
rante a sessão, com alguns 
senadores quase chegando 
as vias de fato. Outra ques-
tão que causou confusão 
foi que parte dos senado-
res não aceitava que Davi 
Alcolumbre comandasse a 
sessão, já que ele poderia 
se candidatar à presidência. 
Até o fechamento da coluna 
a votação não havia iniciado.
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Regional
APRENDENDO A CRESCER
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Pederneiras está oferecendo 140 vagas para o Programa Social “Aprendendo a 
Crescer” (foto), disponíveis para crianças e jovens entre 7 e 14 anos. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 6 e 8 de fevereiro na sede do 
projeto, na Rua Antônio Volponi, O-71, na Vila Schiavon (antigo Tiro de Guerra).

A3

Casos de dengue confi rmados 
em Agudos chegam a 125

Parceria com catadores visa 
melhorar a coleta seletiva

Para combater o 
avanço, prefeitura 
intensifi ca o combate 
aos focos do mosquito

Projeto Agudos Sustentável começou 
a ser implantado nesta semana

Da Redação

Uma reunião realizada na 
quinta-feira (31), na Se-
cretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Agudos, deu início 
à implantação do Projeto Agudos 
Sustentável da Prefeitura Muni-
cipal, que reúne ações sociais, 
de educação ambiental, saúde e 
meio ambiente. O encontro con-
tou com a participação de cerca 
de 40 catadores de material reci-
clável do município.

Segundo o secretário muni-
cipal de Agricultura e Meio Am-
biente, Leandro Corrêa, o projeto 
foi dividido em etapas e a primei-

ra delas é identificar as necessi-
dades dos catadores, cadastrá-los 
e oferecer treinamento e capaci-
tação, inclusive de Segurança do 
Trabalho e Empreendedorismo. 
Em seguida, serão entregues um 
carrinho de mão e crachás, que 
vão identificar os coletores que 
aderiram à proposta. O carrinho 
foi projetado de forma ergonômi-
ca para minimizar o esforço físi-
co dos trabalhadores.

Pelo viés social do projeto, a 
Prefeitura será o elo entre os tra-
balhadores, as empresas que co-
mercializam o material recolhi-
do e a população, disseminando 
e conscientizando sobre a impor-
tância da separação e destinação 

COMBATE - Agentes de saúde da Prefeitura Municipal de Agudos passaram por treinamento na última terça-feira (29)

Da Redação

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Agudos rece-
beu nesta semana, do 

Instituto Adolfo Lutz, os resul-
tados de diversos exames dos 
casos suspeitos de dengue. No 
total, estão confirmados 125 
casos da doença na cidade. Se-
gundo a assessoria de impren-
sa, a Prefeitura Municipal vem 
atuando em todas as frentes no 
combate ao mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da doença, 
realizando mutirões de limpeza 
para eliminar potenciais focos 
de criadouros e promovendo a 
nebulização para combater os 
insetos adultos, em locais onde 
foram confirmados os casos.

O prefeito Altair Francisco 
Silva (PRB) determinou que as 
Unidades Básicas de Saúde pas-
sem a dar atendimento aos casos 
confirmados e de coleta de san-
gue dos suspeitos perto das casas 
dos moradores e não apenas na 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-

mento) como ocorria. O objetivo 
da medida é agilizar os procedi-
mentos de identificação e trata-
mento e direcionar as ações de 
prevenção e combate aos focos 
de larvas e do mosquito adulto 
transmissor da doença.

TREINAMENTO 
Dentro no plano de ação 

contra a dengue, os agentes de 
saúde da Prefeitura Municipal 
de Agudos passaram por trei-

namento na última terça-feira 
(29), para aprimorar o traba-
lho de campo de combate aos 
focos do Aedes aegypti. O trei-
namento foi feito pelos agentes 
da Sucen (Superintendência de 
Controle de Endemias) do esta-
do de São Paulo, Regina Célia 
de Oliveira (Agente Técnica de 
Saúde) e Joel Maia Mattos.

Participaram do treinamen-
to os 26 agentes que atuam 
diretamente, casa a casa, no 

Mutirão de Combate à Dengue 
realizado pelo Setor de Controle 
de Vetores e Vigilância Sanitá-
ria, órgãos ligados à Secretaria 
Municipal de Saúde. Na mobi-
lização, os agentes explicam aos 
moradores como proceder e a 
importância de limpar quintais 
e terrenos. Em outra frente de 
trabalho, os caminhões reco-
lhem o material inservível que 
deve ser colocado pela popula-
ção nas calçadas.

DEFESA

Comerciante se defende de acusação de cárcere privado

Caso registrado na 
última terça-feira (29) 
gerou repercussão 
nas redes sociais

Elton Laud

O Jornal O ECO publicou na 
edição da última quarta-fei-
ra (30) uma matéria sobre o 

registro de uma ocorrência envol-
vendo um possível caso de cárce-
re privado registrado em Lençóis 
Paulista. Na ocasião, a reportagem 

se baseou em informações do 
Boletim de Ocorrência registrado 
pela Polícia Militar para relatar, 
equivocadamente, que a suposta 
vítima seria a filha de um comer-
ciante, quando, na verdade, o caso 
envolvia um casal de namorados.

O caso ganhou repercussão, 
principalmente em decorrência 
do compartilhamento de uma 
postagem falsa utilizando inde-
vidamente o nome do jornal, 
acompanhada de uma foto da 
ex-mulher do acusado e sua fi-
lha, que nada tinham a ver com 
o ocorrido. Diante do fato, a re-

dação foi procurada por A.E.J., 
acusado pelo crime, que chegou a 
ser detido, mas foi liberado após 
prestar esclarecimentos na delega-
cia e pagar fiança.

Ele alega não ter praticado ne-
nhum dos crimes pelos quais foi 
acusado, envolvendo cárcere pri-
vado, violência doméstica e ame-
aça, e relata que sequer houve um 
desentendimento. Também se diz 
vítima de fake news por conta das 
postagens envolvendo sua família. 
A reportagem não teve acesso ao 
Boletim de Ocorrência Registrado 
na Polícia Civil.

Prefeitura e entidades iniciam 
preparativos para a Feira das Nações

Carro zero quilômetro recebido em 
doação será rifado para levantar 
recursos para as instituições fi lantrópicas

Da Redação

A grande novidade da 
Feira das Nações 2019, 
até o momento, será a 

participação ainda mais lucra-
tiva para as entidades assis-
tenciais de Pederneiras, uma 
vez que, além dos valores em 
dinheiro alcançados em 2018, 
as entidades também terão 
à disposição um carro zero 
quilômetro para rifar e, desta 
forma, mais dinheiro em caixa 
para ajudar a quem precisa.

 “Esse veículo zero quilô-
metro será doado às entidades 
e o dinheiro arrecadado com a 
rifa será revertido a elas”, ex-
plica o prefeito Vicente Min-
guili. Além do carro para a 
rifa, as três maiores entidades 
(Apae, Santa Casa e Assistên-
cia Vicentina) também recebe-
rão antecipadamente, a exem-
plo do ano passado, R$ 50 mil 
cada uma. As entidades de 
menor porte (Casa da Crian-
ça, Pequena Obra, Legião Mi-
rim, Casa de Maria, Krack de 
Futebol, Casa Abrigo e Rede 
de Combate ao Câncer) rece-
berão R$ 3 mil cada.

No ano passado, primeiro 
ano em que a Prefeitura Mu-
nicipal mudou os moldes da 
Feira das Nações, passando a 
administração do evento para 
as entidades assistenciais, con-
tando com os R$ 168 mil rece-
bidos antes do evento iniciar, 
as entidades que participaram 
da Feira vendendo suas comi-
das típicas tiveram uma arre-
cadação recorde: cerca de R$ 
325 mil no total.

Outro ponto positivo do 
evento no ano passado foi a co-
bertura de toda a área de shows 
e também de parte do parque 
de diversões, dando mais con-
forto e segurança às 125 mil 
pessoas que prestigiaram a Fei-
ra das Nações durante os seis 
dias de festa, o que se repetirá 
neste ano.

O parque também promete 
ter grandes atrações para agra-
dar o público, com os mesmos 
preços praticados no ano pas-
sado: R$ 4,00 para brinquedos 
infantis e R$ 8,00 para brinque-
dos adultos. A grade de shows 
ainda está sendo definida pela 
comissão organizadora e será 
divulgada em breve.

correta do material reciclável.  A 
educação ambiental nas escolas 
é vertente fundamental do Pro-
jeto Agudos Sustentável, pela 
possibilidade de proporcionar 
que os alunos transmitam a im-
portância da separação do lixo 
comum do material reciclável 
em suas casas. Para isso, estão 
previstas palestras e outros even-
tos na rede escolar.

Na saúde, a Prefeitura espera 
reduzir o tempo de depósito do 
material reciclável, disponibili-
zando aos catadores as empresas 
que atendam melhor aos crité-
rios do Programa Municipal de 
Coleta Seletiva. Com isso, a co-
mercialização será mais rápida, 
evitando a proliferação de insetos 
e animais peçonhentos nos locais 
de depósito. Pelo meio ambien-
te, a contribuição direta será a 
redução da quantidade de lixo 
destinado ao aterro sanitário, au-
mentando a vida útil do sistema, 
além de diminuir a dispersão de 
recicláveis de forma irregular em 
locais inadequados.



Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 168,55.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 84,27.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 76,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 62,29.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 109,92.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 84,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 153,89.
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A Ação da Cidadania comunica que devido a reforma 
está atendendo na rua Ignácio Anselmo, s/n, (descen-

do a Drogalar) antiga Casa do Artesão.

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

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 005/2019; DATA ASSINAT: 29/01/2019; CONTRATADO: 
JAC EMPREENDIMENTO, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A; CNPJ 
Nº 50.747.997/0001-16; ENDEREÇO: Avenida João Sanzovo, n.º 1401, na 
cidade de Jaú,/SP; OBJETO: Locação de Imóvel para abrigar Diretoria de 
Geração de Emprego e Renda; VALOR: R$ 11.142,00 (onze mil, cento e 
quarenta e dois reais) mensais;VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA-
DE: DISPENSA n.° 003/2019; FUNDAMENTO: Art.24, inciso X da Lei 
Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 02/02/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital n.º: 01/2018
Cargo: Agente Administrativo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
centro – Lençóis Paulista, SP.
Data: 4 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Hudson Vagner Leite

Lençóis Paulista, 1º de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                         

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

Edital n.º: 001/2018
Cargo: Contador
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
Centro, Lençóis Paulista, SP
Data: 4 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Flavio Simplicio Machado

Lençóis Paulista, 1º de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

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

Portaria n.º 007/2019 de 01.02.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos do 
artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, ao Servidor da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, Sr. AURÉLIO CELSO PALPANI DAMIÃO, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar, com fundamento na Lei Complemen-
tar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucio-
nal n.º 47/2005, com início do benefício em 04.02.2019.

Portaria n.º 008/2019 de 01.02.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, à Servidora da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, Sra. ROSEMEIRE LUVIZUTTO BLANCO 
SILVA, ocupante do cargo efetivo de Analista de Laboratório, com fundamen-
to na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da 
Emenda Constitucional n.º 47/2005, com início do benefício em 04.02.2019.

Portaria n.º 009/2019 de 01.02.2019......Concede aposentadoria por tempo de 
contribuição especial de docente, com proventos integrais calculados nos ter-
mos do artigo 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, à Servidora da Pre-
feitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. EDVAINI CLAUDIA BENETTI 
LINO, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil II, com fun-
damento na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 6.º 
da Emenda Constitucional n.º 41/2003, com início do benefício em 04.02.2019.

Lençóis Paulista, 01 de fevereiro de 2019.
ANTONIO MARCOS MARTINS

Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

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 033 de 28.01.2019……....Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.634.038,32.
Decreto Executivo 034 de 28.01.2019……...…Dispõe sobre a modifi cação 
do código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 035 de 28.01.2019……...…Declara luto ofi cial em 
decorrência da tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. 
Decreto Executivo 036 de 28.01.2019…….…Dispõe sobre a nomeação dos 
membros da Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parcelamento 
e Uso do Solo Urbano.
Decreto Executivo 037 de 29.01.2019…..….Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 840.495,86.
Decreto Executivo 038 de 29.01.2019………..Dispõe sobre a modifi cação 
do código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 039 de 29.01.2019……….Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 5.700,00
Decreto Executivo 040 de 29.01.2019………..Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 250.200,00.
Decreto Executivo 041 de 29.01.2019………..Fixa a gratifi cação especial 
para os membros titulares da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
(JARI) de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 042 de 29.01.2019………..Estabelece regras para 
efi cientização da gestão administrativa nas Creches Municipais ‘Dona Roza 
Capoani Paccola’ e ‘Regina Paula Nicoletti Moretto’.
Decreto Executivo 043 de 30.01.2019………..Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.894,00.
Decreto Executivo 044 de 30.01.2019…...….Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 322.000,00.
Decreto Executivo 045 de 30.01.2019……….Dispõe sobre a modifi cação 
do código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 046 de 31.01.2019……...Remove, por concurso, os 
Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Escola que especifi ca e dá 
providências correlatas para as vagas remanescentes.
Portaria 122 de 30.01.2019………..Exonera Michele Dias Hayssi Haduo da 
função temporária de Fonoaudiólogo – término de contrato.
Portaria 123 de 1º.02.2019……..Designa Cézar Aparecido Sampaio 
responsável pelo expediente da Secretaria de Obras e Infraestrutura no 
período de 4 a 13 de fevereiro de 2019.
Portaria 124 de 1º.02.2019………..Autoriza Wagner Flausino Lopes a 
utilizar a EMEF Prefeito Ézio Paccola. 

Lençóis Paulista, 1º de fevereiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

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

Portaria 04 de 22.01.2019 Autoriza Severino Gonçalves de Lima a pres-
tar serviços voluntários no CMFP;
Portaria 05 de 22.01.2019 Autoriza Eva Aparecida Sanches Almeida a 
prestar serviços voluntários no CMFP;
Portaria 06 de 22.01.2019 Autoriza Rosa Maria Chiquito Lopes a prestar 
serviços voluntários no CMFP;
Portaria 07 de 22.01.2019 Autoriza Ivana Flores Curti Bueno a prestar 
serviços voluntários no CMFP;
Portaria 08 de 01.02.2019 Afastamento para tratamento de saúde, Lucia-
na Bueno Dias Barbosa, Agente de Serviços Gerais;

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 017/2019 – Processo nº 025/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustíveis para 
a frota da Municipalidade, a ser abastecido direto na bomba de 
abastecimento. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 13 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas – O edi-
tal encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 018/2019 – Processo nº 026/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis a gra-
nel para a frota de veículos da municipalidade. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 13 de fevereiro 
de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site 
ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 019/2019 – Processo nº 027/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento 
e aplicação de ginástica terapêutica chinesa em 18 exercícios deno-
minada “Lian Gong” junto aos grupos da terceira idade atendidos 
pela Diretoria de Assistência e Promoção Social do Município. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 14 
de fevereiro de 2019 às 11:00 horas – O edital encontra-se dispo-
nível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de fevereiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 020/2019 – Processo nº 028/2019

Objeto: Aquisição de veículo utilitário tipo camioneta aberta com 
cabine dupla, para o Corpo de Bombeiros. Tipo: Menor preço – 
Recebimento das propostas e sessão de lances: 14 de fevereiro 
de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site 
ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 01 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

ENTREGUE

Cidade
LIMPEZA
Com o objetivo de melhorar o escoamento de água, equipes da Secretaria de 
Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista prosseguem 
com o serviço de limpeza das bocas de lobo das ruas da cidade. Na quinta-feira 
(31) o serviço foi feito na Rua Geraldo Pereira de Barros; ontem (1) foi a vez do 
Jardim João Paccola. O trabalho continua de acordo com o cronograma da pasta.

Prefeitura inaugura fonte de 
água no Jardim das Nações
Cerimônia ocorreu 
no último sábado 
(26); local fi ca 
aberto das 6h às 22h

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista inaugurou 
no último sábado (26) a 

Fonte Luiz Gonzaga de Carvalho, 
localizada na avenida Prefeito Já-
como Nicolau Paccola, ao lado do 
Reservatório do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos), 
no Jardim das Nações. A cerimô-
nia contou com a participação do 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB), da vice-prefeita Cíntia Du-
arte (PDT), do vereador Francisco 
de Assis Naves (PDT), do diretor 
do SAAE, Evandro Dalbem, além 
de familiares do homenageado.

Segundo a assessoria de im-
prensa, foram investidos R$ 20 
mil pelo SAAE. As obras para a 
construção da fonte ao lado dos 
reservatórios de água foram feitas 
em uma área total de 935 metros 
quadrados. A água fornecida 
para a fonte e os dois reservató-
rios vem do Aquífero Guarani, 
por meio de um poço com 400 
metros de profundidade.

A fonte conta com sistema de 
iluminação, gradil de proteção e 
vai funcionar diariamente das 6h 
às 22h. Com a inauguração da 
fonte, a população conta agora 
com fontes para abastecimento 
no Jardim Ubirama (próximo a 
Escola Lina Bosi), na praça do 
Chafariz Lázaro Bernardes (ao 
lado do Almoxarifado Municipal) 
e na praça Alberto Giovanetti, de-
fronte ao SAAE.

Os reservatórios são responsá-
veis pelo abastecimento de água 
aos moradores do Jardim Santa 
Lúcia, Maria Luíza IV, Distrito 
Empresarial Luiz Trecenti, Cháca-

ra das Flores, Jardim das Nações, 
Nova Lençóis e Júlio Ferrari.

HOMENAGEM
A fonte leva o nome de Luiz 

Gonzaga de Carvalho, nascido no 
município de Pau dos Ferros, es-
tado do Rio Grande do Norte, em 
21 de junho de 1950. Em busca de 
novas oportunidades de trabalho, 
chegou a Lençóis Paulista em 31 
de dezembro de 1990. Mesmo 
sem o domínio da leitura, Luiz 
Gonzaga era muito comunicativo, 
e atuou como vendedor ambulan-
te, comercializando peças de en-
xoval por toda a cidade. Também 

trabalhou na Usina Barra Grande, 
na área da lavoura.

Mesmo não sendo um cidadão 
lençoense, constituiu sua família, 
seus laços de amizade no muni-
cípio, tendo conquistado muitos 
amigos no Jardim Nova Lençóis, 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo e 
Jardim Carolina, bairros onde mo-
rou até seu falecimento no dia 14 
de maio 2017. Pessoa de hábitos 
simples, que assim como muitos 
migrantes, deixaram suas cidades 
e vieram para Lençóis Paulista, 
constituíram famílias e com seu 
trabalho contribuem para o cres-
cimento da cidade.

INAUGURAÇÃO - Após a cerimônia, o prefeito Prado de Lima posou ao lado dos familiares do patrono

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano
MEIO AMBIENTE
Buscando envolver a comunidade para a gestão participativa na arborização urbana, 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente promoveu no dia 25 de janeiro uma ação 
conjunta com a empresa Support Informática. A ação teve como foco o plantio de oito 
árvores. Na oportunidade, todos foram alertados quanto a importância da arborização 
urbana em benefício do meio ambiente e qualidade de vida da população.

DATA: 26/1/2019 a 1/2/2019

Obituário
José Gabani faleceu na quinta-feira (31) aos 67 anos em Macatuba
Maria Aparecida Barbosa Caciatori faleceu na quinta-feira (31) aos 53 anos em 
Lençóis Paulista
Benedita de Jesus Duarte faleceu na quarta-feira (30) aos 67 anos em Borebi
Leonor Pereira de Faria faleceu na quinta-feira (30) aos 86 anos em Macatuba
Natimorto de Valéria Aparecida da Silva na quarta-feira (30) em Lençóis 
Paulista
Odete de Almeida Sbaraglini faleceu na quarta-feira (30) aos 71 anos em 
Macatuba
José Maximiano Filho faleceu na terça-feira (29) aos 80 anos em Lençóis 
Paulista
Vanda Murador Zulo faleceu na terça-feira (29) aos 94 anos em Lençóis Paulista
Ezequiel Mariano faleceu na segunda-feira (28) aos 27 anos em Borebi
Rosa Soares da Silva faleceu na segunda-feira (28) aos 95 anos em Lençóis 
Paulista
Sebastião Fernandes da Silva faleceu na segunda-feira (28) aos 87 anos em 
Lençóis Paulista
José Romildo Paccola faleceu no domingo (27) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Miguel Anderson Morbi faleceu no domingo (27) com 1 dia de vida em Lençóis 
Paulista
Antonia Josefi na Dias do Prado faleceu no sábado (26) aos 78 anos em 
Macatuba
Antonio Sergio do Vale faleceu no sábado (26) aos 52 anos em Lençóis Paulista
Joaquim Tiburcio faleceu no sábado (26) aos 77 anos em Macatuba
Leonora Vieira Custodio Soares faleceu no sábado (26) aos 56 anos em 
Lençóis Paulista

MEDIUNIDADE GRATUITA I

It. 7 Cap. XXVI - Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes - “O 
Evang. Seg. O Espiritismo”, Coordenação de Allan Kardec

Os médiuns atuais - pois que também os 
apóstolos tinham mediunidade - igualmente 

receberam de Deus um dom gratuito: o de serem 
intérpretes dos Espíritos, para instrução dos 

homens, para lhes mostrar o caminho do bem e 
conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras 
que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto 
que não são fruto de suas concepções, nem de 
suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. 
Deus quer que a luz chegue a todos; não quer 
que o mais pobre fique dela privado e possa 

dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar; não 
tive o consolo de receber os encorajamentos e os 
testemunhos de afeição dos que pranteio, porque 

sou pobre. Tal a razão por que a mediunidade 
não constitui privilégio e se encontra por toda 
parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu 

providencial objetivo.

CENTRO ESPÍRITA ANTÔNIO DE PÁDUA

Asilo realiza show de prêmios 
na próxima sexta-feira (8)Hortifrúti deve fi car mais 

barato nos supermercados

Expectativa com redução de
preços é de aumento de consumo

Isenção de ICMS aprovada nesta semana pode reduzir em até 18% o preço de frutas, legumes e verduras

Elton Laud

Os consumidores do esta-
do de São Paulo devem 
começar a sentir, nas 

próximas semanas, o impacto 
da isenção do ICMS (Impos-
to sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias) 
dos produtos hortifrúti. A de-
soneração, aprovada na última 
terça-feira (29) pelo Governo 
do Estado, beneficia toda a ca-
deia de produção e distribuição 
de frutas, legumes e verduras 
e deve resultar na redução do 
preço dos produtos nas pratelei-
ras dos supermercados.

Na prática, a medida zera 
a alíquota que incidia sobre 
dezenas de produtos minima-
mente processados (embalados, 
descascados, resfriados), que 
era de 18% para produtores 
e distribuidores que realizam 
operações dentro do estado de 
São Paulo, e de 12%, quando 
realizadas por fabricantes ou 
atacadistas. Também foi extin-
guido o imposto cobrado nas 
operações feitas com outros 
estados, que variava de 7% a 
12%, e das mercadorias impor-
tadas, de 4%.

O decreto que elimina a co-
brança do ICMS foi assinado na 
terça-feira (29) pelo governador 
João Dória (PSDB), após a au-
torização do Confaz (Conselho 

Evento acontece 
no Lions Club de 
Lençóis Paulista

BINGO - Show de prêmios acontece na sede do Lions Club de Lençóis

Flávia Placideli

O Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados, o Asilo 
dos Velhinhos de Lençóis 

Paulista, realiza na próxima 
sexta-feira (8), a partir das 20h, 
em parceria com o Lions Club 
da cidade, mais um show de 
prêmios beneficente. O objetivo 

é arrecadar recursos para ajudar 
na manutenção das atividades e 
no atendimento aos mais de 90 
idosos atendidos pela entidade.

Os interessados podem ad-
quirir suas adesões, que já estão à 
venda com os voluntários no pró-
prio Asilo, que fica na Rua Cel. 
Álvaro Martins, 539, na Vila Nova 
Irerê, ou também podem adquirir 
as cartelas na hora do evento. O 
show de prêmios vai acontecer na 
sede social do Lions Clube, que 
fica na Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, 895, no Jardim 
Ubirama, a partir das 20h.

Nacional de Política Fazendá-
ria). A desoneração, que era 
uma reivindicação antiga do se-
tor, passou a valer nessa sexta-
-feira (1), mas a redução deve 
demorar um pouco para ser 
sentida pelo consumidor final, 
já que a maior parte dos produ-
tos que chegarão às prateleiras 
nos próximos dias foi negociada 
sem a isenção.

Tânia Orsi, gerente de co-
municação e marketing do Su-
permercados Santa Catarina, 
explica que, por ser recente, 
a isenção do ICMS deve che-
gar primeiro aos produtores 
rurais antes de começar a ser 
considerada nas transações 
com fornecedores e varejistas. 

Como o supermercado negocia 
diretamente com produtores da 
região e fornecedores da Ceasa 
(Central Estadual de Abasteci-
mento) de Campinas, ela acre-
dita que a rede tenha condições 
de se antecipar aos concorren-
tes na redução dos preços.

Ainda segundo ela, o im-
pacto deve ser positivo para os 
consumidores. “Toda empresa 
varejista procura oferecer o me-
lhor preço possível a seu consu-
midor. Aqui, no Santa Catarina, 
fazemos parte de uma rede de 
compras justamente para con-
seguir equiparar nossos preços 
aos dos hipermercados. Tudo 
depende de uma boa negocia-
ção e, com o hortifrúti, temos a 

mesma política. Todo o desconto 
que conseguirmos com os forne-
cedores será repassado aos con-
sumidores”, garante a gerente.

Segundo o decreto, a isenção 
do ICMS se aplica às operações 
com hortifrútis como abóbora, 
alface, batata, cebola, espinafre, 
banana, mamão tomate, entre 
outros. Esses produtos podem 
estar ralados, cortados, picados, 
fatiados, descascados ou desfo-
lhados. Também é permitido 
que estejam lavados, higieniza-
dos, embalados ou resfriados, 
desde que não estejam cozidos 
e não haja adição de quaisquer 
outros produtos não relaciona-
dos, mesmo que simplesmente 
para conservação.

consumidores. Isso é bom 
para todo mundo”, comenta.

Valdair Caetano, de 44 
anos, que produz hortaliças 
há dois anos em uma pro-
priedade localizada na zona 
rural de Lençóis Paulista, 
destaca que a isenção do 
ICMS dos hortifrútis é um 
grande avanço, mas que o 
benefício poderia ser ain-
da maior se a medida fosse 
estendida a outros produtos 
agregados à cadeia produti-
va, como, por exemplo, insu-
mos e fertilizantes agrícolas.

“Apesar disso, ele acre-
dita que a queda nos preços 
ocasionada pela retirada do 
imposto vai ser facilmente 
percebida. “Certamente va-
mos sentir a redução, mas 
acredito que o impacto no 
varejo deve ser maior. Com o 
preço mais barato nos super-
mercados, a tendência é que 
o consumo de diversos pro-
dutos aumente. Aumentando 
o consumo tem aumento da 
demanda de produção. Uma 
coisa acaba puxando a ou-
tra”, comenta.

Não é novidade que no 
Brasil, independentemente do 
segmento, a alta carga tributá-
ria é uma das maiores queixas 
de quem produz ou comer-
cializa algum produto. Os im-
postos são vistos pela grande 
maioria dos empreendedores 
como o maior impeditivo para 
a prosperidade dos negócios. 
Não por acaso, a isenção do 
ICMS dos produtos hortifrúti 
anunciada nesta semana cau-
sou boas expectativas.

Para Tânia Orsi, a tendên-
cia é que o consumo aumente 
assim que os preços tiverem 
redução nas prateleiras. “O bra-

sileiro está cada vez mais atento 
à relação custo e benefício dos 
produtos. Ele exige qualidade e 
espera pagar um preço justo por 
isso. Sendo assim, se o fornece-
dor consegue reduzir seu custo, 
consegue negociar melhor com 
o varejista, que consegue ofere-
cer melhores produtos com pre-
ços mais baixos e quem aprovei-
ta é o consumidor”, ressalta.

O otimismo também pode 
ser observado diretamente na 
fala de quem trabalha no iní-
cio do ciclo, diretamente com 
a terra. Pessoas como Vicen-
te Antônio Felisberto, de 59 
anos, que é produtor rural há 

mais de 20 anos e cultiva ver-
duras e legumes em um sítio 
localizado na região do distrito 
de Alfredo Guedes, de onde 
os produtos saem diretamente 
para supermercados e outros 
estabelecimentos da cidade.

“Essa mudança deve me-
lhorar muito as condições 
para nós, que somos pequenos 
produtores e trabalhamos com 
agricultura familiar, porque a 
retirada do imposto significa re-
dução dos custos, que não são 
poucos. É claro que gastando 
menos para produzir vendemos 
com preço melhor e os produ-
tos chegam mais baratos aos 

OTIMISMO - Com menos 
custo para produzir, produtores 
esperam vender mais

MAIS EM CONTA - Preço dos hortifrútis deve sofrer redução 
nas próximas semanas e chegar mais barato ao consumidor final

FOTO: ARQUIVO/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



Publicado no jornal O Eco, no dia 2 de 
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Lençóis Paulista
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, 

Centro
Lençóis Paulista - SP

Lençóis Paulista
CEP: 18680-080 Tel: 14-

32641973
E-Mail: lencoispaulista@

arpensp.org.br
 
Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Artigo 
1525 do Código Civil Brasi-
leiro:

CLEYTON APARECIDO 
FELISBERTO e AMANDA 
DANIELE REZENDE, sendo 
o pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotor 
de vendas, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 28/01/1997, 
residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
EDSON FELISBERTO e de 
MARIZA APARECIDA DE 
FRANÇA FELISBERTO; e a 
pretendente: nacionalidade bra-
sileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em Lençóis pau-
lista - SP, aos 21/02/1996, resi-
dente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de ALICIO 
SILVEIRA REZENDE e de 
MARIA TATIANA PEREIRA 
DE GODOY REZENDE.

ANDERSON MARÇULO e 
ROSEMARY DELGADO, 
sendo o pretendente: nacio-
nalidade brasileiro, solteiro, 
convivente em união estável, 
laminador, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 14/05/1985, 
residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
JOSÉ MARÇULO e de MA-
RIA IVONE EMENEGILDO 
DA SILVA; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteiro, 
convivente em união estável, 
balconista, nascida em Botu-
catu - SP, aos 15/06/1987, resi-
dente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de ANTÔ-
NIA DE FÁTIMA DELGADO.

JOÃO CRISTIANO BIAZI e 
CLAUDINEIA MOREIRA, 
sendo o pretendente: naciona-
lidade brasileira, solteiro, com-
prador, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 23/06/1980, 
residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de ANTONIO APARECIDO 
BIAZI e de DINA DE JESUS 
MARTINS BIAZI; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, 
solteira, coordenadora de fatu-
ramento, nascida em Apucara-
na - PR, aos 11/11/1977, resi-
dente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de NELSON 
MOREIRA e de DILMA DE 
FÁTIMA MOREIRA.

RODRIGO CASSIANO 
PEREIRA e LARISSA NA-
THÁLIA LAZARINI, sendo 
o pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteiro, marceneiro, 
nascido em Lençóis Paulista - 
SP, aos 18/05/1995, residente 
e domiciliado em Lençóis Pau-
lista - SP, fi lho de GABRIEL 
DE ALMEIDA PEREIRA e de 
SILVIA FÁTIMA DA SILVA 
PEREIRA; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteira, 
contadora, nascida em Lençóis 
Paulista - SP, aos 13/06/1997, 
residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
SAMUEL LAZARINI e de 
MARILEI LUIZ LAZARINI.

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, 31 de janeiro 
de 2019.

O Ofi cial: RICARDO
GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFI-
CAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO

ANDERSON PRADO DE 
LIMA, Prefeito Municipal de 
Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram con-
feridas por lei, ratifi ca contra-
tação da locação de imóvel 
localizado nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sito à Rua Cel 
Joaquim Gabriel, 11, Centro, 
nesta Cidade de Lençóis Paulis-
ta, de propriedade de JAC Em-
preendimentos, Participações 
e Negócios S/A, inscrito no 
CNPJ sob nº 50.747.997/0001-
16, para abrigar a Diretoria 
de Geração de emprego e 
Rendas por  12 (doze) meses, 
cujo custo mensal será de R$ 
11.142,00 (onze mil, cento e 
quarenta e dois reais) mensais, 
cuja despesa correrá através da 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N.º 003/2019, Processo n.º 
023/2019, com fundamento no 
disposto no artigo 24, inciso X 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de 

efi cácia do ato.
Lençóis Paulista, 29 de janeiro 

de 2019.

ANDERSON PRADO
DE LIMA
Prefeito

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS – Nº 
01/2019 – RESUMO

“Dispõe sobre o processo seletivo simplifi cado de Prova Escrita, visando a
contratação por tempo determinado de Estagiários (várias áreas)”.

WALDOMIRO PONSONI FILHO, Secretário de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais torna público a ABERTURA DE INSCRIÇÕES para 
o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, visando a contratação, por 
tempo determinado, de ESTAGIÁRIOS, nos termos da Lei Ordinária Mu-
nicipal nº. 3894/2008, Lei Complementar Nº 55/2009 e demais legislação 
pertinente.

CAPÍTULO I – DAS VAGAS E ÁREAS PARA ESTÁGIO

1.1 - Tabela das áreas de estágio:

Nº. Cargo 
(Áreas) Vagas

Valor 
Bolsa 

Estágio

Escolaridade 
/ Pré-

requisito

Carga 
horária 
semanal

Taxa de 
Inscrição

 01 Administração 
– Médio 1 R$ 

728,63

Cursando 
Educação

Profi ssional 
em

Administração

30h R$ 20,00

02 Administração 
– Superior 1 R$ 

728,63

Cursando 
Ensino 

Superior
em 

Administração

30h R$ 20,00

03 Direito 1 R$ 
728,63

Cursando 
Ensino 

Superior
em Direito

30h R$ 20,00

04

Educação 
Física* –

Secretaria de 
Educação

1
R$ 

1.135,25 
**

Cursando 
Ensino 

Superior
Licenciatura 
em Educação

Física

30h R$ 40,00

05 Educação 
Física* 1 R$ 

728,63

Cursando 
Ensino 

Superior
Bacharelado 
em Educação

Física

30h R$ 20,00

06

Pedagogia – 
Secretaria de
Assistência 

Social

1 R$ 
728,63

Cursando 
Ensino 

Superior
Pedagogia

30h R$ 20,00

07
Pedagogia – 
Secretaria de

Educação
1

R$ 
1.135,25 

**

Cursando 
Ensino 

Superior
Pedagogia

30h R$ 40,00

=> Os candidatos à área de Pedagogia poderão se inscrever no presente pro-
cesso seletivo em ambas as secretarias (Educação e Assistência Social), pois 
as provas serão aplicadas em períodos diferentes.
=> Ressalta-se que o horário para a realização do estágio ocorrerá no período 
matutino e/ou vespertino.
*O estudante do curso de Educação Física somente poderá realizar estágio a 
partir da segunda metade do curso, conforme Resoluções CNE/CP 01/2002 
e CNE/CES 07/2004.
**Os candidatos que exercerem suas atividades na Secretaria de Educação 
receberão bolsa-estágio no valor de 50% (cinquenta por cento) do venci-
mento inicial do Professor de Ensino Fundamental I, estabelecido na Lei 
Complementar nº 36, de 12 de dezembro de 2006.
Ressalta-se que o horário para a realização do estágio ocorrerá no período 
matutino e/ou vespertino.

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES

2.1 - PERÍODO: de 04 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2019.

2.2 - As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Prefei-
tura Municipal, www.lencoispaulista.sp.gov.br, através dos links “Cidadão”, 
“Concursos” até as 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição. 
Após às 23h59 o sistema de inscrição da Prefeitura de Lençóis Paulista não 
aceitará quaisquer inscrições.

2.3 - Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar infor-
mando seus dados de forma correta, de acordo
com o que o sistema exigir.

2.4 - As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo à Secretaria de RH a faculdade de excluir aquele que 
os preencher com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas 
ou, ainda, que não satisfaça todas as condições estabelecidas neste edital. 
Verifi cadas quaisquer dessas hipóteses, será cancelada a inscrição do candi-
dato, sendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo 
que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato seja constatado poste-
riormente.

2.5 - Após o cadastramento do candidato, o mesmo deverá fazer seu Login 
com CPF e senha, clicar no link “Inscrições Abertas” e realizar a inscrição 
dentro do prazo previsto para a vaga que deseja concorrer.

2.6 - Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto 
e pagar em qualquer agência bancária. O pagamento deverá ser realizado até 
o próximo dia útil da data fi nal da inscrição.

2.7 - Caso o candidato recolha valor maior ao da inscrição, não será ressarci-
do o valor pago a maior. Caso o candidato recolha valor menor ao da inscri-
ção, a inscrição não será efetivada, sendo que, neste caso, o candidato deverá 
gerar um novo boleto e pagar o valor correto em qualquer agência bancária.

2.8 - O simples cadastramento dos dados do candidato, o pedido de inscrição 
e a geração do boleto bancário não implicam na efetivação da inscrição. Para 
que a inscrição do candidato seja efetivada é necessário que haja o pagamen-
to do valor expresso no boleto dentro do prazo de vencimento.

2.9 - Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa 
eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência, DOC, ordem de paga-
mento ou depósito comum em conta corrente, extemporânea ou por qualquer 
outro meio que não esteja especifi cado neste edital.

2.10 - Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo ale-
gado ou em duplicidade de pagamento do valor da taxa de inscrição.

2.11 - Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser 
pago antecipadamente.

2.12 - O candidato poderá verifi car o status de sua inscrição no menu “Ins-
crições do Candidato”.

2.13 - São requisitos para o preenchimento da vaga, verifi cados por ocasião 
da celebração do Termo de Compromisso:
I - comprovar domicílio no município de Lençóis Paulista pelo prazo mínimo 
de 01 (um) ano e 01 (um) dia;
II - não ter vínculo de parentesco consanguíneos ou afi ns até o 2º grau do 
chefe do Executivo, dos vereadores ou quem exerça cargo de confi ança no 
governo do município;
III - comprovar matrícula no curso e aprovação em todas as disciplinas ou 
créditos do ano anterior para estudantes a partir do 2º ano.
IV – não receber nenhum tipo de bolsa, seja de pessoas jurídicas, públicas ou 
privadas; entendendo-se por bolsa qualquer remuneração diversa de salário.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL, o qual em caráter meramente in-
formativo será publicado no site www.lencoispaulista.sp.gov.br e Balcão de 
Protocolo.

Lençóis Paulista, 01 de fevereiro de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
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Esporte
DE VOLTA AO BRASIL
Paulo Henrique Ganso vestirá a camisa do Fluminense em 2019. O clube 
carioca anunciou a contratação do meia na tarde da quinta-feira (31). O 
jogador de 29 anos, que estava no Sevilla, da Espanha, assinou por cinco anos, 
receberá acima do teto salarial de R$ 150 mil e ainda terá 50% dos direitos 
econômicos em uma futura venda. O valor da transação não foi divulgado.

Rodada deste domingo (3) defi ne 
classifi cação do Grupo B
Precisando da 
vitória, lençoense 
Expressinho enfrenta 
CSK de Macatuba

DECISIVO - Expressinho (mangas escuras) 
entra em campo na briga pela classificação

Elton Laud

Quatro jogos marcados para 
este domingo (3) movimen-
tam a quinta rodada do 3º 

Campeonato Regional de Futebol 
Amador de Borebi. Os destaques 
são os confrontos válidos pelo 
Grupo B, que define a classifi-
cação final da primeira fase da 
competição promovida pela Asso-
ciação de Árbitros de São Manuel 
e Região (AASMR) com apoio 
da Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA) e da Prefeitura 
Municipal da cidade vizinha. As 
partidas acontecem no Estádio 
Municipal Antonio Carlos Vaca.

Abrindo a rodada, às 8h, o Ex-
pressinho (Lençóis Paulista), que 
no último domingo (27) derrotou 
o Botafogo (Agudos) por 2 a 1, en-

Santa Cruz, por sua vez, está ze-
rado na tabela e, mesmo se ven-
cer, precisa de uma combinação 
favorável de resultados.

A situação no Grupo C é pa-
recida. Com seis pontos, o Caiuby 
FC (Boa Esperança do Sul) já tem 
a classificação garantida. Grêmio 
Cecap e Borebi Sub-20, ambos 
com três pontos, brigam pela 
segunda vaga, enquanto que o 
SEME, ainda sem pontuar, corre 

por fora com poucas chances.
Vale lembrar que, além dos 

dois primeiros colocados de cada 
chave, avançam às quartas de 
final os dois melhores terceiros 
lugares. A classificação final será 
definida no domingo (10), quando 
serão disputadas as duas últimas 
partidas, entre XX de Janeiro e 
Red Bull, pelo Grupo A; e entre 
Caiuby FC e Borebi Sub-20, pelo 
Grupo C.

Borebi e Valência 
vencem e garantem 
vaga na semifi nal

Copa Lençóis tem 
16 equipes inscritas

Amadeu Artioli recebe jogos da 
quinta rodada do Regional

Campeonato de Skate tem nova data defi nida

Equipes eliminaram 
Danados FC e Sem 
Surpresas

Primeira rodada foi 
disputada na noite 
de ontem (1)

Elton Laud

O Campeonato Regional 
de Futsal de Macatuba 
definiu os primeiros 

semifinalistas na noite da 
última terça-feira (29). Em 
jogos disputados no Ginásio 
do CART (Centro de Apoio 
e Recreação do Trabalhador) 
João Carlos Hueb, Borebi e 
Valência (Areiópolis) asse-
guraram a permanência na 
competição com vitórias so-
bre Danados FC (Macatuba) 
e Sem Surpresas (Pedernei-
ras), respectivamente.

Na partida que abriu a 
rodada, às 19h, a represen-
tação de Borebi derrotou o 
Danados FC por 6 a 4. No 

São Cristovão encara o Real Atlético precisando de um empate para garantir vaga na próxima fase

Cancelada por conta da chuva, competição foi remarcada para o dia 10 deste mês

NOVA DATA - Campeonato de Skate acontece no próximo domingo (10)

Elton Laud

Depois de ser cancelada em 
decorrência do tempo chu-
voso registrado no início de 

janeiro, a 9ª edição do Campeo-
nato Regional de Skate tem uma 
nova data para acontecer. Inicial-
mente prevista para o dia 13 de 
janeiro, a competição foi remar-

Elton Laud

A bola volta a rolar neste do-
mingo (3) no Estádio Muni-
cipal Amadeu Artioli, que 

recebe mais quatro confrontos do 
Campeonato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba. Os jogos, 
válidos pela quinta rodada da pri-
meira fase, colocam em campo as 
equipes dos grupos A, B e C.

Abrindo a rodada, às 8h, pelo 
Grupo A, o União Macatuba, que 
vem de vitória de 2 a 1 sobre o XX 
de Janeiro (Macatuba), enfrenta a 
equipe sub-20 de Lençóis Paulis-
ta, que busca recuperação após 
estrear com derrota de 1 a 0 para 
o União Ponte Alta (Barra Bonita).

Às 10h, pelo Grupo C, o San-

QUASE LÁ - Mirando a classificação, São Cristovão 
(camisa quadriculada) enfrenta o Real Atlético em Macatuba

confronto das 20h, o Valên-
cia superou o Sem Surpresas 
pelo placar de 5 a 2. Os ad-
versários das duas equipes 
seriam definidos na noite de 
ontem (1). Às 19h, jogariam 
Atlética Futsal (Macatuba) e 
Renegados (Macatuba); na 
sequência, às 20h, entra-
riam em quadra União Pon-
te Alta (Barra Bonita) e Real 
City (Jaú).

O vencedor do jogo 
entre União Ponte Alta e 
Real City encara Borebi na 
próxima fase. Quem levar 
a melhor na partida entre 
Atlética Futsal e Renegados 
pega o Valência. Os jogos 
da semifinal estão marca-
dos para a próxima terça-
-feira (5). Já a decisão do 
título da competição pro-
movida pela Secretaria de 
Esportes, Turismo e Lazer 
de Macatuba está prevista 
para a sexta-feira (8).

ditados, Unidos do Júlio 
Ferrari, Santa Catarina e 
Atlético Lençóis; o Grupo 
3 é composto por Açaí, 
Jardim América, Athetic 
Futsal e Carniça FC; já 
o Grupo 4 tem Grêmio 
Cecap, Reduto, Atlétiko 
Kaju e União B13.

A primeira rodada, vá-
lida pelo Grupo 2, seria 
disputada na noite de on-
tem (1), no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Toni-
cão). Às 19h30 jogariam 
Desacreditados e Atléti-
co Lençóis; em seguida, 
às 20h20, entrariam em 
quadra Unidos do Júlio 
Ferrari e Santa Catarina.

O atual campeão da 
Série Ouro é o Santa Lu-
zia, que na final do ano 
passado derrotou o De-
sacreditados por 4 a 3, 
nos pênaltis, depois de 
um empate em 1 a 1 no 
tempo regulamentar. Na 
Série Prata, o campeão 
de 2018 foi o Lar Doce 
Bar (atual Reduto), que 
goleou a UME por 9 a 2 
na decisão.

CONFIRA AS EQUIPES INSCRITAS
NA COPA LENÇÓIS DE FUTSAL

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Santa Luzia Desacreditados Açaí Grêmio 
Cecap

Zoio FC Unidos do Júlio 
Ferrari

Jardim 
América Reduto

Unidos da 
Vila Santa Catarina Athetic 

Futsal
Atlétiko 
Kaju

UME Atlético Lençóis Carniça 
FC

União 
B13

Elton Laud

A Secretaria de Es-
portes e Recreação 
de Lençóis Pau-

lista deu início na noite 
de ontem (1) a mais uma 
edição da Copa Lençóis 
de Futsal. Neste ano a 
competição conta com a 
participação de 16 equi-
pes. As oito melhores da 
primeira fase disputam o 
título da Série Ouro; as 
demais brigam pela taça 
da Série Prata. Os times 
iniciam a competição di-
vididos em quatro gru-
pos de quatro, nos quais 
todos se enfrentam entre 
si na disputa pelas duas 
primeiras colocações.

De acordo com a ta-
bela divulgada, o Grupo 
1 conta com Santa Lu-
zia, Zoio FC, Unidos da 
Vila e UME; o Grupo 2 
é formado por Desacre-

(Lençóis Paulista).
No período da tarde entram 

em campo as equipes do Grupo 
B, que definem a classificação 
final da chave. Às 14h, jogam 
São Cristovão (Lençóis Paulista) 
e Real Atlético (Macatuba). Às 
16h, se enfrentam Esperantina 
(Lençóis Paulista) e SC Amigos 
(Barra Bonita).

Na ponta da tabela, com qua-
tro pontos, o SC Amigos já tem 
pelo menos o segundo lugar do 
grupo garantido e pode até perder 
para o já eliminado Esperantina. 
Com os mesmos quatro pontos, 
o São Cristovão se garante nas 
quartas de final com um empate, 
já que o Real Atlético, concorrente 
direto, soma três pontos.

ta Luzia (Lençóis Paulista), que 
estreou com vitória de 3 a 2 sobre 
o CSK (Macatuba), mede forças 

com o Renegados (Macatuba), 
que vem de derrota pelo mes-
mo placar para o Grêmio Cecap 

frenta o CSK (Macatuba), que vem 
de derrota de 3 a 2 para Borebi. O 
outro jogo da chave está marcado 
para as 14h, quando entram em 
campo Botafogo e Borebi.

Com seis pontos, o time da 
casa já está garantido na próxima 
fase e pode até perder. O Expres-
sinho, com três pontos, precisa 
vencer para não depender de mais 
nenhum resultado. CSK e Botafo-
go, ambos com um ponto, mesmo 
em caso de vitória, não dependem 
apenas de si mesmos.

Além dos jogos do Grupo B, 
a rodada tem briga pela classi-
ficação nas outras duas chaves. 
Pelo Grupo A, às 16h, o Açaí 
(Lençóis Paulista) encara o Santa 
Cruz (Areiópolis). Pelo Grupo C, 
às 10h, o Grêmio Cecap (Len-
çóis Paulista) mede forças com o 
SEME (Avaré).

No Grupo A, que já tem o 
XX de Janeiro (Macatuba) classi-
ficado, com seis pontos, o Açaí, 
que está empatado com o Red 
Bull (Bauru), com três pontos, 
garante sua vaga se vencer. O 

cada para o dia 10 deste mês.
O campeonato, organizado 

pelo projeto Skate em Ação, do 
professor Rangel Norato, com 
apoio da Secretaria de Esportes 
e Recreação de Lençóis Paulista, 
será disputado na pista de skate 
da Praça Maria Batista dos San-
tos, na Cecap, que deve receber 
no próximo domingo atletas de 
cidades de toda a região.

Segundo a organização, a 
competição será disputada em 
três diferentes categorias: Mi-
rim (quatro a 13 anos), Inician-
te (acima de 14 anos) e Amador 
(livre). Os atletas terão as exibi-

ções acompanhadas e julgadas 
por uma banca compostas por 
juízes convidados.

Os interessados em partici-
par podem se inscrever no dia 
do evento, antes do início das 
provas. O valor das inscrições 
é R$ 10 para a categoria Mi-
rim e R$ 15 para as categorias 
Iniciante e Amador. Os três 
primeiros colocados de cada 
bateria recebem troféus, me-
dalhas e brindes dos patroci-
nadores. Outras informações 
podem ser obtidas através dos 
telefones (14) 9 9883-0826 e 
(14) 9 9682-7814.
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Conforme antiquíssima tra-
dição, os bispos eleitos devem 
apresentar publicamente, antes 
da Ordenação Episcopal, o pró-
prio Brasão Episcopal. Dom Carlos 
José, pároco em Lençóis Paulista 
por 22 anos, serve-se do Jornal 
O ECO para tornar público, neste 

dia 2 de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor, o 
seu Brasão Episcopal. 

Descrição heráldica: Em campo de azul, com uma 
cruz latina de ouro adestrada, acompanhada de um 
lírio ao natural, no cantão direito do chefe, de um be-
sante de prata com um coração ferido de vermelho, 
fl amejante de ouro, no cantão esquerdo do chefe, de 
um jarro e bacia de ouro com uma toalha de prata 
deitada junto a bacia, no cantão direito da ponta, e 
uma letra “M” de ouro ladeada em círculo por doze 
estrelas de prata, no cantão direito da ponta. Comple-
ta o conjunto uma cruz hastil de ouro e como timbre 
o chapéu eclesiástico de verde forrado de vermelho, 
com cordas e borlas, no número de doze, distribuídas 
nos fl ancos em linhas de uma, duas e três. Sob o es-
cudo, um listel de prata a inscrição latina “CUM MARIA 
MATRE IESU” em capitais de negro.

Brasão Eclesiástico de Dom Carlos José de Olivei-
ra, bispo de Apucarana, descrito segundo a heráldica. 
Seus elementos, fi guras e esmaltes representam a 
simbologia de sua origem, como segue.

CRISTO E MARIA 
O campo em azul com a cruz latina em ouro nos 

remete à heráldica adotada pelo Papa São João Paulo 
II. O azul representa o fi rmamento celeste e o manto 
de Nossa Senhora, sendo que este esmalte signifi ca: 
justiça, serenidade, fortaleza, boa fama e nobreza.

A Cruz é o instrumento da salvação de todos os 
homens e representa Jesus Cristo e, sendo de ouro 
(assim como nos demais símbolos onde se replica), 
simboliza: nobreza, autoridade, premência, generosi-
dade, ardor e descortínio.

A letra “M” representa a Virgem Maria, primeira 
cristã e modelo do itinerário da fé. Ela é a Cheia de 
Graça (Lc 1,28), Imaculada Conceição, Nossa Senho-
ra de Lourdes, Padroeira da Diocese de Apucarana. 
É Maria, Aquela que permanece junto ao Senhor até 
sua Cruz, Nossa Senhora da Piedade ( Jo 19,25), Padro-
eira de Lençóis Paulista. 

CENÁCULO 
A letra “M”, em meio às doze estrelas, faz alu-

são ao Cenáculo, a Igreja nascente. “Todos eles per-
severavam unanimemente na oração, juntamente 
com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus...” 
(At 1,14). Justamente este versículo remete ao lema 
episcopal: “Com Maria, Mãe de Jesus”. O cenáculo é 
de onde partiram os Apóstolos em Missão, enviados 
pelo Espírito Santo em Pentecostes: uma Igreja em 
permanente saída. O Cenáculo expressa, também, a 
unidade do Colégio Episcopal, agindo com Pedro e sob 
Pedro, sempre na Ação do Espírito Santo.

SÃO JOSÉ
O lírio fl orido se refere à fi gura de São José, o Jus-

to, protetor da Sagrada Família. Assim, este símbolo 
recorda e homenageia as raízes do Bispo, famílias Oli-
veira e Santi, Grecco e Falcadi, e, por conseguinte, re-
corda e enfatiza a premente e necessária valorização 
da Família Cristã. Sua ordenação no dia de São José, 
recorda o início do Pontifi cado do Papa Francisco.

LAVABO
O jarro, bacia e toalha nos remetem ao Lava-

-Pés, o mandamento do Amor e doação perene aos 
irmãos. Aqui se destaca a Igreja Ministerial, os Após-
tolos são exortados a imitarem o Mestre, gerando a 
compreensão de que os pequenos e humildes são 
os dons mais preciosos que Jesus nos confi ou, como 
constantemente recorda o Papa Francisco ao indicar a 
vocação dos Bispos.

EUCARISTIA
Finalmente, o símbolo da Eucaristia na Hóstia com 

o Sagrado Coração de Jesus ao centro, dele escor-
rendo três gotas do Precioso Sangue. “Este é o meu 
Corpo, este é o meu Sangue…” (Lc 22,19-20). Aqui se 
contempla o centro da fé de Maria, dos Apóstolos e 
seus sucessores, do povo fi el: enfi m, da Igreja. Com 
este símbolo, o Bispo recorda ainda sua Paróquia de 
origem, Sagrado Coração de Jesus, situada em Botu-
catu, o desenvolver da sua vocação, as Paróquias por 
onde passou e todos os irmãos e irmãs na fé con-
quistados em Cristo Jesus, a quem o Bispo, se devota 
e consagra seu Ministério Episcopal. Cristo, Centro de 
tudo, Alfa e Ômega.
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JACK MUSIC PUBCAMALEÃOFREEDOMBAR DO PORTUGUÊS

Hoje (2), a partir das 22h, o Jack 
Music Pub, em Bauru, realiza a 1ª 
edição da festa “Baile da Gaiola 
em Springfi eld”. Quem coman-
da a festa é a DJ Juliana Murioka 
com participação de outros DJ’s 
convidados. Os ingressos ante-
cipados estão disponíveis nos 
pontos de venda a R$ 35. Para 
mais informações o telefone é 
o (14) 99700-3254. O Jack Music 
Pub fi ca na Avenida Duque de 
Caxias, 8-56, no Centro.

Neste sábado (2), a partir das 
22h, o Camaleão Bar, em Maca-
tuba, abre as portas para rece-
ber a banda Sr. Frog’s, que sobe 
ao palco prometendo agitar o 
público a noite toda, apresen-
tando os principais sucessos das 
paradas nacionais e internacio-
nais. O valor da entrada é R$ 8. 
Mais informações podem ser 
obtidas na página do bar no Fa-
cebook. O Camaleão Bar fi ca na 
Rua Vergílio Enei, 862, no Centro.

Hoje (2), a partir das 21h, o Free-
dom Road Bar, em Lençóis Pau-
lista, recebe o cantor Morelli Jú-
nior, que traz um repertório com 
os maiores sucessos do pop e 
do rock nacional e internacional, 
além de reservar um espaço 
para atender aos pedidos do pú-
blico. A entrada é gratuita. Para 
mais informações sobre reser-
vas de mesa o telefone é o (14) 
3263-3639. O Freedom fi ca na 
Avenida Brasil, 936, no Centro.

Neste sábado (2), a partir das 
20h30, tem música ao vivo no Bar 
do Português, em Lençóis Paulis-
ta. Quem comanda a noite é a 
dupla Dú e Douglas, que se apre-
senta ao público com os maiores 
sucessos do pop e do rock nacio-
nal e internacional. A entrada é 
gratuita. Para mais informações 
e reservas de mesas o telefone 
do bar é o (14) 3264-1219. O Bar 
do Português fi ca na Rua Mé-
xico, 197, no Jardim Bela Vista.

Agenda cultural
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Apresentação do Brasão 
Eclesiástico de Dom 
Carlos José de Oliveira

O ECO inicia neste sábado (2) uma série especial 
de publicações relacionadas à escolha do monsenhor 
Carlos José de Oliveira como bispo de Apucarana, no 
Paraná. Nas próximas edições, até a semana da or-
denação, marcada para o dia 19 de março, os leitores 
vão entender um pouco mais sobre os detalhes do 
processo e a relevância da nomeação, que é a primei-
ra ocorrida na Arquidiocese de Botucatu nos últimos 
50 anos. A série começa com a divulgação em primei-
ra mão do Brasão Eclesiástico do futuro bispo. PROGRAMAÇÃO

DIA MOVIMENTADO

Cultura
MACATUBA
A Orquestra Municipal de Macatuba abre na segunda-feira (4) inscrições para crianças e 
adolescentes de 8 a 17 anos. Para se inscrever é preciso apresentar cópias de RG ou CPF do 
aluno e do responsável, comprovante de residência atualizado e declaração de matrícula escolar. 
Se o número de inscritos for maior do que as 30 vagas oferecidas, os candidatos farão um teste 
de aptidão. As aulas começam no dia 16 de fevereiro no Centro Cultural Orlando Bozan. 

Teatro Municipal reabre as portas 
com espetáculo “Terça Insana”

Espaço Cultural recebe lançamento de livro e ofi cinas

Apresentação marcada para próxima quinta-feira (7), tem no elenco a atriz Grace Gianoukas

Eventos acontecem 
na quinta-feira (7) 
na Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato

VAGAS LIMITADAS  
Interessados em participar 

das oficinas no Espaço 
Cultural devem se 

inscrever antecipadamente

Flávia Placideli

A próxima quinta-feira (7) 
será movimentada no Es-
paço Cultural Cidade do 

Livro, em Lençóis Paulista. O lo-
cal recebe o artista Júlio César da 
Silva, mais conhecido como Juli-
nho Sertão, que faz o lançamento 
de um livro e também ministra 
três oficinas culturais. Os eventos 
acontecem na Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato.

A programação começa às 9h, 
com o lançamento do livro “Dese-
nhando de tudo”. Em seguida, Jú-
lio César, que também se destaca 
por ser artista plástico, roteirista, 
cartunista, chargista, caricaturista 
e ilustrador, ministra uma oficina 

cultural sobre a escrita.
Às 10h, a Biblioteca Infantil 

Monteiro Lobato recebe a ofici-
na “Histórias em Quadrinhos”. À 
tarde, a partir das 13h, o artista 
também ministra uma oficina de 
construção de tiaras customizadas. 
Para esta, o artista pede que os par-
ticipantes levem uma tiara básica 
para que possa ser customizada.

Os interessados em participar 
das oficinas devem realizar a ins-
crição antecipadamente na Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Cone-
glian, que fica na Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro, ou pelo telefone 
(14) 3263-6525. A inscrição é gratui-
ta, mas os lugares são limitados. O 
Espaço Cultural fica na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 286, no Centro.

Flávia Placideli

Quem já estava com sau-
dade do Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti 

pode se preparar, porque neste 
mês o local reabre as portas 
com diversas atrações. A pro-
gramação do ano começa na 
próxima quinta-feira (7), a par-
tir das 20h, com o espetáculo 
“Terça Insana”, com a atriz 
Grace Gianoukas e participa-
ção especial do ator Darwin 
Demarch. A apresentação é 
promovida pela Alic (Associa-
ção Lençoense de Incentivo à 
Cultura) com recursos prove-
nientes da Lei Rouanet.

Sucesso há quase 15 anos e 
responsável por revelar diver-
sos talentos do humor nacional, 
“Terça Insana” é um projeto de-
dicado à comédia contemporâ-
nea. A peça possui um formato 
de talk show teatral, no qual 
Grace Gianoukas interpreta 

COMÉDIA - Grace Gianoukas 
chega a Lençóis Paulista com 
espetáculo “Terça Insana”

três personagens clássicos, con-
versando com convidados e in-
teragindo com o público. Neste 
espetáculo, que vem encantan-
do plateias por todo o Brasil, a 
triz contará com a participação 
especial do ator Darwin De-
march, um dos mais recentes 
talentos revelados pelo projeto.

A apresentação tem clas-

sificação indicativa de 16 
anos. A entrada é gratuita e 
os ingressos começam a ser 
distribuídos na segunda-feira 
(4), a partir das 12h, na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian (Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro). Outras 
informações pelo telefone (14) 
3263-6525. O Teatro Municipal 

Adélia Lorenzetti fica na Rua 
Coronel Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê.

A ATRIZ
Grace Gianoukas se divide 

em várias vertentes ligadas à 
arte.  É atriz, diretora, autora, 
humorista, cronista e produto-
ra. Ficou conhecida pelo gran-
de público pela criação e dire-
ção do Projeto Terça Insana e 
pelos trabalhos na TV. As mais 
recentes aparições foram nas 
novelas “Orgulho e Paixão”, de 
2018, na personagem Petúlia, e 
“Haja Coração”, de 2016, como 
Teodora Abdala. No canal Mul-
tishow, participou da primeira 
temporada do programa “Lady 
Night” e da série “Eu, ela e um 
milhão de seguidores”. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Confi ra os aniversariantes 
da semana e quem
marcou presença na
noite lençoense.

Prouni abre
inscrições para
243,8 mil bolsas
de estudo. B2 B6

EDUCAÇÃO SOCIEDADE

Missão de 

VIDA
Angela Firmino conta um pouco de sua história 

junto à Rede do Câncer, a qual se dedica há 12 anos
FAMÍLIA - Na foto, Angela com seus dois filhos, Wilson 
e Tobias, também voluntários da Rede do Câncer

TRABALHO - Voluntária na festa junina realizada no 
Hospital Piedade com pacientes de quimioterapia

Flávia Placideli

Deus me colocou na Rede para 
quando eu tivesse essa notí-
cia eu pudesse enfrentar”. A 

frase é da coordenadora da Rede do 
Câncer de Lençóis Paulista, Angela 
Silvana Firmino, que depois de de-
dicar anos ao trabalho voluntário 
em prol dos pacientes diagnostica-
dos com a doença foi surpreendida 
ao saber que um de seus filhos, na 
época com 21 anos, estava com um 
câncer raro. “Quando alguém que 
amamos se depara com algo tão 
desconhecido e imprevisível como 
um diagnóstico de câncer, tudo 
em volta parece desmoronar. Não 
estamos preparados para uma do-

ença, principalmente uma doença 
delicada e ao mesmo tempo devas-
tadora como o câncer. Mas, Deus 
me amparou para este momento. 
Eu pude ajudar meu filho e hoje 
ele está curado”, comenta.

Na segunda-feira (4) é celebra-
do o Dia Mundial do Câncer, data 
que busca fazer com que toda a 
população discuta o assunto, com 
o objetivo de ajudar a controlar a 
doença e amparar os portadores. 
Com a mesma missão, Angela, de 
59 anos, dedica boa parte de seu 
tempo à Rede do Câncer, onde 
atua desde 2007. Ela destaca que 
a vontade de ajudar sempre foi 
maior que o receio da dor causada 
pela partida dos pacientes. Não 

por acaso, desde o início de seu 
trabalho junto à instituição, sua 
presença é assídua na unidade.

“Entendi que minha mis-
são na terra é ajudar as pes-
soas com câncer”, relata a 
coordenadora, que diz que 
a troca de experi-
ências, as incon-
táveis histórias de 
superação e vitó-
ria e a certeza de 
que juntos todos 
podem ser mais 
fortes foi algo que 
mudou sua vida 
de uma forma 
irreparável. “De-
pois que decidi 

que iria ser voluntária na Rede do 
Câncer, além do benefício 

espiritual e motivacional 
de vida e, claro, de satis-

fação em poder ajudar 
o próximo, fui tam-
bém incentivada 

pela presidente 
da instituição, 
na época, Dona 
Adélia Loren-
zetti, a fazer a 
graduação de 
Assistência So-
cial, da qual me 
orgulho muito”, 
ressalta.

Com todo 
um preparo e 

dedicação ao trabalho, Angela 
ressalta que a cada dia uma nova 
experiência acontece em sua vida 
e que cada caso é um caso. “Não 
existe uma regra quando se fala de 
câncer. Por exemplo, as pessoas 
que estão enfrentando um câncer 
não querem conversar apenas so-
bre a doença. Muitas vezes elas 
nos procuram para falar sobre as 
mesmas coisas que pessoas sau-
dáveis falam. Eu aprendi que, às 
vezes, guardar a conversa sobre o 
câncer para a consulta médica é o 
melhor remédio”, pontua.

A coordenadora fala também 
que, por mais encorajada que esteja 
nesta luta diária, não é fácil lidar to-
dos os dias com a angustiante fase 

da descoberta até o tratamento do 
câncer de muitas pessoas do muni-
cípio. Ela relata que cada situação 
traz uma nova emoção e que se 
sensibiliza muito com os pacientes, 
que acabam se tornando parte da 
família. “Eu digo que é um laço de 
amizade que você cria para sempre. 
Eu gosto demais do meu trabalho”, 
enfatiza Angela, que deixa uma 
mensagem: “Todos nós estamos vi-
vendo experiências de vida e mor-
te. Nossa única certeza é a morte, 
mas, enquanto estamos vivos, com 
câncer ou não, temos que nos cui-
dar e lutar para acordarmos a cada 
novo dia. Que a gente, então, possa 
viver a finitude do hoje da melhor 
maneira possível”, finaliza.

“

MISSÃO

“Nossa única certeza 
é a morte, mas, 
enquanto estamos 
vivos, com câncer 
ou não, temos que 
nos cuidar e lutar 
para acordarmos 
a cada novo dia. 
Que a gente, então, 
possa viver a fi nitude 
do hoje da melhor 
maneira possível”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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GRADUAÇÃO

Educação ENSINO MÉDIO INTEGRAL
O governo do ex-presidente Michel Temer conseguiu aumentar em 41,8% o número 
de estudantes matriculados no ensino médio em período integral, mas não bateu a 
meta esperada para 2018. Segundo dados do Censo Escolar divulgado na quinta-feira 
(31), as matrículas no ensino integral representaram 9,5% do total de estudantes 
matriculados no ensino médio no ano passado. A expectativa era de atingir os 13%.
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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?

Prouni abre inscrições para 
243,8 mil bolsas de estudo
Prazo termina às 23h59 deste domingo; candidatos devem ter prestado o Enem 2018

TEMPO CURTO - Interessados têm apenas até às 23h59 de amanhã (3) para se inscrever

Elton Laud

Teve início nessa quinta-
-feira (31) o período de 
inscrições para o Prouni 

(Programa Universidade para 
Todos), que no primeiro se-
mestre deste ano está dispo-
nibilizando 243.888 vagas no 
ensino superior. Podem con-
correr apenas os candidatos 
que prestaram o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) em 
2018. Os interessados em con-
correr às bolsas de estudo de-
vem se inscrever até às 23h59 
deste domingo (3).

Segundo informações di-
vulgadas pelo MEC (Ministé-
rio da Educação), o número 
de vagas (243.888) ofertadas 
nesta edição é o maior desde a 
criação do programa, em 2005. 
127.075 vagas contam com 
bolsas parciais, com subsídio 
de 50%, enquanto que 116.813 
contemplam bolsas integrais. 
As vagas estão distribuídas em 
1.239 instituições de ensino 
superior distribuídas em todos 
os estados do país. Apenas no 
estado de São Paulo foram aber-
tas 59.240 vagas, sendo 34.752 
com bolsas integrais e 24.488 
com bolsas parciais.

INSCRIÇÕES
Os interessados em partici-

par do processo seletivo devem 
acessar o site do Prouni (www.
siteprouni.mec.gov.br) com do-
cumentos pessoais, número de 
inscrição e senha do Enem em 
mãos. Durante o preenchimen-
to do cadastro, cada candidato 
pode selecionar no sistema até 
duas opções de curso (não ne-
cessariamente na mesma insti-
tuição), que podem ser altera-
das até o final do período de 
inscrição. Ao final da seleção, 
os candidatos aprovados de-
vem apresentar nas instituições 
de ensino os documentos que 

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência Muni-
cipal de Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea 'a' 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato ofi cial:

Resolução nº. 001/2019-CA de 30.01.2019......Aprova a revisão da Política 
de Investimentos para o exercício 2019, dos recursos previdenciários geridos 
pelo Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM .

Lençóis Paulista, 30 de Janeiro de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo - IPREM

Instituto de Previdência
Municipal de Lençóis Paulista

Candidatos devem se enquadrar em diversos 
critérios para conseguir o benefício

Os principais requisitos 
para concorrer às vagas ofe-
recidas pelo Prouni são ter 
participado do Enem 2018 e 
obtido, no mínimo, 450 pon-
tos, com nota maior do que 
zero na redação; não ter se 
formado no ensino superior 
com auxílio de programas 
do Governo Federal; ter ren-
da per capita familiar de até 

três salários mínimos mensais 
(R$ 3018,00); além de não ter 
cursado o ensino médio, total 
ou parcialmente, em escola 
particular, exceto por meio de 
bolsa de estudos integral.

Também estão aptos a 
disputar as vagas, exclusiva-
mente nos cursos de licencia-
tura, os professores da rede 
pública de ensino, desde que 

façam parte do quadro per-
manente das escolas. Neste 
caso, não é necessária a com-
provação de renda familiar. 
Segundo o MEC, os candida-
tos portadores de deficiência 
ou autodeclararados indíge-
nas, pretos ou pardos podem 
optar por concorrer às bol-
sas destinadas a políticas de 
ações afirmativas (cotas).

comprovem o enquadramento 
no perfil do programa. A lista 
também pode ser conferida no 
site do programa.

CRONOGRAMA
De acordo com as informa-

ções disponibilizadas no site 
do Prouni, a primeira chama-
da será divulgada na próxima 

quarta-feira (6). Com o resul-
tado em mãos, os candidatos 
aprovados têm até o dia 14 para 
comparecer às instituições para 
a apresentação dos documentos 
que comprovem as informações 
exigidas. A divulgação dos can-
didatos aprovados na segunda 
chamada está prevista para o 
dia 20 deste mês, com o perí-

odo de apresentação dos docu-
mentos às instituições se esten-
dendo até o dia 27. A adesão a 
lista de espera para o preenchi-
mento de vagas remanescentes 
e provenientes de desistência 
pode ser feita nos dias 7 e 8 
de março. Os resultados finais 
serão divulgados pelo MEC no 
dia 11 do mesmo mês.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
FLEXPOWER 2006 em ótimo 
estado - procedência – 07 
lugares - documentada - 
aceito troca. Troca só carro 
ou moto de 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

VOYAGE 2013 Trend prata, 
único dono – 77.000 km. 
Tratar: (14) 99152-2607

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

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

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

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

VENDE-SE OU Troca-se 
por outro carro de maior 
valor, 01 Gol preto, motor 
1.0, ano 20013 e com 80 mil 
km. Tratar: (14) 99816-6963 
ou (14) 998454-1999. 

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

VENDE - se Corsa Wind 
4 portas, 1.0 gasolina, cor 
prata, ano 2001 com travas 
e alarme, valor R$ 9.500,00. 
Tratar: (14) 99782-7563. 

FIORINO FURGÃO com-
pleta 2016 com refrigeração 
profi ssional tratar: (14) 
98177-0870

NEW CIVIC automático 
2011 prata completo tratar: 
(14) 98177-0870 tb whatzap  

MONTANA 1.4 LS com-
pleta baixa quilometragem  
.Tratar: (14) 98177-0870 

NOVO UNO 4 pts 2011 
oferta especial R$16.990,00 
Tratar: (14) 98177-0870 

ZAFIRA CD 7 lugares 
2004 Completa Tratar: (14) 
98177-0870 

PRISMA LT 1.0 com multi-
mídia e câmera de ré 2013 
Tratar:(14) 98177-0870

NOVO FOCUS Sedan Fast 
back 2016 top de linha 
oferta imperdível .Tratar: 
(14) 98177-0870 

TORO OKM com super 
desconto para produtor 
rural ou CNPJ Tratar:(14) 
98177-0870 

MERIVA 2012 1.4 
completa 2012 branca por 
R$ 25.500,00 shop cars 
veículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

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

PALIO WAY 1.0 fl ex Com-
pleto 2016 oferta imperdível 
ligue e confi ra Tratar: (14) 
98177-0870

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

CELTA LIFE 2007 preto 
2p, R$ 12.900,00 shop cars 
veículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

 SANTANA 2.0 motores 
ap, prata, completo com 
rodas, lindo carro shop cars 
veículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

RENAULT KWID 2018, 
único dono completo com 
10.000 km e taxa de 0 km 
por R$ 33.900,00 shop cars 
veículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

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

ZAFIRA 2010 preta modelo 
expression completa au-
tomática por R$ 29.500,00 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

FORD KA 2017 1.0 comple-
to, prata por R$ 34.900,00 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

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

ONIX 1.0 joy 2018 branco 
por R$ 36.500 com 50% 
de entrada e taxa de 0.99 
.am shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCENARIA MORETTI 
– Irmãos Moretti desde 
1960 – Especializada em ar-
mários 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 ODONTO-
LÓGICO - Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - R: Geraldo 
Pereira de Barros, 1133, 
Centro – Atende convênios 
AESP odonto, ASP - aceita 
também cartões de crédito 
e débito. Tratar (14) 3263-
0730/ 99115-6306. Email: 
maraisama@hotmail.com

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

GRÁFICA LENÇÓIS Comu-
nicação 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. 

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

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

WR- SERVIÇOS limpeza, 
doméstica e pesada. Jardim, 
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.

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

EDÍCULA ALDEIA - para 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo 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 paga-
mento no cartão, débito ou 
crédito!

SERRALHERIA PORTAL 
– portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio – estruturas e 
esquadrilhas metálica em 
geral. Pontualidade, efi ciên-
cia e qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 3264-4313 
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenheiro. 
Tratar: 08007794100 ou (14) 
99650-3279

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

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

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

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

SALÃO DE Beleza Fernan-
da 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 para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo. 

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

ROGETE ASSOCIADOS 
contrata auxiliar de 
contabilidade e fi scal (com 
experiência), enviar currícu-
lo para email: luizcarlos@
rogete.com.br

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

CONTRATA-SE PE-
DREIRO com experiência, 
interessados enviar currí-
culo para: Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 337

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

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

CONTRATA-SE DENTIS-
TA clínico geral para cidade 
de Lençóis Paulista. Interes-
sados enviar currículo para.

CONTRATA-SE MECÂNI-
CO de Máquinas Florestais 
- requisitos necessários: 
Ensino Médio Completo; 
conhecimento em mecâ-
nica, hidráulica e elétrica 
de máquina fl orestal ou 
agrícola, reparos de com-
ponentes hidráulicos, além 
do conhecimento de leitura 
de esquemas hidráulico 
e elétrico, metrologia e 
solda e disponibilidade para 
trabalhar em turno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRAG STAR XVS 650 Preta 
2006 Impecável Tratar: (14) 
98177-0870 

DANY MODAS - moda 

feminina e acessórios, R: 

Geraldo Pereira de Barros, 

850. Tratar (14) 3264-9288.

ROCHA SERRALHERIA 
- Portões basculantes, 

portas, vitrôs, esquadrias 

metálicas em geral, faça 

um orçamento. Tratar na R: 

Paraná, s/n Jardim Cruzeiro 

ou no telefone (14) 3263-

5428/ 9.9724-0188 com 

João Sérgio Rocha.

ATENÇÃO PATROAS! Se 

você precisa de empregada 

doméstica com experiência 

ligue para o Sindicato das 

Domésticas (14) 3263-1923 

das 14h às 17h30



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

Classifi cados

SALA COMERCIAL - Antonieta I - 2 salas amplas, c/ 
escritorio, 2 banh. R$ 2.000,00 Cód 02501

BARRACÃO - Antonieta II - barracão c/ 312m², 
excelente localização. R$ 1500,00 Cód 02502

BARRACÃO - Antonieta II - barracão coberto, 1 
escritorio, 1 banh. R$ 2.000,00 Cód 02503

CASA FUNDOS - Centro - 1 suite, 1 sala, 1 gar. R$ 
700,00 Cód 02015

SALA COMERCIAL - Centro - 1 sala ampla, c/ porta 
em blindex, 2 banheiros, ecelente localização. R$ 
2.000,00 Cód 02538

SALA COMERCIAL - Centro - 1 sala c/ 36m² e porta 
em blindex, 1 banheiro. R$ 670,00 Cód 02539

SALA COMERCIAL - Bela Vista I - 1 sala c/ balcão, 
pia e armario, 1 banh. R$ 400,00 Cód 02517

APARTAMENTO - Centro - 1 sala ampla, 1 coz, 1 
banh, 1 lavand, 1 gar. R$ 550,00 Cód 02506

SALA COMERCIAL - Centro - 1 sala c/ porta em 
blindex, 1 banh. R$ 1.100,00 Cód 02546

CASA - Vila Marimbondo - 1 dorm, 3 suites c/ 
armario embut, 1 sala vist, 1 sala jant, 1 coz c/ 
armarios embut, 1 banh, 1 lavand, gar p/ 3 car cob, 
2 churrasq. R$ 4.000,00 Cód 02555

SALA COMERCIAL - Cruzeiro - 1 sala ampla, 2 
banheiros, excelente localização. R$ 1.800,00 Cód 
02560

CASA - Itamaraty - 2 dorm, 1 suite, 1 sala vist, 1 sala 
jant, 1 coz americana, 1 banheiro, 1 lavanderia, gar 
ampla, edicula c/ 1 dorm, 1 banh. R$ 2.200,00 Cód 
02561

www.imobiliaria21lp.com.br

Rua 13 de Maio, 430
Centro - Lençóis Pta.

 3263-0021
9 9728-1313
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CRECI: 100725Venda - Locação/

LOCAÇÃO

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕESSERVIÇOS

PROCURO VAGA de 
diarista; Faxineira ou 
doméstica. Tenho disponibi-
lidade de dia e horário, para 
Residências ou Escritórios. 
Tratar (14) 99896-2101

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. A loja 
que faltava em Lençóis 
Paulista, completa 1Ano, 
neste Mês de Dezembro 
com Promoções Incríveis!!! 
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 CONSIG-
NADO para aposentados 
e pensionista do INSS, ga-
rantidos 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 PRESEN-
TES 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) 
3263-21

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

CONSORCIO CONTEM-
PLADO Crédito R$ 265 
MIL   - para comprar imóvel 
e capital giro - quero R$ 30 
mil   e transfi ro dívida   - 
99860-4853 ( partic.) 

 O SESI Lençóis Paulista 
recruta Pessoas com Defi -
ciência e Reabilitados do 
INSS para o cargo de Au-
xiliar 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.

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

CENTRO – Av. Brasil 
Casa: 03 dormitórios, sala, 
cozinha, wc.  Comércio: 
Recepção, sala e wc. 
excelente oportunidade! 
Valor abaixo do mercado! 
Consult Imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

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

CASA - Ubirama - 3 dorm, 
1 suíte, 2 salas, 2 coz, 1 
lavand, 1 banh, gar cob p/ 
2 carr. R$ 159.000,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02402

CASA - Rondon - 1 dorm, 
1 suíte, 1 sala, 1 coz c/ 
copa, 1 lavand c/ despens, 
1 banh, edicul c/ 1 dorm, 
1 banh, 1 coz, 1 sala, gar 
ampla cob. R$ 307.400,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02403

CASA - JD Morumbi - 2 
dorm, 1 suíte, 2 salas 
vista, 1 sala jant, 1 coz c/ 
copa, 1 lavand, 1 banh, 
gar ampla, canil. R$ 
350.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02408

CASA - JD João Paccola 
- 4 suítes, 2 banh, 1 sala, 
1 sala jant, 1 coz, 1 la-
vand, churrasq, despens, 
espaço gourmet, jardim 
c/ grama, gar ampla. R$ 
424.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02412

SOBRADO - São Paulo 
- parte inferior c/ 180m² 
2 banh, parte superior 2 
salas. R$ 420.000,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02415

CASA - Grajau - terr c/ 
250m², 1 dorm c/ ventilad, 
1 sala, 1 coz, 1 lavand, 
1 banh, 1 gar cob. R$ 
137.800,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02416

CASA - JD Príncipe - 3 
dorm, 1 sala, 1 coz, 
1 lavand, 1 banh, gar 
p/ 2 carr, Fundos: 1 
dorm, 1 coz, 1 banh. R$ 
148.400,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02419

BANH, 1 coz. R$ 
115.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02422

CASA - São João - 4 
casas conjugadas, terreno 
c/ 273m² sendo cada casa 
c/ 2 dorm, 1 sala, 1

APARTAMENTO - Ubi-
rama - 2 dorm, 1 sala, 1 
sala jantar, 1 coz, 1 banh, 
1 lavand, 2 vagas gar cob 
e descob. R$ 186.000,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02425

TERRENO - Centro - 
terreno c/ 736,05m². R$ 
675.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02428

CASA - JD Europa - 2 
dorm, 1 suíte, 3 banh, 1 
sala, 1 sala jant, 1 coz, 
1 copa, churrasq, gar 
ampla, terr c/ 200m². R$ 
530.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02432

CASA - Primavera - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
desp, 1 lavand, 1 banh, 1 
gar. R$ 106.000,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02423

APARTAMENTO - 
JD Nova Lençóis - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
lavand, 1 banh, 1 vag. R$ 
143.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02436

02441 - Casa - Maria 
Luiza I - 1 dorm, 1 suíte, 
1 sala, 1 coz, 1 lavand, 2 
banh, edicula, churrasq, 
gar ampla. R$ 320.000,00 
ligue p/ (14) 3263-0021/ 
(14) 99728-1313 (WhatsA-
pp) ou www.imobilia-
ri21lp.com.br Cód

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

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

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

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

CASA - Agua de Santa 
Barbara - toda mobiliada 
p/ temporada ou fi xo, c/ 
2 dorm, 2 banh, 1 coz/ 
copa, 1 sala, churrasq, 
piscina, varanda, garagem 
p/ 5 carros. Ligue para (14) 
997727315

APARTAMENTO - Cen-
tro - 1 suite, 3 dorm, 1 coz, 
1 copa, 1 sala viz, 1 sala 
jant, 2 banh, 1 area de 
serviç, 2 vagas na gar cob, 
salão social. R$ 1.800,00 
sem cond. Ligue para (14) 
997727315

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. GRAJAU c/ 275,00m²-
Entrada de R$ 70.000,00 + Prestações.

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

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 
Almir. 

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

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

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

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

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

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

JD. PRINCÍPE 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros – R$ 
310.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 3263-
7094 / 99795-0722

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

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

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

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO 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 
Lençóes 02 dorm, 
sendo 01 suíte, armário 
embutido na suíte.02 
vagas de garagem. área 
de lazer com piscina! 
aceita fi nanciamento! 
consult imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

TABLET – perfeito estado 
valor R$ 100,00. Tratar: 
(14) 99686-7382

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

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

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

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

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

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

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

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

PARQUE AQUÁTICO e 
pesqueiro maeda em ITU 
dia 10/02/2019. Tratar 
c/ Ivani (14) 3264-8558 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

PRAIA GRANDE 1,2,3 
/02/2019 pensão completa. 
Tratar c/ Ivani (14) 3264-
8558/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

17/02 – Thermas dos Laran-
jais Olímpia. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8558/ 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892/ 3264-8436

24/02 – Aquário S/P mais 
shopping. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8558/ 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892/ 3264-8436

02/03 – Capitólio com café 
almoço, passeio de barco e 
transporte. Tratar: c/ Ivani 
(14) 3264-8558/ 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892/ 3264-8436

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÃO PIRATI-
NINGA -10/02.Tratar: (14) 
99771-0343 com Neide.  

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar seu 
casamento mais especial, 
conheçam o trio “Sonora 
- vocal feminino” que há 
mais de 5 anos se dedica 
para que cada momento 
de sua cerimônia seja 
inesquecível, com 
repertório 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.

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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 terreno 253 
m2 Balcão, Cozinha com 
churrasqueira, Garagem 
3 carros, Banheiros. Infra-
estrutura completa ideal 
para aluguel Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

JÚLIO FERRARI Residên-
cia 02 Quartos, Sala 
Cozinha Banheiro Social 
residência nos fundos 01 
Quarto, 01 Suíte, Sala e 
Lavanderia R$ 115.000 
Adriano Cian – Consultor 
de Imóvel Tel. 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, terreno 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

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

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

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

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

RESIDENCIAL PLANAL-
TO nova 02 dormitórios, 
sala, cozinha, área de ser-
viço. R$ 220.000,00 aceita 
fi nanciamento. Consult 
Imóveis 14-3263-1118

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

VENDO CASA excelente, 
550m² de área construída, 
mobiliada – Clube de 

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

RESTAURANTE 
VIAJANTES - Marmitex, 
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 casei-
ros 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, 
pernil, linguiça e coxa 
e sobrecoxa. Tratar (14) 
3263-1867/ 99696-7124 
Venha se deliciar com 
nossas delícias!

MÁQUINAS COSTURA 
– Venda de peças, moto-
res, 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

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

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

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

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

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória Imobi-
liária 21, excelente locali-
zação 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

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

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

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

CHÁCARA PARA festas 
próximo (Lençóis Paulista) 
– 2 dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha, área de serviço, 
salão, churrasqueira, 
piscina, quadra de esportes. 
Ligue p/ 99772-7315

GUARUJÁ TEMPORADA 
(Praia Pitangueiras) – apar-
tamento para 8 pessoas e 
kitnet para 4 pessoas. Ligue 
p/ 99772-7315

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

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

GI BISCUIT - lembran-

cinhas para todas as 

ocasiões, topo de bolo 

e personagens, aceita 

encomendas. Tratar (14) 

99619-1155.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2019 • B5

Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

APARTAMENTO 9 de 
Julho (Lençóis Paulista) 
– 4 dormitórios, 1 suíte, 2 
salas, cozinha planejada/
copa, 4 banheiros, 1 área 
de serviço, 1 dep. de em-
pregada, sacada, salão de 
festas, 2 garagem coberta. 
R$ 1.800,00 já incluso 
condomínio. Conversar 
com proprietária, ligue p/ 
99772-7315

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

ALUGA EDÍCULA de 
fundos. Entrar em contato 
3264-7926 ou 99806-7878

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 pro-
prietário – última unidade - 
AV João Paccola, 1255 - Tel 
whats (14) 99614-3191.

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

ALUGA-SE PRÉDIO 
comercial com 60m² todo 
revestido com 02 banheiros e 
anti câmera, ótimo ponto, Rua: 
Henrique Losinskas Alves nº 
1105 JD João Paccola Tratar: 
(14) 3263-2764. 

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

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

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

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 residência como 
parte do negócio. Adriano 
Cian – Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

ALUGA–SE CHÁCARA. 
Tratar (14) 99653-1140

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD. GRAJAÚ 
Terreno c/ 275,00m². – 
Entrada de R$ 70.000,00 + 
Prestações – SANTANGELO 
IMÓVEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

JARDIM PLANALTO 
200m² melhor preço da 
cidade entrada + 120x 
R$792,29 Consult Imóveis 
(14) 3263 1118/99781 2567

 ÚLTIMA UNIDADE 
Jardim Planalto 220m² 
melhor preço da cidade 
Consult Imóveis (14) 3263 
1118/99781 2567 

VENDE-SE OU Troca-se 
por outro imóvel em S/P ou 
L/PTA, terreno com 2.500m² 
no trevo de Macatuba, 
de frente para a rodovia 
próximo ao supermercado 
Azulão. Trata r: (14) 99816-
6963 ou (14) 9854-1999.  

TERRENO - Jardim San-
tana - terr c/ 300m², plano 
c/ calçada. R$ 120.000,00 
ligue p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02411

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

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

JD ITAMARATY terreno 
murado 412,38 m² R$ 
165.000 (pronto p/ construir) 
Adriano Cian – Consultor de 
Imóvel tel. (14) 99126-5928

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

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

JARDIM ITAMARATI. 
Vendo um terreno com 
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 LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-2619.

TERRENO RESIDEN-
CIAL Planalto apenas 
R$73.250,00 entre em 
contato e confi ra a forma 
de pgto. Consult Imóveis 
14-3263-1118

TERRENO RES. Antonio 
Lorenzetti Filho (ALF) Ape-
nas 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 espe-
ciais! Informações: (14) 
3264-5165 (14) 99820-0872 
José Carlos (whatsapp) 

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

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

VENDO TROCO por terre-
no chácara Vergílio Rocha 
com 1.025m² fechada em 
alambrado, volto a diferen-
ça. Tratar: (14) 99650-0053 

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

ALUGA -SE 02 salões comer-
ciais, na RUA: José Antônio 
Paccola nº 69 / 73 no bairro 
Santa Terezinha, um  com 
35m² por R$ 600,00 e outro 
com 70m² por R$ 1.000,00 . 
Tratar: (14) 99816-6963 ou (14) 
98154-1999.

PQ ANTÁRTICA terreno 
todo murado 343m². Adria-
no Cian – Consultor de 
Imóvel tel. (14) 99126-5928

JOÃO PACCOLA terreno 
medindo 221,6m², murado 
pronto para construir, R$ 
98 mil. Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel tel. (14) 
99126-5928
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É HOJE!
Gaby Moretto 
comemora seu 
aniversário hoje (2) 
e festeja ao lado 
da família e dos 
amigos, que desejam 
muitas felicidades!

É PIQUE, É PIQUE, 
É PIQUE
Natália Pires 
estreou idade nova 
ontem (1) e festejou 
a data ao lado dos 
amigos e da família. 
Saúde e paz!

Selma, Ana e Carlos Eduardo,
na Pizzaria Hábil

Ana Paula, Maria Eduarda e Danielle,
na Pizzaria Hábil

Cleonice, Vagner, Alexandre e Talita,
na Pizzaria Hábil

Wendel, Carlos e Angelita,
na Pizzaria Hábil 

Heitor, Gisela e Hebert, na Pizzaria Hábil

Natalia, Arthur, Washington e Gabriel,
na Pizzaria Hábil

Loriane e Jeferson, na Pizzaria Hábil

Erica e Fabio, na Pizzaria Hábil

Adolfo e Cleusa, na Pizzaria Hábil 
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Galera curtindo em alto astral a noite de Lençóis Paulista.
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

DIA DE FESTA
Carol Ribeiro faz aniversário amanhã (3) e celebra ao 
lado dos amigos e da família. Muitos anos de vida!

IDADE NOVA
Elaine Domingues aniversariou ontem (1) e recebeu 
as felicitações dos amigos e familiares. Tudo de bom!

MAIS UMA PRIMAVERA
Laira Moretto aniversaria neste domingo (3) e 
recebe o carinho dos familiares e amigos. Parabéns!
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