
A Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista inicia na segunda-feira (11), o 
período de inscrições para os estudantes 
interessados em obter o auxílio-trans-
porte. Com o objetivo de facilitar para 
que os estudantes reúnam os documen-
tos necessários o mais rápido possível, a 
Prefeitura divulga nesta edição a relação 
desses documentos, além de esclareci-
mentos sobre possíveis dúvidas.
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Skatistas de toda a região se reúnem em Lençóis Paulista neste domingo 
(10), quando a cidade sedia a 9ª edição do Campeonato Regional de 
Skate, que acontece na pista da praça Maria Batista dos Santos, na 
Cecap. A competição, promovida pelo projeto Skate em Ação com apoio 
da Secretaria de Esportes e Recreação, seria disputada no início de 
janeiro, mas precisou ser adiada por conta do mau tempo.

Na última quinta-feira (7), três profi ssionais do 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo embarcaram 
para Brumadinho, em Minas Gerais, para dar apoio nas buscas pelos mais de 180 desaparecidos no rompimento da barragem da 
mineradora Vale. A equipe é composta pelo Tenente José Mário Freitas Júnior e pelo Cabo Wolnei Donizete, ambos de Bauru, 
e pelo Sargento Tadeu Bergamasco Urréa, da Base de Lençóis Paulista, que irão prestar apoio as dezenas de bombeiros que 
trabalham arduamente no município desde a sexta-feira (25), data da tragédia que registra até o momento 157 mortes.

Santuário ganha novo pároco amanhã
Nascido e criado em Lençóis Paulista, Padre Adauto Martins fi cará no lugar de Monsenhor Carlos José de Oliveira, nomeado bispo de Apucarana

Vocação! É essa a palavra que de-
fi ne a vida de Adauto José Martins, 
padre que assume na noite deste do-
mingo (10) o Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, paróquia-mãe de Lençóis 
Paulista. Nascido e criado no municí-
pio, ele foi o escolhido para substituir 
o Monsenhor Carlos José de Oliveira, 
que no fi nal do ano passado foi no-
meado bispo da diocese de Apuca-
rana, no Paraná, e deixará a cidade 
em março, após fi car 22 anos à frente 
da comunidade católica local. Padre 
Adauto, atualmente com 45 anos de 
idade, será o primeiro lençoense a 
comandar uma das seis paróquias da 
cidade. Ordenado no dia 25 de janei-
ro de 2008, ele retorna para sua terra 
natal depois de passar 10 anos na Pa-
róquia Nossa Senhora Consolata, em 
São Manuel, na qual chegou no dia 8 
de fevereiro de 2009, quando ela foi 
ofi cialmente criada, e permaneceu 
até ontem (8), data em que se despe-
diu dos fi éis são-manuelenses. B1

TRANSPORTE PÚBLICO

Grecco inicia 
cadastro de 
usuários na terça

A empresa Grecco Transpor-
tadora e Turismo, que operava de 
forma emergencial e que na próxi-
ma terça-feira (12), assume defi ni-
tivamente o serviço após vencer o 
processo de licitação realizada no 
ano passado, inicia o cadastramen-
to de estudantes, idosos e porta-
dores de necessidades especiais 
(PNE) para emissão do novo cartão 
que será usado no sistema implan-
tado pela empresa. Para evitar fi -
las, a empresa defi niu as seguintes 
datas para o cadastro de cada pú-
blico: estudantes a partir da terça-
-feira (12) e idosos e PNE a partir 
do dia 4 de março. A5

FORMAÇÃO DE LÍDERES

Projeto abre inscrição 
para nova turma A2

A4

STAND UP

Hoje é dia de comédia 
na Casa da Cultura A6

A5

TERCEIRA IDADE

Conselho do Idoso 
inicia diagnóstico 
situacional local

O Conselho Municipal do Idoso de 
Lençóis Paulista iniciou o diagnóstico 
da situação da pessoa idosa no municí-
pio. Trata-se de um levantamento deta-
lhado para saber onde e como vivem as 
pessoas com 60 anos ou mais, se ainda 
estão ativas, se necessitam de cuidados 
médicos, qual a situação social, quais 
regiões da cidade se concentram mais, 
entre outros aspectos. A2

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Prazo de inscrição 
começa nessa
segunda-feira

ManobrasManobras
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MissãoMissão
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TERCEIRA IDADE

NOSSA SENHORA APARECIDA

FORMAÇÃO DE LÍDERES

Cidade LIMPEZA
Equipes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista seguem com a limpeza e manutenção de áreas públicas 
nos diversos bairros da cidade. Na quinta-feira (7) o trabalho foi feito em uma 
área próxima ao Rio da Prata, na altura do Jardim Monte Azul. Nessa sexta-
feira (8), o serviço continuou até às proximidades da Vila Antonieta.

Conselho do Idoso inicia diagnóstico situacional
Empresa contratada trabalha junto com membros da comissão de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

O Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) de Lençóis 
Paulista iniciou no dia 18 

de janeiro o projeto de diagnós-
tico da situação da pessoa idosa 
no município. Trata-se de um 
levantamento detalhado para 
saber onde e como vivem as 
pessoas com 60 anos ou mais, 
se ainda estão ativas, se neces-
sitam de cuidados médicos, qual 
a situação social, quais regiões 
da cidade se concentram mais, 
entre outros aspectos.

O projeto do diagnóstico 
situacional da pessoa idosa no 

município está sendo desenvol-
vido pela equipe de profissio-
nais da empresa ganhadora da 
licitação, Cristiano V. Camilo 
Treinamentos, da cidade de 
Agudos, que irá desenvolver nos 
próximos seis meses um projeto 
de coleta de dados quantitativos 
e qualitativos.

“O diagnóstico local a ser re-
alizado pelo Conselho Municipal 
do Idoso deve ter como referên-
cia os direitos fundamentais da 
população idosa, codificados na 
Política Nacional do Idoso e no 
Estatuto do Idoso. As informa-
ções geradas deverão permitir a 
identificação dos tipos, incidên-

cia e distribuição territorial das 
violações de direitos e dos fatores 
geradores de vulnerabilidade e 
vitimização das pessoas idosas, 
bem como as lacunas e fragilida-
des do sistema de atendimento”, 
explica a gerontóloga Nádia Pla-
cideli Ramos, membro do Conse-
lho Municipal do Idoso.

O projeto idealizado pelo 
Conselho Municipal do Ido-
so, está sendo viabilizado por 
meio do investimento ao Fundo 
Municipal do Idoso de Lençóis 
Paulista através da destinação 
de verbas das deduções do Im-
posto de Renda de pessoas físi-
cas e empresas locais. Todo o 

REUNIÃO - Encontro realizado na quarta-feira (6) reuniu membros do 
Conselho Municipal do Idoso com os profissionais da empresa de Agudos

serviços controlados pelos Esta-
dos e atuem conjuntamente, bus-
cando conhecer a realidade da 
população idosa para transfor-

má-la de maneira sustentável”, 
ressalta Ivens José Casali, novo 
presidente do Conselho Munici-
pal do Idoso de Lençóis Paulista.

Paróquia do Jardim Cruzeiro comemora 32 anos
Projeto abre inscrições para nova turma

Festa começa neste 
sábado (9) e segue 
até a quarta-feira (13)

Interessados devem 
se cadastrar pela 
internet a partir da 
segunda-feira (11)

Elton Laud

A comunidade católica 
do Jardim Cruzeiro, 
em Lençóis Paulista, 

está em festa pelo aniversá-
rio de 32 anos da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida. A 
celebração começa neste fi-
nal de semana e se estende 
até a quarta-feira (13), com 
diversas atividades religiosas 
e festivas.

Neste sábado (9), a partir 
das 20h30, após a Santa Mis-

Da Redação

O Projeto Formação de Líde-
res abre na segunda-feira 
(11) as inscrições para a 

formação de mais uma turma. 
Para participar é necessário ter 
de 13 a 16 anos, estar cursando 
o 8º ou 9º anos do Ensino Fun-
damental ou o 1º ano do Ensino 
Médio. Os interessados devem 
se inscrever no site www.proje-
tolideres.com.br/inscricoes até o 
dia 24 deste mês.

Em Lençóis Paulista desde 
2002, o Formação de Líderes 

sa, será realizado um Show de 
Prêmios no estacionamento 
da paróquia. Além de diver-
sos brindes arrecadados junto 
à comunidade, o evento tem 
como principal premiação 
a quantia de R$ 1,5 mil em 
dinheiro. No domingo (10), 
a partir das 9h30, durante a 
Santa Missa, acontece a inau-
guração do Centro de Evange-
lização e Eventos.

A parte litúrgica contem-
pla ainda a celebração do trí-
duo religioso na Igreja Matriz, 
que começa amanhã, às 19h, 
e segue na segunda-feira (11), 
dia da criação da paróquia, e 
na terça-feira (12), às 19h30. 
Na quarta-feira (13), a par-
tir das 19h30, no Centro de 

Evangelização e Eventos, será 
realizada a Missa de Ação de 
Graças pelo aniversário, com 
celebração do Padre Milton 
José Perretti.

Na programação festiva 
ainda está prevista a realiza-
ção de dois dias de quermes-
se, amanhã (10) e quarta-feira 
(13), após as missas. Amanhã 
também acontece um almoço 
mineiro a partir das 11h30. 
O cardápio conta com arroz 
branco, feijão gordo, leitoa à 
caboclinha, frango a passari-
nho, frango com quiabo, ovo 
frito, mandioca frita, torres-
mo, couve refogada e farofa. 
As adesões individuais cus-
tam R$ 25 e podem ser adqui-
ridas no local.

tem como mantenedores a 
Lwart Lubrificantes e a Lwar-
cel Celulose e já formou em 
torno de 400 jovens. O projeto 
promove aos participantes a 
possibilidade do desenvolvi-
mento de habilidades que con-
tribuem para ampliar sua visão 
de mundo, na construção de 
seu projeto de vida, liderança e 
cidadania. Os encontros possi-
bilitam a interação, o trabalho 
em equipe, autodesenvolvimen-
to, debates e a construção do 
pensamento crítico.

Para Danieli Roza, coorde-
nadora desde 2003, o projeto é 
uma oportunidade para o jovem 
desenvolver habilidades de li-
derança e aplicá-las em seu dia 
a dia.  “O projeto contribui com 
o desenvolvimento de várias 
habilidades que o adolescente 

vai aplicar em todos os aspectos 
de sua vida, em diferentes mo-
mentos e ações e isto ajuda que 
ele esteja mais preparado para 
os desafios”, comenta.

Neste ano será formada a 
17ª turma, com 30 vagas e du-
ração de 10 meses (entre março 
a dezembro), com encontros 
realizados semanalmente. Para 
participar, os jovens devem re-
alizar todas as etapas do proces-
so, desde a ficha de inscrição à 
dinâmica em grupo e entrevis-
ta. Os resultados, bem como, a 
convocação para participar de 
cada etapa é comunicada aos 
inscritos por meio de carta en-
viada às escolas e e-mail cadas-
trado na ficha. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (14) 3264-8888 e (14) 
99799-1571 (WhatsApp).

desenvolvimento do projeto está 
sendo acompanhado por uma 
comissão do Conselho através 
das reuniões no município.

“Demos um avanço com iní-
cio do diagnóstico situacional. 
Através dessa formulação será 
possível a implantação de polí-
ticas públicas para o envelheci-
mento em nossa cidade. Para que 
esse desafio seja adequadamente 
enfrentado, é preciso que os 
Conselhos dos Direitos do Idoso 
e as políticas setoriais existentes 
em cada município, como a saú-
de, assistência social, educação, 
cultura, esportes e lazer, trans-
portes, moradia, acessibilidade, 
trabalho e renda, entre outras so-
mem forças, articulem-se com os 



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2019 • A3

Opinião
PARA PENSAR
 “Você só precisa fazer algumas poucas 

coisas certas na vida - desde que não faça 
muitas erradas”

Warren Buffett.

FRASE
 “Venho com o coração aberto para acolher a todos e também já me sinto 

acolhido pela comunidade. Chego para somar com os outros padres da cidade e 
continuar evangelizando”

Adauto José Martins, novo pároco do Santuário Nossa Senhora da Piedade.
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É hora de pensar no futuro

O ECO traz na página ao lado 
uma informação bastante 
relevante sobre o início do 

diagnóstico da situação da pes-
soa idosa em Lençóis Paulista, 
capitaneado pelo Conselho Mu-
nicipal do Idoso. O levantamen-
to pretende criar um panorama 
detalhado sobre o tema, abor-

dando diversos aspectos.
O resultado do trabalho 

deve permitir que o poder 
público e demais agentes 
ligados direta ou indireta-
mente à garantia dos direi-
tos dos idosos identifiquem 

os principais problemas. 
Certamente este é um gran-

de passo para a implemen-
tação de políticas públicas 

eficientes, afinal, só se comba-
te bem um problema quando 
ele é conhecido.

Estima-se que até 2050 a 
população idosa deva triplicar 
no país. Precisamos nos per-
guntar se estamos preparados 
ou pelo menos nos preparando 
para lidar com o envelhecimen-
to da população, que caminha 
em ritmo acelerado devido ao 
aumento da expectativa de 
vida e à diminuição da taxa de 
fecundidade. Nossos sistemas 
de saúde pública, assistência 
social e demais setores que 
prestam atendimento aos nos-
sos ‘velhinhos’ conseguirão su-
prir suas necessidades daqui a 
30 anos?

MAIS UMA
O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) 
foi condenado na últi-
ma quarta-feira (6) a 
12 anos e 11 meses por 
corrupção e lavagem de 
dinheiro no processo da 
Lava Jato que apura se 
ele recebeu propina por 
meio da reforma de um 
sítio localizado em Ati-
baia, no interior de São 
Paulo. A sentença da 
juíza substituta Gabriela 
Hardt, da primeira ins-
tância, é a segunda que 
condena Lula na Opera-
ção Lava Jato no Paraná. 
A defesa disse que re-
correrá da decisão.

PROPINA
A juíza afi rma que o 

ex-presidente tinha ci-
ência do pagamento de 
propina ao PT e sabia 
que parte dos valores 
seria usado para o bene-
fício dele. Segundo ela, 
ele era responsável pela 
indicação dos diretores 
da Petrobras, que foram 
fundamentais para a sis-
tematização do esquema 
criminoso. A magistrada 
diz ainda que apesar de 
a defesa tentar diminuir a 
credibilidade dos depoi-
mentos do processo, as 
declarações são confi r-
madas por documentos e 
relatórios de auditoria.

ABUNDANTE PROVA
Ao comentar as re-

formas realizadas pela 
OAS na cozinha do sítio, 
Hardt cita outros ele-
mentos que comprovam 
que as reformas foram 
pagas a pedido de Lula. 
“Além da abundante 
prova testemunhal re-
latando a reforma na 
cozinha, executada e 
custeada pela OAS a pe-
dido do ex-presidente, e 
seguindo as orientações 
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A (trágica) falta de 
fi scalização e manutenção

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves
é dirigente da Aspomil (Associação 

de Assistência Social dos Policiais Milita-
res de São Paulo) 

Os bombeiros ainda procuram por 
182 desaparecidos e já retiraram 
157 mortos da lama de Brumadinho 

(MG) e as investigações sobre o acidente 
buscam as causas e, principalmente, se 
houve negligência da operadora da bar-
ragem rompida. Outras cidades mineiras 
com barragens de rejeitos temem ocor-
rências do gênero. Tudo isso três anos 
depois de um sinistro igual ter produzido 
19 mortos, um desaparecido, desabriga-
do famílias, cessado negócios e ainda 
não ter chegado à devida reparação. 
Mas, além das barragens – de mineração 
e de água – espalhadas por todo o país, 
temos outros problemas estruturais. Nas 
últimas horas, morreram seis pessoas 
atingidas pela chuva no Rio de Janeiro 
e 10 jovens jogadores do time de base 
que dormiam no centro de treinamen-
to do Flamengo, que pegou fogo. São 
episódios que exigem a mais completa 
apuração, não só para punir negligentes, 
mas principalmente para evitar que se 
repitam.

A questão das barragens está em 
apuração. Mas os riscos das edifi cações 
ainda constituem um grande ponto de 
interrogação. Após a tragédia da Boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro de 
2013 - onde 242 jovens morreram, alguns 
responsáveis pela fi scalização foram pu-
nidos e outros ainda são processados 
- levantou-se o grave problema dos mi-
lhares de prédios funcionando em todo 
o território nacional sem os laudos de 

vistoria técnica contra incêndio. Durante 
um tempo falou-se sobre o problema, 
mas depois que o tema saiu da pauta 
da mídia, ninguém sabe se a anomalia 
foi corrigida. Principalmente nos imóveis 
de grande circulação de pessoas, como 
escolas, teatros e sedes de serviços e 
repartições, muitos deles pertendentes 
à União, aos estados e aos municípios. 
Agora vemos dez jovens morrendo num 
centro de treinamento desportivos in-
cendiado. É preciso ver em que condi-
ções funcionava o prédio e o que de tão 
extraordinária aconteceu para impedir a 
vítimas de abandonar a área do sinistro.

Outra inconformidade que exige pro-
vidências está nas enchentes urbanas 
que frequentemente causam prejuízos e 
muitas vezes levam a perdas humanas. 
O poder público tem o dever de fi scalizar 
e zelar pelo uso regular da estrutura sob 
sua jurisdição. Prefeituras, Estado e até 
o governo federal, que cobram impostos 
pela circulação de veículos, atividades 
econômicas e ocupação do solo, têm de 
garantir sua normalidade e estabilidade. 
É monstruoso o volume de lixo encontra-
do nas galerias pluviais que, entupidas, 
provocam inundações. Os governos têm 
o dever de zelar pelo uso correto do solo 
e das instalações, coibir as atividades ir-
regulares ou predatórias. Muitos dos que 
ocupam áreas indevidamente ou jogam 
lixo na rede hidráulica acabam sendo as 
vítimas do próprio desleixo.

Não basta o poder público construir 
viadutos, ruas, avenidas, redes de escoa-
mento de águas e outras obras. É preciso 
fazer sua manutenção e fi scalizar para 
evitar o seu uso predatório. Sem isso, a 
vida será, cada dia, mais caótica...
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 2 Uma bússola do bem
José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente uni-

versitário, palestrante e conferencista

Morreu Kofi  Annan. O legendário 
Secretário-Geral da ONU e Prê-
mio Nobel da Paz, articulador 

das boas causas e raríssimo exemplar 
de humanismo nesta era em que a hu-
manidade escancara suas fi ssuras mo-
rais. Kofi  Annan foi um daqueles “mo-
mentos supremos” a que Stefan Zweig 
fez referência. Instante em que a espé-
cie racional refulge, faz brilhar um espe-
cialíssimo talento, para sinalizar aos de-
mais seres pensantes que a vocação de 
cada um deve ser a busca permanente 
da perfectibilidade.

O descortino, lucidez e discernimen-
to do ganense nascido em 8.4.1938 e 
falecido aos oitenta anos, em 18.8.2018, 
privilegiou a ONU durante uma década: 
de janeiro de 1997 a janeiro de 2007.

Foi um combativo, mas sereno de-
fensor dos direitos humanos. Ao se des-
pedir da Secretaria Geral da Organização 
das Nações Unidas, indicou o que mais 
afl igia o mundo: uma economia mundial 
injusta, a desordem mundial e o despre-
zo generalizado pelos direitos humanos 
e do Estado de Direito, que ele acredita-
va “não ter resolvido, mas aguçado” du-
rante seu tempo como Secretário-Geral. 
Ele também apontou a violência na Áfri-
ca, e o confl ito árabe-israelense como 
duas grandes questões que justifi cam 

atenção de todo o planeta.
Durante sua gestão, a questão dos 

refugiados não era tão grave como é 
hoje. Mas ele chegou a lamentar que 
a União Europeia, em lugar de se unir 
mais e se recordar de que também os 
europeus tiveram de se refugiar duran-
te sua História, tenha evidenciado tan-
tas divisões em lugar de se tornar ainda 
mais coesa. Lembrou que, àquela épo-
ca, eram os sírios os que fugiam. Remo-
tamente, foram os próprios europeus. 
Quem será o refugiado de amanhã?, 
indagava.

Hoje, os refugiados encontram res-
trições em vários Países europeus e 
cresce a resistência ao acolhimento, 
assim como no Brasil exista quem não 
queira receber os venezuelanos em 
fuga de sua Pátria destruída.

O problema das migrações só tende 
a crescer em virtude de tantas causas, 
das quais não é a menor o aquecimento 
global, as mutações climáticas e o de-
saparecimento da água doce. Mas tam-
bém continuam as guerras intestinas, 
os fratricídios disseminados. As perse-
guições políticas e religiosas. 

Kofi  Annan deixa um legado imenso. 
Deveria ser cultuado em todas as Na-
ções e em todos os espaços. Acima de 
tudo, sua consciência sensível e solidá-
ria deveria ser o padrão no projeto de 
formação de gerações menos egoístas 
e consumistas do que as que parecem 
se avizinhar.

de sua falecida esposa, 
há diversos outros ele-
mentos de prova que já 
haviam sido anexados 
junto com a denúncia”, 
destaca a juíza.

INTERDITADO
A juíza também de-

terminou o confi sco do 
sítio e estabeleceu o va-
lor mínimo de reparação 
de danos causados de 
R$ 85 milhões. Ela ainda 
decretou a interdição de 
Lula para o exercício de 
cargo ou função pública 
pelo período equivalente 
ao dobro da pena esta-
belecida. A medida atin-
ge ainda os outros con-
denados por lavagem de 
dinheiro – Léo Pinheiro, 
José Carlos Bumlai, Emílio 
Odebrecht, Alexandrino 
Alencar, Carlos Paschoal, 
Emyr Dinis, Roberto Tei-
xeira, Fernando Bittar e 
Paulo Gordilho.

SAGA
O ex-presidente está 

preso desde o dia 7 de 
abril de 2018, em Curitiba, 
onde cumpre pena de-
terminada pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4), em Porto 
Alegre (RS), por conta da 
acusação de corrupção 
passiva e lavagem de 
dinheiro em outro caso, 
o do triplex do Guarujá, 
no litoral de São Paulo. A 
pena da condenação em 
segunda instância, de-
terminada pelos desem-
bargadores no dia 24 de 
janeiro do ano passado 
foi de 12 anos e um mês 
de prisão. 

MORO
Em junho de 2017, 

Lula já havia sido con-
denado a nove anos e 
seis meses de prisão, 
em primeira instância, 
pelo então juiz Sergio 

Moro - hoje ministro da 
Justiça e Segurança Pú-
blica do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), que na 
época era o responsável 
pela Lava Jato na primei-
ra instância. O petista é 
acusado de ter recebido 
como forma de propina 
o referido apartamento 
de três andares no litoral 
paulista, que foi comple-
tamente reformado pela 
empreiteira OAS. 

RECURSO
Em relação à segunda 

condenação, o ex-presi-
dente ainda pode recor-
rer da sentença, como 
já sinalizou que fará sua 
defesa. No TRF-4, os de-
sembargadores podem 
repetir o que houve no 
caso do processo do tri-
plex e aumentar a pena, 
diminuí-la, mantê-la, 
ou até mesmo absolver 
Lula. Se a pena for man-
tida em 12 anos e 11 me-
ses, somando com os 12 
anos e um mês da sen-
tença anterior, o petista 
acumularia condenação 
a 25 anos de prisão.

TEM MAIS
Como até o momento 

Lula cumpriu nove me-
ses em Curitiba, resta-
ria ainda 24 anos e três 
meses de pena se não 
houvesse nenhuma alte-
ração com o julgamento 
do TRF-4. Como o recur-
so ainda pode demorar 
um pouco para ser julga-
do, o total da pena a ser 
cumprida deve diminuir 
um pouco mais. Vale 
lembrar que ele ainda é 
réu em outro processo 
que apura se ele rece-
beu vantagens por meio 
de um apartamento e 
de um terreno onde se-
ria construída a sede do 
Instituto Lula. A obra não 
saiu do papel.
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Esporte SEM CHANCE
A Nike projetou reeditar o branco na camisa reserva do Barcelona, assim 
como era até os anos 70. Mas a ideia não irá adiante por um motivo simples: a 
diretoria catalã não quer associar as cores do Real Madrid, seu maior rival, ao 
seu uniforme. As informações são do jornal “Mundo Deportivo”, que publicou 
um desenho do modelo sugerido pela fornecedora de material esportivos.

RESISTÊNCIA

ESPORTES RADICAIS

BOREBI

Amanhã tem Copa Interior de 
Triathlon, Duathlon e Aquathlon
Competição acontece na região do Parque do Povo; diversas ruas serão interditadas

Elton Laud

Pelo terceiro ano consecu-
tivo Lençóis Paulista está 
no circuito da Copa Inte-

rior de Triathlon, Duathlon e 
Aquathlon. Neste domingo (10), 
a cidade recebe a etapa que 
abre a temporada 2019, com a 
presença de centenas de atletas 
de todo o estado de São Paulo. 
A competição será realizada na 
estrutura montada no Recinto 
de Exposições José Oliveira 
Prado (Facilpa), no Parque 
do Povo e ruas e avenidas do 
Jardim Itamarati e da Vila da 
Prata, que serão parcialmente 
interditadas para a realização 
das provas.

Promovida pela empresa 
Chelso Sports com apoio da Se-
cretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista, a Copa 
Interior de Triathlon, Duathlon 
e Aquathlon será disputada em 
três modalidades em cada um 
dos esportes: fitness, com per-
cursos mais curtos para atletas 
iniciantes; sprint, mais extenso 
e indicado para atletas expe-

CIRCUITO - Cidade recebe competição pelo terceiro ano consecutivo; na foto etapa realizada no ano passado

rientes; e o olímpico, que segue 
o modelo das competições de 
alto rendimento e é voltado aos 
atletas profissionais.

A entrega dos kits acontece 
hoje (9), das 13h às 16h, e ama-
nhã (10), das 5h40 às 9h30. A 
primeira largada está marcada 
para as 7h, no triathlon, dua-
thlon olímpico. A última larga-
da está marcada para as 10h30, 
no aquathlon fitness. Após a 

disputa das provas será realiza-
da a cerimônia de premiação, 
com a entrega dos troféus e me-
dalhas aos primeiros colocados 
em cada modalidade.

TRÂNSITO
Por conta da realização da 

prova, diversas ruas e avenidas 
serão interditadas parcial ou 
totalmente a partir das 6h40. 
A mudança afeta vias da região 

dos jardins Itamaraty e Europa 
e da Vila da Prata. As interdi-
ções acontecem nas avenidas 
Lázaro Brígido Dutra, Marino 
de Santis e Maracatins e nas 
Ruas Olavo Bilac, José Veloso, 
bem como os respectivos pon-
tos de acesso. Os moradores do 
Jardim Itamaraty com destino 
ao centro da cidade e demais 
bairros devem utilizar a Aveni-
da Osaka e a Rua Tupinambás.

Pista da Cecap recebe Campeonato Regional de Skate
Competição marcada para este domingo (10) deve reunir atletas de diversas cidades

Elton Laud

Skatistas de toda a região se 
reúnem em Lençóis Pau-
lista neste domingo (10), 

quando a cidade sedia a 9ª edi-
ção do Campeonato Regional 
de Skate, que acontece na pista 
da praça Maria Batista dos San-
tos, na Cecap. A competição, 
promovida pelo projeto Skate 
em Ação com apoio da Secre-
taria de Esportes e Recreação, 
seria disputada no início de ja-
neiro, mas precisou ser adiada 
por conta do mau tempo.

Segundo o professor Rangel 
Norato, que coordena o projeto 
Skate em Ação, o campeonato 
deste domingo será disputado 
em três diferentes categorias: 

É AMANHA - Campeonato de 
Skate movimenta pista da Cecap 
neste domingo (10)

Mirim (quatro a 13 anos), Ini-
ciante (acima de 14 anos) e 
Amador (idade livre). Todos 

os atletas participantes terão as 
exibições acompanhadas e jul-
gadas por uma banca composta 

por juízes convidados.
Os interessados em parti-

cipar podem se inscrever no 
dia do evento, antes do iní-
cio das provas, previsto para 
as 9h. 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.

Rodada defi ne últimos classifi cados para as quartas de fi nal

XX de Janeiro 
enfrenta Red Bull; 
Borebi Sub-20 
encara Caiuby FC

Elton Laud

A manhã deste domingo 
(10) será de decisão 
na vizinha cidade de 

Borebi, que recebe os dois 
últimos jogos da primeira 
fase do 3º Campeonato Re-
gional de Futebol Amador. 
Os confrontos, que serão 
disputados no Estádio Mu-

nicipal Antonio Carlos Vaca, 
colocam em campo equipes 
dos grupos A e C. Abrindo 
a rodada, às 8h, pelo Grupo 
A, jogam XX de Janeiro (Ma-
catuba) e Red Bull (Bauru); 
na sequência, às 10h, pelo 
Grupo C, se enfrentam Bore-
bi Sub-20 e Caiuby FC (Boa 
Esperança do Sul).

Até o momento, a com-
petição promovida pela As-
sociação de Árbitros de São 
Manuel e Região (AASMR) 
com apoio da Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) 
e da Prefeitura Municipal 
de Borebi, tem seis equipes 
garantidas na próxima fase, 

todas com seis pontos: XX de 
Janeiro e Açaí (Lençóis Pau-
lista), no Grupo A; Borebi e 
Expressinho (Lençóis Paulis-
ta), no Grupo B; e Grêmio 
Cecap (Lençóis Paulista) e 
Caiuby FC, no Grupo C.

Três equipes ainda estão 
no páreo pelas duas vagas 
restantes: Botafogo (Agu-
dos), no Grupo B; Red Bull 
e Borebi Sub-20. O time agu-
dense tem quatro pontos e 
já disputou seus três jogos, 
precisando torcer contra os 
dois concorrentes, que tem 
três pontos e jogam amanhã. 
Para o Red Bull basta um 
empate para garantir a clas-

sificação. O sub-20 de Bore-
bi, por sua vez, tem que ven-
cer ou empatar e torcer por 
uma derrota dos bauruenses.

De acordo com a orga-
nização, os confrontos das 
quartas de final serão defi-
nidos com base na pontua-
ção geral das oito equipes 
classificadas - além dos 
dois primeiros de cada gru-
po avançam os dois melho-
res terceiros colocados. Os 
primeiros da tabela enfren-
tarão os últimos colocados: 
1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º 
e 4º x 5º. Os jogos estão 
previstos para o próximo 
domingo (17).

Grêmio Cecap goleia na 
estreia da Copa Lençóis

Jogos do Campeonato Regional 
serão disputados no Nenzão

Em jogo disputado na última quarta-feira (6), 
equipe venceu o União B13 por 8 a 0

Amadeu Artioli foi interditado após estragos 
causados pela tempestade do último sábado (2)

Elton Laud

O Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lo-
renzetti Filho (Tonicão) 

recebeu na noite da última 
quarta-feira (6) dois confron-
tos válidos pela terceira ro-
dada da edição 2019 da Copa 
Lençóis de Futsal, que colo-
caram em quadra as equipes 
do Grupo 4. O destaque foi o 
Grêmio Cecap, que goleou a 
representação do União B13 
pelo placar de 8 a 0. Na ou-
tra partida, o Reduto, atual 
campeão da Série Prata (em 
2018 a equipe se chamava Lar 
Doce Bar), derrotou o Atléti-
ko Kaju por 6 a 4.

A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulis-
ta teria sequência na noite de 
ontem (8), com dois jogos vá-
lidos pelo Grupo 1. Às 19h30, 

o Zoio FC enfrentaria o atual 
campeão da Série Ouro, San-
ta Luzia; na sequência, às 
20h20, entrariam em quadra 
Unidos da Vila e UME. Na 
segunda-feira (11), pelo Gru-
po 2, às 19h30, o Unidos do 
Júlio Ferrari enfrenta o De-
sacreditados; em seguida, às 
20h20 jogam Santa Catarina e 
Atlético Lençóis.

Vale lembrar que na pri-
meira fase as 16 equipes 
inscritas estão divididas em 
quatro grupos de quatro, 
nos quais todos se enfren-
tam entre si na disputa pela 
classificação. Assim como 
nas duas edições anteriores, 
a partir da segunda fase, o 
campeonato se divide em 
duas divisões: a Série Ouro, 
composta pelos oito melhores 
times (dois de cada grupo), e 
a Série Prata, disputada pelos 
demais participantes.

Elton Laud

Com o Estádio Municipal 
Amadeu Artioli interdi-
tado por conta dos estra-

gos causados pela tempestade 
que atingiu Macatuba no últi-
mo sábado (2), o Campeonato 
Regional de Futebol Amador 
promovido pela Secretaria de 
Esportes, Lazer e Turismo da 
cidade vizinha terá sequência 
no campo do Centro Esporti-
vo Celso Monteiro (Nenzão). 
A competição, que teve a 
rodada da semana passada 
cancelada devido ao impasse, 
será retomada neste domingo 

(10), com jogos válidos pelos 
grupos C e D.

Abrindo a rodada, às 8h, 
pelo Grupo D, tem confronto 
lençoense entre Capital FC e 
Asa Branca. Às 10h, pela mes-
ma chave, jogam Shakhtar (Ma-
catuba) e Atlético Lençóis. No 
período da tarde, às 14h, pelo 
Grupo C, o CSK (Macatuba) 
mede forças com o Grêmio Ce-
cap (Lençóis Paulista). Às 16h, 
pela mesma chave, entram em 
campo Santa Luzia (Lençóis 
Paulista) e Renegados (Maca-
tuba). As partidas que seriam 
disputadas na semana passada 
serão remarcadas.

BASQUETE TRÊS - A Secretaria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista promove neste sábado (9) a primeira edição do 
Festival Sidelpa de Basquete Três Feminino. As atletas interessadas 
em participar do festival devem se inscrever a partir das 7h na 
quadra da Sidelpa (ao lado do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti), 
local onde serão disputados os jogos. A competição será disputada 
nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e adulto. As três 
primeiras equipes em cada categoria recebem medalhas. A 
organização do evento também vai distribuir frutas às atletas que 
participam do festival.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano
DEDETIZAÇÃO
Na próxima semana, entre a segunda-feira (11) e a quarta-feira (13), o Cemitério Municipal Alcides 
Francisco estará fechado para receber o serviço de dedetização. A Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, que é a responsável pelo serviço, informa que para que o trabalho de aplicação do veneno 
obtenha maior efi cácia, entre a quinta-feira (14) e o domingo (17) estará suspensa a lavagem de 
túmulos. Em caso de chuvas nesse período, novas datas serão defi nidas para a dedetização.

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

Obituário
Antonio Carlos Monteiro Suzanna faleceu na sexta-feira (8) aos 26 anos em 
Lençóis Paulista
Elisangela Aparecida Macome faleceu na sexta-feira (8) aos 44 anos em 
Lençóis Paulista
Davina Boaventura faleceu na sexta-feira (8) aos 88 anos em Lençóis 
Paulista
Maria Idalgo de Oliveira faleceu na sexta-feira (8) aos 98 anos em Lençóis 
Paulista
Pelegrino Nelli Netto faleceu na quarta-feira (6) aos 69 anos em Lençóis 
Paulista
Antonio Fernandes da Silva faleceu na terça-feira (5) aos 60 anos em Lençóis 
Paulista
Givaldo Alves Santos faleceu na terça-feira (5) aos 43 anos em Lençóis 
Paulista
Anizia dos Santos Constante faleceu na segunda-feira (4) aos 89 anos em 
Macatuba
José Marçulo faleceu na segunda-feira (4) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Magdalena Radiqui Lima faleceu na segunda-feira (4) aos 93 anos em 
Lençóis Paulista
Virginia Romani Marques faleceu no domingo (3) aos 92 anos em Lençóis 
Paulista
Gertrudes Celestino Nunes faleceu no sábado (2) aos 75 anos em Lençóis 
Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 58,30.

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

Decreto Executivo 021 de 14.01.2019……....Dispõe sobre a suplementação de 
verbas no valor de R$ 400.000,00 para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos – 
SAAE.
Decreto Executivo 053 de 31.01.2019……....Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 661.380,33.
Decreto Executivo 054 de 31.01.2019……...…Dispõe sobre a modificação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 055 de 31.01.2019……...…Designa Eliane Cristina Leme para 
movimentar a conta Poderes Públicos – Meio Ambiente no período de 6 de fevereiro 
a 8 de março de 2019.  
Decreto Executivo 056 de 1º.02.2019…….…Dispõe sobre a nomeação dos membros 
da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 057 de 1º.02.2019……....Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 165.000,00.
Decreto Executivo 058 de 1º.02.2019…….…Considera Maria Figueira de Souza, 
Governadora do Lions Clube – Distrito LC-8, hospede oficial do Município.
Decreto Executivo 059 de 1º.02.2019….……..Altera e consolida a composição da 
Comissão Municipal de Emprego.
Decreto Executivo 060 de 1º.02.2019….……..Exonera Sheila Cristina Bonato da 
função gratificada de Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão e a designa 
para a função gratificada de Coordenador de Controle e Conservação do Patrimônio.
Decreto Executivo 061 de 4.02.2019….……..Designa Fernando Moretto para a 
função gratificada de Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão. 
Portaria 139 de 7.02.2019……….....Autoriza Bruno Rondon Ribeiro a utilizar o 
Teatro Municipal Antonia Adélia Segalla Lorenzetti.
Portaria 140 de 8.02.2019………..Nomeia Gisele Maria dos Anjos Moreto para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Português.
Portaria 141 de 8.02.2019………..Nomeia Gislaine Aparecida Gomes para a função 
temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 142 de 8.02.2019…....…..Nomeia Seleide Cristina Pereira para a função 
temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 143 de 8.02.2019….…….Nomeia Flávio Simplício Machado para o cargo 
de Contador.
Portaria 144 de 8.02.2019………..Nomeia Hudson Vagner Leite para o cargo de 
Agente Administrativo.
Portaria 145 de 8.02.2019……….Autoriza o Lions Clube de Lençóis Paulista a 
utilizar o Teatro Municipal Antonia Adélia Segalla Lorenzetti.
Portaria 146 de 8.02.2019……….Torna sem efeitos a Portaria n.º 094 de 28 de 
janeiro de 2019 – Kátia Lidiane de Campos.
Portaria 147 de 8.02.2019……….Torna sem efeitos a Portaria n.º 105 de 28 de 
janeiro de 2019 – Aline Ricardo Melli.

Lençóis Paulista, 8 de fevereiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Grecco inicia cadastro de 
usuários para emissão de cartão
Convocação é para estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais

Da Redação

A empresa Grecco Trans-
portadora e Turismo, 
que operava de forma 

emergencial e que na próxima 
terça-feira (12), assume definiti-
vamente o serviço após vencer 
o processo de licitação realizada 
no ano passado, inicia o cadas-
tramento de estudantes, idosos 
e portadores de necessidades 
especiais (PNE) para emissão 
do novo cartão que será usado 
no sistema implantado pela 
empresa. Para evitar filas, a 
empresa definiu as seguintes 
datas para o cadastro de cada 
público: estudantes a partir da 
terça-feira (12) e idosos e PNE 
a partir do dia 4 de março. Por 
um prazo de 60 dias, ou seja, 
até o dia 12 de abril, a empre-
sa informou que vai aceitar os 
passes de papel e também as 
carteirinhas emitidas pelo CAC 
(Centro de Atendimento ao Ci-
dadão), que a partir dessa data 
também não vai mais emitir 
esse documento.

CADASTRO - Usuários devem se dirigir ao guichê da Grecco, que fica no 
Terminal Rodoviário do Centro de Lençóis Paulista

“A Grecco adequou todos 
os ônibus para trabalhar com 
a bilhetagem eletrônica. Não 
será mais utilizado o passe de 
papel e a carteirinha emitida 
pela Prefeitura. Com o novo 
sistema será necessário que os 
estudantes, idosos e pessoas 
com necessidades especiais fa-
çam o seu cadastro conforme o 
cronograma definido pela em-

presa”, declarou o secretário 
de Planejamento, Júlio Antô-
nio Gonçalves.

Para fazer o cadastro, os 
usuários devem se dirigir ao 
guichê da Grecco, que fica no 
Terminal Rodoviário do Cen-
tro de Lençóis Paulista, das 
8h às 11h30 e das 13h00 às 
17h30. Com o cartão, idosos 
com mais de 60 anos e pesso-

as com necessidades especiais 
utilizam o circular de graça, e 
os estudantes pagam metade 
do valor do bilhete que per-
manece em R$ 3,25.

DOCUMENTOS
Para efetuar o cadastro, é 

preciso apresentar cópias de 
CPF e RG, Cartão Cidadão 
(municipal) e comprovante 
de endereço - somente será 
aceito do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (SAAE). Os 
estudantes também precisam 
apresentar cópia de uma de-
claração escolar que comprove 
a matricula. Os portadores de 
necessidades especiais devem 
apresentar o Cartão Transpor-
te Cidadão-PNE, que pode ser 
solicitado na Central de Regu-
lação da Prefeitura Municipal 
(Avenida Brasil, 802, no Cen-
tro). A emissão da primeira via 
do cartão será gratuita. Em caso 
de dúvidas sobre a emissão do 
cartão, o usuário pode ligar di-
retamente na Grecco, no telefo-
ne (14) 3436-1700.

Inscrições para o auxílio-transporte começam na segunda-feira (11)

Prazo termina no dia 20 deste mês; documentos devem ser apresentados na Assistência Social

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista inicia 
na segunda-feira (11), 

por meio da Secretaria de As-
sistência Social, o período de 
inscrições para os estudantes 
interessados em obter o auxílio-
-transporte. Com o objetivo de 
facilitar para que os estudantes 
reúnam os documentos neces-
sários o mais rápido possível, a 
Prefeitura divulga abaixo a re-
lação desses documentos, além 
de esclarecimentos sobre possí-
veis dúvidas dos estudantes. O 
prazo para a inscrição no site 
termina no dia 20 de fevereiro.

“Pedimos que os estudantes 
fiquem atentos aos prazos es-
tipulados pela Prefeitura para 
solicitar o auxílio-transporte. 
A inscrição no site começa no 

AUXÍLIO-TRANSPORTE - Após fazer o cadastro, estudantes devem 
apresentar documentação na Secretaria de Assistência Social

dia 11 e termina no dia 20. 
Já a entrega dos documentos 
na Secretaria de Assistência 
Social é a partir do dia 14 de 
fevereiro, inclusive no sábado, 
dia 16 com plantão das 9h às 

12h. São diversos documentos 
necessários, lembrando que o 
comprovante de matrícula deve 
ser original, com carimbo e as-
sinatura da instituição”, infor-
ma o secretário de Assistência 

Social, Ney Góes.
Para fazer sua inscrição, o 

estudante deve entrar no site da 
Prefeitura Municipal (www.len-
coispaulista.sp.gov.br) e acessar 
seu cadastro por meio do Portal 
do Conecta Lençóis, que fica 
logo na parte superior do site. 
Depois de fazer sua inscrição 
o estudante deve providenciar 
todos os documentos listados 
abaixo e levar na Secretaria de 
Assistência Social entre os dias 
14 e 21 de fevereiro, incluindo o 
sábado (16).

Lembrando que no dia 21, 
não poderão mais ser feitas ins-
crições, apenas entrega de docu-
mentos, pois o sistema já estará 
fechado. O horário de atendimen-
to na Secretaria para recebimento 
da documentação é das 8h30 às 
16h30 de segunda a sexta, e no 
sábado (16), das 9h às 12h.

VEJA QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

DOCUMENTOS INDIVIDUAIS DO ESTUDANTE
Declaração de matrícula original expedida pela instituição 

de ensino
Histórico escolar original, com notas, frequência e ma-

térias aprovadas e reprovadas expedido pela instituição de 
ensino

Fotografi a 3x4
Comprovante de Residência atualizado, podendo ser con-

ta de energia, água ou telefone no nome dos pais, responsá-
veis ou do aluno (cópia)

DOCUMENTOS PESSOAIS DO ALUNO 
E DOS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR

CPF, RG ou CNH (cópia)
Comprovante de renda do aluno e dos membros do núcleo 

familiar
Carteira de Trabalho - Página da foto e identifi cação, do 

último registro e da página seguinte ao último registro (cópia)
Holerite ou extrato de pagamento (cópia)

Extrato da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 
ou Declaração informando isenção (cópia)

Declaração de rendimentos de aplicações fi nanceiras, 
arrendamentos, aluguéis, royalties, retiradas pró-labore e 
direitos autorais (cópia)

No caso de pais separados apresentar documento com-
probatório de pensão alimentícia (cópia)

Se for casado ou união estável trazer comprovante de 
renda do cônjuge (cópia)

No caso dos pais, responsáveis e cônjuge serem aposen-
tados, comprovar renda (cópia)

Declaração expressa do estudante e dos pais, responsá-
veis e cônjuge autorizando a Prefeitura Municipal a solicitar 
o CNIS junto ao INSS

No caso do estudante, pais, responsáveis e cônjuge serem 
empregadores (individual ou sócio), apresentar declaração, 
sob as penas da lei, do valor da retirada da empresa (original)
No caso do estudante, pais, responsáveis e cônjuge serem 

trabalhadores autônomos ou informais, apresentar decla-
ração, sob as penas da lei, de ganho mensal (original)

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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O Vaticano II, por meio da 
Constituição Dogmáica 
Lumen Gentium, nos en-

sina que Jesus Cristo edifi cou a 
Igreja tendo enviado os Após-
tolos como Ele fora enviado do 
Pai (cf Jo 20,21); e quis que os 

Bispos, legítimos sucessores apostólicos, fossem 
pastores na Sua Igreja até ao fi m dos tempos. Para 
que se perpetue a Unidade da sua Igreja, desde 
os tempos apostólicos constituiu Pedro como sinal 
de perpétuo e visível da unidade da fé e da co-
munhão. Neste sentido, temos nos Bispos a clara 
defi nição de sucessores dos apóstolos; no Papa, a 
continuidade da missão petrina de Vigário de Cris-
to; ambos como governadores da casa de Deus; 
por fi m, tem a origem da sua missão na missão 
do próprio Cristo, o Apóstolo, isto é, enviado do 
Pai (LG 18). 

Dessa forma, a missão divina que Cristo con-
fi ou ao grupo dos 12 durará até o fi m dos tempos, 
por meio dos sucessores apostólicos, sociedade 
hierarquicamente constituída pelos apóstolos. Os 
Apóstolos, dessa forma, não apenas estabelece-
ram ministros auxiliares, mas confi aram seus ime-
diatos colaboradores, como em testamento, o en-
cargo de complementarem e confi rmarem a obra 
que eles começaram, recomendando-lhes que 
velassem por todo o rebanho, sobre o qual o Es-
pírito Santo os restabelecerá para apascentarem a 
Igreja de Deus (At 20,28). Os apóstolos ordenaram 
que, após a sua morte, seu ministério fosse assu-
mido por outros homens experimentados. Desta 
forma, temos entre os vários ministérios, o minis-
tério episcopal, conforme consta a Tradição, como 
o principal ministério, pois consiste na sucessão 
ininterrupta do múnus apostólico. Conforme nos 
testemunha Santo Irineu, dessa maneira a tradi-
ção apostólica é manifestada em todo mundo e 
guardada por aqueles que pelos Apóstolos foram 
constituídos Bispos e seus sucessores (LG 20). 

Essa doutrina da Autoridade Episcopal, como 
legítimos sucessores dos apóstolos, existe desde 
os primórdios da história da Igreja. Ela é atestada 
pelos Padres da Igreja, tais como: Clemente Ro-
mano, Inácio de Antioquia, Santo Irineu e Tertu-
liano. 

José Miguel Arraiz, no Artigo Pais da Igreja e a 
Sucessão Apostólica, fornece-nos o seguinte texto 
extraído da Carta de São Clemente Romano: 

[...] Por tal motivo e como tivessem pleno co-
nhecimento do porvir, estabeleceram os acima 
mencionados e deram, além disso, instruções no 
sentido de que, após a morte deles, outros ho-
mens comprovados lhes sucedesse em seu minis-
tério[...]. 

Arraiz acrescenta ainda outros textos dos refe-
ridos Padres da Igreja, cito o trecho da Tratado de 
Irineu de Lião contra as heresias (3,1): 

Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi ma-
nifestada no mundo inteiro, pode ser descober-
ta em toda Igreja por todos os que queiram ver 
a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos 
que foram estabelecidos nas igrejas pelos apósto-
los e os seus sucessores até nós; e eles nunca en-
sinaram nem conheceram nada que se parecesse 
com o que essa gente vai delirando. [...]

Dessa forma, por meio do magistério recente 
da Igreja, postulado na Constituição Dogmática 
Lumen Gentium e por meio do testemunho do 
Padres da Igreja, vemos na imagem do Episcopa-
do Católico a sucessão ininterrupta da sucessão 
apostólica. São, portanto, nossos Bispos legítimos 
sucessores apostólicos, que em Comunhão com o 
Bispo de Roma, sucessor de Pedro, são chamados 
a manter a unidade da Fé da Igreja, anunciando o 
Evangelho e dispensando os Sacramentos para a 
Salvação do mundo.

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

Fontes: 
ARRAIZ, José Miguel. Pais da Igreja e a Suces-

são Apostólica. Apologistas Católicos. Acessado 
em 26 de janeiro de 2019 às 10h.

CONCÍLIO VATICANO II. Lumen Gentium. In: 
VIER, Frederico (Org). Compêndio Vaticano II: 
constituições, decretos, declarações. Petrópolis: 
Vozes,2000.
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JACK MUSIC PUBFREEDOM ROADZ SOM EVENTOSBAR DO PORTUGUÊS

Hoje (9), a partir das 22h, o Jack 
Music Pub, em Bauru, recebe a 
banda Classical Queen, cover ofi -
cial da banda britânica liderada 
por Freddie Mercury, que apre-
senta o melhor do repertório. Os 
ingressos antecipados estão dis-
poníveis nos pontos de venda a 
R$ 15. Outras informações sobre 
reservas de camarote pelo tele-
fone (14) 997003254. O Jack Mu-
sic Pub fi ca na Avenida Duque de 
Caxias, 8-56, no Centro.

Neste sábado (9), a partir das 
21h, no Freedom Road Bar, em 
Lençóis Paulista, tem música ao 
vivo com o cantor Lucas Boni-
fácio, tocando os grandes su-
cessos do pop e rock nacional e 
internacional, com um repertório 
de primeira e ainda atendendo 
pedidos do público. Para mais 
informações sobre reservas de 
mesas e promoções o telefone é 
o (14) 3263-3639. O Freedom fi ca 
na Avenida Brasil, 936, no Centro.

Hoje (9), a partir das 22h, a Z Som 
Eventos, em Lençóis Paulista, re-
aliza o ‘Sabadão Sertanejo’ com 
a dupla Zé Henrique e Guilherme, 
que se apresentam com o me-
lhor do sertanejo universitário. 
Os convites antecipados estão 
disponíveis nos pontos de venda 
a R$ 10. Para outras informações 
o telefone é o (14) 99812-8882. 
A Z Som fi ca na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1414, no Jardim Ubirama.

Neste sábado (9), a partir das 
20h30, tem música ao vivo no 
Bar do Português, em Lençóis 
Paulista. Quem comanda a noite 
é o cantor Gedi Bittencourt, que 
apresenta ao público os maiores 
sucessos do pop/rock nacional e 
internacional. A entrada é gra-
tuita. 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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O que é o Episcopado 
católico?

O ECO iniciou no último 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 Arqui-
diocese de Botucatu nos últimos 50 anos. A série 
começou com a divulgação em primeira mão do 
Brasão Eclesiástico do futuro bispo. Hoje o assunto 
é o Episcopado católico.

STAND UP

CASA DA CULTURA

Cultura EXPOSIÇÃO
A Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian, em Lençóis Paulista, recebe 
desde o dia 23 de janeiro a exposição “75 anos do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade (HNSP)”. A mostra, com diversos livros, fotos e lembranças, abriu 
a programação pela comemoração do aniversário de 75 anos do HNSP. A 
mostra é aberta ao público em geral e pode ser vista no saguão da Casa da 
Cultura até o dia 21 deste mês, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Hoje é dia de comédia na Casa da Cultura
Humorista Marcus Cirillo se apresenta com o show “Do interior para o mundo”

Flávia Placideli

Neste sábado (9), a partir 
das 21h, tem comédia na 
Casa da Cultura Prof.ª 

Maria Bove Coneglian, em Len-
çóis Paulista. Quem sobe ao 
palco é o diretor, produtor e co-
mediante Marcus Cirillo, que se 
apresenta ao público local com 
o seu mais novo show de stand 
up comedy “Do interior para o 
mundo”. Indicado para maiores 
de 14 anos, a apresentação tem 
duração de 1h30 minutos. 

No show “Do interior para 
o mundo”, Marcus Cirillo é 
um homem do campo, bruto, 
parrudo, sistemático e cheio de 
personalidade, que chega para 
mostrar que todo mundo pre-
cisa de um toque interiorano. 
O humorista que conquistou a 
região Centro-Oeste de São Pau-
lo com seu circuito de stand up 
comedy, apresenta nessa nova 
temporada um humor sem fres-
curas e cheio de atuação, fazen-
do rir tanto os ‘homens do cam-
po’ como os da ‘cidade grande’.

Os ingressos custam R$ 

O HUMORISTA

Marcus Cirillo é natural 
da vizinha cidade de Agu-
dos, e crescido em Cuiabá, 
no Mato Grosso. Sem perder 
suas raízes interioranas, o jo-
vem mais crescido volta para 
o interior e decide cursar te-
atro na Universidade do Sa-
grado Coração, em Bauru. Há 
seis anos, Cirillo se dedica ao 
ramo da comédia stand-up, 
sendo o criador do Circuito 
de Comédia Riso com Farofa 
e um dos fundadores do proje-
to Bartolomeu Comedy Club, 
em Bauru, - primeira casa de 
comédia do Centro Oeste Pau-
lista. Em 2017, Marcus Cirrilo 
se destacou ainda ao parti-

cipar do Prêmio Multishow 
de Humor e foi vencedor do 
Concurso Online do Canal Co-
medy Central Brasil (o maior 

Canal de Comédia do Mundo) 
sendo o mais votado dentre os 
três selecionados para votação 
do público no Facebook.

HUMOR - Comediante se apresenta neste sábado (9) com seu 
show de stand-up na Casa da Cultura

20 (estudante) e todos que 
comprarem antecipadamen-
te pagam meia entrada. Eles 
podem ser adquiridos pelo 
site www.sympla.com.br ou 

nos pontos de venda: Pizzaria 
Pizzaretto, Sorveteria e Paste-
laria Doce Verão e na Elétrica 
Paulista. Outras informações 
podem ser obtidas pelo tele-

fone (14) 3263-6525. A Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian fica na Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro de 
Lençóis Paulista.

20 cursos gratuitos ainda têm vagas remanescentes
Matrículas podem ser feitas de segunda 
a sexta-feira, das 8h ás 17h

Flávia Placideli

20 cursos gratuitos nas 
áreas de música, dança 
e teatro ainda têm vagas 

disponíveis para o primeiro 
semestre de 2019 na Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian, em Lençóis Paulista. 
As inscrições, que foram ini-
ciadas na última quinta-feira 
(7), podem ser feitas até o pre-
enchimento das turmas. As va-
gas serão preenchidas por or-
dem de inscrição. As aulas têm 
início nesta segunda-feira (11).

A disponibilidade de vagas 
e a faixa etária para cada curso, 
bem como os dias e horários 
das aulas, devem ser consul-
tados diretamente na Casa da 
Cultura. Para efetuar a matrí-
cula os interessados devem 

comparecer ao local munidos 
do Cartão do Cidadão Munici-
pal atualizado.

Para se inscrever é necessá-
rio fazer a doação de dois gibis 
ou livros infantis (novos ou usa-
dos em bom estado), que serão 
doados para o acervo da Biblio-
teca Infantil Monteiro Lobato, 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro. Para os menores de ida-
de é obrigatória a presença dos 
pais ou responsáveis no mo-
mento da matrícula.

Os cursos são oferecidos 
em três períodos (manhã, tar-
de e noite). As matrículas de-
vem ser feitas das 8h às 17h 
na Casa da Cultura, que fica 
na Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (14) 3263-6525.

AINDA DÁ TEMPO 
Interessados podem se 
inscrever até o fechamento 
das turmas

CONFIRA OS CURSOS COM VAGAS REMANESCENTES

Baby class
Ballet
Canto coral
Clarinete
Contrabaixo acústico
Flamenco
Flauta transversal
Jazz
Musicalização
Percussão

Sax alto
Sax tenor
Street
Viola caipira
Viola erudita
Violão
Violão MPB
Violino
Violoncelo
Teatro
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Saúde

SAÚDE MENTAL

BEM-ESTAR

MAIS MÉDICOS
O Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira (7) um novo cronograma para médicos brasileiros 
formados no exterior selecionarem as vagas abertas Mais Médicos. Os candidatos têm até o dia 
14 deste mês para escolher os municípios no site do programa. Todos os profi ssionais alocados 
nesta etapa, que não tiverem o Registro do Ministério da Saúde (RMS), realizarão um módulo de 
acolhimento, onde terão aulas e passarão por avaliação da coordenação nacional do programa.

Brasil possui maior taxa de 
ansiedade e depressão do mundo

Segundo relatoria 
da OMS, problema 
atinge 9,3% da 
população

Da Redação

O último relatório divul-
gado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 

revelou dados alarmantes so-
bre a saúde mental no mundo. 
Atualmente, 322 milhões de 
pessoas sofrem com depressão, 
correspondendo a 4,4% da po-
pulação mundial. Somente nos 
últimos 10 anos, esse índice 
aumentou 18,4%. Os dados 
também sinalizam a necessida-
de de uma preocupação maior 
para o Brasil, que ocupa o pri-
meiro lugar no ranking dos pa-
íses mais deprimidos e ansio-
sos da América Latina. O país 
também tem a maior taxa glo-
bal, com o problema atingindo 
9,3% dos brasileiros.

O relatório também indica 
tendências sobre o compor-
tamento das pessoas, princi-
palmente em algumas épocas 
do ano, como em dezembro e 
janeiro, que estão relacionados 
às mudanças e novos planos, 
afetando ainda mais quem sofre 
com algum tipo de transtorno. 
Nesses períodos são comuns 
balanços dos meses passados, 
que podem gerar frustração, 

ALARMANTE - Dados do Centro de Valorização da Vida (CVV) revelam 
que somente em dezembro houve um aumento de 15% no número de 
ligações recebidas de pessoas que procuram apoio emocional

além das perspectivas em rela-
ção a um novo ciclo e às realiza-
ções de novos projetos.

O psicólogo, especialista 
em medicina comportamental 
e hipnoterapeuta, Valdecy Car-
neiro, explica que nos meses 
de dezembro e janeiro, existe 
uma intensificação nas campa-
nhas de saúde mental. “As ex-
pectativas para o ano que está 
começando e a análise do ano 
que termina, costumam deixar 
as pessoas mais angustiadas e 

depressivas. As campanhas de 
prevenção são importantes para 
quem sofre com qualquer tipo 
de transtorno, pois reforçam a 
necessidade de se buscar ajuda 
e indicam como fazê-lo”, expli-
ca Carneiro.

Dados do Centro de Valo-
rização da Vida (CVV) revelam 
que somente em dezembro 
houve um aumento de 15% no 
número de ligações recebidas 
de pessoas que procuram apoio 
emocional, em relação a outros 

meses. Alguns comportamen-
tos merecem atenção, já que 
podem sinalizar que a pessoa 
está com problemas em relação 
à saúde mental e que necessita 
de ajuda.

O psicólogo lista alguns 
sintomas que são mais comuns 
para quem sofre de depressão, 
como irritar-se frequentemente, 
chorar sem motivos e manifes-
tar humor oscilante. “As recla-
mações frequentes de insatis-
fação consigo, demonstrando 
baixa autoestima, também estão 
relacionadas a sentimentos de 
inadequação e rejeição”, co-
menta o especialista, que res-
salta que é sempre importante 
procurar ajuda de um profissio-
nal, que irá identificar o tipo de 
transtorno, além de orientar o 
tratamento mais indicado.

Carneiro também explica 
que existem terapias integrati-
vas e complementares, como a 
hipnose, que costuma ser uma 
boa aliada nessa fase, dispen-
sando o uso de medicamentos. 
“A hipnoterapia com um pro-
fissional bem treinado e quali-
ficado pode auxiliar na repro-
gramação e ressignificação dos 
programas mentais”, comenta. 
Segundo ele, o método, que 
foi incorporado recentemente 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), ajuda a proporcionar 
uma vida com mais satisfação, 
além de sentimentos de ade-
quação e de propósito.

Como reestabelecer a rotina de sono 
das crianças na volta às aulas?

Retomar gradualmente os hábitos 
pode ser uma boa maneira de evitar o 
sofrimento no fi nal das férias

Da Redação

Durante as férias escolares 
é comum que os peque-
nos durmam em horários 

diferentes do que estão acostu-
mados na rotina letiva. Por isso, 
a volta às aulas tende a ser um 
período conturbado em relação 
ao sono e, consequentemente, 
o rendimento da criança acaba 
sendo afetado com a fase de 
ajuste dos horários.

De acordo com a consultora 
do Sono, Renata Federighi, dor-
mir bem é fundamental para 
reter as informações recém 
aprendidas. “Estudos apontam 
uma conexão entre o sono pro-
fundo e a eficiência da aprendi-
zagem. É nessa fase que todo o 
conhecimento adquirido ao lon-

go do dia é fixado na memória. 
Além disso, um bom descanso 
garante melhor desempenho, 
pois prepara o cérebro para no-
vos estímulos”, explica.

Para que a rotina escolar se 
reestabeleça de forma mais tran-
quila e a aprendizagem não fique 
comprometida, a readaptação 
aos horários normais deve ser 
feita ainda no período de férias, 
de preferência uma semana an-
tes do retorno às aulas. “Os pais 
podem, aos poucos, retomar os 
horários regulares de dormir e 
de acordar para que as crianças 
voltem à rotina mais facilmen-
te. Dessa forma, evita-se que o 
pequeno sofra com qualquer 
problema no início das aulas”, 
completa a consultora.

Além disso, é indispensável 

que alguns hábitos sejam man-
tidos durante o recesso, como 
uma boa alimentação em refei-
ções pré-estabelecidas e a prá-
tica de exercícios físicos, que 
auxilia no combate ao estresse, 
favorece a qualidade ao sono e, 
consequentemente, resulta na 
renovação das energias do cor-

po. “Outra dica importante é se 
atentar à postura das crianças, 
usar um travesseiro que ofere-
ça conforto e sustentação para 
a cabeça e que alinhe a coluna. 
Além de manter o ambiente 
arejado e o mais silencioso e 
escuro possível pode ajudar a 
dormir melhor”, orienta.

RELAÇÃO - Estudos apontam conexão entre o sono 
profundo e a eficiência da aprendizagem
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Confi ra os 
acontecimentos do fi m de 
semana na coluna Giro 
Social.

EFAC e Nuança 
fi rmam parceria 
para distribuição 
de cosméticos. B2 B6
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Com as bênçãos da Mãe Piedade
Nascido e criado em Lençóis, Padre Adauto assume Santuário neste domingo (10)

Elton Laud

Vocação! É essa a palavra que 
define a vida de Adauto José 
Martins, padre que assume 

na noite deste domingo (10) o San-
tuário Nossa Senhora da Piedade, 
paróquia-mãe de Lençóis Paulista. 
Nascido e criado no município, 
ele foi o escolhido para substituir o 
Monsenhor Carlos José de Oliveira, 
que no final do ano passado foi no-
meado bispo da diocese de Apuca-
rana, no Paraná, e deixará a cidade 
em março, após ficar 22 anos à fren-
te da comunidade católica local.

Padre Adauto, atualmente com 
45 anos de idade, será o primeiro 
lençoense a comandar uma das 
seis paróquias da cidade. Ordena-
do no dia 25 de janeiro de 2008, 
ele retorna para sua terra natal de-
pois de passar 10 anos na Paróquia 
Nossa Senhora Consolata, em São 
Manuel, na qual chegou no dia 8 
de fevereiro de 2009, quando ela foi 
oficialmente criada, e permaneceu 
até nessa sexta-feira (8), quando se 
despediu dos fiéis exatamente após 
uma década.

Terceiro filho de uma família de 
seis irmãos, fruto do casamento de 
‘seo’ Antonio Victor Martins, hoje 
com 84 anos, e dona Alzira Anhole-
to Martins, já falecida, Padre Adau-
to viu a vocação para a vida religio-
sa começar a aflorar desde cedo, 
ainda na infância. Criado em um 
ambiente muito católico e levado 
sempre às missas pelos pais, ele se 

recorda que, muitas vezes, a criação 
que teve influenciava até nos temas 
das brincadeiras que tinha com as 
irmãs mais velhas.

“Frequentei a igreja desde pe-
queno, sempre participando das 
atividades da paróquia. Às vezes, 
quando voltava da missa com meus 
pais, eu pegava o folheto que trazia 
de lá, colocava uma camiseta gran-
de para imitar a batina e celebrava 

a missa para minhas irmãs, que fi-
cavam sentadas na cama da minha 
mãe. Eu fazia a parte do padre e fi-
cava bravo quando elas não respon-
diam a parte dos fiéis. A comunhão 
era feita com aquelas bolachas Ma-
ria, que eram redondinhas como 
as hóstias”, comenta o padre, que 
lembra de outras histórias.

“Cresci vendo minha mãe 
sempre indo rezar o Terço na casa 

dos vizinhos. Na época do Natal, 
quando eu ainda nem sabia ma-
nusear direito a Bíblia por conta da 
idade, eu procurava as partes que 
falavam do nascimento de Jesus e 
ia de casa em casa para preparar a 
novena de Natal. Minha vocação 
foi surgindo assim”, relata Padre 
Adauto, que um tempo depois de 
concluir o Ensino Médio decidiu 
que definitivamente queria seguir 

a vida religiosa.
Ingressou no Seminário São 

José, em Botucatu, no dia 30 de ja-
neiro de 2000. Nos anos seguintes, 
entre passagens por Marília, Avaré 
e Iaras, concluiu as faculdades de 
Teologia e Filosofia. Foi ordena-
do padre no dia 25 de janeiro de 
2008, em cerimônia realizada no 
próprio Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, onde ficou por um 

ano como vigário do Monsenhor 
Carlos, antes de ser escolhido para 
assumir a então recém-criada Pa-
róquia Nossa Senhora Consolata, 
em São Manuel.

Neste domingo (10), uma ce-
rimônia marcada para às 18h30, 
com a presença do arcebispo da 
arquidiocese de Botucatu, Dom 
Maurício Grotto de Camargo, e 
do futuro bispo de Apucarana, 
Monsenhor Carlos José de Olivei-
ra, Padre Adauto será oficialmente 
empossado como pároco do San-
tuário, mesmo templo religioso 
em que foi iniciado no sacerdócio, 
há 11 anos. Sobre o momento, ele 
revela que sente uma mistura de 
emoções e sensações.

“Nunca passou pela minha 
cabeça que um dia isso pudesse 
acontecer. Foi uma grande sur-
presa que me trouxe um misto de 
tristeza e alegria. Tristeza por dei-
xar a Paróquia Nossa Senhora da 
Consolata, onde eu tinha vários 
projetos; e alegria por voltar para 
continuar minha missão em Len-
çóis, minha cidade. Venho com o 
coração aberto para acolher a todos 
e também já me sinto acolhido pela 
comunidade. Chego para somar 
com os outros padres da cidade e 
continuar evangelizando. Também 
gostaria de agradecer ao Monse-
nhor Carlos, que fez parte da mi-
nha trajetória até aqui e me ensinou 
muito. Desejo que Deus o abençoe. 
Apucarana está ganhando um gran-
de pastor”, finaliza Padre Adauto.

VOCAÇÃO - Nascido e criado em Lençóis Paulista, Padre Adauto foi escolhido para substituir o Monsenhor Carlos José de Oliveira no Santuário

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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?

EFAC e Nuança fi rmam parceria 
para distribuição de cosméticos
Linha de salão da Efac For Professionals será comercializada com exclusividade pela perfumaria

Elton Laud

Os cabeleireiros de Lençóis 
Paulista agora contam 
com um distribuidor ex-

clusivo da linha de salão dos 
cosméticos EFAC For Professio-
nals. Depois de disponibilizar 
a linha home care (voltada ao 
tratamento diário) para a venda 
em diversos estabelecimentos 
da região, a empresa firmou 
uma parceria com a Nuança 
Cosméticos para a comerciali-
zação dos produtos direciona-
dos exclusivamente ao uso pro-
fissional, que desde o início do 
mês já estão disponíveis na loja.

A linha de salão EFAC 
For Professionals conta com 
21 produtos (confira no site 
www.efacforprofessionals.com) 
desenvolvidos com a melhor 
tecnologia da atualidade e pro-
duzidos pela mais conceituada 
indústria química da América 
Latina. Lançados no ano passa-
do, os cosméticos foram conce-
bidos com a participação ativa 
dos profissionais da área. Não 
por acaso, atendem às princi-
pais necessidades do dia a dia 
dos cabeleireiros, além, claro, 
da qualidade inquestionável.

De acordo com Marta 
Rocha, diretora da EFAC For 
Professionals, o mesmo com-
promisso que norteou o de-
senvolvimento dos produtos 
da linha também motivou o 
surgimento da parceria ex-
clusiva com a Nuança, que, 
além de ser uma das pionei-
ras do segmento na cidade (a 
loja está em atividade há mais 
de 30 anos), é conhecida por 
prestar um atendimento dife-
renciado e personalizado aos 
profissionais da beleza, sobre-
tudo aos cabeleireiros.

 “Desde o início, os cabe-
leireiros sempre foram nosso 
público-alvo. Por isso, desen-
volvemos uma linha com base 
nas suas experiências e expec-
tativas em relação aos produtos 
que eles utilizam diariamente. 
Conseguimos atingir um re-
sultado excelente, colocando 
no mercado cosméticos que 
proporcionam os melhores re-
sultados. Faltava, porém, apro-
ximar mais nossos produtos do 

consumidor. Foi o que motivou 
a parceria com a Nuança, que 
é referência em sua área”, com-
pleta a diretora.

Para o comerciante Aldino 
Délcio Rebellato, sócio-pro-
prietário da Nuança Cosmé-
ticos, além de ser uma linha 
de produtos desenvolvida por 
uma empresa genuinamente 
lençoense, o que facilita muito 
o respaldo técnico, inclusive 
com acesso a treinamentos e 

workshops para seus clientes, a 
parceria com a EFAC vai ao en-
contro da principal filosofia de 
sua loja, que é buscar sempre 
a valorização dos profissionais 
da beleza.

“Atendemos o público em 
geral, mas nosso foco sempre 
foi o mercado profissional. 
Por isso, procuramos oferecer 
de tudo, desde cosméticos e 
perfumaria até assessórios, 
equipamentos e móveis para 
salões. Disponibilizar em nos-
sa loja os produtos EFAC For 
Professionals, que foram cria-
dos a partir da experiência de 
tantos anos atuando na forma-
ção desses profissionais, só 
vem a somar para a Nuança”, 
destaca Rebellato.

EFAC FOR EXPERT
Os produtos EFAC For Pro-

fessionals, tanto da linha de sa-
lão quanto da linha home care, 
já estão disponíveis na Nuança 
Cosméticos, mas as duas em-
presas programaram para o pró-
ximo mês um super evento para 
apresentação aos cabeleireiros 
da região. O Seminário EFAC 
For Expert será realizado no dia 
25 de março, das 9h às 16h, no 
Centro Técnico da EFAC For 
Professionals, que fica na Rua 
Sete de Setembro, 975, no Cen-
tro de Lençóis Paulista. 

As inscrições são gratuitas 
e voltadas exclusivamente aos 
profissionais da área. As vagas 
são limitadas. Os interessados 
devem se inscrever, a partir da 
segunda-feira (11), na Nuança 
Cosméticos, na Rua Dr. An-
tonio Tedesco, 225, no Centro 
(Galeria Guarani). Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones (14) 3264-3334 
e (14) 9 9883-3334 (WhatsApp).

UNINDO FORÇAS - Marta Rocha e Aldino Rebellato 
comemoram parceria entre EFAC e Nuança

REFERÊNCIA - Loja com 30 anos de atuação do segmento já conta 
com todos os produtos da linha de salão EFAC For Professionals

FOTOS: ELTON LAUD/O ECO
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Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 135,80.
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Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 199,75.

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

Portaria n.º 005/2019 de 21.01.2019......Designa Robson Murador para proceder 
movimentação das despesas em regime de adiantamento da conta Poderes 
Públicos – IPREM.

Lençóis Paulista, 21 de Janeiro de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 004/2019 - 
Processo nº 035/2019

Objeto: Alienação de imóvel localizado na Avenida Carlos Drumond 
de Andrade.  – Encerramento: 12 de março de 2019 às 10:00 horas – 
O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 005/2019 - 
Processo nº 036/2019

Objeto: Alienação de imóvel localizado na rua Joaquim Gomes 
Machado, bairro Cidade Jardim do Caju II.  – Encerramento: 12 de 
março de 2019 às 11:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 022/2019 – Processo nº 031/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de laboratório. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 20 
de fevereiro de 2019 às 08:30 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

viso de Licitação – Pregão nº 023/2019 – Processo nº 032/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos faixas, 
banners, placas e adesivos. Tipo: Menor preço – Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 20 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas 
– O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 024/2019 – Processo nº 033/2019
Objeto: Serviços de limpeza no prédio do Paço Municipal. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 21 de 
fevereiro de 2019 às 08:30 horas – O edital encontra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 025/2019 – Processo nº 034/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de luvas. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 21 
de fevereiro de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 58,30.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2018

O Município de Lençóis Paulista torna pública a celebração de: 
TERMO DE FOMENTO: Nº 015/2019.
PARTÍCIPES: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e a Associação Shorin 
Ryu de Karate Samuray.
OBJETO: Realização do Projeto “Desenvolvendo Habilidades, Incentivando 
Modalidades”. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2019.
Anderson Prado de Lima – Prefeito Municipal de Lençóis Paulista.
Informações: Praça das Palmeiras nº 55 – Lençóis Paulista – Fone: (14) 
3269.7008/3269.7005.

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 007/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Eneide 
Prando Tomaz; CNPJ nº 66.952.284/0001-24;ENDEREÇO: Rua Rogério 
Giacomini, n.º 451, Parque residencial Rondon, no município de Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de transporte 
de alunos residentes na zona rural; VALOR: R$ 2,40 km(dois reais e quarenta 
centavos); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 004/2019; 
FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos 
nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 008/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Vera Lúcia 
Dias Camargo - Me - EPP; CNPJ nº 19.187.306/0001-27 ; ENDEREÇO: Rua Padre 
Anchieta, n.º 371, no município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para serviços de limpeza em três unidades escolares; VALOR: 
R$ 261.349,80 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
oitenta centavos); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
242/2018; FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos 
Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 009/2019; DATA ASSINAT: 05/02/2019; CONTRATADO: Criative 
Music Ltda, com registro no CNPJ/MF sob n.º 08.648.622/0001-32; ENDEREÇO: 
Rua Joao Pessoa De Mattos n.º 505, município de Vila Velha/ES; OBJETO: 
Apresentação musical da cantora “Gabriela Rocha”, no dia 29.04.2019 na 42ª 
Facilpa, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, Processo nº 029/2019, com 
fundamento no inciso III do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.; 
DATA PUBLIC: 09/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 006/2019; DATA ASSINAT: 30/01/2019; CONTRATADO: Connect 
Heart Telemedicina Digital S/S Ltda. - EPP; CNPJ nº 13.222.957/0001-24 ; 
ENDEREÇO: Av. Marcelo Stefani, n.º 61, no município de Bragança Paulista/SP; 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para 
execução de serviço de eletrocardiograma digital com laudo à distância; VALOR: R$ 
23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 007/2019; FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 09/02/2019.

ROUBO

TRÂNSITO

MANDADO

Polícia
ABANDONADA
Na última terça-feira (25), por volta das 19h, uma equipe da Polícia Militar de Lençóis Paulista 
recebeu uma denúncia de que havia uma motocicleta Honda CG abandonada dentro de 
um matagal próximo à Rodovia Osni Mateus (SP-261). A moto estava sem placas e com o 
número do chassi e motor raspados, também estava pintada de preto, apesar de sua cor 
original ser verde. Diante disso, a motocicleta foi apreendida para investigação criminal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGUDOS
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados por Edital, todos os 
eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com 
domicilio eleitoral neste município de Agudos para a Convenção Municipal 
que será realizada no dia 24 de fevereiro de 2019 (domingo) com inicio as 
09hs00 e encerramento as 12hs00, na sede do Partido sito a Rua Grécia, 
Chácara 10, Estância Bonanza, com a seguinte ordem do dia:
a. Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será 
constituído de 15 (quinze) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes;
b. Eleição, por voto direto e secreto de 01 (um) delegado efetivo e igual número 
de suplentes á Convenção Estadual;
c. Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, Constituído de 5 (cinco) membros 
efetivos e iguais número de suplentes;

Na mesma data, serão eleitos com modalidade de votação a ser aprovada pelos 
membros do Diretório, a Comissão Executiva Municipal e seus suplentes e 
os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório 
Municipal eleito, convocado por este edital para as 12hs15min, sendo o inicio 
do credenciamento dos suplentes as 12hs20min.
A comissão Executiva manterá plantão dia 12 de fevereiro de 2019, na Rua 
Grécia, Chácara 10, Estância Bonanza – Agudos, das 08hs00 ás 12hs00, para 
registro das chapas completas, obedecendo ao art. 101, combinado art. 25, do 
Estatuto do PSDB.
Agudos 06 de fevereiro de 2019.

Agamenon Amâncio do Nascimento
Presidente

Posto de combustíveis é alvo de 
bandido em Lençóis Paulista
Ocorrência foi registrada na Vila Irerê; ladrão subtraiu mais de R$ 750 do caixa local

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (6), um posto de 
combustíveis localizado 

na Vila Irerê, em Lençóis Pau-
lista, foi alvo da ação de um 
bandido. O roubo foi comuni-
cado por um dos funcionários, 
por volta das 19h. O individuo 
subtraiu do local mais de R$ 

750 e depois fugiu seguindo 
rumo ignorado. 

Segundo o Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia da 
Polícia Militar, uma equipe foi 
acionada pela vítima via Centro 
de Operações (Copom), pouco 
tempo depois do assalto. Che-
gando ao local dos fatos, em 
contato com o gerente, o mes-
mo declarou que o suspeito ves-

tia blusa azul, calça jeans e uma 
meia cobrindo o rosto.

Ainda, segundo a declara-
ção da vítima, o indivíduo es-
tava armado - o tipo da arma 
não foi divulgado - e foi direto 
ao caixa que fica dentro da con-
veniência do estabelecimento, 
anunciando o assalto e sub-
traindo todo o dinheiro disponí-
vel, uma quantia de R$ 754,70. 

Diante dos fatos, a vítima foi 
orientada a comparecer na De-
legacia de Polícia, para a elabo-
ração o Boletim de Ocorrência. 
A equipe da Polícia Militar que 
atendeu a ocorrência realizou 
um patrulhamento intensivo 
a fim de encontrar o suspeito, 
porém, até o fechamento dessa 
matéria, ninguém havia sido 
preso pelo crime.

Carro invade a preferencial e atinge motociclista
Condutor declarou que não viu a motocicleta que vinha pela via

Flávia Placideli

Na manhã da última 
terça-feira (5), a equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista registrou um 
acidente de trânsito envolven-
do um carro e uma motocicle-
ta. O condutor do carro teria 
tentado fazer uma conversão 
na Rua Piedade e acabou atin-
gindo o motociclista que trafe-

gava pela via. O motociclista 
teve escoriações leves e foi en-
caminhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, por vol-
ta das 10h, após solicitação via 
Centro de Operações (Copom), 
a equipe se deslocou até o local 
dos fatos, onde constatou que a 
motocicleta modelo Honda Biz, 

que trafegava pela Rua Pieda-
de, no sentido Bairro-Centro, 
havia se chocado contra um 
veículo Ford KA que teria cor-
tado sua frente.

O condutor do veículo de-
clarou que não avistou a mo-
tocicleta que vinha no sentido 
contrário e acabou cruzando 
a frente do motociclista, que 
com o impacto acabou sendo 
arremessado ao solo. A víti-

ma foi socorrida pela unidade 
do Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) e 
conduzida à UPA, com esco-
riações leves.

Na UPA, ambos foram aten-
didos pela equipe policial e 
orientados a comparecer à Dele-
gacia de Polícia para elaboração 
do Boletim de Ocorrência. Os 
documentos pessoais estavam 
em ordem, assim como a do-
cumentação dos veículos, que 
foram liberados para os proprie-
tários ao final da ocorrência.

Homem é preso por não 
pagar pensão alimentícia
Ocorrência foi registrada no Jardim 
Cruzeiro, em Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Na última quarta-feira 
(6), uma equipe da Po-
lícia Militar de Lençóis 

Paulista prendeu um homem, 
morador do Jardim Cruzeiro, 
pelo não pagamento de pen-
são alimentícia. A ocorrência 
foi registrada durante a ma-
drugada, após uma denúncia. 

Segundo informações da 
Policia Militar, por volta 
da meia noite e meia, uma 
equipe recebeu informações 
sobre um mandado de pri-
são contra um homem de 31 
anos, bem como o local onde 

o mesmo estaria morando.
Diante disso, a equipe 

então se deslocou até uma 
residência do Jardim Cru-
zeiro, onde o indivíduo foi 
encontrado e avisado sobre 
a ordem de prisão em seu 
nome, pelo não pagamento 
de pensão alimentícia. 

Ele foi conduzido à De-
legacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão, após 
a elaboração do Boletim 
de Ocorrência, determinou 
o cumprimento da ordem 
judicial expedida pela 2ª 
Vara da Comarca de Len-
çóis Paulista.

Foragido da Justiça é preso em Lençóis

Na tarde da última 
quinta-feira (7), uma equi-
pe da Polícia Militar de 
Lençóis Paulista, prendeu 
um homem contra o qual 
existia um mandado de 
prisão. O indivíduo foi 
encontrado próximo a sua 
residência, no Núcleo Ha-
bitacional João Zillo. A 
ocorrência foi registrada 
por volta das 15h.

Segundo informações 
do Boletim de Ocorrên-
cia, a equipe da 5ª Cia da 
Polícia Militar de Lençóis 
Paulista após a informação 

de um mandado de prisão 
em desfavor de D.C.N., 
de 27 anos, iniciou um 
patrulhamento pelo bair-
ro, onde teve êxito em lo-
calizar o mesmo próximo 
à sua residência.

Diante dos fatos, o in-
divíduo foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento da 
ocorrência, determinou o 
cumprimento do mandado 
de prisão e manteve o in-
divíduo preso, à disposição 
da Justiça.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 101,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 50,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 46,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 50,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 42,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,15.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 1/2019 - 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO, que classifi cou 
a(s) empresas(s): JOSE ROGERIO DE SOUZA RAMOS 28546321841, totalizando 
R$ 9.102,22; com todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto o prazo de 5 
(cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor 
assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, 
sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 21/01/2019. ANTONIO 
CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 1/2019: Pregão nº 1/2019; Contratante: Município de BOREBI; 
Contratada: JOSE ROGERIO DE SOUZA RAMOS 28546321841; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/1 vr R$ 207,00; 1/2 vr R$ 340,00; 1/3 vr R$ 147,00; 1/5 vr R$ 82,00; 1/6 
vr R$ 46,00; 1/7 vr R$ 8,86; 1/8 vr R$ 0,54; 1/9 vr R$ 12,84; 1/11 vr R$ 6,53; 1/12 vr 
R$ 9,50; 1/13 vr R$ 358,00; totalizando R$ 9.102,22. Data: 21/01/2019.

Pregão nº 06/2019 – Objeto: Registro de preços de medicamentos formulados. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 18 de Fevereiro, às 
10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações 
da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/SP, no horário 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.borebi.sp.gov.br. 
Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 
Borebi, 06 de Fevereiro de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 2/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTTI, que classifi cou a(s) 
empresas(s): ANDRÉ KAMIMURA & FILHO LTDA., totalizando R$ 90.535,00; 
JESUS GARCIA, totalizando R$ 257.870,00; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP, 
totalizando R$ 248.610,00; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto 
o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o 
vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, podendo 
ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 08/02/2019. 
ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 10/2019: Pregão nº 3/2019; Contratante: Município de BOREBI; 
Contratada: ANDRÉ KAMIMURA & FILHO LTDA.; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS DE HORTIFRUTTI; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 2,99; 1/10 vr 
R$ 3,29; 1/24 vr R$ 3,99; 1/25 vr R$ 4,20; 1/30 vr R$ 16,00; 1/31 vr R$ 2,99; 1/33 vr 
R$ 9,90; 1/34 vr R$ 4,80; 1/35 vr R$ 4,99; totalizando R$ 90.535,00. Data: 08/02/2019.

Extrato de Ata nº 11/2019: Pregão nº 3/2019; Contratante: Município de BOREBI; 
Contratada: JESUS GARCIA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTTI; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 8,85; 1/5 vr R$ 8,49; 1/6 vr R$ 8,69; 1/7 vr 
R$ 4,25; 1/9 vr R$ 3,14; 1/13 vr R$ 3,98; 1/14 vr R$ 18,66; 1/17 vr R$ 8,29; 1/18 vr R$ 
8,79; 1/20 vr R$ 8,59; 1/28 vr R$ 2,47; 1/32 vr R$ 9,64; 1/37 vr R$ 11,13; 1/38 vr R$ 
18,33; totalizando R$ 257.870,00. Data: 08/02/2019.

Extrato de Ata nº 12/2019: Pregão nº 3/2019; Contratante: Município de BOREBI; 
Contratada: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
DE HORTIFRUTTI; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 1,90; 1/3 vr R$ 4,00; 
1/8 vr R$ 1,70; 1/11 vr R$ 2,00; 1/12 vr R$ 10,00; 1/15 vr R$ 1,98; 1/16 vr R$ 2,20; 
1/19 vr R$ 7,50; 1/21 vr R$ 1,40; 1/22 vr R$ 2,85; 1/23 vr R$ 3,80; 1/26 vr R$ 9,00; 
1/27 vr R$ 8,00; 1/29 vr R$ 3,40; 1/36 vr R$ 1,90; 1/39 vr R$ 2,60; 1/40 vr R$ 2,60; 
1/41 vr R$ 8,94; totalizando R$ 248.610,00. Data: 08/02/2019.

Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 25/2018 - Pregão nº 13/2018 – Ata 
de Registro de Preços nº 24/2018 - Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi. 
Contratada:- Ricardo Rubio EPP. - Objeto:- Aquisição de suplementos alimentares. 
Aditivo contratual Item 04 - Valor:- R$ 2.725,00. Data:- 02/01/2019.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Aviso de licitação – Pregão Presencial nº 09/2019 – Processo nº 29/2019
Objeto:- Registro de preços de ar condicionado. Recebimento das propostas e sessão 
de lances:- Dia 25/02/2019. Horário:- 10:00 horas. O edital encontra-se disponível no 
site www.borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Borebi, sita à Rua Doze de Outubro, nº 
429 - Borebi. Fone (14) 3267-8900.  
Borebi, 08 de fevereiro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

ADITIVO Nº 02/2019 - PROCESSO 01/2017 - EDITAL 01/2017. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi. CONTRATADA: L.C. Carmelino Contabilidade 
– ME. - VALOR: R$ 76.200,00. ASSINATURA: 25.01.2019 - OBJETO: Prestação 
de serviços de assessoria contábil, fi nanceira e administrativa. PRAZO:- 12 meses. 
MODALIDADE: Convite. 

Aviso de licitação – Pregão Presencial nº 08/2019 – Processo nº 28/2019
Objeto:- Registro de preços para serviços de divulgação e publicidade dos atos ofi ciais, 
na imprensa escrita. Recebimento das propostas e sessão de lances:- Dia 20/02/2019. 
Horário:- 10:00 horas. O edital encontra-se disponível no site www.borebi.sp.gov.br 
ou na Prefeitura de Borebi, sita à Rua Doze de Outubro, nº 429 - Borebi. Fone (14) 
3267-8900.  
Borebi, 07 de fevereiro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão Presencial n.º 001/2019 – 
Processo: Portaria n.º 001/2019

 
Objeto: Registro de preços para publicação dos atos ofi ciais da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, pelo período de 6 (seis) meses – Tipo: menor preço. Recebimento 
das propostas e sessão de lances: dia 21 de fevereiro de 2019, as 09:00 horas – O edital 
completo e seus anexos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, a rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, n.º 970 – Centro, Lençóis Paulista; no Átrio da Câmara ou através 
do site www.camaralencois.sp.gov.br – maiores informações: Fone: (14) 3269-6000. 
Lençóis Paulista, 06 de fevereiro de 2019 – 

Nardeli da Silva
Presidente

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os interessados que 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2019, às 18h30min, na Sala das Sessões “Mário 
Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras, n.º 55, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação, avaliação e discussão das Metas Fiscais 
do Município de Lençóis Paulista referentes ao 3º Quadrimestre de 2018.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 8 de fevereiro de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

PAULO HENRIQUE VICTALIANO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 105,45.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,50.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela 
presente convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2017
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, Centro, 
Lençóis Paulista – SP.
Data: 11 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Wailla Maria dos Santos

Lençóis Paulista, 7 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 
EM CARÁTER EFETIVO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, usando de suas atribuições 
legais e considerando que existem vagas em caráter efetivo para o cargo de Professor 
de Educação Infantil II:

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos aprovados no cargo de Professor de Educação Infantil II 
(Edital de Concurso nº 03/18) para Sessão Pública de Atribuição de Aulas, que será 
realizada na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua Sete de Setembro, n.º 
711, Centro, Lençóis Paulista/SP, conforme data e horário a seguir:

Cargo: Professor de Educação Infantil II- 3 vagas - Edital de Concurso nº. 03/18
Data: 11/02/2019 – Horário: 14h00
Convocados: 1ª ao 9ª classifi cados

1ª – Evelyn Mariane Fuganholli Abiuzzi;
2ª – Pamela Vila Nova de Arruda;
3ª – Cirlene Aparecida Leite;
4ª – Katia Lidiane de Campos;
5ª – Rita de Cassia Malagi;
6ª – Aline Aparecida de Oliveira;
7ª – Valeria Aparecida Muller;
8ª – Célia Virgínia de Mira Nogueira
9ª – Ana Dolores Sanches

 Lençóis Paulista, 08 de fevereiro de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Faço saber aos interessados que, no dia 22 de fevereiro de 2019, será realizada 
eleição para composição da Diretoria, Conselho fi scal, Delegados, Representantes 
junto a Federação da Categoria e respectivos Suplentes, para o mandato no período 
de 18 de março de 2019 a 18 de março de 2024, o prazo para registros de chapas e de 
05 ( cinco ) dias uteis contados a partir da data de publicação deste aviso os pedidos 
de registros de chapas serão dirigidos ao Presidente do Sindicato dos Servidores 
Publicos Municipais de Lençóis Paulista, formalizados em 02 (duas) vias cada, uma 
com os documentos necessários e apresentada a secretaria da entidade no endereço 
epigrafado, sendo que a mesma durante o prazo para registro funcionara das 08H00 
as 11H00 e das 13h00 as 17H00nos dias úteis, horário de votação será das 07h00 
as 13h00 na sede do Sindicato sito a Rua Tamoios,N° 570, Jd. Itamarati, Lençóis 
Paulista/SP, realizar-se a uma segunda votação, após a 1° chamada, caso não seja 
obtido quórum respectivamente na primeira. A integra do edital de convocação 
encontra-se afi xada na sede desta entidade, regulando seus procedimentos eleitorais 
no estatuto social aprovado em assembleia.

Lençois Paulista SP, 09 de Fevereiro de 2019.

MARCOS ANTONIO GABRIEL
Presidente

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
GUSTAVO HENRIQUE HYPÓLITTI e CAROLINE GIMENES DE ALMEI-
DA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, médico, nascido em São 
José do Rio Preto - SP, aos 07/05/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, fi lho de IVAN MARCOS HYPÓLITTI e de SONIA REGINA PERIN; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, médica, nascida em Eldorado - MS, 
aos 29/08/1991, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JULIO 
CESAR DE ALMEIDA e de MARA CRISTINA MARCHETTI GIMENES DE 
ALMEIDA.

VALDOMIRO ROQUE DE FREITAS e EVANILDA TURCO, sendo o pretenden-
te: nacionalidade brasileiro, solteiro, macarroeiro, nascido em Bandeirantes - PR, aos 
18/06/1960, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de VIVALDO 
ROQUE DE FREITAS e de LAURA FRANCISCO DE FREITAS; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida em Areiópolis - SP, aos 28/03/1962, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOÃO TURCO e de AMA-
LIA BADESSO TURCO.

 
 

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

Lençóis Paulista,07 de fevereiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,30.

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

Portaria n.º 010/2019 de 08.02.2019……....Dispõe sobre a nomeação de Advogado o 
Sr. Edemilson Antonio Barbosa.

Lençóis Paulista, 08 de Fevereiro de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019

Inquérito Civil nº 189/2018-9

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e 
efi ciência administrativas, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 127, caput, 
e artigo 129, inciso III, ambos da Constituição da República, bem como do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
8.625/93;
CONSIDERANDO a relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao Ministério Público no tocante à defesa do 
patrimônio público, por força do artigo 129, inciso III, da Constituição da República e das disposições da Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para 
que sejam cumpridas normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e 
Estadual e serviços de relevância pública e social;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a efi ciência (artigo 37 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 14, §9º prescreve que: “Lei complementar 
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fi m de proteger a probidade administrativa, 
a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a infl uência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta.”;
CONSIDERANDO que o inciso I, do art. 30, da Constituição Federal determina que compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local e o inciso II, do mesmo artigo, prescreve que compete aos Municípios suplementar a 
legislação federal e a estadual no que couber; 
CONSIDERANDO que a Lei n. 2.728/2018, aprovada e promulgada pela Câmara Municipal de Macatuba, vedou a 
nomeação para qualquer cargo de provimento em comissão no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo e do Poder Legislativo, pessoa que tenha sido condenada pela prática de situações descritas na Lei 
Complementar n. 64/1990 (lei das inelegibilidades). 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “l” prescreve que são inelegíveis: 
“os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena”;
CONSIDERANDO que a Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) defi ne três modalidades de atos ilícitos: 
enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) e atos atentatórios aos princípios da Administração Pública 
(art. 11);
CONSIDERANDO que para fi ns de inelegibilidade, a pena que precisa estar presente na decisão é a suspensão dos 
direitos políticos;
CONSIDERANDO que o elemento indispensável para a inelegibilidade por improbidade diz respeito ao status da 
decisão. Não basta ser uma sentença proferida por juízo singular ainda pendente de julgamento de recurso. Deve ser 
oriunda de órgão colegiado ou ser defi nitiva;
CONSIDERANDO que o ato ilícito precisa ser confi gurado com o elemento subjetivo do dolo. Somente os atos 
dolosos são capazes de atrair os efeitos da inelegibilidade;
CONSIDERANDO que o Tribunal regional do Estado de São Paulo, no RCAND nº 1404-69.2014.6.26.000 
reconheceu que qualquer atentado contra os preceitos da Administração Pública atraem a inelegibilidade prevista no 
art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar 64/90, ainda que desacompanhada de locupletamento ou dano ao erário;
CONSIDERANDO que, segundo o entendimento da Egrégia Corte Eleitoral Paulista (Recurso Eleitoral nº 97-
49.2012.6.26.0130) a teleologia da referida lei complementar não só é repressiva como pedagógica. Pedagógica para 
convencer o administrador da coisa pública de que deve zelar por seus atos com estrito atendimento da Lei, em termos 
absolutos;
CONSIDERANDO que mesma E. Corte, no Registro de Candidatura n. 3464-54, apresentou entendimento no sentido 
de que a interpretação teleológica que se tira da leitura da Lei das Inelegibilidades é que são inelegíveis os condenados 
à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato 
de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público, ou, os condenados, à suspensão dos direitos 
políticos por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito. Este entendimento é possível 
porque o conectivo “e” que consta da redação refl ete uma complementariedade precária, isto é, diante dos objetivos da 
denominada “Lei da Ficha Limpa”, a conexão não é absoluta, não é obrigatória;
CONSIDERANDO que segundo mais um entendimento fi rmado pela E. Corte, no Registro de Candidatura 448-
53/2014, a condenação por improbidade administrativa com supedâneo em violação de princípios da Administração 
Pública (art. 11 ad LIA), oriunda de órgão colegiado e de que decorra também a suspensão de direitos políticos é apta a 
gerar a inelegibilidade refl exa descrita na aliena “l”, do art. 1, da LC 64/90;
CONSIDERANDO que, segundo José Jairo Gomes, um dos mais respeitados doutrinadores do direito eleitoral da 
atualidade, a conjuntiva “e” disposta no texto legal, deve ser entendida como disjuntiva “ou”, pois é possível cogitar 
de lesão ao patrimônio público por ato doloso do agente sem que ocorra enriquecimento ilícito (Direito Eleitoral, 8ª 
edição. São Paulo: Atlas, 2012. P.195);
CONSIDERANDO que uma interpretação apenas literal e gramatical do texto contido na norma é em demasiado 
singelo e, retira todo o caráter sistemático que as regras e princípios trouxeram para o entendimento mais uniforme da 
Constituição, juntamente com as leis, a doutrina e a jurisprudência;
CONSIDERANDO que o atual Secretário de Esportes do Município de Macatuba foi condenado por ter cometido 
ato de improbidade administrativa, tendo sido comprovado o dolo em sua conduta e a sentença foi proferida com 
fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429/92, a qual foi confi rmada por decisão de Tribunal Colegiado, apenas 
com a modifi cação da pena, mas não da fundamentação (Processo n. 0001280-41.2004.8.26.0333); 
CONSIDERANDO que o sr. José Gino Pereira Neto teve seus direitos políticos suspensos tanto no processo acima 
mencionado, como no processo 0001382-63.2004.8.26.0333, sendo novamente condenado por ato de improbidade 
administrativa, tendo como fundamento os art. 10 e 11, da Lei 8429/92, os quais, individualmente, tornam inelegível 
o sentenciado;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, sem prejuízo de outras providências administrativas 
ou judiciais para a apuração de eventuais responsabilidades civis, criminais e administrativas dos agentes públicos 
eventualmente envolvidos em tais fatos, expede:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, para que:

a) exonere, imediatamente, o Sr. José Gino Pereira Neto, do cargo comissionado que ocupa junta à Prefeitura Municipal 
de Macatuba, em respeito ao que está determinada na Lei Municipal nº 2728/2018, que está em consonância com a LC 
64/90 e com a Constituição Federal.;

b) remeta à esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, 30 (trinta) dias após o recebimento da presente recomendação, 
informações a respeito das medidas adotadas; e

c) dê ampla publicidade a presente recomendação, divulgando-a em jornal de circulação local e no site da Prefeitura, de 
preferência em link específi co sob a denominação “TAC’s e recomendações do Ministério Público” (ou semelhante), 
para que todas as autoridades e servidores públicos municipais fi quem cônscios de que a não observâncias da presente 
recomendação importará ao transgressor a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da 
Lei  8.429/92.

Em caso de não acatamento da Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais e judiciais 
necessárias a fi m de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível, 
precipuamente para respeito às normas constitucionais, sem prejuízo do ingresso com a respectiva ação de improbidade 
administrativa.

Macatuba, 22 de janeiro de 2019.

Mary Ann Gomes Nardo
Promotora de Justiça de Macatuba 

Aditivo Contratual 02/2018 – Convite nº 22/2017 – Contrato Administrativo nº 45/2017 
Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi. Contratada:- Prevent Solutions Medicina 
e Engenharia Ltda.; Objeto:- Prestação de serviços médicos profi ssionais na área de 
saúde do trabalho; Valor:- R$ 48.000,00; Vigência:- 16/11/2019; Data Assinatura:- 
17/11/2018. Borebi, 17 de novembro de 2.018.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
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SERVIÇOSEMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIAT PALIO Essence 
Flex 1.6 16v 4 
portas,cor branco 
37.083 km, completo, 
ar 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  

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

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

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

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

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

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

 SANTANA 2.0 moto-
res 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

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

FORD KA 2017 1.0 
completo, 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

VENDO 01 caminhão 
marca Ford, ano 76, 
motor perk toco. Tra-
tar: (14) 99811-4474.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOÃO PAULO 
(Maca.) – Cabeleirei-
ro. Tratar na R: José 
Príncipe Penhafi el, 
160, Jd Príncipe. Tele-
fone (14) 99856-9966

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

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

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

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

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

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

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO, JD. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, 
completa 1Ano, neste 
Mês de Dezembro com 
Promoções Incríveis!!! 
Conta espaço natura, 
moda indiana, decora-
ções de várias regiões 
do brasil, acessórios 
com muito requinte e 
bom gosto, além de 
vinhos, doces fi nos em 
cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descendo 
o banco do brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

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

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

ESTUDANTIL 
PRESENTES voltas 
as aulas é aqui, a vista 
com 10% de desconto 
e dividimos até em 3 
vezes nos cartões. Rua: 
Alexandre Raimundo 
Paccola nº 186 Rondon 
(14) 3263-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
barracão de 11,60x 
20,05m R$ 10.000,00. 
Tratar: (14) 3269-1057

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

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

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

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

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

VENDO TANQUINHO 
de roupa e 01 escova 
de cabelo elétrico, semi 
– novo valor R$ 120,00. 
Tratar: (14) 99679-9579

17/02 – Thermas dos 
Laranjais 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

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

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

ATENÇÃO NOIVAS 
- Para tornar seu 
casamento mais espe-
cial, conheçam o trio 
“Sonora - vocal femi-
nino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento de 
sua cerimônia seja ines-
quecível, 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: sonora-
vf@gmail.com.

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

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

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

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

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 terreno 
253 m2 Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, 
Garagem 3 carros, 
Banheiros. Infraestrutu-
ra completa ideal para 
aluguel Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

JÚLIO FERRARI Resi-
dência 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, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060/ 
99787-2043

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JD. PRINCÍPE 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, área de 
lazer c/ churrasqueira 
despensa e gara-
gem. Sala comercial 
c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

APARTAMENTO EDI-
FÍCIO RENATA LYCIA 
02 dormitórios, sala c/ 
02 ambientes, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda e 02 
vagas de garagem. – R$ 
260.000,00 – 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

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

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

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

CHÁCARAS/SÍTIOS
PROCURAM-SE

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

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

GUARUJÁ TEMPO-
RADA (Praia Pitan-
gueiras) – apartamen-
to para 8 pessoas e 
kitnet para 4 pessoas. 
Ligue p/ 99772-7315

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA - Agua de Santa 
Barbara - toda mobi-
liada 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 
- Centro - 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, sa-
lão social. R$ 1.800,00 
sem cond. Ligue para 
(14) 997727315

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

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

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

CASA - Cruzeiro - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz 
America c/ armário 
embutido, 1 lavand, 
1 banh soc, gar 
cob,quintal. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02570

CASA - Marimbondo 
- 2 dorm (1 suíte), 2 
salas, 2 coz, 1 banh, 
1 lavanderia, gar 
ampla cob. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02586

CASA - Monte Azul 
- 2 dorm, (1 suíte), 1 
sala, 1 coz americana, 
1 lavand c/ deposito, 
2 banh, edícula c/ 
churrasqueira. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02392

CASA FUNDOS - 
Centro – 1 dorm (1 
suíte com armário), 
1 sala,1 banh soc, 
1 coz, 1 lavanderia, 
gar descob. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02607

CASA - Centro – 4 
dorm (2 suítes) 1 sala 
vist, 1 sala jant, 1 coz 
planejada, 2 banh, 
1 lavanderia, gar 
ampla cob e descob, 
edícula c/ churrasq, 
1 dorm, 1 banh. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02610

CASA - Besta Vista 
- 1 dorm com suíte c/ 
armários embuti-
dos,1 sala,1 banh, 
churrasqueira. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.
br Cód 02690

CASA - Centro - 3 
dorm,1 sala, coz 
americana, 2 banh 
soc, 1 lavandeira,3 
gar cob, canil. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.
br Cód 02764

CASA - Nova 
Lençóis - 3 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 
banh, 1 gar. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.
br Cód 02650

GUARUJA TEMPO-
RADA – Apartamen-
to para 8 pessoas,1 
garagem,1 quadra da 
Praia das Pitan-
gueiras,2 quadras 
do Shopping La 
Piage. Contato (14) 
997727315.

GUARUJA TEMPO-
RADA – (Praia Pitan-
gueiras) – Quitinete 
para 4 pessoas, sem 
garagem, a 2 duas 
quadras do

SHOPPING LA 
Piage. Contato (14) 
997727315.

APARTAMENTO 
– Bauru – Total-
mente mobiliado e 
equipado com todos 
eletrodomésticos 
R$1.000,00. Contato 
(14) 997727315

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

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

SALA COMER-
CIAL - Bela Vista - 1 
sala c/ balcão, pia e 
armário, 1 banh. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02517

SALA COMERCIAL 
- Antonieta I - 1 
sala c/ balcão e pia, 
2 banh, gar. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02594

SALA COMERCIAL 
- Vilage – sala 30 
x 12, 2 banh, 1 coz 
com armário. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02612

SALA COMERCIAL 
- Sta Terezinha - Sala 
COM 8,8 m x 5,5 
m,1 banh. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02016

SALA COMERCIAL 
– Bela Vista - 1 sala 
com balcão, pia e 
armário, 1 banh. Ligue 
p/ (14) 32630021/ 
(14)997281313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02517

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

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

SITIO VARGEM Limpa 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, 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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA PARA 
Festas – 2 dorm,1 
sala,1 sala de jantar, 1 
coz americana,1 banh 
interno,2 banh externo,1 
Lavanderia,8 gar desc, 
churrasqueira, piscina, 
quadra p/ esportes. 
Contato (14) 997727315.

JOÃO PACCOLA ter-
reno medindo 221,6m², 
murado pronto para 
construir, R$ 98 mil. 
Adriano Cian – Consul-
tor de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

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

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

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

JD ITAMARATY ter-
reno 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, óti-
ma localização. Tratar 
(14) 98137-7021

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

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

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

TERRENO LOCALI-
ZADO no Jardim Villa-
ge, na Avenida dos 
Estudantes. Interessa-
dos tratar no Telefone 
(14)99725-2619.

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

TERRENO RESI-
DENCIAL Planalto 
apenas R$73.250,00 
entre em contato e 
confira a forma de 
pgto. Consult Imó-
veis 14-3263-1118

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM PLANAL-
TO 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 02 ter-
renos juntos Grajau 
250m² cada um, 
murado e nivelado. 
Tratar: (14) 99117-
2055.



ELETRO ELETRO 
CENTROCENTRO

2X62X6

ELETRO 
SANTA CLARA

1x12

ROGETE
1x6

São 
Cristovão

1x11,9

STOCK MUSICAL
1x6

HEMOLABHEMOLAB

2X62X6

GAS GAS 
HIDROHIDRO

2X62X6

Ghirotti
2x3

Cia. da Esfiha
2x3

????
1x11,9

BOLÃO
1x11,9

SALEGO
2x6

????
2x6

ERP GESTOR
2x6
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Sociedade

IDADE NOVA  
A vice-prefeita Cíntia 
Duarte aniversariou 
ontem (8) e 
recebeu o carinho 
de toda a família, 
especialmente do 
esposo Fabrício 
Ribeiro. Felicidades!

MAIS UMA 
PRIMAVERA  
Elaine Ferrarezi faz 
aniversário neste 
sábado (9) e recebe 
as felicitações do 
esposo Ricardo 
Moretto e dos 
familiares. Muitos 
anos de vida!

Rose, Giovana, Maria Eduarda 
e Fernando, na Pizzaria Hábil 

Lucilene e Claudio, na Pizzaria Hábil 

Amanda e Jon, na Pizzaria Hábil

Terezinha e Padre Marcio, na Pizzaria Hábil 

Romildo, Felipe e Andreia, na Pizzaria Hábil

Henrique e Carol, na Pizzaria Hábil 

Tamara e Gislene, na Pizzaria Hábil 

Natani e Camila, na Pizzaria Hábil 

André e João Otavio, na Pizzaria Hábil 
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Felicidade e descontração contagiando a noite lençoense. 
Confira nos cliques das Cíntia Fotografias!

FICANDO MAIS VELHO - Kelven Silva 
aniversaria amanhã (10) e recebe os parabéns 
dos amigos e familiares. Saúde e paz!

FESTA - Isadora Vieira da Silva fez cinco 
aninhos na quinta-feira (7) e festejou com toda 
a família. Tudo de bom!

NOVO CICLO - Ricardo Monzani aniversaria 
hoje (9) e comemora com os familiares e 
amigos, que desejam boas energias!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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