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Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

DOMINGO, 17/02
Chuvoso de manhã. 
Aberturas de sol à tarde 
e pancadas de chuva 
que vão até a noite.

SÁBADO, 16/02
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ACIDENTE

Motociclista fi ca 
gravemente ferido B3

VOLUNTARIADO CONDENADO

Foragido da Justiça é 
preso na Vila Irerê B3

Prado de Lima inicia projeto 
de revitalização do Centro
Com investimento estimado em R$ 3 milhões, obra vai dar cara nova ao coração comercial de Lençóis Paulista

TRÁFICO

Polícia Militar prende 
homem de 58 anos 
durante operação

Na tarde da última quarta-
-feira (13), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista prendeu um 
homem de 58 anos acusado de 
tráfico de drogas. O indivíduo foi 
autuado em flagrante durante a 
Operação São Paulo Mais Seguro. 
A ocorrência foi registrada em 

uma residência na Vila Bacilli, 
um imóvel interditado pela De-
fesa Civil que estava sendo utili-
zado pelo indivíduo para a venda 
de entorpecente. Na ocorrência, 
foram apreendidas 43 gramas de 
maconha, 4,8 gramas de cocaína 
e duas pedras de crack. B3

ÚLTIMA FESTA

FOLIA

Four encerra 
atividade após 14 
anos de história

Desfi le com 
10 blocos abre 
Carnaval 2019

Palco de grandes atrações, a Casa 
Four se despede da cena noturna de 
Lençóis Paulista neste sábado (16), 
depois de quase 14 anos promovendo 
diversos shows e festas na cidade. O 
espaço, que se tornou uma das prin-
cipais referências da região, fi cou 
conhecido pelo público por oferecer 
uma programação diversifi cada para 
todas as idades, atendendo aos mais 
variados gostos e estilos. B1

LEGISLATIVO

Manezinho pede 
encontro com 
Dória por SP-261

Para reforçar o pedido de pavi-
mentação da Rodovia Osni Mateus 
(SP-261), vereador lençoense espera 
audiência com governador. A4

A7

HORÁRIO DE VERÃO

Relógios devem 
ser atrasados em 
uma hora hoje

Neste sábado (16), à meia noite, 
termina o horário brasileiro de verão. 
O ajuste vale para as regiões Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa-
raná, Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Distrito Federal) que devem 
atrasar os ponteiros do relógio em uma 
hora, voltando para às 23h, ou seja, o 
sábado será mais longo. 
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ENCONTRO

DEBATE

DENGUE

Regional OPORTUNIDADE
A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Pederneiras abre as 
inscrições para centenas de vagas dos cursos culturais gratuitos oferecidos pelo 
Projeto Andar e Voar. As inscrições devem ser feitas do dia 18 de fevereiro até o dia 
15 de março exclusivamente na Secretaria de Cultura e Turismo, situada no Centro 
Cultural Izavam Ribeiro Macário. As aulas estão marcadas para começar em abril.

Defesa Civil debate fortalecimento 
regional em evento em Agudos
Evento aconteceu na última quarta-feira (13), no auditório da Acira

Da Redação

A Defesa Civil de Agudos 
sediou na quarta-feira (13) 
o 2º Encontro Regional 

de Fortalecimento das Defesas 
Civis da Região de Bauru. Parti-
ciparam do encontro, realizado no 
auditório da Acira (Associação Co-
mercial e Industrial de Agudos), 
representantes das cidades de Bo-
caina, Reginópolis, Bauru, Borebi, 
Agudos, Igaraçu do Tietê e Bauru, 
além do Corpo de Bombeiros de 
Agudos e da RINEM (Rede Inte-
grada de Emergência), ligada ao 
Ciesp/Bauru.

O objetivo do evento foi forta-
lecer o grupo regional que conta 
com 37 municípios. Para isso, 
foram debatidos temas como a 
criação de uma força tarefa entre 
as Defesas Civis da região; criação 
de uma frequência de rádio para 
integrar todas Defesas Civis com 
o Cobom (Centro de Operação 
do Corpo de Bombeiro) e Copom 
(Centro de Operações da Polícia 
Militar) e ainda a realização de 
um encontro do qual participem 

INTEGRAÇÃO - Objetivo do evento foi fortalecer o grupo 
regional que conta com 37 municípios

prefeitos, secretários e autoridades 
civis e militares das cidades que 
compõem a regional.

O mediador do encontro, Gui-
lherme Milani, Coordenador da 
Defesa Civil de Bocaina e parceiro 
na organização do evento, também 
debateu com os participantes te-
mas como a necessidade de bus-
car novas viaturas junto aos Go-
vernos do Estado e da Federação, 
além de ampliar a oferta de cursos 
para as regionais e padronizar o 

uso de uniformes da regional, en-
tre outros assuntos.

O prefeito de Agudos, Altair 
Francisco Silva, participou da 
abertura do encontro e destacou 
a importância da união entre os 
grupos para fortalecer a Defesa 
Civil da região, e o importante 
papel que esses grupos desem-
penham em prol da população, 
com destaque para o trabalho que 
vem sendo desenvolvido na cida-
de. “Quero parabenizar a todos os 

coordenadores das Defesas Civis 
da região e agradecer ao coorde-
nador local, Osmar Jandreiche, 
pessoa que trabalha com bastante 
zelo para prevenir incidentes que 
possam acontecer e colocar em 
risco a nossa população. Mesmo 
quando algo acontece, ele é o pri-
meiro a chegar nos locais com sua 
equipe de voluntários e o último 
a sair. Isso mostra que ele tem o 
perfil das pessoas que devem par-
ticipar da Defesa Civil, na hora 
da necessidade está sempre pron-
to”, destacou.

Participaram os coordena-
dores de Reginópolis, Leandro 
Aparecido de Souza; de Bocaina, 
Guilherme Milani; da Rinem, 
Jamilson de Freitas; de Bauru, Te-
nente Vinícius Alexandre Burin; 
de Borebi, Giovana Paccola; de 
Bauru, Tiago Azambuja; de Iga-
raçu do Tietê, Roberto Carlos Ro-
mão, e de Agudos, Osmar Jandrei-
che, além do secretário executivo 
da Defesa Civil de Bocaina, Luiz 
Antônio Fragnan e a enfermeira 
Silvia V.C. Fragnan. Representan-
do o Posto do Corpo de Bombeiros 
de Agudos participaram o Cabo 
Mazon e os voluntários Michelan 
e Fabiano.

Limpeza segue em diversos 
bairros da cidade
Objetivo é eliminar os 
focos de criadouro 
do mosquito Aedes 
aegypti

Da Redação

Bairros de várias regiões de 
Agudos receberam nesta 
semana novas frentes de 

limpeza em ruas e áreas públi-
cas, como parte dos esforços 
da administração municipal 
em eliminar possíveis focos de 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti e combater o avanço da 
dengue. O município já registra 
329 casos positivos da doença 
apenas em 2019.

Segundo a coordenadoria de 
Vias Públicas, da Secretaria de 
Obras da Prefeitura de Agudos, a 
limpeza foi concluída nos bairros 
Vila Malvina e Jardim Cruzeiro. 
No Jardim Márcia, as equipes de 
limpeza estiveram por várias ve-
zes durante a semana realizando a 
operação gata-galho e recolhendo 
o entulho deixado pela população.

No Santa Angelina, as equipes 
de Vias Públicas também repeti-
ram o recolhimento de inservíveis 
deixados nas calçadas pelos mo-

MUTIRÃO - Trabalho de limpeza 
foi realizado em diversas regiões 
da cidade nesta semana

FourC promove palestra sobre práticas de Comunicação Não Violenta

Evento é gratuito; inscrições devem ser 
feitas pelo site da escola

Da Redação

Como continuar uma conver-
sa quando estamos irritados 
e não concordamos com o 

outro? Como criar uma ponte de 
diálogo na hora do conflito? Para 
muitas pessoas lidar com situações 
deste tipo é um grande desafio. 
Para debater sobre o tema, no dia 

21 deste mês, a partir das 19h, a 
FourC Bilingual Academy, em 
Bauru, promove a palestra sobre 
Comunicação Não Violenta (CNV), 
com Carolina Cassiano. O evento 
será aberto ao público, com vagas 
limitadas e inscrição pelo site da 
escola (www.escolafourc.com.br).

A palestra traz temas que pro-

porcionam o exercício da capacida-
de de expressar sua verdade sem 
julgar o outro, de escutar críticas e 
queixas com empatia e descobrir o 
que as suas emoções revelam sobre 
você. O encontro é uma oportu-
nidade para despertar uma nova 
forma de dialogar, de resolver con-
flitos e, principalmente, de cons-

radores. Já no Jardim Vienense, a 
limpeza foi realizada nessa sexta-
-feira (15) e deve ser retomada na 
semana que vem.

PARCERIA
Também nessa sexta-feira, as 

equipes de Vias Públicas fizeram o 
recolhimento de materiais em tre-
chos da região dos bairros Núcleo 
Minha Casa Minha Vida e Profes-
sor Simões. Nesta operação, a pre-
feitura contou com a parceria da 
empresa Duratex, que emprestou 
equipamentos para recolhimento 
de materiais pesados e terra.

A parceria, que já resultou 
em outras ações no município, 
foi firmada pelo setor de Vias 
Públicas e Defesa Civil de Agu-
dos, que tem como coordenador 
Osmar Jandreiche.

truir relacionamentos sustentáveis 
e conhecer a si mesmo. A FourC 
Bilingual Academy fica na Avenida 
Affonso José Aiello, 12-50, na Vila 
Aviação. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo site.

SOBRE A PALESTRANTE
Carolina Cassiano trabalha 

com comunicação há 19 anos. É 
facilitadora de Comunicação Não 
Violenta (CNV), coach da linha 
ontológica (Instituto Appana), além 

de especialista em Gestão de Pes-
soas pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV-SP) e especialista em Gestão 
da Mudança de Cultura Organi-
zacional pela metodologia inglesa 
Change First. Também é jornalista 
com 15 anos de experiência. Ao 
lado de Sven Fröhlich, criou a Diá-
logos Corajosos, empresa dedicada 
ao desenvolvimento humano ba-
seados em CNV, Autocompaixão, 
Mindfulness, Focusing e Ontologia 
da Linguagem.
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Opinião
PARA PENSAR
 “É fácil identifi car que metade da 

propaganda é inútil. Difícil é identifi car 
qual é essa metade.”

Abílio Diniz.

FRASE
 “Hoje temos um Centro velho e precisamos avançar. Iremos colocar a cidade 

no século 21. Vamos criar um cenário de beleza e modernidade que ofereça todo 
conforto e acessibilidade ao cidadão.”

prefeito Anderson Prado de Lima, sobre projeto de revitalização do Centro.
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Rumo ao século 21

O ECO traz nesta edição uma 
matéria sobre o projeto de 
revitalização do Centro de 

Lençóis Paulista, divulgado nesta 
semana pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB), que preten-
de “Inserir Lençóis Paulista no sé-
culo 21” promovendo uma série de 
transformações na principal região 
comercial da cidade.

Fatiado em diversas etapas, 
o projeto deve demandar inves-

timento na casa dos R$ 3 mi-
lhões. Na lista de implantações 
e adequações está a restaura-
ção da antiga Estação Ferroviá-
ria Sorocabana e adequação do 

local para a implantação de um 
terminal rodoviário interbairros; 
a implantação de um estaciona-
mento rotativo no atual terminal 

rodoviário urbano; a construção de 

uma lanchódromo para abrigar o co-
mércio ambulante da região central; 
a substituição da rede de coletores 
de esgoto e adutores de água, im-
plantação de tubulação para a futura 
eliminação da afi ação suspensa dos 
postes, alargamento das calçadas, 
instalação de pontos de acessibilida-
de e recapeamento asfáltico.

O prefeito espera que a execu-
ção do projeto fomente bastante o 
comércio local e também resulte em 
benefícios para o turismo lençoense, 
visto que o Centro da cidade ganha-
ria uma nova cara, diferente de tudo 
o que existe na região, atraindo mais 
pessoas e, como consequência, re-
sultando em melhores resultados 
nas vendas. Muitos irão concordar 
com o investimento, outros irão des-
cordar, mas certamente todos acha-
rão muito bonito.

CRISE...
Um dos destaques da 

política nacional nos últi-
mos dias tem sido a cri-
se instalada no governo 
Jair Bolsonaro (PSL), pela 
suspeita de envolvimento 
do ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, 
Gustavo Bebianno, em 
desvios de recursos de 
campanhas do PSL para 
candidaturas laranjas, em 
especial em Pernambuco. 
Bebianno era presidente 
nacional do PSL durante 
a campanha eleitoral de 
2018. A Polícia Federal já 
abriu inquérito para inves-
tigar as denúncias.

...NO GOVERNO
A crise surgiu enquanto 

o presidente Jair Bolsonaro 
ainda estava internado no 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde per-
maneceu por 17 dias por 
conta do procedimento 
cirúrgico ao qual se sub-
meteu para a retirada de 
bolsa de colostomia, que 
usava desde o atentado 
sofrido durante a campa-
nha do ano passado. Ele 
teve alta na última quarta-
-feira (13), dois dias antes 
do prazo, e, para tentar 
amenizar a situação, foi 
direto para Brasília para se 
encontrar com aliados.

FARPAS
Um dos ápices do bur-

burinho ocorreu na própria 
quarta-feira (13), quando 
Carlos Bolsonaro (PSC), 
fi lho do presidente e ve-
reador pelo Rio de Janeiro, 
escreveu em sua conta 
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A matemática no Parlamento
José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente uni-

versitário e palestrante 

Cédric Villani é um famoso matemá-
tico, vencedor em 2010 da Medalha 
Fields, considerada o “Nobel” da 

Matemática. Participou recentemente 
do 28º Congresso Internacional de Ma-
temáticos realizado no Rio de Janeiro e é 
um pop-star dessa disciplina. Suas con-
ferências são prestigiadas porque ele é 
um entusiasta e dissemina seu fervor 
pela Matemática, de forma a contaminar 
jejunos e aqueles que enfrentam difi cul-
dades nessa área tão importante.

Tornou-se tão famoso, que foi esti-
mulado a disputar uma cadeira no Par-
lamento francês, pelo “La République en 
Marche”, partido do Presidente Émma-
nuel Macron. Elegeu-se, mas não acha 
fácil atuar no Legislativo: “Cientistas não 
são preparados para a política. É um am-
biente violento, cheio de mentiras e fo-
focas. A visibilidade, além disso, faz de 
você um alvo. Todo dia vem alguém te 
insultar nas redes sociais”.

De qualquer forma, está convencido 
de que a política precisa de cientistas. 
Seja para trazer a ciência para dentro 
das discussões técnicas, notadamente 
a questão do meio ambiente, o aqueci-
mento global, as mudanças climáticas, a 
preservação das espécies, seja para aju-
dar na comunicação entre a política e as 
ciências.

Durante o primeiro ano de legislatu-
ra, preparou um relatório com propostas 
para reformular o ensino da matemática 

na escola pública e elaborou os alicerces 
de uma estratégia da França no campo 
da inteligência artifi cial.

Mas o seu amor está mesmo na 
Matemática. “Ela tem estado comigo 
há tanto tempo que é como se tivesse 
nascido dentro de mim, não algo que eu 
tenha descoberto algum dia”. E apaixo-
na-se por todos os campos matemáticos: 
“Na adolescência, a geometria clássica 
foi o meu grande amor. No início dos 
meus estudos superiores me apaixonei 
pela álgebra”. Seu namoro atual é com 
as equações diferenciais parciais. Publi-
cou “Théorème Vivant”, ou “Teorema 
vivo”, obra em que procura mostrar que 
apreciar Matemática depende do cora-
ção, das emoções, não exatamente do 
conhecimento técnico. 

Para Villani, a matemática não é uma 
aventura científi ca, mas uma aventura 
humana. Aborda-se a matemática por 
três vertentes de aventuras: “uma é 
por meio da aventura das pessoas que 
participaram delas, seu lado humano. 
Há também a aventura dos projetos, 
em que o foco são as questões que ain-
da faltam ser resolvidas. Por fi m, existe 
uma aventura das ideias, um percurso no 
qual vamos passando de um problema 
para o seguinte, mostrando como foram 
superados”.

Precisamos de mais Villanis, apaixo-
nados pela Matemática, para transmitir 
essa paixão ao alunado brasileiro. É sa-
bido que não somos os campeões nes-
sa disciplina, que é sempre um ponto 
vulnerável na escola pública e na escola 
particular.
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 2 O que aprendemos com o desafi o dos 10 anos

Saulo Bueno
é graduado em Administração, pro-

fessor de espanhol e blogueiro amador

É impressionante como as coisas vira-
lizam na internet do dia para a noite. 
Na época dos famosos challenges 

(desafi os, em inglês) um em especial não 
fi cou de fora dessa onda e arrastou uma 
multidão de fãs mundo afora, se tornan-
do um dos temas mais comentados e 
compartilhados das redes sociais neste 
início de ano: o desafi o dos 10 anos ou 
10 years challenge. Basicamente, a pro-
posta era fazer o internauta postar uma 
foto pessoal que mostrasse o antes e de-
pois lado a lado, comparando as mudan-
ças ocorridas na década de 2009-2019. 
A ideia caiu tanto no gosto das pesso-
as que ganhou adeptos compartilhando 
as mais diversas situações, como por 
exemplo as diferenças encontradas em 
paisagens, coisas e animais de estima-
ção. Mas, além de uma brincadeira di-
vertida e bem-sucedida podemos refl etir 
sobre detalhes que afetam a todos nós, 
usuários da tecnologia atual.

Nesta ciber vida proposta pelo sé-
culo XXI aderimos ao uso excessivo dos 
computadores e smartphones. Isso se 
intensifi cou sobremaneira e passamos, 
consequentemente, a realizar simples 
atividades do dia a dia no modo auto-
mático, dando pouca importância ao 
nosso entorno, ao mundo real. Pequenos 
detalhes e mudanças vão sendo, então, 
atenuados por essa perda involuntária 
de percepção. Seja no âmbito familiar, 

profi ssional ou na convivência com ami-
gos e pets, estamos deixando o tempo 
– algo tão valioso, escapar. E, sendo des-
perdiçado ou não, uma verdade inegável 
é que o tempo passa para tudo e para 
todos. Ele nos deixa surpresos quando 
paramos para olhar à nossa volta. Como 
assim? Como aquela pessoa ou aquele 
lugar mudou! É aí que te convido a re-
fl etir sobre o que o desafi o dos 10 anos, 
uma simples brincadeira virtual, nos en-
sinou.

Ativamos as notifi cações de nossos 
aparelhos para não perdermos nenhuma 
atualização, mas esquecemos do quanto 
nossos pais estão envelhecendo e preci-
samos aproveitar sua companhia. Curti-
mos cada foto daquele artista famoso e 
esquecemos de curtir os bons momen-
tos ao lado de um ente ou de um ani-
malzinho querido. Não podemos perder 
nenhum vídeo dos infl uencers - como 
são conhecidos os famosos virtuais, mas 
quando saímos para comer fora com a 
família perdemos horas de convivên-
cia, já que não desgrudamos do celular. 
E nesta brincadeira passam dias, anos, 
oportunidades. A presença dá lugar à 
ausência, mas é tarde demais. Só resta 
nossa preocupação com o wifi , o fl agelo 
constante que nos domina a consciência. 
Por que não aproveitamos os detalhes? 
Por que não percebemos tudo mudar? 
Existe vida fora das telas, ainda dá tem-
po de sair para compartilhar. O desafi o 
agora é curtir a convivência, antes que 
nos percamos no tempo, buscando me-
mórias que não se podem achar.

no Twitter que o ministro 
havia mentido ao afi rmar 
que teria conversado três 
vezes com o presidente no 
dia anterior, chegando a 
publicar um áudio gravado 
pelo presidente dizendo a 
Bebianno que não falaria 
com ninguém enquanto 
estivesse no hospital.

CASO ANTIGO
As claras desavenças 

entre Bebianno e o fi lho 
do presidente não são 
recentes. A disputa entre 
os dois teve início no ano 
passado, durante a tran-
sição de governo, quando 
o ministro deixou vazar 
que o pupilo integraria o 
governo do pai, o que pro-
vocou críticas até mesmo 
de eleitores de Bolsonaro, 
que se manifestaram nas 
redes sociais condenando 
o nepotismo. O movimen-
to foi responsável por tirar 
Carlos da equipe de transi-
ção, o que, obviamente, o 
deixou irado.

FICA?
Os desdobramentos 

acerca do assunto ainda 
devem se estender pelos 
próximos dias. Segundo 
alguns veículos de comu-
nicação, interlocutores do 
presidente afi rmariam que 
ele decidiu manter o mi-
nistro no cargo, após rece-
ber apelos de aliados po-
líticos. Ocorre, porém, que 
Bolsonaro ainda sequer 
teria se reunido com o mi-
nistro depois que deixou o 
hospital. Outra informação 
é que o presidente tam-
bém teria decidido manter 

seu fi lho Carlos longe das 
questões do governo. 

LEVA E TRAZ
Segundo o Estadão, a 

informação foi dada pelos 
ministros Onyx Lorenzoni 
(Casa Civil) e Carlos Alber-
to Santos Cruz (Secretaria 
de Governo), que integram 
o grupo que trabalha para 
amenizar a crise e garantir 
a permanência do ex-pre-
sidente do PSL no gover-
no. A dupla, bem próxima 
a Bolsonaro e a Bebianno 
teria ido pessoalmente ao 
encontro do ministro para 
garantir sua permanência.

CABEÇA QUENTE
Ainda segundo o Es-

tadão, a cúpula mais pró-
xima ao presidente tem 
demonstrado bastante 
preocupação em relação 
às atitudes dos fi lhos de 
Bolsonaro, que volta e 
meia têm sido responsá-
veis por criar alguns mo-
mentos de desconforto. 
“Mais do que proteger 
Bebianno, esses inter-
locutores do presidente 
estão convencidos de 
que “é preciso estancar” 
essa ação dos fi lhos de 
Bolsonaro, que estariam 
prejudicando o País”, re-
lata o Estadão.

SERÁ?
Sobre o assunto, o 

vice-presidente, general 
Hamilton Mourão, afi rmou 
nessa sexta-feira (15), du-
rante um evento em Cuia-
bá (MS), que acredita que 
Bolsonaro vai ‘botar or-
dem’ nos fi lhos. Mourão, 
no entanto, negou crise 
no governo e declarou 
que acredita que Bolso-
naro vai receber Bebian-
no para conversar sobre 
o caso. “Essas questões 
são internas. Os fi lhos são 
um problema de cada fa-
mília. Tenho certeza que o 
presidente, em momento 
aprazado e correto, vai 
botar ordem na rapaziada 
dele”, afi rmou o vice-pre-
sidente. Será?
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Cotidiano ENCONTRO
Na quinta-feira (14), aconteceu a reunião de Articulação Intermunicipal do 
Programa Município Verde Azul em Lençóis Paulista. A reunião foi conduzida pelo 
interlocutor da cidade, Helton Damacena de Souza, e contou com a presença do 
Prefeito Anderson Prado de Lima, que enalteceu a importância das ações realizadas 
no âmbito regional em prol do meio ambiente. O Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Claudemir Rocha Mio, também recepcionou os participantes.

LEGISLATIVO

CIDADANIA

NOVIDADE

Centro-Sul registra recorde 
de vendas de etanol 
hidratado em janeiro

O volume de etanol hidratado comercializado 
no mercado interno pelas unidades produ-
toras do Centro-Sul somou 960,79 milhões 

de litros na segunda quinzena de janeiro de 
2019. Trata-se de um crescimento de 32,34% em 
relação à quantidade observada no mesmo pe-
ríodo do ano anterior (725,99 milhões de litros).

No total de janeiro, as vendas de hidratado 
atingiram 1,83 bilhão de litros, maior valor já re-
gistrado para o primeiro mês do ano, com alta 
de 32,45% na comparação com janeiro de 2018 
(1,38 bilhão de litros). No mercado nacional, o 
volume de hidratado vendido pelos produtores 
supera 2 bilhões de litros, visto que a região 
Norte-Nordeste registrou a comercialização de 
185,55 milhões de litros no mês.

“Para o mercado brasileiro, esse volume ven-
dido é surpreendente se considerarmos que ele 
supera em 2,16% o montante comercializado 
em dezembro e, mais importante, que em ja-
neiro historicamente se registra queda média de 
13% no consumo total de combustíveis leves”, 
explicou o diretor técnico da UNICA, Antonio de 
Padua Rodrigues.

Os números reforçam a tendência aponta-
da pelos dados publicados pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), que indicaram recorde de consumo de 
etanol hidratado no Brasil em 2018, com 19,38 
bilhões de litros comercializados no mercado in-
terno. O volume vendido no País no último ano 
aumentou 42,1% em relação a 2017, com cresci-
mento próximo a 6 bilhões de litros.

De acordo com Rodrigues, “o mercado de 
etanol hidratado aquecido durante a safra refl e-
tiu a alta competitividade do renovável frente a 
gasolina na maior parte do mercado consumidor, 
inclusive nas localidades onde a relação de pre-
ços entre eles usualmente não era favorável ao 
biocombustível”.

Com efeito, a paridade (relação de preços de 
bomba entre etanol hidratado e gasolina) média 
observada no Brasil atingiu 66% em 2018. Como 
consequência, a participação total do etanol (hi-
dratado e anidro) na matriz de combustíveis le-
ves (Ciclo Otto) saltou, em termos energéticos, 
para 46,1% - a maior registrada no mercado na-
cional desde 2009.

Segundo dados apurados e publicados pela 
ANP, esse cenário de preços atrativos se mante-
ve em janeiro e nos primeiros quinze dias de fe-
vereiro deste ano. “Essa condição oferece boas 
perspectivas de vendas do biocombustível du-
rante os próximos meses de entressafra”, acres-
centou Rodrigues.

Em São Paulo, principal Estado produtor e 
consumidor, verifi cou-se queda de 9,1% no pre-
ço líquido da gasolina na refi naria e de 12,5% no 
preço praticado pelos produtores na comparação 
entre janeiro de 2019 e o mesmo mês em 2018. 
Apesar desse movimento, o preço de bomba da 
gasolina no mesmo período registrou incremen-
to de 1,5% e o valor pago pelo hidratado caiu 
8,1% aos consumidores.

“O preço do hidratado mais vantajoso de-
corre da maior oferta do biocombustível nessa 
entressafra, com benefícios econômicos e am-
bientais ao consumidor paulista”, concluiu o exe-
cutivo da UNICA.

No caso do etanol anidro, as vendas domésti-
cas alcançaram 370 milhões de litros nos últimos 
quinze dias de janeiro, indicando recuperação de 
13,68% em relação à primeira quinzena do mês. 
No acumulado mensal, o volume comercializa-
do em janeiro totalizou 695,48 milhões de litros, 
aquém dos 764,81 milhões de litros verifi cados 
no mesmo período de 2018.

Entre abril de 2018 a 1º de fevereiro de 2019, 
as vendas de etanol pelo Centro-Sul somaram 
25,69 bilhões de litros – 18,06 bilhões de litros 
de etanol hidratado e 7,63 bilhões de litros de 
etanol anidro.  Deste total, 1,39 bilhão de litros 
foram para exportação e 24,29 bilhões ao mer-
cado interno. As vendas domésticas de hidra-
tado atingiram 17,49 bilhões de litros na safra 
2018/2019, crescimento de 35,10% sobre o últi-
mo ciclo agrícola (Fonte: Única).
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Manezinho quer encontro 
com Dória sobre SP-261
Neste sábado (16), vereador leva reivindicação para o vice-governador Rodrigo Garcia

Da Redação

Passados os primeiros dias da 
posse do novo governo de 
São Paulo, o vereador Mano-

el dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB) já fez os primeiros conta-
tos para colocar na mesa do gover-
nador João Dória (PSDB) o pedido 
de pavimentação da Rodovia Osni 
Mateus (SP-261), no trecho entre 
Lençóis Paulista e Águas de San-
ta Bárbara. “A frente parlamentar 
pela pavimentação da SP-261 não 
parou de trabalhar. Enquanto o go-
verno estava em período eleitoral 
e na transição, nós fomos reivindi-
car no DER (Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem), na 
imprensa e junto aos novos secre-
tários de Estado”, informa.

Em janeiro, a TV TEM da 
região de Itapetininga veiculou 
reportagem especial sobre as 
condições da estrada de terra e a 
luta dos municípios da região pela 
sua pavimentação. Em dezembro, 
Manezinho esteve mais uma vez 
no DER de Bauru para cobrar an-
damento no projeto executivo da 
obra e, no último sábado (9), con-
versou pessoalmente com o novo 
secretário de Desenvolvimento 
Regional sobre a rodovia que liga 
as duas cidades. “Estivemos com 
o secretário Marco Vinholi mos-
trando as ações, os planos e as rei-
vindicações da Frente Parlamen-
tar. Neste sábado estarei com o 
vice-governador, Rodrigo Garcia, 
levando nosso kit de informações 
e reivindicações pela SP-261”, ex-
plica Manezinho.

A ideia, afirma o vereador, é 

REFORÇO - No último sábado (9), Manezinho estendeu a reivindicação ao secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, que na foto está ao lado do vereador e do ex-deputado estadual Pedro Tobias

conquistar a simpatia do novo go-
verno e a adesão dos governantes 
ao movimento pela pavimentação 
dos 50 quilômetros remanescentes 
da rodovia estadual. “Estou anima-
do com nossa luta porque, durante 
a campanha eleitoral, o João Dória 
deu declarações de que via pos-
sibilidade de a rodovia ser con-
templada com asfalto. O governo 
está com bons projetos na área de 
infraestrutura viária, tem planos 
de privatização de alguns trechos 
e vamos tentar incluir a SP-261 no 
pacote de melhorias”, informa o 
vereador lençoense.

FRENTE PARLAMENTAR
Criada em assembleia realiza-

da em agosto de 2017, na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, a 

Frente Parlamentar pela pavimen-
tação da SP-261 é presidida pelos 
vereadores Manoel dos Santos Sil-
va e Fábio Glaser (PTB), de Águas 
de Santa Bárbara. Ambos, pre-
sidiram as Casas de Leis de suas 
respectivas cidades no primeiro 
biênio da atual legislatura e lide-
ram a luta pelo asfalto da rodovia, 
que já dura décadas.

A Frente Parlamentar, que 
começou com a participação de 
lideranças executivas e legisla-
tivas de cerca de 20 cidades da 
região, recebeu neste período 
o apoio de dois importantes ór-
gãos, a Amcesp (Associação dos 
Municípios do Centro do Estado 
de São Paulo) e da Amvapa (As-
sociação dos Municípios do Vale 
do Paranapanema), que, juntas, 

representam mais de 60 cidades 
do Centro-Oeste Paulista. As rei-
vindicações já foram entregues a 
diversos deputados estaduais e 
federais e secretários de Estado 
que têm se comprometido a aju-
dar na causa.

O interesse dos municípios 
envolvidos não é apenas econô-
mico, mas também estratégico e 
humanitário. A região de Águas 
de Santa Bárbara busca uma via 
mais rápida e fácil para acessar 
os polos de saúde e educação no 
triângulo compreendido entre 
Bauru, Botucatu e Jaú. Lençóis 
quer acesso mais ágil aos polos 
turísticos de Águas de Santa Bár-
bara e Avaré e uma via de acesso 
mais curta para a rodovia Castelo 
Branco (SP-280).

Rede do Câncer promove capacitação de voluntários
Encontro acontece na quinta-feira (21), a partir das 19h, no auditório da Unimed de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Na próxima quinta-feira (21), 
a partir das 19h, a Rede do 
Câncer de Lençóis Paulista 

promove uma capacitação para no-
vos voluntários. O encontro aconte-
ce no auditório da Unimed do mu-
nicípio (Rua Manoel Amâncio, 65, 
no Centro) e contará com a partici-
pação dos integrantes da entidade.

O objetivo da Rede do Cân-
cer é conseguir voluntários que 
possam atuar nas áreas de bazar 
(atendimento ao público e organi-
zação), psicológico (atendimento 
em grupo e individual), nutricio-
nismo (atendimento em grupo e 

individual), eventos (levar ofícios, 
buscar prêmios, vender adesões 
e ajudar durante os eventos), pu-
blicidade (cuidar do Facebook, 
site e agenda social) e em serviços 
gerais (motoristas, buscar doações 
e mensalidades). 

“Estamos realizando essa ca-
pacitação de voluntários, a fim de 
buscar novas pessoas que possam 
contribuir voluntariamente com 
nosso trabalho que é desenvolvido 
na Rede do Câncer, principalmen-
te agora que estamos para inau-
gurar a entidade em novo local, 
mais abrangente”, destaca Angela 
Fermino, coordenadora da Rede 
do Câncer.

CAPACITAÇÃO - Rede do Câncer busca novos voluntários 
para ajudar no trabalho realizado na entidade

Sinal digital da TV Cultura está disponível aos lençoenses
Programação da emissora também 
exibe aulas da Univesp

Da Redação

Lençóis Paulista voltou a re-
ceber nesta semana a pro-
gramação da TV Cultura, 

agora em sinal digital. O pedido 

foi enviado à direção da emisso-
ra pelo prefeito Anderson Pra-
do de Lima (PSB). 

Segundo a assessoria de 
imprensa, o prefeito também 
encaminhou ofício solicitan-

do a retransmissão do sinal 
para outras emissoras, que 
ainda não transmitem sua 
programação no município. 
A implantação do sinal di-
gital depende de condições 
técnicas e do interesse e ini-
ciativa de cada emissora.

A emissora paulista dis-
ponibilizou três canais in-

dependentes: 19.1 Cultura; 
19.2 com apresentação das 
aulas da Univesp, e 19.3 que 
apresenta a programação 
da Multicultura. Com a TV 
Cultura sobem para sete, os 
canais com sinal digital no 
município: 22.1 Rede Vida; 
4.1 Rede Record, 14.1 SBT e 
26.1 Rede Globo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: O ECO/ARQUIVO
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Administração
RECAPEAMENTO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista segue com as obras de recapeamento na 
cidade, através do convênio de R$ 2 milhões fi rmado com o Governo do Estado de São 
Paulo. Nesta semana, o trabalho se concentrou na Rua Cel. Álvaro Martins, onde foram 
recuperados 2.875 m² de asfalto; na Rua Barão Mello de Oliveira, com 2.135 m²; na 
Travessa João Ramalho, com 889 m²; e na Rua Tibiriçá, com 3.639 m² de asfalto novo.

DATA: 9/2/2019 a 15/2/2019

Obituário

AGRADECIMENTO
“As Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados (Asilo), por 
sua diretora, a religiosa Reina Magaly A. Arteaga, agradece a todos que 
colaboraram para a realização do Show de Prêmios que aconteceu no salão 
do Lions Clube, na última sexta-feira (8).
Aos colaboradores anônimos, voluntários, empresas que participaram da 
Cartela Empresarial, demais empresas, veículos de comunicação e ao Lions 
Clube (com sua equipe maravilhosa), nossos agradecimentos.

FICA SEMPRE UM POUCO DE PERFUME, 
NAS MÃOS QUE OFERECEM ROSAS!

Benedita Dutra da Rocha faleceu na sexta-feira (15) aos 76 
anos em Lençóis Paulista

Aparecida de Lourdes Campos Rodrigues faleceu na quinta-
-feira (14) aos 50 anos em Lençóis Paulista

Osvaldo Luiz Rosa faleceu na quinta-feira (14) aos 59 anos em 
Macatuba

Celina Mantuan Zuntini faleceu na quarta-feira (13) aos 51 
anos em Macatuba

Jorge Gonçalves faleceu na quarta-feira (13) aos 59 anos em 
Lençóis Paulista

Aparecido Ribeiro faleceu na terça-feira (12) aos 51 anos em 
Lençóis Paulista

Dirceu Rompineli faleceu na terça-feira (12) aos 69 anos em 
Lençóis Paulista

José de Assis dos Santos faleceu na terça-feira (12) aos 60 
anos em Lençóis Paulista

Maria Estela Gonçalves faleceu na terça-feira (12) aos 66 
anos em Lençóis Paulista

Aderso Franco faleceu na segunda-feira (11) aos 66 anos em 
Macatuba

José de Jesus Delgado faleceu na segunda-feira (11) aos 70 
anos em Lençóis Paulista

Alexandre Januário Paixão faleceu no domingo (10) aos 26 
anos em Lençóis Paulista

Ana Marcia Brigida Dutra Boso faleceu no domingo (10) aos 
56 anos em Lençóis Paulista

Aparecida Jurado Marinho faleceu no domingo (10) aos 78 
anos em Macatuba

Flávia Gomes da Silva faleceu no domingo (10) aos 26 anos 
em Lençóis Paulista

Mauriceia Aparecida dos Santos faleceu no domingo (10) aos 
59 anos em Lençóis Paulista

Izabel Ribeiro Nogueira faleceu no sábado (9) aos 79 anos em 
Lençóis Paulista

Renato Aparecido Freire faleceu no sábado (9) aos 53 anos 
em Lençóis Paulista

Prefeitura de Lençóis inicia 
projeto de revitalização do Centro
Com investimento estimado em R$ 3 milhões, obra vai dar cara nova ao coração comercial da cidade

Elton Laud

Inserir Lençóis Paulista no 
século 21. Esse é o objetivo 
do projeto de revitalização 

do Centro da cidade, que teve 
os detalhes divulgados com ex-
clusividade ao Jornal O ECO 
pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB). Com investi-
mento que pode chegar aos R$ 
3 milhões após a conclusão de 
todas as etapas, o coração do co-
mércio local deve ganhar novo 
terminal rodoviário interbair-
ros, estacionamento rotativo, 
lanchódromo, além de um pro-
jeto paisagístico que contempla 
alargamento das calçadas, plan-
tio de árvores, instalação de 
bancos, entre outras coisas.

“Essa transformação urba-
nística se faz necessária. Lençóis 
Paulista vai completar 161 anos, 
é uma das cidades mais prós-
peras do Centro-Oeste paulista, 
por isso, é preciso que ela cor-
responda como tal. Hoje temos 

um Centro velho e precisamos 
avançar. Iremos colocar a cida-
de no século 21. Vamos criar um 
cenário de beleza e modernida-
de que ofereça todo conforto e 
acessibilidade ao cidadão. Um 
ambiente totalmente novo que 
vai fomentar não apenas o co-
mércio, como também o turis-
mo”, pontua o prefeito.

A primeira etapa do projeto 
já está em andamento e con-
templa a restauração da antiga 
Estação Ferroviária Sorocabana 
e adequação do local para a im-
plantação de um terminal rodo-
viário interbairros, que substi-
tuirá o atual terminal urbano da 
Av. Vinte e Cinco de Janeiro. A 
obra, orçada em R$ 350 mil, foi 
viabilizada com recursos do Go-
verno do Estado de São Paulo, a 
partir de um projeto apresenta-
do após a classificação da cidade 
como MIT (Município de Inte-
resse Turístico). A empresa ven-
cedora da licitação deve entregar 
a obra até o início de junho.

Ainda dentro da primeira 
etapa, está previsto para março 
o início das obras na Rua Quin-
ze de Novembro, que inclui a 
substituição da rede de coletores 
de esgoto e adutores de água, 
implantação de tubulação para 
a futura eliminação da afiação 
suspensa dos postes, alarga-
mento das calçadas, instalação 
de pontos de acessibilidade e 
recapeamento asfáltico. A subs-
tituição das tubulações será feita 
por equipes do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos), 
com investimento estimado em 
R$ 450 mil. O alargamento do 
calçamento será feito por empre-
sa contratada por meio de licita-
ção, com custo de R$ 516 mil.

“Queremos deixar claro que, 
para evitar transtornos tanto 
para comerciantes como con-
sumidores, a obra será feita de 
forma gradual, quadra por qua-
dra. As equipes vão trabalhar de 
forma concentrada em uma qua-
dra para liberar essa etapa da 

adequação da forma mais rápida 
possível. Aproveito a oportuni-
dade para pedir a compreensão 
das pessoas, porque toda obra 
tem impacto, mas tenho certeza 
que o resultado final vai fazer va-
ler a pena”, destaca o secretário 
de Planejamento e Urbanismo 
da Prefeitura Municipal, Júlio 
Antonio Gonçalves.

Ainda de acordo com o se-
cretário, nesta primeira etapa 
a adequação será feita na faixa 
da Rua Quinze de Novembro 
compreendida entre Av. Nove 
de Julho e a Rua Piedade. Uma 
segunda etapa, com valor de 
investimento estimado em R$ 
544 mil, prevê a adequação da 
via até o entroncamento com a 
Av. Ubirama (ao lado do Cemi-
tério Municipal Alcides Fran-
cisco. Segundo informações 
obtidas pela reportagem, a se-
gunda etapa deve ser executada 
por meio de um convênio com 
o Governo Federal, que ainda 
não foi concretizado.

NO SÉCULO 21 - Projeto de revitalização vai transformar o Centro de Lençóis Paulista

Estacionamento rotativo e lanchódromo vão desobstruir as vias
O projeto de revitalização do 

Centro de Lençóis Paulista tam-
bém contempla a implantação 
de um estacionamento rotativo 
no atual terminal rodoviário ur-
bano, que será demolido após 
a conclusão das obras na antiga 
Estação Ferroviária Sorocabana. 
O objetivo é repor as vagas que 
serão perdidas com as alterações 
programadas para Rua Quinze 
de Novembro, Av. Vinte e Cinco 
de Janeiro, Rua Geraldo Pereira 
de Barros e transversais. A esti-
mativa é de que o espaço consiga 
abrigar mais de 100 veículos.

A ideia inicial é que o local 
funcione com a primeira hora 
gratuita, estimulando a rotativida-
de e possibilitando que um maior 
número de pessoas seja beneficia-
do. “Nosso grande objetivo é fo-
mentar o comércio. O estaciona-

mento rotativo vai possibilitar que 
as pessoas tenham oportunidade 
de ir ao banco, de comprar seus 
presentes, suas roupas, de fazer 
suas atividades rotineiras dentro 
de uma hora, sem custo algum”, 
destaca o prefeito Prado de Lima.

Na parte de traz do terreno, 
onde atualmente funciona a pla-
taforma de embarque e desem-
barque dos circulares, também 
deve ser construído um lanchó-
dromo, para onde serão desloca-
dos todos os comerciantes que 
trabalham com carrinhos de 
lanches na região central. Além 
dos espaços para abrigar os car-
rinhos, a estrutura deve incluir 
banheiros, pontos de hidratação, 
espaço para refeições, tudo com 
acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais.

Segundo a assessoria de im-

prensa da Prefeitura Municipal, 
as obras do estacionamento rota-
tivo e do lanchódromo constam 
na terceira etapa do cronograma 
do projeto, que ainda está em 
fase de finalização e não tem va-
lor de investimento definido. O 
início desta etapa está previsto 
para o segundo semestre, pois 
depende da conclusão da restau-
ração e adequação da antiga es-
tação ferroviária, que será o novo 
ponto de embarque e desembar-
que das linhas de circular.

Ainda dentro do projeto, 
existe a previsão de uma quarta 
etapa, que inclui as obras de ade-
quação na Av. Vinte e Cinco de 
Janeiro, Geraldo Pereira de Bar-
ros e transversais. Nessas vias, 
o alargamento das calçadas não 
deve ser feito na mesma propor-
ção que na Rua Quinze de No-

vembro. Após a conclusão das 
obras, a Prefeitura Municipal 
também estuda alterar o fluxo 
de trânsito nas duas vias, que 
devem passar a ter sentido único 
de tráfego de veículos.

“Talvez não seja possível 
concluir toda esta dinâmica 
do projeto de revitalização do 
Centro durante este mandato, 
mas vamos deixar o projeto de 
continuação pronto. Precisamos 
entregar um projeto urbanístico 
que contemple beleza, moderni-
dade e acessibilidade. Isso inclui 
as vias do entorno. Vamos dar 
outra cara ao nosso centro co-
mercial e isso certamente vai be-
neficiar nosso comércio”, com-
pleta o prefeito, que no dia 22 
deste mês deve ter uma reunião 
com comerciantes para apresen-
tar oficialmente o projeto.

IMAGENS: REPRODUÇÃO
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AMADOR

BOREBISOCIETY

FUTSAL

MACATUBA

Esporte
TROCA NO COMANDO
A diretoria do São Paulo anunciou na quinta-feira (14) o afastamento de André 
Jardine do cargo de técnico. Após ser eliminado da Libertadores pelo Talleres, da 
Argentina, o Tricolor confi rmou acerto com Cuca, que assumirá daqui a dois meses por 
recomendação médica. O coordenador técnico Vagner Mancini terá a missão de treinar 
o time interinamente até que Cuca seja liberado para voltar à beira do gramado. 
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Seis confrontos abrem Copa Lençóis de Futebol
Jogos acontecem neste domingo (17) no Vagulão, Cecap e Jardim Ubirama

Elton Laud

A bola volta a rolar neste 
domingo (17) nos grama-
dos de Lençóis Paulista. 

Com 24 equipes inscritas, tem 
início a 13ª edição da Copa 
Lençóis de Futebol Amador. A 
competição, que é promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação, integra o calendário 
festivo do aniversário da cida-

de, que é comemorado no dia 
28 de abril, data prevista para a 
disputa da final.

Os participantes estão di-
vididos em oito grupos de três 
times na primeira fase (confira 
abaixo). De acordo com o re-
gulamento, todos jogam contra 
todos em suas respectivas cha-
ves e os dois melhores avançam 
para os confrontos mata-mata 
das oitavas de final: 1º G1 x 2º 

G8; 1º G2 x 2º G7; 1º G3 x 2º 
G6; 1º G4 x 2º G5; 1º G5 x 2º 
G4; 1º G6 x 2º G3; 1º G7 x 2º 
G2; 1º G8 x 2º G1.

A primeira rodada será mar-
cada por seis confrontos dispu-
tados no Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagulão), 
no Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap) e no campo do 
Centro Esportivo Zéfiro Orsi 
(Jardim Ubirama).

VAI COMEÇAR - Primeira rodada da Copa Lençóis tem 
confronto entre Esperantina e Nacional; na foto jogo entre 
as equipes na edição de 2018

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DA COPA LENÇÓIS DE FUTEBOL AMADOR

CONFIRA QUAIS TIMES ESTÃO INSCRITOS NO CAMPEONATO DO JARDIM AMÉRICA

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Unidos do Júlio Ferrari Atlético Lençóis Santa Luzia São Cristovão
Independente Real Lençóis Unidos da Vila Chape FC
Capital FC Guarani Grêmio da Vila Piauí FC

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Borebi Amigos da Fisio Jardim América Mercenários
Galáticos Unidos do Júlio Ferrari Asa Branca Atlético Lençóis
Estrela Várzea Real Madruga JAAC Renegados
Atlética Bonsucesso Desacreditados Açaí Real

Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8
Açaí Asa Branca Grêmio Cecap União Paulista
Alfredo Guedes Esperantina Reduto Esportivo União
Monte Azul Nacional Secretaria de Esportes Atlétiko Kaju

Rodada defi ne semifi nalistas do Regional

Campo do Nenzão recebe três jogos neste domingo (17)

Jogos acontecem neste domingo (17), no 
Estádio Municipal Antonio Carlos Vaca

Confrontos são válidos pela penúltima rodada da primeira fase

Elton Laud

O domingo (17) será de deci-
são no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca, em 

Borebi, que recebe os jogos das 
quartas de final do 3º Campeonato 
Regional de Futebol Amador, com-
petição promovida pela Associação 
de Árbitros de São Manuel e Região 
(AASMR) com apoio da Liga Len-
çoense de Futebol Amador (LLFA) 
e da Prefeitura Municipal da cidade 
vizinha. Os confrontos que definem 
os semifinalistas foram conhecidos 

de acordo com a pontuação geral 
das oito equipes classificadas na 
primeira fase.

Na partida que abre a rodada, 
às 8h, a representação de Borebi, 
terceira colocada, encara o XX de 
Janeiro (Macatuba), que terminou 
em sexto lugar. Às 10h, o Caiuby 
FC (Boa Esperança do Sul), dono 
da melhor campanha, enfrenta o 
Botafogo (Agudos), classificado em 
oitavo lugar. Às 14h, o Red Bull 
(Bauru), quarto colocado, mede 
forças com o Expressinho (Lençóis 
Paulista), que ficou em quinto. Fe-

Elton Laud

A primeira fase do Campe-
onato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba chega 

à penúltima rodada com possibilida-
de de definição de todos os classifi-
cados paras as quartas de final. Com 
disputa encerrada no Grupo D, 
que realizou seus últimos jogos no 
último domingo (10) e confirmou a 
classificação de Asa Branca (Lençóis 
Paulista) e Shakhtar (Macatuba), os 
três confrontos deste domingo (17) 
podem colocar fim à briga pelas va-
gas nas demais chaves.

Na partida que abre a rodada, 
às 8h, válida pelo Grupo C, o len-
çoense Grêmio Cecap, que tem 
quatro pontos, precisa apenas de 

um empate contra o conterrâneo 
Santa Luzia, já classificado com 
seis pontos, para se manter na 
competição. O resultado coloca a 
equipe fora do alcance do macatu-
bense CSK, que soma apenas um 
ponto e no último jogo da chave, 
marcado para o domingo (24), en-
frenta o já eliminado Renegados, 
também de Macatuba, que está 
zerado na tabela.

O mesmo vale para o Grupo A, 
que já tem o União Ponte Alta (Bar-
ra Bonita) classificado com nove 
pontos. No jogo das 10h, o União 
Macatuba, que tem três pontos, se 
garante na próxima fase se derrotar 
a equipe sub-20 de Lençóis Paulis-
ta. Como os lençoenses ainda não 
pontuaram, só poderiam, neste 

caso, chegar aos três pontos na 
última rodada, assim como o XX 
de Janeiro (Macatuba), que será o 
adversário do jogo, marcado para o 
domingo (24).

No Grupo B a situação é um 
pouco diferente. Com Esperantina 
(Lençóis Paulista) já eliminado, sem 
pontos, a disputa pelas duas vagas 
está entre São Cristovão (Lençóis 
Paulista), SC Amigos (Barra Bo-
nita), ambos com quatro pontos, 
e Real Atlético (Macatuba), com 
três pontos. Em caso de vitória do 
São Cristovão sobre o Real Atlético 
no jogo das 14h, os macatubenses 
estarão eliminados, independente-
mente do resultado do último jogo, 
entre SC Amigos e Esperantina, no 
domingo (24).

chando a rodada, às 16h, jogam os 
lençoenses Grêmio Cecap e Açaí, 
que terminaram em segundo e séti-
mos lugares, respectivamente.

Segundo a organização, as 
semifinais serão disputadas no 
domingo (24), mas a competição 
terá uma pausa no final de semana 
seguinte, por conta do Carnaval. A 
decisão do título está prevista para 
o dia 10 de março. Após a final se-
rão entregues os troféus, medalhas 
e premiações em dinheiro às equi-
pes e aos destaques da competição. 
O campeão leva para a casa a quan-
tia de R$ 5 mil; o vice-campeão 
fatura R$ 2,5 mil; artilheiro, goleiro 
menos vazado e melhor jogador 
recebem R$ 300 cada; já o melhor 
trio de arbitragem garante R$ 400. 

Campeonato do Jardim América 
começa neste fi nal de semana
Competição conta com a participação de 16 equipes da região

Elton Laud

O campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim Amé-
rica, recebe a partir deste 

final de semana os jogos da 11ª 
Copa Lençóis de Futebol Socie-
ty. A competição, promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, 
a exemplo das últimas edições, 
conta com a participação de 16 
equipes da região.

Na primeira fase, os times 
estão divididos em quatro gru-
pos de quatro (confira abaixo), 
nos quais todos se enfrentam 
entre si. Apenas os dois pri-
meiros colocados de cada cha-
ve avançam à segunda fase, 
na qual serão formados mais 
dois grupos de quatro times, 
novamente com todos jogando 
contra todos na disputa pelas 

BOLA EM JOGO - Quatro jogos abrem Campeonato do Jardim América

vagas na semifinal.
 Na primeira rodada en-

tram em campo as equipes 
dos grupos A e B. Hoje (16), 
às 16h, pelo Grupo A, o time 
de Borebi enfrenta o Galáti-
cos. Às 17h, o Amigos da Fi-

sio joga contra o Unidos do 
Júlio Ferrari. Às 18h, o Real 
Madruga encara o Desacredi-
tados. Amanhã (17), às 9h, a 
rodada se encerra com o con-
fronto entre Estrela Várzea e 
Atlética Bonsucesso.

No Vagulão, às 8h, pelo 
Grupo 1, o Independente mede 
forças com o Capital FC. Às 
10h, pelo Grupo 2, jogam Real 
Lençóis e Guarani.

Na Cecap, às 8h, pelo Gru-
po 3, o Unidos da Vila duela 
com o Grêmio da Vila. Às 10h, 
pelo Grupo 4, entram em cam-
po Chape FC e Piauí FC.

No Jardim Ubirama, às 8h, 
pelo Grupo 5, o Alfredo Gue-
des encara o Monte Azul. Às 
10h, pelo Grupo 6, se enfren-
tam Esperantina e Nacional.

Athletic Futsal goleia Carniça FC pelo Grupo 3

Jogo disputado na última quarta-feira (13) 
terminou com o placar de 7 a 1

Elton Laud

Duas partidas disputadas 
na noite da última quar-
ta-feira (13), no Ginásio 

Municipal de Esportes An-
tonio Lorenzetti Filho (Toni-
cão), deram sequência à edi-
ção 2019 da Copa Lençóis de 

Futsal. A rodada, válida pelo 
Grupo 3, teve como destaque 
o Athletic Futsal, que goleou 
o Carniça FC pelo placar de 
7 a 1. O outro confronto ter-
minou com vitória de 3 a 0 do 
Açaí sobre o Valência.

Para a noite de ontem (15) 
estavam previstos outros dois 

jogos, ambos válidos pelo 
Grupo 4. Às 19h30, jogariam 
Reduto e Grêmio Cecap; na 
sequência, às 20h20, entra-
riam em quadra Atlétiko Kaju 
e União B13. A competição 
segue na segunda-feira (18), 
com jogos válidos pelo Gru-
po 1. Às 19h30, a equipe da 
UME enfrenta o Zoio FC; em 
seguida, às 20h20, o Santa Lu-
zia mede forças com o Unidos 
da Vila.

PASSEIO CICLÍSTICO - No último sábado 
(9) foi realizada a segunda edição do Pedal 
Lutepel, passeio ciclístico promovido pela 
empresa lençoense para incentivar a prática 
esportiva entre colaboradores e convidados 
apaixonados por bike. O evento contou 
com a participação de cerca de 50 pessoas. 
Antes de seguir para a pedalada, o grupo 
se reuniu para um café da manhã oferecido 
pela empresa em um espaço cedido pela 
Agrícola Três Lagoas.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A nossa cidade, de modo es-
pecial o Santuário Arqui-
diocesano Nossa Senhora 

da Piedade, desde o último dia 
12 de dezembro vive um gran-
de momento em sua história: a 
eleição episcopal do Monsenhor 

Carlos José de Oliveira para Bispo diocesano de Apu-
carana. Essa é uma boa oportunidade para debru-
çarmos sobre a nobre missão que está encarregado 
o Monsenhor Carlos.

Seja útil para nossa compreensão partirmos do 
signifi cado da palavra Bispo. Essa Palavra, de origem 
grega, “episcopos” indica alguém que tem uma vi-
são do alto, alguém que olha com o coração. O pró-
prio Pedro em sua primeira Carta defi ne Cristo como 
Epíscopo: “pastor e bispo, guarda das vossas almas” 
(2, 25). Assim, é a partir de Cristo, sobretudo, que se 
entende a Missão do Bispo como guarda e vigia de 
seu rebanho. 

Assim, de acordo com o Código de Direito Canô-
nico (cân.375 §1 e 2), os Bispos participam da mesma 
missão conferida aos Apóstolos e gozam das mes-
mas potencialidades para executá-las. Fica evidente 
ainda que, em virtude da sua sagração, o Bispo rece-
be uma tripla função: ensinar, santifi car e pastorear. 

ENSINAR
Como Mestre da Fé, o Bispo exerce sua função 

docente, isto é, de ensino. Assim, ele é, em sua dio-
cese, o primeiro responsável pelo anúncio da Pala-
vra de Deus. Da mesma maneira que os Apóstolos 
foram enviados para “pregar o Evangelho a todas 
as criaturas” (Mc 16,15), o Bispo é responsável pela 
pregação e pela catequese do seu rebanho. A sua 
tarefa essencial é, nesse sentido, ajudar seu rebanho 
a prestar à Palavra da Revelação a obediência da Fé 
(cf. Rm 1,5) e a abraçar integralmente a doutrina de 
Cristo. A vida e a missão do Bispo estão de tal modo 
unidas que, pelo testemunho de vida, torna-se um 
sinal da presença visível de Cristo nas comunidades. 
Assim, vale aqui retomar as palavras escritas por 
um grande Bispo da Igreja antiga, Santo Hilário de 
Poitiers: “Por um lado, um ministro de vida irrepre-
ensível, se não é culto, conseguirá benefi ciar-se só 
a si próprio; por outro, um ministro culto perderá a 
autoridade que provém da cultura, se a sua vida não 
for irrepreensível” (Pastores Gregis, 31).

SANTIFICAR
No exercício do seu ministério, o Bispo é chama-

do a santifi car-se e santifi car seu rebanho, inspirado 
pela imitação da caridade do Bom Pastor, como prin-
cípio unifi cador a contemplação do rosto de Cristo e 
o anúncio do Evangelho da salvação (Pastoris Gre-
gis, 11).

O Bispo é ainda o principal dispensador dos mis-
térios de Deus, como também ordenador, promotor 
e guarda da vida litúrgica na Igreja a si confi ada (8). 
O Bispo é também o animador da vida orante em 
sua Igreja Particular. O Papa Bento XVI, num encon-
tro com os novos Bispos no ano de 2007, exortou 
para que criem espaços para oração onde seus fi éis 
possam encontrar com Deus e fazer a experiência 
viva de Jesus Cristo que revela o autêntico rosto do 
Pai. É, sobretudo, no exercício do seu ministério, ins-
pirado pela imitação da caridade do Bom Pastor, que 
o Bispo é chamado a santifi car-se e a santifi car, ten-
do como princípio unifi cador a contemplação do ros-
to de Cristo e o anúncio do evangelho da salvação. 

APASCENTAR
A Lumen Gentium assim defi ne o signifi cado 

de apascentar: “o cuidado cotidiano e habitual das 
próprias ovelhas” (Conc. Ecum Vat. II, Lumen gen-
tium, 27). Para o Papa Francisco, o Bispo deve saber 
acolher a todos os homens e mulheres, fazendo-os 
experimentar a paternidade de Deus. Caminhar com 
o rebanho signifi ca pôr-se a caminho com todos os 
seus fi éis, compartilhando suas alegrias e esperan-
ças, difi culdades e sofrimentos, como irmãos e ami-
gos, mas ainda mais como pais, capazes de ouvir, 
compreender, ajudar e orientar.

O Bispo, continua o Papa, deve saber caminhar 
com o Povo de Deus: caminhar à frente, indicando o 
rumo, apontando a vereda; caminhar no meio, para 
o fortalecer na unidade; caminhar atrás, tanto para 
que ninguém permaneça atrás como, sobretudo, 
para seguir a intuição que o Povo de Deus tem para 
encontrar novas sendas. 

Padre Rafael Antonio Paixão Soares - Pasto-
ral da Comunicação do Santuário Nossa Senhora 
da Piedade
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A missão do bispo

O ECO iniciou no dia 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 nomea-
ção, que é a primeira ocorrida na Arquidiocese de 
Botucatu nos últimos 50 anos. Hoje o assunto é a 
missão do bispo. FOLIA

ESPAÇO CULTURAL

Cultura
BAIRRO FELIZ
Neste sábado (16), a partir das 14h, a Secretaria de Cultura de Lençóis 
Paulista realiza a primeira edição de 2019 do Projeto Bairro Feliz. O 
evento acontece na quadra da escola Ézio Paccola e terá diversas 
apresentações artísticas de grupos locais e brinquedos infl áveis para 
as crianças. A apresentação é aberta a toda comunidade. A EMEIF Ézio 
Paccola fi ca na Rua Arthur Prado de Lima, 20, no Jardim Primavera.

Com recorde de participantes, 
desfi le de blocos abre Carnaval

Evento terá a participação de 10 grupos, com expectativa de reunir 2 mil pessoas

Flávia Placideli

Lençóis Paulista está em 
contagem regressiva para o 
Carnaval, que em 2019 che-

ga trazendo ainda mais anima-
ção. Assim como nas últimas 
edições, são os blocos de foliões 
da cidade os responsáveis pela 
abertura da programação. Nes-
te ano, o já tradicional desfile 
pela Rua Quinze de Novembro 
terá a participação de 10 blo-
cos, que, engajados na missão 
de resgatar a tradição dos anti-
gos carnavais de rua, invadem o 
centro comercial da cidade com 
suas marchinhas, espalhando 
alegria e diversão.

De acordo com José Carlos 
Matias, integrante da comissão 
organizadora do evento, irão 
desfilar os seguintes blocos: 
Pela Contramão, Aranha Negra, 
Amigos do Morro, Vai Kem Ké, 
Vida Ativa, Chama Geral, Es-
trelas, Unidos do Júlio Ferrari, 
Artistas e Músicos Lençoenses 
e Concreto. “No ano passado 
desfilamos com quatro blocos, 
este ano ganhamos um reforço 
de mais seis, e vamos sair às 
ruas com quase 150 músicos e 
estimativa de 2 mil pessoas pre-
sentes”, destaca Matias.

A programação deste ano 
começa mais cedo. Pela pri-
meira vez desde 2013, ano do 
primeiro desfile do Bloco Pela 
Contramão, que deu origem 
ao movimento, haverá um pré-
-carnaval, marcado para o pró-

REFORÇO NA MARCHINHA - 10 blocos desfilam pelas ruas de Lençóis Paulista no Carnaval 2019

ximo domingo (24), das 18h às 
22h, no Beer In Night (Aveni-
da Padre Salústio Rodrigues 
Machado, ao lado do Fórum). 
O evento, que contará com a 
participação de integrantes de 
todos os blocos, é aberto a toda 
a população.

No dia 2 de março, sábado 
de Carnaval, os blocos devem 
se concentrar, a partir das 9h, 
na Praça do Constitucionalista. 
O início do desfile está previsto 
para as 10h, quando os blocos 
descem pela Rua Quinze de 
Novembro, com destino ao Par-
que do Paradão, com previsão 
de chegada às 12h30. No local 
haverá barracas com a venda de 
bebidas e comidas e apresenta-
ções de grupos de dança com 

coreografias carnavalescas. 
No domingo (3), às 17h, os 

blocos Vai Kem Ké e Estrelas irão 
se concentrar no Beer In Night, 
de onde partem às 19h30 para 
outro desfile, seguindo pela Ave-
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado e pela Rua Dr. Antô-
nio Tedesco até chegar na Praça 
Comendador José Zillo (Concha 
Acústica), onde já estará aconte-
cendo o Carnaval da Alegria. Os 
dois desfiles são abertos à parti-
cipação da população.

ABADÁS
Para participar dos desfiles 

não é necessário estar de abadá, 
mas quem quiser ficar ‘unifor-
mizado’ pode efetuar a troca 
mediante a doação de duas gar-

rafas de isotônico, quatro litros 
de leite longa vida ou um pacote 
de fralda geriátrica. Neste ano, a 
Secretaria de Cultura, que apoia 
o evento, custeou mais de 1 mil 
abadás. Toda a arrecadação será 
destinada às entidades assisten-
ciais do município.

Para os abadás do bloco 
Pela Contramão a troca pode-
rá ser feita a partir da terça-
-feira (26) na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro). Já para os abadás dos 
outros blocos, a troca deve ser 
feita a partir do mesmo dia, no 
Beer In Night. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3263-6525 ou com 
os integrantes dos blocos.

Projeto aprovado pelo ProAC garante 
investimento em preservação histórica

Laboratório de Conservação e Reparos recebeu R$ 50 mil para aquisição de equipamentos

Elton Laud

Referência no interior do 
estado de São Paulo, o 
Espaço Cultural Cidade 

do Livro, em Lençóis Paulista, 
ganhou um reforço significativo 
para a manutenção do trabalho 
de preservação da história local 
e regional. Um projeto contem-
plado em um edital do ProAC 
(Programa de Ação Cultural), da 
Secretaria Estadual de Cultura, 
possibilitou a compra de diver-
sos equipamentos e materiais 
necessários para a restauração 
e conservação de livros e docu-
mentos históricos.

Lançado em meados do ano 
passado, o edital visava sele-
cionar os melhores projetos na 
área de gestão e preservação 
de arquivos permanentes. A 
proposta apresentada pela bi-
bliotecária Regina Sasso, que 
atualmente trabalha na biblio-
teca da Faculdade Orígenes 
Lessa (Facol), foi uma das ven-
cedoras, garantindo a liberação 
de R$ 50 mil para a compra de 
equipamentos e materiais para 
o Laboratório de Conservação e 
Reparos de Livros e Documen-

tos do Centro de Documenta-
ção Histórica do município.

Entre as aquisições estão 
um moderno scanner planetá-
rio capaz de fazer a leitura de 
documentos de grandes dimen-
sões, uma guilhotina para cortes 
mais precisos e aprimorados, 
um aparelho desumidificador 
de ambientes, um notebook 
para edição de arquivos digi-
tais, lente objetiva para câmera 
fotográfica, papéis especiais e 
outros materiais utilizados para 
reparos de livros e documentos, 
além de uma bancada apropria-

da para a realização de traba-
lhos de restauração.

“Sempre estive envolvida 
com essa questão da preserva-
ção histórica. Por isso, acolhi 
esse projeto, que será muito 
importante neste sentido”, des-
taca Regina Sasso, que é a res-
ponsável pela gestão do projeto. 
“Essas aquisições melhoram 
significativamente nossas con-
dições de trabalho. Vamos ter 
uma base para trabalhar com os 
documentos públicos da cidade 
por vários anos”, completa Sil-
viane Sanches, bibliotecária do 

Espaço Cultural e responsável 
técnica do projeto.

Para o secretário de Cul-
tura, Marcelo Maganha, os re-
cursos enriquecem ainda mais 
o trabalho desenvolvido no lo-
cal. “Lençóis é referência nesta 
área. Esses materiais e equipa-
mentos serão usados para aper-
feiçoar e ampliar o trabalho 
desenvolvido neste segmento. 
Temos, por exemplo, todas as 
edições do Jornal O ECO, obras 
raras e outros materiais já digi-
talizados. É um acervo riquíssi-
mo que preserva nossa história 
e que pode ser consultado por 
meio de nossa Biblioteca Digi-
tal”, ressalta.

Como contrapartida pela 
contemplação do projeto serão 
realizadas sete oficinas gratuitas 
em cinco cidades da região (Len-
çóis Paulista, Avaré, Bauru, Jaú 
e Marília). O tema será o reparo 
e a conservação de documentos. 
Os encontros são voltados aos 
profissionais que trabalham em 
arquivos municipais. Também 
está prevista a produção de uma 
cartilha com dicas de conserva-
ção e procedimentos de manu-
seio de livros e documentos.

INVESTIMENTO - Aquisição de equipamentos beneficia trabalho de 
preservação histórica desenvolvido no Espaço Cultural

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Confi ra: Galera se          
divertindo na noite len-
çoense e os aniversari-
antes da semana.

A Polícia Militar re-
alizou nesta quarta-feira 
(13), a  Operação São 
Paulo Mais Seguro. B3 B10

POLÍCIA SOCIEDADE
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Nos Nos EMBALOS DE SÁBADOEMBALOS DE SÁBADO à noite à noite
Após 14 anos, Casa Four se despede da cena noturna deixando legado de diversão únicaApós 14 anos, Casa Four se despede da cena noturna deixando legado de diversão única

Flávia Placideli

Palco de grandes atrações, 
a Casa Four se despede 
da cena noturna de Len-

çóis Paulista neste sábado (16), 
depois de quase 14 anos promo-
vendo diversos shows e festas na 
cidade. O espaço, que se tornou 
uma das principais referências 
da região, ficou conhecido pelo 
público por oferecer uma progra-
mação diversificada para todas 
as idades, atendendo aos mais 
variados gostos e estilos.

Inaugurada em 2005, a Four 
surgiu quando os amigos Matheus 
Trecenti Capoani, Evandro Olivei-
ra da Silva, Rodrigo Brosco Vaz de 
Moraes e Gustavo Lorenzetti Lo-
pes, alguns já ligados à produção 
de eventos, decidiram entrar para 
o ramo e se reinventar na cena no-
turna de Lençóis. O local acabou 
sendo assumido apenas pelos três 
primeiros sócios, que trouxeram 
um novo conceito à casa, dividin-
do o espaço em quatro ambientes.

Nesta época, era comum ver 
as filas enormes chegando ao 
quarteirão vizinho, com as ruas 
do entorno sempre lotadas de 
veículos estacionados. Além das 
inúmeras festas que sempre cati-
vavam o público e contemplavam 
vários etilos musicais, durante 
todos esses anos, certamente o 
que diferenciou a Four das outras 
casas noturnas foi o clima de festa 
entre amigos.

“Longe do principal circuito 
‘baladeiro’ da época, nós resol-
vemos fazer a Four em um salão 
enorme, com capacidade para 
mais de 2 mil pessoas, já apostan-
do que o negócio seria um suces-
so, como foi por muito tempo. Por 
não existir concorrência, a boate, 
sozinha, foi responsável por toda 
uma cultura que só nossas festas 
ofereciam”, destaca o sócio Ma-
theus Trecenti Capoani, conheci-
do como Pirikito.

A Four foi um dos destaques 

da noite lençoense, responsável 
por reunir gente de toda a região, 
que vinha para a cidade apenas 
para visitar o local, que ficou mui-
to conhecido pelas famosas festas 
temáticas, como Four White, Four 

Black, Fantafour, Festa do Cafona, 
MicaFour, Festa do Sinal, Festa do 
Preto e Branco e Fourneja, que 
sempre registraram grande pre-
sença de público.

A Four deu espaço para novos 

talentos da cena musical lençoense 
e também se destacou por receber 
muitos artistas e bandas consagra-
das, que ali deixaram sua marca 
registrada. Entre eles Jota Quest, 
Nando Reis, Detonautas, CPM 

22, Naiara Azevedo, Henrique & 
Diego, Bruninho & Davi, Zé Hen-
rique & Gabriel, entre outros no-
mes do sertanejo, pop e rock.

Em seus 14 anos, a casa notur-
na deu lugar a mais de 600 festas, 

chegando a receber mais de 2,5 
mil pessoas em uma só noite - o 
recorde de público é da dupla 
Zé Henrique & Gabriel. Porém, 
segundo o sócio Pirikito, com o 
passar dos anos e a mudança de 
comportamento do público, o lo-
cal passou a abrir com menos fre-
quência, até que veio a decisão de 
encerrar as atividades.

O sócio diz que ficou difícil 
competir com festas de facul-
dade e festas informais, com 
um custo de operação menor, 
que acabaram por inflacionar o 
mercado e diminuir o público 
nas baladas do segmento. Mes-
mo assim, Pirikito destaca que a 
decisão custou a ser tomada. “Eu 
digo que a Four é como um filho 
de 14 anos. Não será fácil a des-
pedida para mim”, relata.

Segundo Pirikito, o que não 
faltam são passagens engraçadas 
e curiosas para contar. Relatos de 
clientes que foram embora e es-
queceram o carro, a carteira ou 
até mesmo a namorada; de casais 
que se conheceram na ‘balada’ e 
depois se casaram no local, entre 
tantos outros, são apenas alguns 
dos exemplos, que precisariam de 
um livro para serem lembrados e 
ficarão guardados para sempre na 
história da Four.

“Eu nunca faltei a uma Four. 
Depois de quase 14 anos de mui-
tas noites agitadas, alegria nas 
pernas e amizades eternizadas, eu 
digo que, como tudo na vida tem 
prazo de validade, o dia de encer-
rar esse ciclo chegou. Agradeço a 
todos meus clientes pelo respeito e 
pela diversão garantida de sempre. 
Aqui fica registrado o meu muito 
obrigado”, finaliza Pirikito.

Para a despedida, a Casa Four 
realiza neste sábado (16), a partir 
das 23h, a ‘Fourneja - A última 
Four da História’, com show da 
cantora Lucyana Villar e partici-
pação do DJ Marcelo Victório. A 
Four fica na Rua Humberto Alves 
Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.

NO PALCO - Four foi palco de muitos artistas de renome; na foto, 
show da banda Jota Quest, em 2016

MARCA REGISTRADA - Festas temáticas sempre 
fizeram sucesso na casa noturna, como a Four White

INCOMPARÁVEL - Após 14 anos de sucesso e diversão 
garantida para o público, Four encerra atividades nesta noite

FOTOS: DIVULGAÇÃO

OS DONOS DA FESTA  
Na foto, os sócios da Four, 
Pirikito, Rodrigo e Evandro
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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?

Sindcovelpa completa 30 anos de fundação

Em meio à instabilidade no sindicalismo 
brasileiro, entidade segue com atuação 
consolidada em prol da categoria

Da Redação

Agora é a hora em que os 
sindicatos vão ter que pro-
var o seu valor”. A frase foi 

dita pelo presidente do Sindcovel-
pa (Sindicato dos Condutores de 
Veículos de Lençóis Paulista), José 
Pintor, em meados de 2017, quan-
do mudanças na Lei Trabalhista e 
um TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta) do Ministério do Tra-
balho dificultaram o recolhimento 
das contribuições sindicais - como 
era garantido pela Constituição 
Federal. A medida impactou na 
receita de todos os sindicatos bra-
sileiros, que tiveram que se rein-
ventar para continuar atuando. 

“Aqui nós também sentimos 
esse golpe. Pessoalmente, achei 
que foi um desserviço do Mi-
nistério do Trabalho para com o 
trabalhador. Na medida em que 
se dificulta o funcionamento dos 
sindicatos, eles perdem força na 
negociação de melhores condi-
ções de trabalho”, avalia. “Mas 
aqui continuamos trabalhando, 
como sempre trabalhamos. Nossa 
base tem quase três mil associados 

que reconhecem o nosso valor. 
Além de negociar junto ao patrão, 
o Sindcovelpa tem uma série de 
serviços prestados ao trabalhador, 
como dentista e cabeleireiro. E 
não estamos diminuindo o aten-
dimento, pelo contrário, estamos 
ampliando. Temos novos gabine-
tes dentários prestes a serem en-
tregues ao associado”, destaca. 

Foi assim que no dia 11 de feve-
reiro o Sindcovelpa completou 30 
anos de atuação em prol do traba-
lhador rodoviário de Lençóis Pau-
lista, Macatuba, Borebi, Areiópolis 
e Pederneiras. Passado o susto e já 
se adaptando à nova realidade do 
sindicalismo brasileiro, José Pintor 
enxerga um futuro promissor pela 
frente. “O sindicalismo nunca dei-
xará de existir. Enquanto houver 
pessoas trabalhando em uma única 
categoria, elas vão se unir para ter 
mais força e cobrar melhores con-
dições de trabalho dos seus empre-
gadores”, afirma. “Esses tempos de 
dificuldade que vem pela frente 
servirão para dizer quais são os 
sindicatos que realmente pensam 
e trabalham pela categoria. E esses 
sindicatos servirão de referência 

para os outros. No Brasil, sindica-
listas de todas as categorias já pas-
saram por inúmeras dificuldades 
ao longo dos tempos. Essa é só 
mais uma”, completa.

Pintor reforça, inclusive, que 
a atividade sindical já começa a 
colher os frutos de um trabalho 
sério. “As próprias pessoas que 
dificultaram o recebimento das 
contribuições sindicais, que fize-
ram todos os sindicatos do Brasil 
perderem receita, hoje reconhe-
cem o valor do nosso trabalho. 
Dia após dia, acompanhando a 
Justiça do Trabalho, vemos de-
cisões que só o trabalhador que 
for sindicalizado tem direito aos 
benefícios conquistados pela ati-
vidade sindical”, menciona. 

Como parte das comemo-
rações pelos 30 anos de Sindco-
velpa, José Pintor vai lançar um 
livro contando a história da enti-
dade, dos primórdios até os dias 
de hoje, passando pelas grandes 
negociações com a agroindús-
tria que impactaram de forma 
positiva a vida de muita gente. 
“Temos grandes histórias para 
contar de todos esses anos, e 
grandes amigos para homenagear 
nesse livro”, diz. “Se não existis-
se o sindicato e um empregador 
precisasse contratar alguém para 
operar veículos na lavora, quanto 
essa pessoa ia ganhar? Um salá-

ANIVERSÁRIO - Sindicato completou 30 anos de fundação no dia 11 deste mês

TUDO PEDE EQUILÍBRIO

“O sindicalismo 
nunca deixará de 
existir. Enquanto 
houver pessoas 
trabalhando em uma 
única categoria, elas 
vão se unir para ter 
mais força e cobrar 
melhores condições 
de trabalho dos seus 
empregadores.”
José Pintor, 
presidente do 
Sindcovelpa

rio mínimo, talvez dois. E hoje 
temos pisos salariais excelentes, 
em muitos casos, chegam per-
to de R$ 3 mil e uma categoria 
valorizada pela sua importância. 
Graças à nossa luta, a realidade 
dos companheiros na nossa área 
de atuação é bem melhor que a 
de muitos trabalhadores Brasil 
afora”, finaliza. 

FOTOS DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2019 • B5B3

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 58,30.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 107,20.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 94,90.

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 16 de Fevereiro de 2019.

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

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Dayse Paccola Capoani L40 Q24 
Maria Luiza IV 119 28335/5810 R$ 192,00

Martha Therezinha Bernardes Rua Vinte e Oito de Abril L Q Centro 118 2/3522 R$ 144,00

Robson Carlos Stati Rua Benedicto Pereira de Andrade 
L18 Q03 Sta Lúcia 118 27633/6215 R$ 230,40

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nºs Lei 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos indispensáveis 
à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 
publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 16 de Fevereiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Márcio Antonio Camargo Almeida e Ana Rua Angelo Leopoldo Paccola 25 Sta Terezinha 121 26034/7121
Paulo Henrique de Oliveira Romani Rua Angelo Baptistella L18 Q11 Europa 123 27045/5035
Paulo Henrique de Oliveira Romani Rua Angelo Baptistella L19 Q11 Europa 123 27046/5036

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 010/2019; DATA ASSINAT: 14/02/2019; CONTRATADO: Marcos 
Vidtti 00177728850; CNPJ nº 66.952.284/0001-24;ENDEREÇO: Rua Coronel 
Joaquim Anselmo, n.º 643, no município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços continuados 
de ginástica terapêutica chinesa denominada “Lian Gong” e de “Yoga” junto aos 
grupos da terceira idade; VALOR: R$ 70,00 (setenta reais) a hora; VIGÊNCIA 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 019/2019; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 16/02/2019.

TRÁFICO CONDENADO

ACIDENTE

TRÂNSITO

Polícia
SÃO PAULO MAIS SEGURO
Teve início na manhã desta quarta-feira (13), a Operação São Paulo Mais 
Seguro da Polícia Militar. A operação que aconteceu em todo o estado de São 
Paulo, teve como objetivo garantir a continuidade da redução dos indicadores 
criminais, aumentando a presença ostensiva da PM, a fi m de melhorar a 
percepção de segurança das pessoas e combater o crime.
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FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Polícia Militar prende homem 
de 58 anos durante operação
Indivíduo utilizava um imóvel interditado pela Defesa Civil para a venda de drogas

Flávia Placideli 

Na tarde da última quarta-
-feira (13), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

prendeu um homem de 58 anos 
acusado de tráfico de drogas. O 
indivíduo foi autuado em flagran-
te durante a Operação São Paulo 
Mais Seguro. A ocorrência foi 
registrada em uma residência na 
Vila Bacilli, um imóvel interdita-
do pela Defesa Civil que estava 
sendo utilizado pelo indivíduo 
para a venda de entorpecente. Na 
ocorrência, foram apreendidas 43 
gramas de maconha, 4,8 gramas 
de cocaína e duas pedras de crack.

Na manhã de quarta-feira, a 
Polícia Militar deu início em todo 
o estado à Operação São Paulo 
Mais Seguro. Por volta das 15h, 
uma equipe comandada pelo te-
nente Rodrigo José Franco reali-
zava um patrulhamento pela Vila 
Bacilli, quando se deparou com 
V.S.S., de 34 anos, saindo de uma 
residência, apresentando notórios 

sinais de que havia usado algum 
tipo entorpecente, o que levou a 
equipe a abordá-la. 

Em conversa, V.S.S., morado-
ra do Jardim Bela Vista, declarou 
aos policiais que é usuária de 
crack e que estaria andando pelo 
bairro, quando foi convidada por 
um homem para ir até a sua resi-
dência para o consumo de drogas. 
A mulher ainda informou que a 

casa é conhecida pelo comércio 
de entorpecentes.

De imediato, a equipe policial 
entrou na residência, um imóvel 
interditado pela Defesa Civil pelo 
risco de enchente, que havia sido 
invadido. R.S., de 58 anos, foi sur-
preendido sentado em um sofá. 
Em revista pessoal, nada de ilícito 
foi encontrado. Porém, em busca 
pelo local, a equipe encontrou no 

OPERAÇÃO - PM prende homem de 58 anos acusado de tráfico de 
drogas durante Operação São Paulo Mais Seguro

Motociclista fi ca gravemente ferido ao bater em carro estacionado

Veículo é atingido ao realizar conversão

Acidente ocorreu na madrugada de sábado (9) próximo ao Teatro Municipal

Acidente foi registrado na Avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola

Flávia Placideli

Na madrugada do últi-
mo sábado (9) para o 
domingo (10), por volta 

das 1h30, um motociclista fi-
cou gravemente ferido ao sofrer 
um acidente próximo ao Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
em Lençóis Paulista. De acor-
do com informações da Polícia 
Militar, o motociclista perdeu o 

controle de seu veículo, vindo a 
colidir contra um carro que es-
tava estacionado no local. 

De acordo com o relato da 
condutora do veículo atingi-
do, registrado no Boletim de 
Ocorrência, o carro, um VW/
Quantum, estava devidamente 
estacionado na via, enquanto ela 
conversava com outras pessoas 
na calçada, quando, repentina-
mente, a vítima perdeu o contro-

le da motocicleta que conduzia, 
uma Honda/CB Twister, caindo 
embaixo do carro estacionado.

A equipe policial que foi 
solicitada para atendimento da 
ocorrência de trânsito, se dirigiu 
até a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), onde foi infor-
mada por um dos médicos que 
a vítima, G.B.L., de 33 anos, 
havia sido socorrida pela equipe 
do Samu (Serviço de Urgência 

Flávia Placideli

No início da manhã dessa 
sexta-feira (15), a Polí-
cia Militar de Lençóis 

Paulista registrou um acidente 
de trânsito na Avenida Pref. 
Jácomo Nicolau Paccola. A 
condutora de uma motocicleta 
não teria verificado a sinaliza-
ção de conversão dada por um 
carro, vindo a colidir na late-
ral do mesmo. A motociclista 
teve ferimentos leves.

Segundo consta no Bole-
tim de Ocorrência registrado 
na 5ª Cia da Polícia Militar, 
por volta das 8h, após solici-
tação via Copom (Centro de 
Operações da Polícia Militar), 
a equipe se deslocou até o lo-
cal dos fatos, na altura do Nú-
cleo Habitacional Luiz Zillo, 
onde constatou que um veícu-
lo VW/Gol que trafegava pela 
Avenida Pref. Jácomo Nicolau 
Paccola, no sentido Centro-
-Bairro, havia sido atingido 

bolso de uma bermuda e dentro 
do sofá onde o indivíduo estava 
sentado a quantia de 43 gramas de 
maconha, 4,8 gramas de cocaína e 
duas pedras de crack. Em cima de 
um guarda-roupas foi encontrada 
ainda uma balança de precisão e 
mais R$ 58 em espécie.

“Nós da Polícia Militar pedi-
mos a colaboração da população 
para que denuncie pelo disque 
190, caso identifique alguma des-
sas casas que foram inabitadas pe-
los moradores legais por conta de 
risco de enchente, e estão sendo 
utilizadas para atividades ilegais”, 
orienta o tenente Franco. 

R.S., de 58 anos, foi conduzi-
do à Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão, após tomar 
conhecimento dos fatos, ratificou 
a prisão em flagrante do indiví-
duo, conhecido dos meios poli-
ciais pela prática do tráfico no 
município e por possuir antece-
dente criminal pelo crime de ho-
micídio. R.S. foi preso e mantido 
à disposição da Justiça. 

e Emergência) e dado entrada à 
unidade com traumatismo cra-
niano e escoriações em ambas as 
pernas e em um dos braços, per-
manecendo internado no local.

Diante disso, foi elaborado 
um Boletim de Ocorrência na 5ª 
Cia. Da Polícia Militar. Os docu-
mentos dos veículos, bem como 
dos condutores estavam em or-
dem. A motocicleta permaneceu 
apreendida para perícia técnica. 
A reportagem não obteve informa-
ções atualizadas sobre o estado de 
saúde da vítima.

Foragido da Justiça é 
preso na Vila Irerê
Indivíduo foi condenado a quatro anos e dois 
meses de reclusão por tráfi co de drogas

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (12), uma equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista prendeu um 
homem contra o qual existia 
um mandado de prisão pelo 
crime de tráfico de entorpe-
centes. O indivíduo foi encon-
trado na Rua Olavo Bilac, na 
Vila Irerê, no local onde traba-
lhava. A ocorrência foi regis-
trada por volta das 16h.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, a 
equipe da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista to-
mou conhecimento de que ha-

via um mandado de prisão em 
nome de W.D., de 29 anos, ex-
pedido pelo juiz da 3ª Vara da 
Comarca do município, pelo 
Artigo 33 do Código Penal 
(tráfico de drogas), com pena 
de quatro anos e dois meses 
em regime fechado. 

Diante disso, a equipe rea-
lizou diligência até o local onde 
o indivíduo trabalhava, reali-
zou a abordagem e o conduziu 
à Delegacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento sobre o 
mandado de prisão, cumpriu 
a ordem judicial, mantendo o 
condenado preso, à disposição 
da Justiça.

Outro caso foi registrado 
no Jardim Nova Lençóis

Na tarde dessa sexta-
-feira (15), por volta das 
15h, outro homem foi pre-
so em cumprimento a um 
mandado de prisão. O in-
divíduo, condenado pelo 
crime de furto, foi encon-
trado em sua residência, 
no Jardim Nova Lençóis. 

Segundo consta no 
Boletim de Ocorrência, 
após a Polícia Militar 
tomar conhecimento de 
um mandado de prisão 
contra F.B., de 24 anos, 

e obter a informação so-
bre sua localização, uma 
equipe se deslocou até a 
Rua dos Chupins, no Jar-
dim Nova Lençóis, onde o 
mesmo residia.

No local, o mesmo foi 
autuado em flagrante pelo 
crime de furto (Artigo 
155), e conduzido à De-
legacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão cum-
priu a ordem judicial, 
mantendo o indivíduo pre-
so, à disposição da Justiça.

ao tentar realizar a conversão 
em um cruzamento da via 
por uma motocicleta modelo 
Honda Biz, que trafegava no 
mesmo sentido. 

A condutora da motocicle-
ta declarou que não observou 
a sinalização de conversão 
do veículo, que acabou sen-
do atingido na lateral. Com o 

impacto, a motociclista teve 
pequenos ferimentos e escoria-
ções e foi socorrida pela equi-
pe do Corpo de Bombeiros e 
encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

Ambos envolvidos no aci-
dente foram atendidos pela 
equipe policial e orientados 
a comparecer à Delegacia de 
Polícia para elaboração do 
Boletim de Ocorrência. Os 
documentos pessoais esta-
vam em ordem, assim como 
a documentação dos veí-
culos, que foram liberados 
para os proprietários ao final 
da ocorrência.

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311



Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 109,45.
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 104,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,50

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

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 98,25.

2ª Publicação 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com sede em Franca, São Paulo, na Av. Adhemar Pereira 
de Barros, 2340, Sala 01, Jardim Centenário, CEP 14403-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.997.287/0001-27, por seu sócio 
abaixo assinado, com as exigências e preceitos da lei n° 6.766 de 19/12/79, parágrafo 2°, artigo 49, intima os compromissários 
compradores, do loteamento denominado “Residencial Planalto, localizado no município de Lençóis Paulista/SP, abaixo 
relacionados, a comparecem no setor administrativo de nossa empresa para tratar de assuntos dos contratos particulares de 
Compromisso de Venda e Compra que firmaram com a requerente. 
Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital: 

Nome RG Contrato Bairro Quadra Lote 

João Alves Gondin 15.509.786 201JP       Planalto J 01 

Márcia Regina Alves Gondin 36.286.066-X 201JP       Planalto J 01 

 
 

Lençóis Paulista/SP, 16 de fevereiro de 2019 
Infratec Empreendimentos Imobiliários Eireli 

Eduardo Cortez Bortoletto 

SINDICATO DOS  TRABALHADORES  E 
EMPREGADOS RURAIS   DE MACATUBA
 R: ANTONIO UGUCIONI  1-89 JD. AMERICA CEP 17 290 000
FONE/FAX 14 3298 1411 – e-mail: ruraismacatuba@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE

 Pelo presente Edital fi cam convocados todos os trabalhadores 
e empregados rurais associados, para reunirem-se em Assembléia Geral 
Extraordinária, no próximo dia 19 de fevereiro de 2019 às 17 :00 horas, 
em primeira convocação, e na falta de Quorum Estatutário, às 18 :00 horas, 
em segunda convocação, na sede dessa Entidade Sindical, situada à Rua 
Antonio Ugucioni, 1-89, em Macatuba para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1-) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia 
anterior; 2-) Venda de um imóvel: 01 terreno medindo 754,00 mt2, docu-
mento regularizado,    localizado à rua Antonio Alves Nunes, 12-41 de 
frente a Rodovia Osni Matheus. As deliberações serão tomadas estatutari-
amente. 
Macatuba, 16 de fevereiro de 2019. 

Luiz Carlos de Souza  
Presidente

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
4/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, que classifi cou a(s) empresas(s): 
COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA., totalizando R$ 
61.013,78; CP COMERCIAL S/A, totalizando R$ 40.166,00; RODA BRA-
SIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, totalizando R$ 
98.429,68; 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, 12/02/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 7/2019: Pregão nº 5/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS 
LTDA.; Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 
1/8 vr R$ 819,00; 1/11 vr R$ 1.899,00; 1/19 vr R$ 3.499,00; 1/20 vr R$ 
1.975,99; 1/23 vr R$ 1.146,99; totalizando R$ 61.013,78. Data: 12/02/2019.

Extrato de Ata nº 9/2019: Pregão nº 5/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CP COMERCIAL S/A; Objeto: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 210,00; 1/2 vr R$ 148,00; 
1/3 vr R$ 194,00; 1/7 vr R$ 930,00; 1/9 vr R$ 415,00; 1/15 vr R$ 248,00; 
1/16 vr R$ 214,00; 1/25 vr R$ 2.300,00; 1/26 vr R$ 778,00; totalizando R$ 
40.166,00. Data: 12/02/2019.

Extrato de Ata nº 8/2019: Pregão nº 5/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/4 vr R$ 306,00; 1/5 vr R$ 418,00; 1/6 vr R$ 463,00; 1/10 vr R$ 
1.444,00; 1/12 vr R$ 965,00; 1/13 vr R$ 1.103,99; 1/14 vr R$ 374,00; 1/17 
vr R$ 323,99; 1/18 vr R$ 369,00; 1/21 vr R$ 388,00; 1/22 vr R$ 449,00; 1/24 
vr R$ 1.749,00; totalizando R$ 98.429,68. Data: 12/02/2019.

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

PORTARIA Nº 10/2019

“Dispões sobre a homologação do Concurso Público referente ao Edital n.º 
01/2018.”

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
 

RESOLVE:

Art. 1º Fica homologado o Concurso Público realizado nos dias 13 de ja-
neiro e 03 de fevereiro de 2019 (provas escritas e prática), para admissão aos 
cargos de Agente de Serviços Gerais e Assistente Técnico Administrativo.

Art. 2º O Concurso foi realizado em conformidade com a Lei Comple-
mentar n.º 38, de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações, e das disposições 
contidas no Edital de Concurso Público n.º 01/2018.

Art. 3º As classifi cações fi nais publicadas nos dias 26 de janeiro e 13 de 
fevereiro de 2019, fi cam também homologadas e em condições de uso nos 
termos da legislação vigente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lençóis Paulista, 16 de fevereiro de 2019.

Publicada na Sede Administrativa do Centro Municipal de Formação Profi s-
sional, 16 de fevereiro de 2019.

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

Lençóis Paulista
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro

Lençóis Paulista - SP
Lençóis Paulista

CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973
E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

CARLOS WILSON ESTANIZIO e PRISCILA DE FÁTIMA TELI, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 01/02/1988, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - 
SP, fi lho de ANTONIO CARLOS ESTANIZIO e de MARIA APARECIDA 
DE SOUZA ESTANIZIO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 21/03/1991, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de ADÃO APARECI-
DO TELI e de BENEDITA DE FÁTIMA NUNES TELI.
 

PAULO DA SILVA e GENI BATISTA DA SILVA, sendo o pretendente: na-
cionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, nascido em Cornélio Procópio 
- PR, aos 18/11/1951, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de JOSÉ DA SILVA e de ANGELINA MARIA SIMÕES DA SILVA; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em Porecatu 
- PR, aos 04/07/1961, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha 
de JOÃO BATISTA DA SILVA e de ISABEL BATISTA DA SILVA.
 

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

Lençóis Paulista,14 de fevereiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CPF Nº 216415078 Cartão Unimed nº 
0233.1031.000739.00-1 favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da op-
eradora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e 
/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CPF Nº 321801978 Cartão Unimed nº 
0233.1031.002968.00-8 favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da op-
eradora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e 
/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CNPJ Nº 11.767.966/0001 Cartão Unimed nº 
0233.3338.00000 favor entrar em contato conosco através do telefone: 14-
3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da opera-
dora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação de 
inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e / 
ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

NOTIFICAÇÃO 

Benefi ciário portador do CPF Nº 369553818 Cartão Unimed nº 
0233.2345.000053.00-7 favor entrar em contato conosco através do telefone: 
14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/ 3135, ou presencialmente na sede da op-
eradora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação 
de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e 
/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Unimed Lençóis 
Paulista – Cooperativo 

de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Unimed Lençóis 
Paulista – Cooperativo 

de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Unimed Lençóis 
Paulista – Cooperativo 

de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Unimed Lençóis 
Paulista – Cooperativo 

de Trabalho Médico 

CNPJ: 67.417.519.0001/40

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Edson Correa de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

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 
identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga em caráter efetivo, 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 de Concurso n.º: 03/2017
Cargo: Agente de Cemitério
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 18 de fevereiro de 2019
Horário: 10h00

01 – Reinaldo Aparecido de Souza

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 01 (uma) vaga em caráter efetivo, 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 de Concurso n.º: 002/2017
Cargo: Orientador Social
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 18 de fevereiro de 2019
Horário: 10h00

01 – Juliane Aparecida Koltun

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os interessa-
dos 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, 15 de fevereiro de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

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

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

Edital n.º: 01/2018
Cargo: Agente Administrativo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
centro – Lençóis Paulista, SP.
Data: 18 de fevereiro de 2019
Horário: 14h00

01 – Wesley Rafael da Silva
02 – Naiara Oliveira Monteiro
03 – Bianca Oliveira Francatti
04 – Lucas Serafi m Mesquita
05 – Danilo Alexei Valerio Falasca 
06 – Miriam Cristina Aram
07 – Danieli Camargo Santos

Lençóis Paulista, 14 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga efetiva, na Pre-
feitura 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: 001/2017
Cargo: Médico de Saúde da Família
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 20 de fevereiro de 2019
Horário: das 07h às 17h

01 – Plinio Mestrinel Junior

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

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

Portaria nº 01/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.

Portaria nº 02/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.
..
Portaria nº 03/2019 de 08.02.2019 – Designa servidores para exerceres a 
função de Gestores de Contrato.

Portaria nº 04/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.

Portaria nº 05/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.

Portaria nº 06/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.
..
Portaria nº 07/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.

Portaria nº 08/2019 de 08.02.2019 – Designa servidor para exercer a função 
de Gestor de Contrato.

Portaria nº 09/2019 de 15.02.2019 – Exonera Rosângela Biazi da função 
gratifi cada de Coordenadora de Contabilidade.

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Diretor

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,30.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2019 - ESTAGIÁRIOS
COMUNICADO 

A Secretaria de Recursos Humanos comunica aos interessados que se encon-
tra disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br e no Balcão de Aten-
dimento da prefeitura a lista dos candidatos inscritos no Edital de Processo 
Seletivo n.º 01/2019 – Estagiários.
 Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias.

 Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2019.

JOSÉ ANTONIO RIBEIRO RAMOS JÚNIOR
Responsável pelo Expediente da Secretaria de Recursos Humanos



Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B5. Valor da publicação R$ 1.268,05.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 - RESUMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, informa que 
devido ao CANCELAMENTO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018, REABRE novo CONCURSO PÚBLICO
mediante as condições estipuladas neste Edital de Abertura das Inscrições, respaldada no Artigo 37, II da Constituição Federal de 05 
de outubro de 1988, na Lei Municipal nº 3.660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista) e suas 
alterações, Lei Complementar nº 38/06 (Plano de Cargos e Salários), Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, alterada pela 
Lei Federal nº 13.595, de 05 de janeiro de 2018, que regulamenta a Carreira de Agente Comunitário de Saúde, para provimento de 30 
(trinta) vagas do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, para atender serviços relevantes e imprescindíveis na 
Administração Pública Municipal. 
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso será realizado na cidade de Lençóis Paulista/SP, sob a responsabilidade, organização, aplicação e resultado do 
INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
HUMANOS, através da Comissão Municipal de Serviço Civil, instituída pela Lei nº 3.660/2006, cuja nomeação de seus membros foi
publicada por Decreto Executivo, através da Portaria nº 47, de 23 de janeiro de 2018.
1.2. A Divulgação Oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais Editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á com a 
publicação nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
(www.lencoispaulista.sp.gov.br), assim como seus extratos serão publicados no órgão de imprensa local contratado para divulgação 
dos Atos Oficiais.
1.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os Atos, Editais e Comunicados referentes a 
este Concurso Público divulgadas, até sua Homologação, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP (www.lencoispaulista.sp.gov.br). A partir da Homologação, as 
publicações serão feitas exclusivamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP em seus órgãos oficiais de 
publicação.
1.4. O Concurso Público se destina ao provimento de cargos e vagas mencionados na Tabela I, do Capítulo 2, atualmente vagos e dos 
que vagarem, dentro do prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período a contar da data da 
Homologação do Resultado Final, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA. O período de validade 
estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para a nomeação de todos os candidatos classificados, exceto para 
aqueles classificados dentro do número de vagas oferecidas.
1.5. Os candidatos já inscritos no Edital do Concurso nº 02/2018 terão, automaticamente, suas inscrições transferidas para o presente 
Edital e deverão acessar o site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), no link específico do Concurso Público da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP, para redefinir sua senha de acesso no mesmo.
1.6. O candidato que optar por NÃO PARTICIPAR do novo Concurso Público – Edital nº 01/2019, terá garantida a restituição do 
valor da inscrição paga no Edital nº 02/2018, mediante solicitação a ser realizada no período de 21 de fevereiro a 21 de março de 
2019, conforme procedimentos descritos a seguir:
a) acessar o site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), no link específico do Concurso Público da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP, para redefinir sua senha de acesso no mesmo;
b) acessar o Menu “Meus Concursos”, clicar no ícone     e selecionar “Ver” – onde o candidato solicitará a devolução da taxa 
de inscrição preenchendo os dados requeridos; e
c) anexar o Formulário de Solicitação de Devolução da Taxa de Inscrição digitalizado (pdf, jpg, png ou gif) – totalmente preenchido e 
assinado, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.
1.7. Os candidatos que não realizarem a solicitação de reembolso durante o período indicado acima ou que informarem dados de 
forma inconsistente não terão seu pedido de reembolso atendido sob hipótese alguma.
1.8. O candidato que solicitar o reembolso da taxa de inscrição será automaticamente excluído do cadastro realizado, não sendo
possível requerer a inscrição posteriormente no mesmo Cargo.

2 – DOS CARGOS

2.1. O Código do Cargo, o Cargo, as respectivas Vagas (total de vagas ofertadas e vagas reservadas para Pessoas com Deficiência), a 
Escolaridade/Requisitos exigidos, o Vencimento Mensal, a Jornada de Trabalho e a Taxa de Inscrição são os estabelecidos na Tabela 
I, especificada a seguir:

TABELA I

CÓDIGO CARGO VAGAS EXISTENTES ESCOLARIDADE / VENCIMENTO TAXA DE 
DO

CARGO TOTAL 
(*) 

RESERVA PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

(**) 

REQUISITOS R$ / JORNADA 
DE 

TRABALHO 

INSCRIÇÃO 

01 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 1 (***) 01 -- 

Ensino Médio 
Completo; e residir na 
área de Abrangência 
do EACS/ESF, em 

que atuar, desde a data 
da publicação do 

Edital do Concurso 
Público. 

R$1.040,90
40 horas 
semanais 

R$40,00 

02 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 2 (***) 01 -- 

03 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 3 (***) 01 -- 

04 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Subárea 4A (***) 01 -- 

05 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Subárea 4B (***) 01 -- 

06 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Subárea 7A (***) 01 -- 

07 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Subárea 8C (***) 01 -- 

08 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 11 (***) 01 -- 

09 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 12 (***) 01 -- 

10 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 13 (***) 01 -- 

11 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
– Área 14 (***) 01 -- 

12 Agente de Saúde 01 -- 

Ensino Médio 
Completo, curso de 

Auxiliar de 
Enfermagem e 

registro no COREN. 

R$1.309,34
40 horas 
semanais 

R$40,00 

13 Agente de Serviços Urbanos 01 -- Ensino Fundamental 
Completo. 

R$1.258,98
44 horas 
semanais 

R$40,00 

14 Agente de Vigilância Eletrônica 
(****) 01 -- 

Ensino Médio 
Completo, Carteira 

Nacional de 
Habilitação (CNH) na 

Categoria “B”. 

R$1.309,34
44 horas 
semanais 

R$40,00 

15 Agente Escolar 01 -- Ensino Médio 
Completo. 

R$1.309,34
40 horas 
semanais 

R$40,00 

16 Assistente Técnico Administrativo 01 -- 

Ensino Superior 
Completo nos cursos 
de Administração, ou 
Ciências Contábeis, 

ou Ciências 
Econômicas, ou 

Direito, ou Gestão 
Pública e Gestão de 
Recursos Humanos. 

R$2.246,25
40 horas 
semanais 

R$60,00 

17 Carpinteiro 01 -- Ensino Fundamental 
Completo. 

R$1.814,46
44 horas 
semanais 

R$50,00 

CÓDIGO 
DO

CARGO 
CARGO 

VAGAS EXISTENTES 
ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

VENCIMENTO 
R$ / JORNADA 

DE 
TRABALHO 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO TOTAL 

(*) 

RESERVA PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

(**) 

18 Cirurgião Dentista 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Odontologia e Registro no 
Conselho de Classe – CRO. 

R$2.797,39
10 horas 
semanais 

R$70,00 

19 Cirurgião Dentista 
Odontopediatra 01 -- 

Ensino Superior Completo em 
Odontologia com especialização 
em Odontopediatria e Registro 
no Conselho de Classe – CRO. 

R$2.797,39
10 horas 
semanais 

R$70,00 

20 Eletricista 01 -- 
Ensino Fundamental Completo, 
Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) na Categoria “D”. 

R$1.669,12
44 horas 
semanais 

R$50,00 

21 Engenheiro Civil 01 -- 

Ensino Superior Completo em 
Engenharia Civil, com registro 

no Conselho de Classe – CREA, 
Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) na Categoria “B”. 

R$4.201,04
40 horas 
semanais 

R$80,00 

22 Médico Dermatologista 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Medicina com especialização em 
Dermatologia e Registro no 
Conselho de Classe – CRM. 

R$3.198,72
10 horas 
semanais 

R$90,00 

23 Médico Endocrinologista 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Medicina com especialização em 
Endocrinologia e Registro no 
Conselho de Classe – CRM. 

R$3.198,72
10 horas 
semanais 

R$90,00 

24 Médico do Trabalho 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Medicina com especialização em 
Medicina do Trabalho e Registro 
no Conselho de Classe – CRM. 

R$3.198,72
10 horas 
semanais 

R$90,00 

25 Médico Pediatra 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Medicina com especialização em 
Pediatria e Registro no Conselho 

de Classe – CRM. 

R$3.198,72
10 horas 
semanais 

R$90,00 

26 Médico Psiquiatra 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Medicina com especialização em 
Psiquiatria e Registro no 

Conselho de Classe – CRM. 

R$3.198,72
10 horas 
semanais 

R$90,00 

27 Monitor Cultural Música 
– Canto Coral 01 -- Ensino Médio Completo. 

R$1.537,34
20 horas 
semanais 

R$60,00 

28 
Monitor Cultural 

Música/Instrumental –
Piano e Teclado 

01 -- Ensino Médio Completo. 
R$1.537,34

20 horas 
semanais 

R$60,00 

29 
Monitor Cultural 

Música/Instrumental –
Sopros Metais 

01 -- Ensino Médio Completo. 
R$1.537,34

20 horas 
semanais 

R$60,00 

30 Psicólogo 01 -- 
Ensino Superior Completo em 

Psicologia e Registo no 
Conselho de Classe CRP. 

R$1.892,61
20 horas 
semanais 

R$70,00 

(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência.
(**) Reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, conforme estabelecido nos Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e 
nº 9.508, de 24 de setembro de 2018.
(***) Para o exercício do Cargo de Agente Comunitário de Saúde (todas as Áreas e Subáreas), o candidato deverá residir na Área 
ou Subárea de atuação. Cabe exclusivamente ao candidato realizar a inscrição para a Área/Subárea correta. Para tanto, o candidato 
deverá consultar os mapas de suas respectivas Áreas/Subáreas de acordo com o Decreto Executivo nº. 199/2015. Os mapas 
referentes às Áreas e Subáreas constantes neste Edital estão disponíveis no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA/SP (www.lencoispaulista.sp.gov.br), através do link do presente Edital e do Instituto Mais 
(www.institutomais.org.br). Os requisitos mínimos exigidos para inscrição serão comprovados por ocasião da matrícula para início 
do Curso de Formação Inicial, bem como para a Convocação, que antecede a nomeação.

(***) De acordo com a Lei Federal nº 13.595/18, a qual trata sobre assuntos referentes ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
a exigência da escolaridade deste Cargo passa a ser Ensino Médio Completo.
(****) Podendo trabalhar com trocas de turnos.

2.2. Os vencimentos constantes na tabela acima estão atualizados até a data de publicação desteEdital.
2.3. Os candidatos nomeados serão submetidos à Avaliação Funcional, para todos os Cargos em Concurso, após 45 (quarenta e cinco) 
dias de trabalho.
2.4. As atribuições dos Cargos são as constantes do Anexo I do presente Edital.
2.5. A jornada de trabalho poderá ser estendida, caso haja necessidade, e realizada em regime de plantões, bem como aos sábados, 
domingos e feriados de acordo com as necessidades e conveniências da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP.
2.6. Os documentos comprobatórios para os Cargos que exigem escolaridade completa – diplomas registrados e acompanhados de 
histórico escolar – devem se referir a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho 
Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselhos Regionais de Profissões.
2.7. Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão estar revalidados de acordo com a legislação 
vigente.

3 – DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

3.1. Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), no 
período de 21 de fevereiro a 21 de março de 2019, iniciando-se às 10h00, do dia 21 de fevereiro de 2019, e encerrando-se,
impreterivelmente, às 17h00 do dia 21 de março de 2019, observado o Horário Oficial de Brasília/DF e os itens constantes a seguir 
para nomeação no Cargo:
3.1.1. São requisitos para investidura em Cargo Público a serem comprovados quando da ocorrência deste ato:
3.1.1.1. Estar devidamente aprovado no Concurso Público e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital;
3.1.1.2. Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o Artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
3.1.1.3. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, ou a idade exigida para o exercício do Cargo, na data da posse;
3.1.1.4. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
3.1.1.5. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do Cargo, comprovada mediante 
sujeição a exame de saúde admissional a ser realizado pelo Serviço Médico credenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA/SP, quando da Convocação.
3.1.1.6. Apresentar adequação ao perfil profissiográfico, a qual será verificada por ocasião do exame admissional;
3.1.1.7. Possuir habilitação para o Cargo pretendido, conforme o disposto no Capítulo 2, item 2.1, deste Edital, na data da posse;
3.1.1.8. Não ser aposentado e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, nos termos da legislação em vigor;
3.1.1.9. Não ter sofrido, quando do exercício de Cargo Público ou Função, a penalidade de demissão nos 05 (cinco) anos anteriores à 
data de posse;
3.1.1.10. Carteira de Registro em órgão representativo de classe, quando houver;
3.1.1.11. Apresentar características adequadas ao perfil profissiográfico do cargo;
3.1.1.12. Apresentar toda documentação exigida pela Administração Pública Municipal conforme item 14.7 de forma atualizada, ou
seja, todos os dados neles presentes deverão conter as mesmas informações, sem divergências;
3.1.1.13. ATENÇÃO: O candidato, quando da ocasião da posse, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não 
apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos 
decorrentes da inscrição no Concurso Público.
3.1.2. Os candidatos poderão obter informações e orientações para realizar sua inscrição no período 21 de fevereiro a 21 de março de 
2019, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do INSTITUTO MAIS através do telefone (11) 2659-5746, no 
horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e
feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br.
3.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, 
pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 22 de março de 2019, disponível no endereço eletrônico do INSTITUTO 
MAIS (www.institutomais.org.br). O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do 
preenchimento do Formulário de Inscrição on-line conforme Tabela I, constante no Capítulo 2 – Dos Cargos, deste Edital.
3.2.1. O Formulário de Inscrição on-line estará disponível para inscrição até às 17h00 do dia 21 de março de 2019.
3.2.1.1. O boleto bancário estará disponível para impressão no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br), até às 18h00 do dia 22 de março de 2019.
3.2.1.2. Os candidatos que se inscreveram no Concurso Público Edital nº 02/2018, deverão observar os itens 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 do 
Edital.
3.2.2. O candidato interessado poderá realizar inscrição para 02 (dois) Cargos, desde que as provas sejam realizadas em períodos 
distintos, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, o período de realização das provas, conforme estabelecido abaixo e constante 
no Capítulo 6, deste Edital, para que não haja coincidência de horário de aplicação das mesmas:

DATA DA PROVA OBJETIVA/PERÍODO CARGO

05/05/2019
(DOMINGO – MANHÃ)

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 08h30, sendo que às 
09h00 serão fechados e mais nenhum candidato poderá adentrar 

ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

ACS – Agente Comunitário de Saúde (todas as Áreas e Subáreas);
Assistente Técnico Administrativo;
Carpinteiro;
Cirurgião Dentista;
Eletricista;
Médico (todas as especialidades);
Médico do Trabalho
Monitor Cultural Música – Canto Coral;
Monitor Cultural Música/Instrumental – Piano e Teclado;
Monitor Cultural Música/Instrumental – Sopros Metais. 

05/05/2019
(DOMINGO – TARDE)

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 13h30, sendo que às 
14h00 serão fechados e mais nenhum candidato poderá adentrar 

ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

Agente de Saúde;
Agente de Serviços Urbanos;
Agente de Vigilância Eletrônica;
Agente Escolar;
Cirurgião Dentista Odontopediatra;
Engenheiro Civil;
Psicólogo.

3.2.3. Na eventualidade do candidato efetuar as 02 (duas) inscrições para o mesmo período de realização das provas, será considerado, 
para efeito deste Concurso Público, aquele em que o candidato estiver presente na Prova Objetiva, sendo considerado ausente nas 
demais opções.
3.2.4. Ocorrendo a hipótese do subitem 3.2.3 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário ou de mais de uma inscrição no
Concurso Público, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição.
3.2.4.1. Em havendo coincidência no horário de realização das provas, o candidato deverá optar por uma das inscrições realizadas, 
sendo considerado para todos os efeitos ausente nas demais.
3.2.5. O candidato deve se atentar à opção de Cargo, data prevista da prova e período antes de escolher a opção e efetuar o pagamento.
3.2.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de Cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, verifique atentamente o Cargo de interesse.
3.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência, DOC, 
ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou após a data de vencimento especificada no boleto 
bancário ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
3.4. Não será concedida ISENÇÃO total ou parcial da taxa de inscrição.
3.5. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, alusivo às inscrições do Edital 01/2019.
3.5.1. Para as inscrições do Edital nº 02/2018, haverá devolução da taxa de inscrição conforme mencionado nos itens 1.6, 1.7 e 1.8, do 
Capítulo 1, deste Edital.
3.6. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição na rede bancária, conforme o 
disposto no item 3.2 deste Edital.
3.6.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que feitas com 
o auxílio de terceiros, cabendo ao INSTITUTO MAIS o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-lo com dados 
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. O não 
preenchimento dos dados corretamente poderá implicar o cancelamento da inscrição.
3.6.2. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais 
não se poderá alegar desconhecimento.
3.6.3. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por ocasião 
da convocação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.7. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da Prova Objetiva deverá solicitá-la por 
escrito, conforme Capítulo 4, deste Edital.
3.7.1. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.7.2. O candidato que não realizar a solicitação estabelecida no item 3.7, conforme estabelecido no Capítulo 4, não terá a prova 
especial e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.7.3. De acordo com o Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, o candidato travesti ou transexual poderá solicitar a inclusão 
e uso do Nome Social para tratamento, no Formulário de Inscrição on-line. Deverá preencher totalmente e corretamente o 
requerimento de inclusão e uso do Nome Social, conforme modelo constante no Anexo VII – Requerimento de Inclusão e Uso de 
Nome Social, assinar e encaminhar o mesmo durante o período das inscrições, de 21 de fevereiro a 21 de março de 2019, via SEDEX 
ou Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO MAIS, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, identificando 
o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: “Concurso Público – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP – EDITAL Nº 01/2019 – Ref.: REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE NOME 
SOCIAL”, no seguinte endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São Paulo/SP.
3.7.3.1. Quando das publicações oficiais e nas listas de publicações nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP (www.lencoispaulista.sp.gov.br), será considerado o Nome Civil.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B6. Valor da publicação R$ 219,35.

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2019 •B6

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

3.7.4. As solicitações de Condição Especial e Requerimento de Inclusão de Nome Social se postadas após a data de encerramento das 
inscrições (após o dia 21 de março de 2019) serão indeferidas.
3.8. O candidato que exerceu efetivamente a função de Jurado no período entre a data de publicação da Lei Federal nº 11.689/08, até a 
data de publicação deste Edital, poderá solicitar, no ato da inscrição, esta opção para critério de desempate, devendo encaminhar 
obrigatoriamente:
a) cópia do comprovante de inscrição; e 
b) certidão comprobatória que exerceu efetivamente a função de Jurado.
3.8.1. Os documentos previstos no item 3.8, alíneas “a” e “b”, deverão ser encaminhados, durante o período das inscrições, de 21 de 
fevereiro a 21 de março de 2019, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO MAIS, aos cuidados do Departamento 
de Planejamento de Concursos, identificando o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: 
“Concurso Público – PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP – EDITAL Nº 01/2019 – Ref.: JURADO”, no 
seguinte endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São Paulo/SP.
3.8.2. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 3.8 e subitem 3.8.1, não serão considerados como 
Jurados para critério de desempate.
3.9. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), estipulado neste Capítulo, serão 
considerados 05 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições.
3.10. O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar, no ato da inscrição, o código da opção de Cargo conforme Tabela I, do Capítulo 
2 – Dos Cargos, item 2.1, bem como o seu endereço completo e correto, inclusive com a indicação do CEP.
3.11. Os candidatos inscritos NÃO deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da Lei.
3.12. O INSTITUTO MAIS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP não se responsabilizam por solicitação 
de inscrição via Internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Ademais, não se 
responsabilizam, tampouco reembolsarão candidatos por informações bancárias errôneas, advindas de crimes cibernéticos, em 
especial aquelas que se referem à linha de dígitos do código de barras do boleto bancário, que resulte em ausência de compensação 
bancária. O candidato deve se atentar para as informações dos seguintes dados bancários, sendo que o descumprimento das instruções 
para inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição.
3.13. Após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line, o candidato ou seu Procurador deverá imprimir o boleto 
bancário para o pagamento do valor da inscrição e deverá ficar atento ao que segue:
a) ao emitir o boleto bancário verifique se o Cargo de interesse está correto;
b) verifique se no boleto bancário emitido para o pagamento da taxa de inscrição consta o nome do candidato;
c) certifique-se se o computador utilizado é confiável e se está com o antivírus atualizado para, assim, evitar possíveis fraudes na 
geração do boleto bancário supracitado;
d) o boleto bancário a ser gerado para este Concurso Público será emitido pelo Banco Santander;
e) a representação numérica do código de barras (linha digitável) constante no boleto bancário sempre iniciará com o número 
03399.18047 41300.001, que identifica o Banco Santander e o INSTITUTO MAIS;
f) antes de efetuar o pagamento, verifique se os primeiros números constantes no código de barras pertencem ao Banco Santander, 
pois boletos gerados por outras instituições bancárias para o pagamento da taxa de inscrição deste Concurso Público, são 
automaticamente boletos falsos; e
g) será de responsabilidade do candidato ficar atento para as informações do boleto bancário, a fim de evitar fraudes no seu 
pagamento. Na dúvida, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do INSTITUTO MAIS, através do 
telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial de Brasília/DF), 
exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br.
3.14. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o 
boleto bancário deverá ser pago antecipadamente.
3.15. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em conta corrente 
de bancos conveniados.
3.15.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação.
3.15.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, ou caso o mesmo seja preenchido com valor menor, não será
permitida a complementação em hipótese alguma, bem como considerar-se-á sem efeito a inscrição.
3.15.3. O candidato que efetuar o AGENDAMENTO DE PAGAMENTO de sua inscrição deverá atentar-se para a confirmação do 
débito em sua conta corrente, na data do vencimento do boleto bancário.
3.15.4. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado e consequente crédito na conta do INSTITUTO MAIS, a inscrição não será 
considerada válida, sob qualquer hipótese.
3.16. Encerrado o prazo de inscrição e esgotados todos os prazos permitidos para pagamento, impressos no boleto bancário, mesmo 
tendo o candidato realizado o pagamento da inscrição, este ficará impossibilitado de participar do Concurso Público.
3.17. A partir de 05 (cinco) dias úteis, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br), se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do INSTITUTO MAIS 

através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial de 
Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br.
3.18. Para efetuar consultas da inscrição o candidato deverá acessar o site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e clicar 
no link “Meus Concursos”, digitando o número do seu CPF e sua senha de acesso.
3.19. As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
3.20. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido na Tabela I, do Capítulo I – Das 
Disposições Preliminares, e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de vencimento do boleto
bancário.
3.21. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de comunicação no site, nos últimos 
dias de inscrição.
3.22. A partir do dia 05 de abril de 2019, será divulgado no site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP (www.lencoispaulista.sp.gov.br) as inscrições deferidas ou indeferidas, 
as inscrições homologadas e a relação dos candidatos que solicitaram devolução da taxa de inscrição.
3.22.1. Contra o indeferimento das inscrições, homologação e divulgação dos candidatos que solicitaram devolução da taxa de 
inscrição caberá recurso, conforme Capítulo 11, deste Edital, na data provável de 08 e 09 de abril de 2019.
3.23. O Edital de Convocação, em que constará a relação dos candidatos que realizarão a Prova Objetiva, será divulgado nos sites do
INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE  LENÇÓIS PAULISTA – SP
(www.lencoispaulista.sp.gov.br), na data provável de 26 de abril de 2019.
3.24. A devolução da taxa de inscrição, será realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP, apenas para 
os candidatos inscritos no Edital nº 02/2018, que solicitarem a devolução da mesma.
3.24.1. O prazo de devolução é de até 10 (dez) dias úteis após a divulgação da convocação para as Provas Objetivas.

O Edital Completo n.º 01/2019 encontra-se disponível nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br)
Lençóis Paulista, 15 de Fevereiro de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil 
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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
Ata de Registro de Preços nº 005/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Cristália Produtos Químicos Farma-
cêuticos Ltda.; CNPJ:44.724.671/0001-51;ENDEREÇO: Rodovia Itapira, Km 14, município de Itapira/SP; OBJETO: Registro 
de preços para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 006/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Interlab Farmacêutica Ltda.; 
CNPJ:43.295.831/0001-40;ENDEREÇO: Av. Água Fria, n.º. 981/985, município de São Paulo/SP; OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de medicamentos (Lote A); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; FUNDA-
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 007/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: R.A.P Aparecida Comércio de Me-
dicamentos Ltda.; CNPJ: 06.968.107/0001-04;ENDEREÇO: Rua Rodrigues César, n.º 174, município de Botucatu/SP; OB-
JETO: Registro de preço para aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE-
GÃO n.° 008/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 008/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Pontamed Farmacêutica Ltda.; CNPJ: 
02.816.696/0001-54;ENDEREÇO: Rua Franco Grilo, n.º. 374, município de Ponta Grossa/PR; OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; FUNDAMEN-
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 009/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; 
CNPJ: 67.729.178/0004-91;ENDEREÇO: Rua da Saudade, 45-A, município de Poços de Caldas/MG; OBJETO: Registro de 
preço para aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; FUN-
DAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 009/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Dismaster Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda.; CNPJ: 02.520.829/0001-40;ENDEREÇO: Rodovia Br – 480, n.º. 180, município de Barão de Cotegipe/RS; 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE-
GÃO n.° 008/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 
16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 010/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Inovamed Comércio de Medicamentos 
Ltda.; CNPJ:  12.889.035/0001-02;ENDEREÇO: Rua Rubens Derks, n.º. 105, município de Erechim/RS; OBJETO: Registro 
de preço para aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.:16/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 010/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; CONTRATADO: Pró-Saúde Distribuidora de Medica-
mentos Eireli-ME.; CNPJ:   21.297.758/0001-03;ENDEREÇO: Quadra 02 lotas 49 a 55, bairro Industrial Ceilândia, município 
de Brasília/DF; OBJETO: Registro de preço para aquisição de medicamentos (Lote A): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA-
LIDADE: PREGÃO n.° 008/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC.:16/02/2019.
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Termo de Colaboração nº: 01/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Ação da Cidada-
nia Contra a Fome, a Miséria Pela Vida - CNPJ n.º 
03.524.965/0001-71.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.176 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplan-
do ações de atendimento à comunidade carente através 
do Programa Cesta Básica.
Valor do Repasse: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Colaboração nº: 02/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e Associação das 
Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de 
Maria - Lar da Criança “Dona Angelina Zillo” – CNPJ 
n.º 43.463.694/0007-00.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.186, de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços educacionais, contemp-
lando ações de atendimento a crianças em tempo integral 
– creche.
Valor do Repasse: R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois 
mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 08/01/2019.

Termo de Colaboração nº: 03/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Rede de Combate ao 
Câncer de Lençóis Paulista – CNPJ n.º 02.153.077/0001-
27.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.192, de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplan-
do ações de atendimento a pessoas portadoras de câncer.
Valor do Repasse: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 01/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação dos Defi -
cientes Físicos de Lençóis Paulista – ADEFILP  –  CNPJ 
n.º 02.707.587/0001-07.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.177 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemp-
lando ações de atendimento aos defi cientes físicos. 
Valor do Repasse: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e 
oito mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 02/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Congregação das 
Irmãzinhas dos Anciãos Desemparados “Lar Nossa Sen-
hora dos Desamparados” – CNPJ n.º 53.419.016/0004-
42.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.187 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemp-
lando ações de atendimento aos anciãos desamparados.
Valor do Repasse: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e 
cinco mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 03/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista –  CNPJ 
n.º 44.526.812/0001-40.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.178 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais de ação 
continuada, contemplando ações de atendimento aos 
excepcionais.
Valor do Repasse: R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil 
e quinhentos reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 04/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista –  CNPJ 
n.º 44.526.812/0001-40.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.179 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços educacionais de contrata-
ção de professores para atender alunos com necessidades 
especiais.
Valor do Repasse: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil 
reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 05/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista –  CNPJ 
n.º 44.526.812/0001-40.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.180 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços de manutenção e de ações 
de auxílio-transporte para atender aos excepcionais.
Valor do Repasse: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte 
mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 06/2019

Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação Amorada 
– CNPJ n.º 27.938.710/0001-13.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.181 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços de acolhimento institucio-
nal a crianças em situação de risco pessoal e/ou social 
- Projeto “Casa Abrigo Amorada”.
Valor do Repasse: R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta 
e seis mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 04/01/2019.

Termo de Fomento nº: 07/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade – CNPJ n.º 51.425.106/0001-78.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.185 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços hospitalares de atendi-
mento à população.
Valor do Repasse: R$ 2.795.000,00 (dois milhões 
setecentos e noventa e cinco mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 08/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Legião Feminina de 
Lençóis Paulista – CNPJ n.º 49.892.581/0001-02.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.188 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemp-
lando ações de atendimento a legionárias do setor de 
Área Azul.
Valor do Repasse: R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 09/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Legião Mirim de 
Lençóis Paulista – CNPJ n.º 48.356.943/0001-88.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.190 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemp-
lando ações de atendimento aos legionários do setor de 
Área Azul.
Valor do Repasse: R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 10/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Legião Mirim de 
Lençóis Paulista – CNPJ n.º 48.356.943/0001-88.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.191 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemplan-
do ações de atendimento aos adolescentes aprendizes.
Valor do Repasse: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 11/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Legião Feminina de 
Lençóis Paulista – CNPJ n.º 49.892.581/0001-02.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.189 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços assistenciais, contemp-
lando ações de atendimento as adolescentes aprendizes. 
Valor do Repasse: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 12/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Associação da Mulher 
Unimed de Lençóis Paulista –  AMU  –  CNPJ n.º 
05.938.338/0001-02.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.182 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução do Projeto “Vida Iluminada”, que visa 
promover a inclusão social, educacional e profi ssional 
das pessoas com defi ciência visual.
Valor do Repasse: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 13/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – 
CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e a Casa de Apoio Projeto 
Esperança – CAPE – CNPJ n.º 13.157.758/0001-80.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.183 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços sócio assistenciais de 
acolhimento em república para pessoas com idade entre 
18 e 60 anos, dependentes em álcool e drogas.
Valor do Repasse: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 
reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Termo de Fomento nº: 14/2019
Partícipes: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
– CNPJ n.º 46.200.846/0001-76 e o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade – CNPJ n.º 51.425.106/0001-78.
Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 5.184 de 18 de 
dezembro de 2018.
Objeto: Execução de serviços hospitalares de quimiote-
rapia.
Valor do Repasse: R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).
Vigência: 15/01/2019 à 31/12/2019.
Data de Assinatura: 15/01/2019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B6. Valor da publicação R$ 443,70.

Prefeitura 
Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de 
fevereiro de 2019. Na página B6.

Valor da publicação R$ 53,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de fevereiro de 2019. Na página B6.
Valor da publicação R$ 83,90.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão nº 028/2019 – Processo nº 041/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de mate-
riais hidráulicos. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 27 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 15 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 029/2019 – Processo nº 042/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para jardina-
gem. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 27 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, 15 de fevereiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL

Pregão nº 06/2019 – Objeto: 
Registro de preços de 
medicamentos formulados. 
Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do 
credenciamento: Dia 28 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 
w w w . b o r e b i . s p . g o v . b r . 
Esclarecimentos no local citado, 
ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 
15 de Fevereiro de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca 
Prefeito Municipal

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRA SEDAN 
2009 completo, 
câmbio 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 bran-
co, reformado, com 
roda de alumínio. 
Tratar (14) 98127-
7721

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CAPTIVA 
2.4, ano 2009/2010, 
76.000km, R$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.

RENAULT SCENIC 
expression. Ano 2007, 
16v, completo, fl ex., 
cor prata, valor R$ 
17.800,00. Tratar: (14) 
98825-2339 ou (14) 
3264-9223.

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

CORSA HATCH 
1.4 Premium 2008 
menos ar cinza por R$ 
18.900,00 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 LT 2012 FLEX 
preto 4p menos ar 
por R$ 19.900,00 
shop cars veículos 
(14) 3264-3644/ (14) 
99610-5960/ (14) 
99670-2279

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

RENAULT SANDE-
RO 1.6 2018, branco, 
completo   com 
excelente taxa 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATA-SE 
MECÂNICO de 
Máquinas Florestais 
- requisitos necessá-
rios: Ensino Médio 
Completo; conheci-
mento em mecânica, 
hidráulica e elétrica 
de máquina fl orestal 
ou agrícola, reparos 
de componentes 
hidráulicos, além 
do conhecimento de 
leitura de esquemas 
hidráulico e elétrico, 
metrologia e solda e 
disponibilidade para 
trabalhar em turno.

ROCHA SERRALHE-
RIA - Portões bascu-
lantes, portas, vitrôs, 
esquadrias metálicas 
em geral, faça um 
orçamento. Tratar na 
R: Paraná, s/n Jardim 
Cruzeiro ou no tele-
fone (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 
estruturas metálicas. 
Faça um orçamento 
(14) 3263-0564

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

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

FE BARBOSA Chefe 
em Gastronomia, 
comida nacional, almo-
ço 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 Vis-
torias Veicular, vistoria 
em autos, motos, 
ônibus, caminhões, etc. 
Rua Líbero Badaró, 523, 
Jd. Morumbi, (ao lado 
da ofi cina do Milani) 
Telefone (14) 3263-
1795 e 99711-5644.

NATAL JARDINA-
GEM - faço 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 orça-
mento s/ compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837/ 
9.9864-9769

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

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO do-
miciliar e consultório, 
R: Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru/SP. Tratar 
(14) 99665-6449. Email: 
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com Jés-
sica Quadrado- Crefi to 
56758-LTF

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

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

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

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

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

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

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

MARCENARIA MO-
RETTI – Irmãos Moretti 
desde 1960 – Espe-
cializada 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
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Classifi cados

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO EXCURSÕESSERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. Tratar: 
0800118023 ou (14) 
99650-3279

ACADEMIA DE judô 
AKI – Rua: Rio Grande 
do Sul nº 340 Vila 
Cruzeiro / facebook.
com/academiade-
judolp 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 Fer-
nanda Graziella – AV: 9 
de julho nº 656 centro. 
Tratar: (14) 3263-0766 
/ (14) 99750-8200 / 
(14) 99641-0897 / (14) 
99866-5093. Estamos 
com pacotes incríveis 
com depilação feminina 

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, 
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 
CONSIGNADO 
para aposentados 
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 PRE-
SENTES voltas as 
aulas é aqui, a vista 
com 10% de descon-
to 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 
Reabilitados do 
INSS para o cargo de 
Auxiliar de Cozinha. 
Cadastre seu currículo 
no sitehttps://curri-
culo.sesisenaisp.org.
br/pcd e associe seu 
relatório médico com 
respectivo CID. Os 
requisitos para a vaga 
consultar no site.

ESTOU À procura de 
trabalho para exercer 
as funções de casei-
ro e tratorista possuo 
experiência em 
ambas partes. Tratar: 
(14) 99616-2461. 

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

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

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

MADALENA SAL-
GADOS - aceitamos 
encomendas de 
salgados p/ festas, 
faço pães 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 
COSTURA – Venda 
de peças, motores, 
caixinhas, bancadas 
e consertos. Tratar 
na Rua Santo Antô-
nio, nº 773, Jd. Bela 
Vista ou (14) 99712-
5303 com Cícero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 (What-
sApp)

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. Edi-
fício Luiz Paccola, 3º 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista.

TABLET – perfeito es-
tado 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 
OPORTUNIDADE 
para escritórios, 
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 MÓ-
VEIS de salão de 
cabelereiro. Tratar: (14) 
99616-6451

VENDE-SE FON-
TES de água para 
decoração de jardim, 
vasos xicaras nicho, 
botijão de gás peque-
no, churrasqueira de 
porquinho, cadeira 
rustica, cilindro de pão 
manual, um cabideiro 
de roupas e diversas 
roupas, sapatos, 
batedeira planetária, 
geladeira pequena, 
engradado de cervejas, 
quadro antigos, bateria 
de moto burguer, 
um par de lanterna 
novinha para Corolla 
2012/ 2013 etc. tratar: 
(14) 3264-6809 ou 
99616-6451

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

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

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 – Cam-
pos do Jordão com 
pousada passeio de 
trenzinho almoço. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 

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

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

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

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

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

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há 
mais de 5 anos se 
dedica para que cada 
momento de sua ceri-
mônia seja inesque-
cível, 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 - lem-
brancinhas para todas 
as ocasiões, topo de 
bolo e personagens, 
aceita encomendas. 
Tratar (14) 99619-
1155.

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

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

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

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

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

JÚLIO FERRARI 
Residência 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 MORUM-
BI casa com 03 
quartos sendo uma 
suíte com armário, 
2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, 
terreno amplo, 
garagem. Tratar 
(14) 99782-1060/ 
99787-2043

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

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

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

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

JD CRUZEIRO 
casa no valor de 
R$ 240 mil com 03 
quartos, sala, cozi-
nha, 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, lavan-
deria, quarto de 
empregada com 
banheiro, edícula 
com churrasqueira 
e cozinha, garagem 
p/ 02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-
9747 c/ Maristela/ 
(14) 99664-6968 c/ 
Douglas

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

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

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

VENDE-SE UM 
apartamento 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 Resi-
dencial Jacarandá 
(aceito carro ou 
moto como parte 
de pagamento). (14) 
98141-3822

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

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

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

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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

CHÁCARAS/SÍTIOS
PROCURAM-SE

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

JD. PRINCÍPE 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e garagem p/ 02 
carros – R$ 310.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO JARDIM 
Europa superior: 03 suí-
tes 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 banheiros e na cozi-
nha. Banheiros com box 
de vidros temperados. 
A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217

VENDE-SE 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.  

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 03 
dorm., sala estar/jantar, 
cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem coberta. 
Armários embutidos e 
ar condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou carro 
como parte de pagamen-
to. R$190.000,00.

CASA – JD. Ubirama- 3 
dorm (2 suítes), 2 salas,2 
coz,1 banh,1 lavande-
ria,2 garagens cober-
ta,100 m² const,225 m² 
terr. Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313(w) ou 
www.imobiliria21lp.com.
br Cód 02402

CASA - Grajau - 
1dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
lavanderia, 1 banh soc, 
1 garagem coberta. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313(w) ou 
www.imobiliria21lp.com.
br Cód 02416

CASA – JD Principe - 4 
dorm, 1 sala, 2 coz,2 
banh,1 lavanderia, 
edícula. Fundos: 1 
dorm,1 coz, garagem 
descob,146 m² construí-
da. Ligue (14)32630021/
(14)997281313(w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02419

CASA – São João- 4 
casas conjugadas, 
terreno c/ 273m² sendo 
cada casa c/ 2 dorm, 
1 sala, 1 banh, 1 coz. 
Aceita negociação. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313(w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02422

CASA – Primavera -2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
despensa, 1 banh soc,1 
lavanderia,1 garagem 
desc. Cód 02423

CASA – Centro - 2 
dorm, 2 salas, 1 
coz,1 banh soc, 
deposito,1 Lavanderia. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02627

CASA – Açai I - 2 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 lavan-
deria, 1 banh, 1 gar. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02628

CASA SOBRADO - 
Antonieta – cima: 2 
dorm,1 banh, 1 sala em 
L,1 escritório. Embaixo: 
2 gar cob,1 banh, portão

ELÉTRICO, CER-
CA elétrica. Ligue 
(14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02495

CASA – Macatuba 
– Centro – 3 dorm,1 
sala,1 coz,1 copa,1 
lavanderia,1 banh,1 gar. 
Edícula (sala,1 dorm,1 
coz,1banh) quintal co-
mentado. Aceita troca. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02494

CASA - Maria Luiza 
I – 2 dorm, 1 banh,1 
sala, 1 coz americana,1 
lavanderia,1 gar descob 
com portão elétrico. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02536

CASA - Cecap - 3 
dorm, 2 salas, 1 coz,2 
banh,1 lavanderia, 
edícula, churrasque-
ria,3 gar cob,164 m² 
constr,200 m² terr. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02670

CASA - Villa Capoani 
- 2 dorm, 1 sala, 1 coz,1 
banh,1 lavanderia, 
edícula, churrasqueira, 
160 m² contr,250 m² terr. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02739

CASA - Caju II - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
coz,1 banh,1 gar cob 
com portão basculante. 
Ligue (14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02505

CASA – Luiz Zillo – 2 
dorm,1 sala, coz,1 
banh,1 lavanderia,3 
garagens. Uma sala 
comercial na frente 
com 1

BANH, MEDE 
21,90 m². Ligue 
(14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02293

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

GUARUJÁ TEM-
PORADA (Praia 
Pitangueiras) – 
apartamento para 8 
pessoas e kitnet para 
4 pessoas. Ligue p/ 
99772-7315

APARTAMENTO 
9 de Julho (Lençóis 
Paulista) – 4 dormitó-
rios, 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 condomí-
nio. 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 comple-
to, ou seja, todo com 
armários embutidos, 
com duas vagas de 
garagem. Tratar com 
Cláudio pelo telefone 
99772-7716

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

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

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

CASA/COMER-
CIO – Núcleo – 3 
dor,1 sala,1 coz,1 
banh,3 gar. Ligue 
(14)32630021/ 
(14)997281313 (w) ou 
www.imobiliria21lp.
com.br Cód 02061 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE SE um sitio 
Vargem limpa, 1 alquei-
ro e meio, casa, água, 
força, pomar árvores 
frutíferas. Localizado 
perto da UBG. Tratar: 
(14) 99831-0201 

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 
terreno medindo 
221,6m², murado 
pronto para construir, 
R$ 98 mil. Adriano 
Cian – Consultor 
de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

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

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

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

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

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

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

JARDIM ITAMA-
RATI. Vendo um ter-
reno 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 AN-
TONIO Lorenzetti 
Filho, todo murado, 
com água, planta 
autorizada, portão, 
R$ 40.000,00 + 
parcelas. Tratar (14) 
99686-8826

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA - Agua de 
Santa Barbara - toda 
mobiliada p/ tempora-
da ou fi xo, c/ 2 dorm, 
2 banh, 1 coz/ copa, 1 
sala, churrasq, pisci-
na, 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, salão social. 
R$ 1.800,00 sem 
cond. Ligue para (14) 
997727315

APARTAMENTO 
JACARANDÁ (du-
plex) com 05 dormi-
tórios, (01 com suíte, 
03 com armários), 
02 banheiros com 
armários, 01lavabo, 
cozinha ampla com 
armários, área de 
serviço, 02 vagas de 
garagem 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.

GUARUJA TEMPO-
RADA – Apartamento 
para 8 pessoas,1 gara-
gem,1 quadra da Praia 
das Pitangueiras,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

ALFREDO GUEDES: 
Casa com 03 dorm., 
sala, cozinha, área de 
lazer com churrasquei-
ra e wc, área de servi-
ço fechada. Garagem 
para dois veículos. 
CONSULT IMÓVEIS 
(14) 3263 1118/ (14) 
99781 2567
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Sociedade

Rafael e Sara, 
na Cia da Esfiha 

Jonas, Rodrigo e Simone, 
na Cia da Esfiha

Ana Livia, Flavia, Natalia e Eliz, 
na Pizzaria Hábil

Zafani, Eliane e Manuel, 
na Pizzaria Hábil

Marquinho, Nicole e Luiz, 
na Pizzaria Hábil 

Evelin e Millena, 
na Cia da Esfiha

Santina, Mara, Nicole e Giovana, 
na Pizzaria Hábil

Jonatas, Manuela e Grassiela, 
na Pizzaria Hábil

Camila e Maycon, 
na Cia da Esfiha
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A noite de Lençóis Paulista continua repleta de gente bonita e alegre. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

COMEMORANDO - Graciela Martins aniversariou 
ontem (15) e festejou a data especial ao lado dos 
amigos e da família. Muitos anos de vida!

FESTA - Alessandra Capriolli Batista aniversariou 
no dia 12 e recebeu o carinho de toda a família, 
especialmente dos pais, Jorge e Terezinha.

MAIS UMA PRIMAVERA - Lucinéia Silva fez 
aniversário na quinta-feira (14) e recebeu os 
parabéns da família e dos amigos. Tudo de bom!
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S GRANDE INAUGURAÇÃO
Na próxima quarta-feira (20) 
uma deliciosa novidade chega a 
Lençóis Paulista. É o restaurante 
Comidinhas, que abre suas 
portas oferecendo self service, 
variedade de saladas, salgados 
e muito mais. Tudo feito com os 
melhores produtos e, claro, com 
muito amor. O restaurante vai 
funcionar na Av. Vinte e Cinco 
de Janeiro, 207, no Centro da 
cidade. Na foto, os proprietários 
Tiago e Leticia Costa.
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