
Moradores da baixa Vila Contente foram 
surpreendidos pela forte chuva que atingiu 
Lençóis Paulista na última quarta-feira (20). 
Após um temporal de cerca de 40 minutos, 
que se concentrou principalmente na área 
urbana da cidade, diversas residências 
foram invadidas pela água da enxurrada, 
que em alguns pontos chegou a atingir 60 
centímetros de altura. O volume de chuva 
acumulado chegou a 180 milímetros por 
metro quadrado. O temporal teve início 
por volta das 13h e se manteve com uma 
intensidade razoável por cerca de 40 
minutos, tempo suficiente para castigar 
os moradores da parte baixa do bairro, 
principalmente nas ruas Cristovão Colombo, 
Martin Afonso e Pedro Alvares Cabral. 
Por recomendação da Defesa Civil, 10 
famílias foram removidas do local de forma 
preventiva, já que mais chuva estava prevista 
para as horas que sucederam o alagamento. 
Duas famílias foram encaminhadas com 
seus móveis e pwertences para o Ginásio 
Municipal de Esportes Archangelo Brega 
Primo (Csec). As demais preferiram seguir 
para a casa de familiares.
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EDITORIAL A3TEMPO
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 24/02
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

SÁBADO, 23/02
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Índice de criminalidade cai 
em Lençóis Paulista em 2018
Segundo Secretaria de Segurança Pública, cidade apresentou queda na maioria das ocorrências no ano passado

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Prefeitura prorroga 
prazo de inscrições A2

A4

ART & DESIGN LAB

Economia Criativa
é foco de projeto A2

DETALHES - Com a ajuda de um telão, prefeito explicou sobre os detalhes do projeto

OPERAÇÃO

Ação resulta na prisão de 
dois homens e uma mulher

Na manhã da última quarta-
-feira (20), equipes da Polícia Mi-
litar e Civil de Lençóis Paulista, 
com apoio do Canil de Bauru, 
cumpriram diversos mandados de 
busca e apreensão em residências 
da cidade, a fim de combater o 
tráfico de drogas. A ação resultou 
na prisão de dois indivíduos e na 
detenção de uma mulher foragida 
da Justiça. De acordo com infor-

mações obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, a operação teve 
início por volta das 6h, na Rua 
Olga Biral, no Jardim Itapuã, onde 
foi detido R.O.S., de 29 anos. Em 
sua residência, em cima de uma 
cama, foi encontrada uma peque-
na quantia de maconha, dividida 
em um invólucro e um cigarro 
pronto. Ele foi ouvido e liberado 
ao final da ocorrência. A5

REVITALIZAÇÃO

Prado apresenta 
projeto do Centro 
a comerciantes

O prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) avançou mais um passo para con-
cretizar seu projeto de revitalização do 
Centro de Lençóis Paulista. Na manhã 
de ontem (22), na sede da Acilpa (Asso-
ciação Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), o chefe do Executivo se reuniu 
com aproximadamente 60 comerciantes 
da Rua Quinze de Novembro para apre-
sentar o projeto que, segundo ele, vai co-
locar a cidade no século 21. A3

A ARTE DE FAZER RIR

CARNAVAL 2019

Caio Morelli 
conta sobre a vida 
de comediante

Blocos locais 
ensaiam a todo 
vapor para desfi le

Já dizia Charles Chaplin: “Um dia 
sem risadas é um dia desperdiçado”. Ele 
estava mais do que correto, pois o hu-
mor é capaz de transformar nossos dias 
em alegria e levar a tristeza embora. Por 
isso, pode se dizer que a próxima terça-
-feira (26) é a data mais feliz do calendá-
rio, pois é dedicada aos profi ssionais do 
riso: o Dia do Comediante. Em Lençóis 
Paulista, a profi ssão é bem representada 
por Caio Morelli, de 27 anos.

Integrantes dos blocos que irão 
desfi lar no Carnaval deste ano pelas 
ruas de Lençóis Paulista, se reuni-
ram na noite de ontem (22) No Es-
paço Cultural Cidade do Livro para 
mais um ensaio. O desfi le que este 
ano acontece no sábado (2) e no 
domingo (3) terá a participação de 
10 blocos que abrem a folia já neste 
domingo (24) com o pré-carnaval. A 
concentração acontece no Beer In 
Night, a partir das 16h. A troca dos 
abadás será feita a partir de terça-
-feira (26) somente na Casa da Cul-
tura Profª Maria Bove Coneglian, 
mediante duas garrafas de isotôni-
cos, quatro litros de leite longa vida 
ou uma fralda geriátrica.

B1

MACATUBA BOREBI

Organização antecipa 
jogos das quartas

Confrontos defi nem
os semifi nalistasA6 A6

A5

VILA CONTENTEVILA CONTENTE
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AUXÍLIO-TRANSPORTE ART & DESIGN LAB

Cidade OBRAS
Equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
estão realizando o trabalho de manutenção e adequação do Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado (Facilpa). Entre os serviços estão a construção de caixas de passagens para 
fi ação, reparos em calçadas e proteção de conduítes com concretagem nas passagens de vias. 
Durante a semana também foi feita a correção de guias na antiga estação ferroviária.

Prefeitura prorroga prazo de 
inscrições para a terça-feira (26)
Estudantes interessados em obter o benefício têm até às 16h30 para entregar a documentação

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista prorro-
gou as inscrições para o 

auxílio-transporte. O prazo se 
encerraria na última quarta-feira 
(20), mas agora os estudantes in-
teressados em obter o benefício 
têm até às 16h30 da próxima ter-
ça-feira (26) para fazer o cadastro 
no site e entregar os documentos 
necessários na Secretaria de As-
sistência Social.

Apesar da prorrogação do 
prazo, a Prefeitura Municipal 
informou, por meio de sua as-
sessoria de imprensa, que não 
será feito plantão de atendimento 

MAIS TEMPO - Quem ainda 
não conseguiu se inscrever 
tem até a terça-feira (26) para 
entregar a documentação na 
Secretaria de Assistência Social

VEJA QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

DOCUMENTOS INDIVIDUAIS DO ESTUDANTE
Declaração de matrícula original expedida pela instituição 

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

térias aprovadas e reprovadas expedido pela instituição de 
ensino

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

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

DOCUMENTOS PESSOAIS DO ALUNO E DOS 
MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR

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

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

último registro e da página seguinte ao último registro (cópia)
Holerite ou extrato de pagamento (cópia)
Extrato da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

ou Declaração informando isenção (cópia)
Declaração de rendimentos de aplicações fi nanceiras, 

arrendamentos, aluguéis, royalties, retiradas pró-labore e 
direitos autorais (cópia)

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

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

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

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

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

No caso do estudante, pais, responsáveis e cônjuge 
serem trabalhadores autônomos ou informais, apresentar 
declaração, sob as penas da lei, de ganho mensal (original)

neste sábado (23), assim como 
não haverá uma nova prorroga-
ção. Vale destacar que o sistema 
para cadastro ainda estará aberto 

na terça-feira (26), mas que a do-
cumentação precisa ser entregue, 
impreterivelmente, até às 16h30. 
A Secretaria de Assistência Social 

funciona a partir das 8h30.
Para fazer a inscrição, o es-

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

Economia Criativa é foco de 
projeto patrocinado pela Lwart

Inscrições são 
gratuitas e podem ser 
feitas até a próxima 
quinta-feira (28)

Da Redação

Estão abertas as inscrições 
gratuitas para o projeto Art 
& Design LAB, criado com 

o objetivo de desenvolver o po-
tencial criativo e profissional dos 
jovens e aumentar a perspectiva 
de empregabilidade e geração de 
renda. Voltado a jovens de 13 a 
18 anos, o projeto conta com pa-
trocínio da Lwart Lubrificantes, 
por meio do ProAC (Programa 
de Ação Cultural), e apoio da 
Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e Secretaria da Cultura 
e Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo.

O Art & Design LAB consiste 
em um laboratório de criativida-
de e design com materiais reci-
clados, abordando as seguintes 
disciplinas: Metodologia de Pro-
jeto, Modelagem 3D, Desenho 
Técnico, Design de Resíduos, 
Design de Objetos, Design de Pa-
pelão, Plástico, Cerâmica e Vidro 
e História da Arte e Design. A 
grade também contempla aulas e 
mentoria para estimular iniciati-
vas que possam gerar transforma-
ções positivas na sociedade.

Serão realizados dois encon-
tros semanais com duas horas 
de duração, em dois períodos, 
na parte da manhã e à tarde. 
As aulas acontecem no polo da 
Etecri, em um laboratório espe-
cialmente implantado para rece-
ber os cursos e os participantes. 
Cada LAB contará com works-
tations, impressoras 3D, fresa-
doras, cortadoras a laser, pro-
jetores multimídia, mobiliário 
e demais equipamentos. Além 

disso, os professores da escola 
também passarão por um pro-
cesso de capacitação para explo-
rar ao máximo as possibilidades 
de sinergia entre as disciplinas e 
o currículo regular.

Ao final do projeto será rea-
lizada uma mostra dos trabalhos 
realizados pelos alunos ao longo 
do curso. Contando com totens 
interativos e exposição de peças 
desenvolvidas, serão apresenta-
das também imagens ilustrativas, 
textos curatoriais e demais infor-
mações sobre os projetos. De ma-
neira geral, os participantes são 
estimulados a desenvolver pro-
jetos próprios e em equipe com 
o objetivo de aprimorar habilida-
des técnicas, o raciocínio crítico e 
despertar o espírito ‘maker’.

Os interessados devem se 
inscrever pelo formulário eletrô-
nico disponível em https://goo.gl/
forms/QQMNBS0S90mgBtgI2 ou 
presencialmente, na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Lençóis Paulista, 
Rua Coronel Joaquim Gabriel, 
11, no Centro, das 8h às 16h30. O 
prazo termina na próxima quinta-
-feira (28), mas as vagas são li-
mitadas. O início das aulas está 
previsto para março. Para mais 
informações podem ser obtidas 
pelo e-mail: institucional.artede-
sign@gmail.com.

PROJETO - Desenvolver 
potencial criativo e profissional 
dos jovens é o objetivo do projeto; 
aulas acontecem na Etecri
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Opinião
PARA PENSAR
 “O silêncio também fala, fala e muito! 

O silêncio pode falar mesmo quando as 
palavras falham .”

Osho.

FRASE
 “A segurança pública é dever do Estado, mas também é de responsabilidade de 

todos. Em 2018 tivemos a participação da comunidade denunciando situações suspeitas 
através do 190 e possibilitando que as equipes se antecipem à ação do criminoso.”

capitão Rodrigo de Angelo, comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis Paulista.
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Um ano mais tranquilo 
em Lençóis Paulista

O ECO traz na edição deste sá-
bado (23) uma matéria que 
revela uma redução signifi -

cativa nos índices de criminalidade 
em Lençóis Paulista, na comparação 
entre os anos de 2017 e 2018. Os 
dados, consultados nessa sexta-fei-
ra (22) no site da Secretaria de Se-

gurança Pública do estado de São 
Paulo (SSP/SP), apresentam que-
da em quase todos os tipos de 
ocorrência. O que chama mais 
atenção, porém, é a diminuição 
no número de roubos, que ultra-
passa os 50%.

No entendimento do coman-
dante da 5ª Cia da Polícia Militar 
do município, capitão Rodrigo de 
Angelo, a participação ativa da 

comunidade lençoense teve papel 
fundamental na redução dos índices 
de criminalidade, pois colabora para 
que o trabalho de repressão feito 
pelas forças policiais seja mais efe-

tivo. Além disso, a atuação da polí-
cia não apenas de forma ostensiva, 
como também de forma preventiva, 
é outro ponto que vai ao encontro 
dos objetivos de propiciar que o ci-
dadão de bem consiga ter cada vez 
mais segurança.

Outra questão que se destaca na 
matéria é o aumento no número de 
estupros e estupros de vulnerável, 
na ordem de 40% e 12,5%, respec-
tivamente. Os números assustam, 
porém, para o comandante da Polícia 
Militar local, o aumento no número 
de registros não necessariamente 
está relacionado ao aumento no nú-
mero de casos. O que se observa é 
que, nos últimos anos, por conta do 
debate cada vez mais presente na 
sociedade, várias vítimas que antes 
conviviam com o medo de denunciar 
seus agressores (muitas vezes, fami-
liares próximos) estão se encorajan-
do a denunciar.

NOVO CENTRO
O prefeito Anderson 

Prado de Lima (PSB) avan-
çou mais um passo para 
concretizar seu projeto de 
revitalização do Centro de 
Lençóis Paulista. Na ma-
nhã dessa sexta-feira (22), 
na sede da Acilpa (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista), o 
chefe do Executivo se reu-
niu com aproximadamen-
te 60 comerciantes da Rua 
Quinze de Novembro para 
apresentar o projeto que, 
segundo ele, vai colocar a 
cidade no século 21.

CORAÇÃO DA CIDADE
Bastante à vontade 

no encontro, já que man-
tém uma relação de pro-
ximidade com boa parte 
dos empresários do setor, 
principalmente pelo fato 
de ter presidido a Acilpa 
antes de se tornar prefeito, 
Prado de Lima, falou sobre 
as características progres-
sistas e vanguardistas de 
Lençóis Paulista e também 
destacou a importância de 
incluir o comércio nessas 
condições, preparando a 
cidade para o futuro.

QUEM FOI?
Segundo informações 

obtidas pela Terceira Colu-
na, além de Prado de Lima, 
participaram da reunião o 
secretário de Obras, Licínio 
Offerni Neto; o diretor do 
Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos), Evan-
dro Dalbem; o secretário 
de Desenvolvimento, An-
dré Paccola Sasso; além de 
alguns membros da dire-
toria da Acilpa, que rece-
beram os comerciantes e 
empresários no auditório 
de reuniões da entidade.

RECEPÇÃO
Ao que tudo indica, o 

projeto tem causado boas 
impressões entre o setor, 
que é o mais interessado 
na mudança. Ao fi nal da 
apresentação e depois da 
abertura para perguntas, 
o que se percebeu foi um 
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Cada Vez Pior
José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 

universitário, palestrante e confe-
rencista 

Muito angustiante ouvir um 
economista e professor da 
FGV como Márcio Holland va-

ticinar o que acontecerá no Brasil em 
2019. Ele participou de um programa 
Painel, na GloboNews, com Renata 
Loprete e dois outros colegas, ambos 
chamados Francisco.

A situação do próximo Presidente 
é muito pior do que a enfrentada em 
1989 e 2014. O desemprego em alta, 
o PIB em baixa, a infl ação voltando 
a crescer.

Absoluta impossibilidade de se 
utilizar das receitas costumeiras para 
retomar o desenvolvimento. A Re-
forma da Previdência é inadiável. O 
rombo aponta para 300 bilhões em 
2019. Não há mais onde cortar, por-
que o custo do Estado é cada vez 
maior. O Congresso ainda ajudou com 
a “pauta bomba”, atestado maior da 
irresponsabilidade parlamentar.

Não há como baixar juros, menos 
ainda aumentar tributos. O brasilei-
ro já não suporta a carga excessiva 
para receber serviços públicos de 
quinto mundo.

A previsão dos três economistas 
é a mais pessimista que ouvi nestes 
últimos tempos. Concordo com eles 

que a verdade não será transmitida 
ao eleitor. Este, sempre mal informa-
do, não quer saber de mais sacrifício. 
Quer promessas vãs, aquelas men-
tiras reiteradas que a cada eleição 
iludem o cidadão. O que não é previ-
sível é a dimensão da mentira. Sem 
esta, não haverá vitória do eleito. 
Para ser sufragado nas urnas, terá 
de desenhar cenário róseo. Muito 
longínquo da realidade angustiante 
e afl itiva em que o País se encontra.

Tudo isso está nessa caótica polí-
tica partidária que obriga o candida-
to a fazer barganhas e acordos com 
aqueles “que não podem ser rece-
bidos em casa”. Para obter minutos 
de TV, sacrifi cam-se ideais e escon-
dem-se as urgências. Sabendo-se 
que não há como salvar o Brasil sem 
muito sangue, suor e sacrifício. E 
quem quer saber disso?

Esse o drama tupiniquim. Não há 
quem desconheça a tragédia em que 
a Nação mergulhou. Não há quem 
tenha coragem de “por a mão no 
fogo” pelos políticos profi ssionais. 
Não há quem deixe de enxergar que 
uma República com quarenta parti-
dos não pode funcionar e que uma 
estrutura arcaica, infl ada e pesada é 
um sangradouro que já conduziu a 
economia nacional à bancarrota.

Mas quem é que terá a ousadia 
de não fugir a esse encontro inadiá-
vel com a verdade?
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 2 Abatido talvez, vencido jamais

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Àqueles que estão em Cristo, por 
serem novas criaturas, podem 
até fi car abatidos pelas circuns-

tâncias que os assolam no dia a dia, 
porém, jamais se deixarão vencer. A 
Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos dá 
essa garantia. O Salmo 43.5 diz: “Por-
que estás abatida, ó minha alma? E por 
que te perturbas dentro de mim? Espe-
ra em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é 
a salvação da minha face e Deus meu”. 
É comum passarmos por momentos de 
abatimento, tristeza, angústia e até de-
pressão considerada doença do século. 
O porquê desse abatimento, voltado 
com o rosto para o chão? Como escre-
ve o Dr. Charles Spurgeon: “Ele enalte-
ce você, o orvalho do amor está cain-
do. Ó coração seco, revive! Os tempos 
de reclamação logo terminarão e os 
períodos de louvor começarão. Ve-
nha, coração meu, olhe pela janela, 
sirva-se de um telescópico, anteveja 
um pouco e adocique suas câmaras 
com os raminhos da doce esperança. 
O meu Deus acabará com as rugas 
do meu rosto. Portanto, levantarei a 
cabeça e sorrirei diante da tempes-
tade”. E a Bíblia conclui: “Ele é a sal-

vação da minha face e Deus meu”. O 
homem que é temente a Deus, tem 
em si uma força tripla: a força natu-
ral, providencial e a espiritual. É claro 
que, para estarmos na presença de 
Deus e dele obter as suas bênçãos, 
precisamos desvencilhar do homem 
ímpio, mau, desonesto, fraudulen-
to e injusto, porque, este homem, 
se criado e alimentado dentro nós, 
acaba nos separando de Deus, e, 
portanto, de suas bênçãos. O próprio 
Jesus, sem nunca ter pecado, e que o 
tempo todo estava com o Pai, não foi 
poupado na cruz, pela ausência do 
Pai, a ponto de bradar: “Deus meu, 
Deus meu porque me desamparas-
te” (Marcos 15.34). Deus abomina 
e não admite conviver com o mal. 
Desde o paraíso Deus resolveu se 
separar do homem pecador, e Jesus 
que nos reatou ao Pai. Ora, se nem 
o fi lho, em momento de angústia, 
fi cou isento do desamparo do Pai, 
pelo fato de sobre si pesarem todos 
os pecados do mundo, imaginem 
nós, com os nossos pecados, que 
por nossa iniciativa, promovemos 
essa separação? Nas piores horas, 
é a presença de Deus que consola e 
conforta, então, não promova essa 
separação.

clima de otimismo e apro-
vação da proposta, que na 
semana passada foi man-
chete da edição impressa 
do Jornal O ECO e também 
repercutiu bastante no site 
e nas redes sociais.

CONTINUA...
A Terceira Coluna foi 

informada que a apre-
sentação do projeto de 
revitalização não deve se 
limitar ao encontro de on-
tem. Também devem ser 
agendadas reuniões com 
os comerciantes da Aveni-
da Vinte e Cinco de Janeiro, 
da Rua Geraldo Pereira de 
Barros e de todas as ruas 
transversais, que, juntas, 
compõem o quadriláte-
ro do centro comercial de 
Lençóis Paulista.

SONHO ANTIGO
Entre os presentes, um 

dos mais empolgados foi 
o comerciante Marinho 
Lima, que também já foi 
presidente da Acilpa. Ele 
chegou a comentar que a 
mudança proposta ago-
ra pelo prefeito Prado de 
Lima é um sonho antigo 
de muitos comerciantes, 
e que há décadas já fazia 
reuniões sobre esse as-
sunto com o ex-prefeito 
Ézio Paccola. Então lá se 
vão praticamente 40 anos.

ENQUANTO ISSO
Mudando de assun-

to, na sessão da última 
segunda-feira (18) da Câ-
mara Municipal de Len-
çóis Paulista, deu entrada 
para análise das comis-
sões internas um projeto 
de lei que também deve 
impactar a vida dos co-
merciantes lençoenses, 
mas de um jeito diferente. 
A proposta, de autoria do 
vereador Leonardo Henri-
que de Oliveira, o Dudu do 
Basquete (PPS), preten-
de tornar obrigatória que 
os estabelecimentos com 
estacionamentos priva-
tivos disponibilizem uma 
parte das vagas para o 
uso rotativo.

O PROJETO
Segundo o texto do 

projeto, os estabeleci-
mentos privados de uso 
coletivo ou de uso públi-
co dotados de estacio-
namento de veículos em 
área particular com guia 
rebaixada fronteiriça à 
via pública ficam obri-
gados a reservar parcela 
de vagas para uso rota-
tivo comum, nas seguin-
tes proporções: quando 
houver até quatro vagas 
de estacionamento ex-
clusivo, uma será reser-
vada para uso rotativo 
comum; quando houver 
cinco vagas ou mais, um 
terço das vagas será re-
servado para uso rotati-
vo comum.

NO PADRÃO
Ainda segundo o 

texto, o tempo máxi-
mo de permanência na 
vaga rotativa em es-
tacionamento privado 
não poderá exceder a 
15 minutos, ficando o 
infrator sujeito à mul-
ta por estacionamen-
to irregular. O proje-
to também determina 
ainda que as vagas de 
estacionamento sejam 
sinalizadas conforme 
padrão e critérios es-
tabelecidos pelo órgão 
municipal de trânsito.

QUEM APROVA?
O descumprimento 

pelos comerciantes pre-
vê advertência por es-
crito; multa se o proble-
ma não for resolvido em 
até três dias úteis; multa 
com valor dobrado em 
caso de reincidência; e 
até mesmo na cassação 
do alvará de funciona-
mento expedido pela 
Prefeitura Municipal, o 
que, na prática, signifi ca 
o impedimento de exer-
cer a atividade comer-
cial. Se aprovado, o pro-
jeto tem prazo de até 180 
dias para ser implantado, 
contados a partir da data 
de publicação da Lei.
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Cotidiano RECUPERAÇÃO
A Secretaria de Obras e Infraestrutura trabalha na recuperação da estrada municipal 
que liga Lençóis Paulista a Borebi. A estrada, além de servir para escoamento 
de produção agrícola da região, serve a pequenos e médios proprietários rurais 
que residem ao longo da mesma. Segundo a Prefeitura Municipal, as chuvas têm 
atrapalhado um pouco, mas o serviço deve estar concluído em breve.

PROBLEMA ANTIGO

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 273,45.

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

Decreto Executivo 084 de 18.02.2019…….…Dispõe sobre a suplementação de verbas do 
orçamento vigente no valor de R$ 15.179,58.
Decreto Executivo 090 de 19.02.2019……..…Declara a estabilidade de servidores que 
cumpriram o estágio probatório.
Decreto Executivo 091 de 19.02.2019…….Dispõe sobre a suplementação de verbas do 
orçamento vigente no valor de R$ 764.060,00.
Decreto Executivo 092 de 19.02.2019…….....Dispõe sobre a modifi cação do código de 
aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 093 de 19.02.2019…….….Prorroga a designação de Andreia Carolina 
Sanches de Oliveira para movimentar a conta Poderes Públicos – Transporte. 
Decreto Executivo 094 de 21.02.2019…….….Reabre crédito especial no valor de R$ 
150.000,00 para execução de obras de construção de campo de futebol society no bairro 
Jardim Maria Luíza I.
Decreto Executivo 095 de 21.02.2019…….….Dispõe sobre a substituição de membros do 
Conselho Municipal de Educação.
Decreto Executivo 097 de 21.02.2019…….…Dispõe sobre a nomeação da Comissão de 
Classifi cação dos Candidatos ao Auxílio-transporte para o ano letivo de 2019.
Decreto Executivo 098 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 099 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 100 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 101 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 102 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 103 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 104 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 105 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 106 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 107 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 108 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 109 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 110 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.

Decreto Executivo 111 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 112 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 113 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 114 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 115 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 116 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 117 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 118 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 119 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 120 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 121 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 122 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 123 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 124 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 125 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 126 de 21.02.2019…….…Declara de necessidade pública, para fi ns de 
desapropriação futura, imóvel situado na Vila Contente.
Decreto Executivo 127 de 21.02.2019…….…Dispõe sobre a permissão de uso de bens 
móveis em favor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
Portaria 183 de 20.02.2019….…..…….Exonera Melri Cristina da Silva Valério do cargo 
de Monitor de Creche – pedido.
Portaria 184 de 22.02.2019..….…....….Autoriza a empresa Gente Mais Consultoria & 
Treinamento Ltda. ME a utilizar o Teatro Municipal Antonia Adelia Segalla Lorenzetti.
Portaria 185 de 22.02.2019........…….Repreende servidora pública municipal em face de 
sentença proferida em processo sumário.
Portaria 186 de 22.02.2019………….Exonera servidor público municipal em face de 
sentença proferida em processo sumário.

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019
Objeto: Seleção de interessados em utilizar espaços comerciais durante 
o evento do Carnaval 2019, que ocorrerá de 02 a 05 de março de 2019 
na Praça “Comendador José Zillo”. Encerramento: 27 de fevereiro de 
2019 às 11:00 horas – O edital encontra-se disponível no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088. Lençóis Paulista, 22 
de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

DATA: 16/2/2019 a 22/2/2019

Obituário
Didino Fortunato de Oliveira faleceu na sexta-feira (22) aos 
72 anos em Lençóis Paulista

Antonio Benedito da Silva Prado faleceu na quinta-feira 
(21) aos 57 anos em Macatuba

Roseli Aparecida da Silva Oliveira faleceu na quinta-feira 
(21) aos 56 anos em Lençóis Paulista

André da Silva Prado faleceu na quarta-feira (20) aos 90 
anos em Macatuba

Laercio Alves faleceu na quarta-feira (20) aos 59 anos em 
Macatuba

Cacilda Fonseca Dias faleceu na terça-feira (19) aos 68 
anos em Lençóis Paulista

José Benedito Tenório de Melo faleceu na terça-feira (19) 
aos 63 anos em Lençóis Paulista

Nivalberto Dias Nicacio faleceu na terça-feira (19) aos 69 
anos em Lençóis Paulista

Carmelina Raimundo dos Santos Rocha faleceu na 
segunda-feira (18) aos 72 anos em Lençóis Paulista

José de Paula Carneiro faleceu no sábado (16) aos 82 
anos em Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 111,85.

Aviso de Licitação – Pregão nº 034/2019 – Processo nº 048/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de etanol a granel para a 
frota de veículos da municipalidade. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 08 de março de 2019 às 10:00 ho-
ras – O edital encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 035/2019 – Processo nº 049/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de verduras e legumes. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 de 
março de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmei-
ras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENIL-
SON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 036/2019 – Processo nº 050/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de frutas. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 11 de março de 2019 
às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site www.lencois-
paulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 22 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e Licitações.

Chuva forte alaga parte da Vila Contente
Com casas invadidas pela água, 10 famílias precisaram ser removidas pela Defesa Civil

Elton Laud

Moradores da parte baixa 
da Vila Contente foram 
surpreendidos pela forte 

chuva que atingiu Lençóis Pau-
lista na última quarta-feira (20). 
Após um temporal de cerca de 40 
minutos, que se concentrou princi-
palmente na área urbana da cidade, 
diversas residências foram invadi-
das pela água da enxurrada, que 
em alguns pontos chegou a atingir 
60 centímetros de altura. O volume 
de chuva acumulado chegou a 180 
milímetros por metro quadrado.

O temporal teve início por vol-
ta das 13h e se manteve com uma 
intensidade razoável por cerca de 
40 minutos, tempo suficiente para 
castigar os moradores da parte bai-
xa do bairro, principalmente nas 
ruas Cristovão Colombo, Martin 
Afonso e Pedro Alvares Cabral. Por 
recomendação da Defesa Civil, 10 
famílias foram removidas do local 
de forma preventiva, já que mais 
chuva estava prevista para as horas 
que sucederam o alagamento.

Duas famílias foram encami-
nhadas com seus móveis e perten-
ces para o Ginásio Municipal de 
Esportes Archangelo Brega Primo 
(Csec). As demais preferiram se-
guir para a casa de familiares. A 
liberação do retorno às residências 
localizadas na área de risco estava 
prevista para acontecer no dia se-
guinte, mas uma nova previsão de 

chuva forte obrigou o adiamento. 
Segundo a assessoria de imprensa 
da Prefeitura Municipal, o retorno 
das famílias seria liberado nessa 
sexta-feira (22).

Segundo o tenente Marcos Ni-
colini, presidente da Defesa Civil 
de Lençóis Paulista, o motivo do 
alagamento foi o grande volume 
de chuva registrado em um curto 
espaço de tempo, que aliado ao 
fluxo de águas que desceram das 
partes mais altas do bairro ocasio-
naram a saturação do sistema de 
bombeamento instalado no local. 
O dispositivo de combate a ala-
gamentos, que fica entre as Ruas 
Martin Afonso e Pedro Alvares 
Cabral, tem a finalidade de bom-
bear a água acumulada de volta ao 
Córrego Corvo Branco.

“Tivemos uma situação bem 
atípica, que não estava sendo es-
perada para este momento. O vo-
lume de chuva foi muito grande e 
isso acabou fazendo com que as 
galerias ficassem muito cheias, 
até mesmo nas regiões mais altas, 
como no Jardim Ubirama. A Vila 
Contente está em um ponto bem 
baixo e, com o volume de água 
que desceu das partes mais altas, 
o sistema não foi suficiente para 
bombear tudo para o córrego. 
Por precaução, recomendamos 
que as famílias desta área atin-
gida deixassem provisoriamente 
suas casas, mas não há motivo 
para alarme”, disse.

PRECAUÇÃO - Após água subir cerca de 60 centímetros e invadir 
algumas casas, 10 famílias foram removidas pela Defesa Civil

Projeto de desapropriação do 
local está em andamento

Em novembro do ano 
passado, a Prefeitura Munici-
pal de Lençóis Paulista apre-
sentou a cerca de 40 famílias 
da área atingida nessa quarta-
-feira (20) uma proposta de 
desapropriação do local, que 
deve receber outros disposi-
tivos de contenção de inun-
dações. A área, que sofre há 
décadas com o mesmo pro-
blema, é considerada como 
um ponto crítico por se en-
contrar na parte baixa da Vila 
Contente e próxima ao ponto 
de deságue do Córrego Corvo 
Branco no Rio Lençóis.

Na ocasião, a maioria 
dos proprietários manifes-
tou interesse na proposta 
feita pelo prefeito Ander-
son Prado de Lima (PSB), 
que explicou que todos os 
que decidirem aderir ao 
projeto de desapropriação 
receberão a título de indeni-
zação, além das prometidas 
casas localizadas no prolon-
gamento do Jardim Ibaté, 
que já estão com as obras 
em fase de conclusão pela 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 

e Urbano), uma quantia de 
R$ 10 mil em dinheiro e um 
terreno, resultando em va-
lor indenizatório equivalen-
te ao do imóvel desapropria-
do. As tratativas para que o 
projeto tenha andamento 
estão em curso.

Cerca de 45 imóveis es-
tão listados na área conside-
rada de risco de alagamentos 
na parte baixa da Vila Con-
tente. A maior parte deve 
ser desapropriada a partir 
da concessão dos 39 imóveis 
do referido conjunto habi-
tacional da CDHU, com o 
pagamento das indenizações 
feito da forma mencionada. 
O acordo proposto exclui 
inquilinos, sendo restrito aos 
proprietários das residên-
cias, desde que os mesmos 
não possuam outros imóveis 
registrados em seus nomes. 
Com a desapropriação, a 
ideia é que todas as resi-
dências, que estão localiza-
das entre as ruas Cristóvão 
Colombo, Martin Afonso e 
Pedro Álvares Cabral, sejam 
demolidas imediatamente 
após a desocupação.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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ESTATÍSTICAS

AÇÃO CONJUNTA TRÂNSITO

Polícia
DENÚNCIA
Na quarta-feira (20), por volta das 18h, a Polícia Militar apreendeu vários objetos com um vendedor 
ambulante no Núcleo Habitacional Luiz Zillo. E.F.S., de 57 anos, morador de São Bentinho, na Paraíba, foi 
detido, mas não soube explicar a procedência dos produtos sem licença para serem comercializados em 
Lençóis Paulista. Dentre os objetos apreendidos estão lanternas de choque, relógios, cintos, carteiras, 
correntes, pulseiras, canivetes e carregadores de celular. O vendedor foi liberado ao fi nal da ocorrência.

Índices de criminalidade caem em Lençóis Paulista
Na comparação entre 2018 e 2017, cidade apresenta queda na maioria dos crimes; 
levantamento foi feito com base em dados da Secretaria de Segurança Pública

Elton Laud

No que diz respeito à crimi-
nalidade, 2018 foi um ano 
mais tranquilo em Lençóis 

Paulista. De acordo com informa-
ções da Secretaria de Segurança 
Pública do estado de São Paulo 
(SSP/SP), a cidade registrou queda 
na maioria dos índices criminais 
no ano passado, na comparação 
com 2017. Os dados, que foram 
coletados pela reportagem do Jor-
nal O ECO na manhã dessa sexta-
-feira (22), apresentam a redução 
mais significativa nas ocorrências 
de roubo, que caíram mais do que 
a metade.

Segundo as estatísticas, entre 
janeiro e dezembro de 2018 foram 
registrados 51 roubos na cidade, o 
que representa queda de 54,9% 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior, quando 113 ocorrên-
cias do mesmo tipo foram atendi-
das pela Polícia Militar. O índice, 
que já é bastante expressivo, so-
bretudo pelo fato de o crime en-
volver ameaça ou violência contra 
as vítimas, se torna ainda mais re-
levante em uma comparação mais 
aprofundada, pois o número de 
casos foi o menor dos últimos 11 
anos, desde 2008.

Outros crimes também 
apresentaram reduções bastante 
acentuadas, como, por exemplo, 
o porte ilegal de armas, que di-
minuiu 66,6%, passando de seis 
ocorrências em 2017 para apenas 

duas em 2018; homicídio doloso, 
que caiu 50% no mesmo período, 
de quatro para dois casos; e o rou-
bo de veículo, que sofreu queda 
de 42,9%, indo de sete ocorrên-
cias em 2017 para quatro no ano 
passado.

As tentativas de homicídio 
reduziram 20% entre janeiro e 
dezembro de 2018 em relação a 
2017. Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública, as ocorrências 
de porte de entorpecentes tiveram 
queda de 18,8% no ano passado, 
enquanto que os casos de tráfico 
de entorpecentes caíram 16,2% no 
mesmo período. Já os registros de 
furtos diminuíram 14,1% na com-
paração entre os dois anos.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNI-
DADE

Para o capitão Rodrigo de An-
gelo, comandante da 5ª Cia da 
Polícia Militar de Lençóis Paulista, 
a queda nos índices de criminali-
dade, de modo geral, reflete não 
apenas o bom trabalho que vem 
sendo desempenhado pela corpo-
ração, mas também a participação 
ativa da comunidade, que possibi-
lita que haja maior efetividade no 
trabalho de repressão ao crime.

 “A segurança pública é de-
ver do Estado, mas também é de 
responsabilidade de todos. Em 
2018 tivemos a participação da 
comunidade denunciando situ-
ações suspeitas através do 190 e 
possibilitando que as equipes se 

antecipem à ação do criminoso. 
Tivemos casos de abordagens que 
ocorreram antes mesmo de o in-
divíduo cometer o crime. Isso é 
muito importante”, relata o capi-
tão, que orienta que todas as situa-
ções suspeitas sejam comunicadas 
à polícia através do 190.

AÇÕES PREVENTIVAS
Outra questão destacada pelo 

comandante da 5ª Cia de Polícia 
Militar são as ações preventivas 
que vem sendo constantemente 
desenvolvidas com o objetivo de 
evitar que os crimes ocorram, 
como reforço no patrulhamento e 
nas equipes da Força Tática, ope-
rações com bloqueio e abordagem 
de suspeitos e ações em conjunto 
com as outras forças policiais.

“A Polícia Militar tem a com-
petência da preservação da ordem 
pública, por isso, a prevenção é 
sempre fundamental. Em 2018 
tivemos diversas operações em 
conjunto com a Polícia Civil, com 
apoio do Canil da PM e, inclusive, 
com vários sobrevoos do helicóp-
tero Águia. Também ocorreu o 
direcionamento do patrulhamento 
aos locais em que há maior proba-
bilidade de ocorrer os crimes, es-
pecialmente em áreas comerciais 
do Centro e periferia”, completa.

FORA DA CURVA
Alguns índices reagiram no 

sentido inverso aos citados e 
tiveram aumento em 2018, na 

comparação com o ano anterior. 
Foram os casos das ocorrências 
de lesão corporal dolosa, que 
subiram 2,7%, de 226 para 232 
registros; de furto de veículo, 
que aumentaram 17,1%, pas-
sando de 41 para 48 ocorrên-
cias; e de estupro e estupro de 
vulnerável, que sofreram eleva-
ção de 40% (de cinco para sete 
casos) e de 12,5% 9de 16 para 
18 casos), respectivamente.

Em relação aos casos de furtos 
de veículos, capitão Angelo lem-
bra que 2018 foi um ano atípico, 
no qual a cidade acabou sendo 
alvo da ação de criminosos vindos 
de outras localidades da região, 
como no caso de uma quadrilha 
de Bauru, que foi desmantelada 
depois de praticar diversos crimes 
em Lençóis e outros municípios. 
Sobre os índices de estupro e es-
tupro de vulnerável, ele acredita 
que o aumento esteja mais rela-
cionado ao encorajamento de de-
nunciar o agressor.

“Existe essa tendência de 
aumento que pode estar relacio-
nada à questão do aumento no 
número de notificações. Sabe-se 
que boa parte desses crimes são 
cometidos dentro do ambiente 
familiar, muitas vezes, pelos pró-
prios familiares mais próximos 
às vítimas. Nos últimos anos, 
observamos um encorajamento 
maior das pessoas em relação 
ao ato de denunciar”, acrescenta 
capitão Angelo.

COMBATE AO CRIME - Para capitão Rodrigo de Angelo, redução da 
criminalidade também reflete participação da comunidade

CONFIRA O COMPARATIVO ENTRE AS OCORRÊNCIAS 
REGISTRADAS ENTRE 2017 E 2018

OCORRÊNCIA 2017 2018 VARIAÇÃO (%)

HOMICÍDIO DOLOSO 4 2 -50,0 %
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 5 4 -20,0 %
LESÃO CORPORAL DOLOSA 226 232 +2,7 %
LATROCÍNIO 0 0 ...
ESTUPRO 5 7 +40,0 %
ESTUPRO DE VULNERÁVEL 16 18 +12,5 %
ROUBO 113 51 -54,9 %
ROUBO DE VEÍCULO 7 4 -42,9 %
FURTO 737 633 -14,1 %
FURTO DE VEÍCULO 41 48 +17,1 %
PORTE DE ENTORPECENTES 64 52 -18,8 %
TRÁFICO DE ENTORPECENTES 99 83 -16,2 %
PORTE ILEGAL DE ARMA 6 2 -66,6 %

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Operação resulta na prisão 
de dois homens e uma mulher
Trabalho teve participação das polícias Militar e Civil e do Canil de Bauru

Flávia Placideli

Na manhã da última quarta-
-feira (20), equipes da Polí-
cia Militar e Civil de Len-

çóis Paulista, com apoio do Canil 
de Bauru, cumpriram diversos 
mandados de busca e apreensão 
em residências da cidade, a fim 
de combater o tráfico de drogas. 
A ação resultou na prisão de dois 
indivíduos e na detenção de uma 
mulher foragida da Justiça.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO, a operação teve iní-
cio por volta das 6h, na Rua Olga 
Biral, no Jardim Itapuã, onde foi 
detido R.O.S., de 29 anos. Em 
sua residência, em cima de uma 
cama, foi encontrada uma peque-
na quantia de maconha, dividida 
em um invólucro e um cigarro 
pronto. Ele foi ouvido e liberado 
ao final da ocorrência.

No Jardim Carolina, na Rua 
Abílio Lazari, foi autuado em fla-
grante A.T.S., de 28 anos. No local 
foram encontrados três eppen-
dorfs de cocaína, três porções de 
maconha e mais a quantia de R$ 
60 em espécie. Já em uma resi-
dência localizada na Rua Vereador 
Antônio Dias de Oliveira, no Jar-
dim Ibaté, foi preso D.V.G., de 33 
anos, após ser encontrada em sua 
residência 12 eppendorfs de coca-
ína e mais a quantia em espécie 
de R$ 302.

Durante a operação, os poli-
ciais receberam uma denúncia de 
que uma foragida da Justiça esta-
ria escondida em uma residência 
localizada na Avenida Emílio Pele-
grin, no Jardim Monte Azul. Em 
diligência até o local, foi encon-
trada P.P.B.F., de 21 anos. “Já era 
de conhecimento da equipe que 
havia um mandado de prisão em 
desfavor da mesma e tivemos êxito 
em localizá-la e prende-la. Ela irá 
cumprir uma pena de cinco anos 
pelo crime de tráfico de drogas”, 
ressalta José Augusto Oller, inves-

tigador da Polícia Civil. 
Segundo o tenente Rodrigo 

José Franco, da 5ª Cia de Polícia 
Militar, as operações em conjunto 
entre Polícia Civil e Polícia Militar 
são de extrema importância para 
que se tenha êxito ao final de cada 
ação. “O trabalho em equipe é de 
extrema importância para comba-
ter o crime de tráfico, que, por sua 
vez, está aliado a outros delitos, 
como furto e roubo, o que influen-
cia diretamente na redução de 
outros índices criminais”, destaca 
o tenente.

FARO CERTO - Apoio do Canil de Bauru foi 
fundamental para localizar entorpecentes

Acidente no Centro deixa uma pessoa ferida
Colisão aconteceu entre um veículo e uma 
motocicleta na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro

Flávia Placideli

Na última quinta-feira 
(25), por volta das 18h, 
a Polícia Militar regis-

trou um acidente de trânsito 
entre uma motocicleta e um 
carro na Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro, no Centro de Len-
çóis Paulista. O motociclista 
precisou ser socorrido e enca-
minhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 
Polícia Militar, a condutora do 
carro, um Honda Fit LX Flex, 
relatou que estava na Rua Dr. 

Antonio Tedesco aguardando 
a abertura do semáforo para 
fazer a conversão à esquer-
da, para entrar na Av. Vinte 
e Cinco de Janeiro, mas que 
quando iniciou a manobra foi 
atingida pela motocicleta, uma 
Yamaha/Fazer YS250. Segun-
do ela, o motociclista teria 
tentado desviar de um ônibus 
posicionado na entrada do ter-
minal rodoviário e acabou co-
lidindo em seu veículo. 

Com o impacto, o moto-
ciclista sofreu uma fratura 
exposta na perna direita e, 
depois de ser socorrido e en-
caminhado à UPA, foi transfe-

rido ao Centro Cirúrgico do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, onde passaria por 
uma cirurgia. Por conta disso, 
o mesmo não deu sua versão 
dos fatos aos policiais.

Ainda segundo o BO, a 
equipe que foi solicitada para 
atender a ocorrência e consta-
tou, com base em informações 
colhidas no local, que o docu-
mento e a CNH (Carteira Na-
cional de Trânsito) do condutor 
estavam vencidos. A motocicle-
ta foi retirada do local antes da 
chegada da equipe policial e 
não foi mais localizada. Os do-
cumentos do Honda Fit LX Flex 
estavam todos em ordem e o ve-
ículo foi levado à Delegacia de 
Polícia, onde passaria por uma 
perícia técnica.

Motociclista envolvida em outro 

acidente conta sua versão dos fatos

No último sábado (16), a 
edição impressa do Jornal O 
ECO noticiou um acidente de 
trânsito ocorrido na manhã da 
sexta-feira (15), envolvendo 
uma motocicleta e um veículo 
na Avenida Jácomo Nicolau 
Paccola, na altura do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo.

A matéria informou, er-
roneamente, que a condutora 

da motocicleta havia decla-
rado que não havia visto a 
sinalização de conversão do 
veículo, vindo a colidir com 
o mesmo. A declaração, po-
rém, havia sido dada pela 
outra parte envolvida.

Na quarta-feira (20), a 
condutora da motocicleta 
procurou a redação e in-
formou que, por se ferir no 

acidente e ter sido encami-
nhada à UPA (Unidade de 
pronto Atendimento), onde 
passou por atendimento 
médico, não havia dado 
sua versão dos fatos à Po-
lícia Militar. 

Relatou ainda que fo-
ram seus familiares que 
posteriormente compare-
ceram à Delegacia de Po-
lícia Civil para registrar 
um novo Boletim de Ocor-
rência. Devido à força do 
impacto, ela relata não se 
recordar do acidente.

FOTO: FLÁVIO GODOY/DIVULGAÇÃO
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MACATUBA

FUTEBOL

BOREBISOCIETY

FUTSAL

Esporte
TOMADO PELA ÁGUA
A Vila Capanema, estádio do Paraná Clube, foi tomada pela água após uma 
forte chuva que caiu sobre Curitiba na tarde da quinta-feira (21). O estádio 
foi inundado em vários setores, inclusive no gramado. O Paraná Clube ainda 
não tem avaliação dos estragos causados. O clube volta a utilizar o local 
apenas no dia 10 de março, no início do returno do Campeonato Paranaense.
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Organização antecipa confrontos das quartas de fi nal
Desistência de três equipes resultou no 
cancelamento da última rodada da primeira fase

Elton Laud

O Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Ma-
catuba registrou um fato 

bastante inusitado nesta semana. 
A primeira fase se encerraria 
neste domingo (24), com três 
confrontos, mas, por conta de 
desistências de três equipes que 
não tinham mais chances de clas-
sificação em seus respectivos gru-
pos, a competição seguirá direto 
para as quartas de final.

Para a última rodada esta-
vam previstos os jogos entre XX 
de Janeiro (Macatuba) e Lençóis 
Paulista Sub-20, pelo Grupo A; 
Esperantina (Lençóis Paulista) e 
SC Amigos (Barra Bonita), pelo 
Grupo B; e Renegados (Maca-

tuba) e CSK (Macatuba), pelo 
Grupo C. Segundo a organiza-
ção, XX de Janeiro, Esperantina 
e Renegados comunicaram suas 
desistências, cedendo os pontos 
aos adversários.

A situação beneficia dire-
tamente dois times declarados 
vencedores por WO: CSK e SC 
Amigos. Ocupando a terceira co-
locação do Grupo C, com apenas 
um ponto, o CSK precisava da 
vitória para se igualar aos quatro 
pontos do segundo lugar, Grêmio 
Cecap (Lençóis Paulista), e ga-
rantir a vaga pelo saldo de gols, 
que seria maior com qualquer 
placar favorável - os lençoenses 
terminaram com saldo negativo 
de um gol.

Em terceiro lugar no Grupo 

B, com os mesmos quatro pon-
tos que o São Cristovão (Lençóis 
Paulista), mas perdendo no nú-
mero de gols marcados (cinco 
contra oito), o time barra-boni-
tense precisava pelo menos de 
um empate para avançar. Com a 
vitória (o regulamento estabelece 
placar de 3 a 0), a equipe termi-
nou na liderança da chave, com 
sete pontos, um à frente do Real 
Atlético (Macatuba).

MATA-MATA
Com as vagas asseguradas, as 

duas equipes se juntaram aos seis 
times que já estavam classifica-
dos: União Ponte Alta (Barra Bo-
nita) e União Macatuba, no Gru-
po A; Real Atlético, no Grupo B; 
Santa Luzia (Lençóis Paulista), no 
Grupo C; e Asa Branca (Lençóis 
Paulista) e Shakhtar (Macatuba), 
no Grupo D. Os confrontos das 
quartas de final foram definidos 

CONFIRA O RANKING DE PONTUAÇÃO GERAL DOS CLASSIFICADOS

CLAS. Equipes P J V E D GP GC S
1 Santa Luzia (Lençóis Paulista) 9 3 3 0 0 12 4 8
2 União Ponte Alta (Barra Bonita) 9 3 3 0 0 7 2 5
3 SC Amigos (Barra Bonita) 7 3 2 1 0 8 4 4
4 Real Atlético (Macatuba) 6 3 2 0 1 11 2 9
5 Asa Branca (Lençóis Paulista) 6 3 2 0 1 14 6 8
6 União Macatuba 6 3 2 0 1 7 6 1
7 Shakhtar (Macatuba) 6 3 2 0 1 7 8 -1
8 CSK (Macatuba) 4 3 1 1 1 7 5 2

de acordo com a pontuação geral 
(confira na tabela abaixo).

O Santa Luzia, com a me-
lhor campanha, enfrenta o 
CSK, último entre os oito classi-
ficados. O União Ponte Alta, se-
gundo lugar, encara o Shakhtar, 
sétimo colocado. O SC Amigos, 
que ficou em terceiro, joga con-

tra o União Macatuba), sexto 
lugar. O Real Atlético, com a 
quarta melhor campanha, pega 
o Asa Branca, quinto colocado 
na classificação geral.

Os primeiros jogos do mata-
-mata acontecem neste domingo 
(24), no campo do Centro Es-
portivo Celso Monteiro (Nen-

zão). Às 8h, jogam SC Amigos e 
União Macatuba; na sequência, 
às 10h, entram em campo União 
Ponte Alta e Shakhtar. Os outros 
dois confrontos, entre Santa Lu-
zia e CSK e Real Atlético e Asa 
Branca, serão disputados no 
domingo (3). Os horários não 
foram divulgados.

Segunda rodada da Copa Lençóis movimenta o domingo (24)
Jogos acontecem no período da manhã no 
Vagulão, Cecap e Jardim Ubirama

Elton Laud

Depois de uma primeira 
rodada com muitos gols, a 
13ª Copa Lençóis de Fu-

tebol Amador segue movimen-
tando os gramados de Lençóis 
Paulista neste domingo (24). De 
acordo com a tabela divulgada 
pela Secretaria de Esportes e 

Recreação de Lençóis Paulista, 
serão disputadas seis partidas no 
Estádio Municipal João Roberto 
Vagula (Vagulão), no Estádio Dis-
trital Eugênio Paccola (Cecap) e 
no campo do Centro Esportivo 
Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama).

No Vagulão, às 8h, pelo 
Grupo 7, o Reduto enfrenta a 
representação da Secretaria de 

Esportes. Às 10h, pelo Grupo 
8, o Esportivo União encara 
o Atlétiko Kaju. Na Cecap, às 
8h, pelo Grupo 1, o Unidos do 
Júlio Ferrari pega o Indepen-
dente. Às 10h, pelo Grupo 2, 
o Atlético Lençóis mede forças 
como o Real Lençóis. No Jar-
dim Ubirama, às 8h, pelo Gru-
po 3, o Santa Luzia joga contra 
o Unidos da Vila. Às 10h, pelo 
Grupo 4, o São Cristovão duela 
com o Chape FC.

Na primeira fase, os 24 ti-
PELA RECUPERAÇÃO - Após perder para o Capital FC na estreia, 
Independente (calção branco) encara Unidos do Júlio Ferrari

Rodada defi ne semifi nalistas 
do Campeonato Regional

Lençoenses Grêmio Cecap e Expressinho 
encaram XX de Janeiro e Caiuby FC

Elton Laud

O 3º Campeonato Regional 
de Futebol Amador de 
Borebi define seus fina-

listas na manhã deste domingo 
(24). Os confrontos das semi-
finais colocam frente à frente 
as quatro melhores equipes da 
competição: Grêmio Cecap 
(Lençóis Paulista), XX de Ja-

Grupos C e D entram em campo no Jardim América
Jogos acontecem 
no campo da Praça 
Jácomo Langona

Elton Laud

O campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim Amé-
rica, recebe nesse final de 

semana mais quatro jogos da 11ª 
Copa Lençóis de Futebol Society, 
competição promovida pela Se-
cretaria de Esportes e Recreação 
de Lençóis Paulista com apoio da 
associação de moradores do bair-

EM CAMPO - Jardim 
América recebe jogos da 
segunda roda do society 
neste final de semana

ro. Válidas pela segunda rodada, 
as partidas marcam a estreia dos 
grupos C e D.

As equipes do Grupo C jogam 
neste sábado (23). Às 15h, o com-
binado do Jardim América enfren-
ta o Asa Branca; em seguida, às 

16h, o JAAC duela com o Açaí. Fe-
chando o dia, às 17h, o confronto 
entre Mercenários e Atlético Len-
çóis abre a rodada do Grupo D, 
que se encerra no domingo (24), 
às 9h, com a partida entre as re-
presentações de Renegados e Real.

A competição conta com a 
participação de 16 equipes, que 
na primeira fase estão divididas 
em quatro grupos de quatro, nos 
quais todos se enfrentam entre si. 
Apenas os dois primeiros coloca-
dos de cada chave avançam à se-
gunda fase, que terá mais dois gru-
pos de quatro times, novamente 
com todos jogando contra todos na 
disputa pelas vagas na semifinal.

mes participantes estão dividi-
dos em oito grupos de três, no 
quais todos jogam contra todos 
na briga por duas vagas para o 
mata-mata das oitavas de final. 
O campeonato, que integra o 
calendário festivo em comemo-
ração aos 161 anos de Lençóis 
Paulista, tem a final prevista 
para o dia 28 de abril, data do 
aniversário de emancipação po-
lítico-administrativa da cidade. 
As melhores equipes recebem 
troféus e medalhas.

Unidos do Júlio Ferrari 
goleia Atlético Lençóis

Partida disputada na quarta-feira (20) 
terminou com o placar de 8 a 1

Elton Laud

O Unidos do Júlio Ferrari 
foi o destaque da rodada 
da última quarta-feira (20) 

da Copa Lençóis de Futsal. Em 
confronto válido pelo Grupo 2, 
disputado no Ginásio Municipal 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão), a equipe goleou 
o Atlético Lençóis pelo placar de 
8 a 1. Na outra partida, pela mes-
ma chave, Santa Catarina e Desa-

creditados empataram em 2 a 2.
Outros dois jogos válidos pelo 

Grupo 3 seriam realizados na noite 
de ontem (22). Às 19h30, o Car-
niça FC enfrentaria o Valência; na 
sequência, às 20h20, jogariam Açaí 
e Athletic Futsal. Na segunda-feira 
(25), pelo Grupo 4, às 19h30, o 
União B13 mede forças com o Re-
duto; em seguida, às 20h20, o Grê-
mio Cecap pega o Atlétiko Kaju. O 
início da segunda fase está previsto 
para a semana que vem.

neiro (Macatuba), Expressinho 
(Lençóis Paulista) e Caiuby FC 
(Boa Esperança do Sul). Os jogos 
decisivos acontecem no Estádio 
Municipal Antonio Carlos Vaca.

Na primeira partida, às 8h, 
o Grêmio Cecap, que se classi-
ficou com vitória de 8 a 7, nos 
pênaltis, sobre o Açaí (Lençóis 
Paulista), após empate de 2 a 2 
no tempo regulamentar, enfren-
ta o XX de Janeiro, que garan-
tiu sua vaga ao derrotar a repre-
sentação de Borebi por 3 a 1. 
No jogo das 10h, o Expressinho, 
que avançou com vitória de 3 
a 0 sobre o Red Bull (Bauru), 
mede forças com o Caiuby FC, 
que se manteve no páreo depois 
de vencer o Botafogo (Agudos) 
por 3 a 1.

A final do campeonato, que 
é promovido pela Associação 
de Árbitros de São Manuel e 
Região (AASMR) com apoio 
da Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA) e da Prefeitura 
Municipal de Borebi, está pre-
vista para o dia 10 de março. 
Além dos troféus e medalhas, 
campeão e vice recebem pre-
miações em dinheiro, de R$ 5 
mil e 2,5 mil, respectivamente. 
Artilheiro, goleiro menos vaza-
do e melhor jogador recebem 
R$ 300 cada; já o melhor trio 
de arbitragem garante R$ 400.

CICLISMO - No último domingo (17), os atletas da 
Associação Lençoense de Ciclismo participaram da 
etapa de abertura da Copa São Paulo de Ciclismo, 
realizada na vizinha cidade de Bauru. Representando 
Lençóis Paulista em diversas categorias, a equipe 
obteve bons resultados. Os destaques foram Raquel 
Valentim Roland, vice-campeã feminina na categoria 
elite; Cristiano Pedro Silva, terceiro colocado no 
sub-30 masculino; e Gilson Sanches e João Thiago 
Domingues, campeão e vice no masculino iniciante. 
A próxima etapa acontece no dia 10 de março, 
na cidade de Batatais. Lençóis deve receber a 
competição no final do mesmo mês.

KUNG FU - No último final de semana, lutadores 
da recém-criada Associação Lençoense de 
Wushu/Sanda, sob o comando do técnico Adriano 
Pitoli, participaram do primeiro treino do ano da 
Confederação Brasileira de Kung Fu/Wushu (CBKW), 
realizado em Campinas. O objetivo do encontro foi 
selecionar os atletas para a disputa das competições 
internacionais de 2019. Guilherme Gama (juvenil - 65 
kg) e Caio Pitoli (adulto - 70 kg) foram convocados 
para representar o país no Sul-Americano que 
acontece em agosto, na Bolívia. Caio também será 
um dos cinco integrantes da equipe que disputa o 
Mundial da modalidade, em outubro, na China.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO



A7• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2019 •

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Jesus Cristo, antes de sua As-
censão, confi ou aos apóstolos 
a missão de ir aos confi ns do 

mundo para anunciar o Evangelho 
a todos homens. Esse mandado não 
comporta apenas um sentido espa-
cial, mas também temporal. Para que 
essa missão assim chegasse ao seu 
termo, os apóstolos estabeleceram 
sucessores imediatos, com o encargo 

de completarem e confi rmarem a obra começada.  Assim 
sendo, a sucessão na função episcopal apresenta-se como 
continuidade do ministério apostólico, garantia da perseve-
rança na Tradição apostólica, palavra e vida que o Senhor 
confi ou.

Textos dos primeiros teólogos da Igreja, como Santo Iri-
neu de Lião, deixam claro essa convicção na ligação entre a 
sucessão apostólica e os bispos em função da transmissão 
da Tradição: “[...] A tradição dos Apóstolos, manifestada 
em todo o mundo, mostra-se em cada Igreja a todos os 
que desejam ver a verdade e nós podemos enumerar os 
bispos estabelecidos pelos Apóstolos nas Igrejas e os seus 
sucessores até nós... (Os Apóstolos) de facto quiseram que 
aqueles que deixavam como sucessores fossem absoluta-
mente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, transmitindo-
-lhes a própria missão de ensinamento [...]” (Adversus ha-
ereses, III 3, 1:  PG 7, 848). Dessa maneira, o vínculo entre 
Colégio dos Bispos, que hoje exercem a função apostólica, 
e o Colégio Apostólico deve ser compreendido antes de 
tudo na linha da continuidade histórica.  Alguns sinais nos 
indicam essa ligação:

PEDRO, CABEÇA DO COLÉGIO APOSTÓLICO E O 
PAPA, CABEÇA DO COLÉGIO DOS BISPOS

Quando Jesus instituiu os apóstolos, os instituiu com um 
grupo estável de 12 homens, para participarem de modo 
especial da sua missão. Está evidente aqui primeiramente 
a natureza colegial do episcopado. Como chefe deste gru-
po, deu a Pedro a função de ser cabeça.  O Documento do 
Vaticano II, Lumem Gentium em seu número 22, nos explica 
que: “Assim como, por instituição do Senhor, S. Pedro e os 
restantes Apóstolos formam um colégio apostólico, assim 
de igual modo estão unidos entre si o Romano Pontífi ce, 
sucessor de Pedro, e os Bispos, sucessores dos Apóstolos” 

Dessa maneira fi ca evidente que assim como Jesus 
instituiu o grupo dos Doze Apóstolos e estabeleceu Pe-
dro como chefe dos apóstolos, do mesmo modo hoje, os 
Bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro formam 
o colégio apostólico e participam juntamente da missão 
apostólica de continuar a obra redentora de Cristo no mun-
do. Assim, a autoridade apostólica da qual estão munidos 
os bispos só é válida a partir da comunhão entre os Bispos 
em comunhão com o Papa. Essa comunhão dos Bispos com 
o Bispo de Roma, o Papa Francisco, exprime a variedade 
e a universalidade do Povo de Deus, porém unidos numa 
só cabeça, revela a unidade deste rebanho. Dentro deste 
grupo, os Bispos, respeitando fi elmente o primado e chefi a 
da sua cabeça, gozam de poder próprio para bem dos seus 
fi éis e de toda a Igreja, corroborando ser o Espírito Santo a 
estrutura orgânica e a harmonia desta.

A ORDENAÇÃO EPISCOPAL
Esse caráter colegial e de comunhão com o Papa é 

manifestado por dois momentos na ordenação episcopal: 
a leitura do mandato apostólico, sinal da Comunhão com 
o Papa; e por meio da Imposição das mãos pelos Bispos 
presentes na Ordenação. Sobre a imposição das mãos, nos 
ensina o Catecismo da Igreja Católica que, conforme prática 
antiga da Igreja, exige-se para a consagração episcopal a 
participação de vários Bispos (Catecismo da Igreja Católica, 
1559). O mínimo exigido para tal validade são três.

Assim, na Ordenação episcopal do Monsenhor Carlos 
teremos como Ordenante principal o senhor Núncio Apos-
tólico (representante do Papa no Brasil), Dom Giovanni 
d’Aniello, e Co-Ordenantes nosso Arcebispo Dom Maurício 
Grotto de Camargo e o predecessor do Monsenhor Carlos 
em Apucarana, o senhor Bispo Dom Celso Antonio Mar-
chiori. 

Requer-se, ainda, para legitimidade da Ordenação 
Episcopal uma intervenção do Sucessor de Pedro, hoje o 
Papa Francisco. Compete a ele a eleição do novo Bispo e 
isso é demonstrado na Ordenação por meio da Leitura do 
Mandato apostólico no dia da Ordenação. É por meio da 
ordenação episcopal, marcada pela presença dos demais 
Bispos e por meio da comunhão com a cabeça do Colégio 
episcopal, o Papa Francisco, através da eleição do Bispo e 
a leitura do Mandato apostólico que o novo Bispo passa 
a fazer parte da comunhão com os Bispos, chefi ado pelo 
Bispo de Roma e assim participa da sucessão dos apóstolos 
que eram chefi ados por Pedro.

A LISTA SUCESSÓRIA DO MONSENHOR CARLOS
Monsenhor Carlos será o primeiro Bispo brasileiro or-

denado pelo núncio apostólico. Dom Giovanni, por sua vez, 
foi ordenado pelo Papa São João Paulo II, então Bispo de 
Roma. Fazendo esta linha sucessória, chegaremos até o 
século XVI, com o cardeal Rebiba: 

Monsenhor Carlos José de Oliveira (2019)
Giovanni d´Aniello (2002) Arcebispo Titular de Pesto – Nún-
cio Apostólico no Brasil
Papa João Paulo II (1958) (St. Karol Józef Wojtyła †)
Dom Eugeniusz Baziak † (1933) Arcebispo de Lviv (Ucrania)
Dom Bolesław Twardowski † (1919) Arcebispo de Lviv 
(Ucrania)
Dom St. Józef Bilczewski † (1901) Arcebispo de Lviv (Ucra-
nia)
Dom Jan Maurycy Pawel Puzyna z Kosielsko † (1886) Bispo 
da Cracóvia (Polônia)
Mieczyslaw Halka Cardeal Dom Ledóchowski † (1861) Arce-
bispo de Gniezno Poznań
Camillo Cardeal Dom Di Pietro † (1839) Cardeal-presbítero 
de São João na Porta Latina
Chiarissimo Cardeal Dom Falconieri Mellini † (1826) Arch-
bishop of Ravenna
Papa Leão XII (1794) Annibale Francesco Clemente Mel-
chiore Girolamo Nicola dela Genga †
Henry Benedict Mary Clement Cardeal Dom Stuart of York 
† (1758) Cardeal Bispo de Frascati
Papa Clement XIII (1743) (Carlo della Torre Rezzonico †)
Papa Benedict XIV (1724) (Prospero Lorenzo Lambertini †)
Papa Benedict XIII (1675) (Pietro Francesco (Vincenzo Ma-
ria) Orsini de Gravina, O.P. †)
Paluzzo Cardeal Dom Paluzzi Altieri Degli Albertoni † (1666) 
Carmelengo da Câmera Apostólica
Ulderico Cardinal Dom Carpegna † (1630) Cardinal-Presbíte-
ro de Santa Maria em Trastevere
Luigi Cardeal Dom Caetani † (1622) Cardeal-Presbítero de 
Santa Pudenziana
o Ludovico Cardeal Dom Ludovisi † (1621) Arcebispo de Bo-
logna
o Dom Galeazzo Sanvitale † (1604) Arcebispo emérito de 
Bari (-Canosa)
O Girolamo Cardeal Dom Bernerio, O.P. † (1586) Cardeal-
-Bispo de Albano
O Giulio Antonio Cardeal Dom Santorio † (1566) Cardeal-
-Presbítero de São Bartolomeu da Ilha 
O Scipione Cardeal Dom Rebiba † 1541 Patriarca Titular de 
Constantinopla
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SANTO PÉDANÇAZ SOM EVENTOSSTAND UP

Neste domingo (24), a partir das 
17h, o Santo Pé Botequim, em 
Lençóis Paulista, realiza uma fes-
ta pré-carnaval com animação 
do cantor Cristiano Castilho, que 
apresenta o melhor do pagode 
e do samba, tocando também 
as mais tradicionais músicas car-
navalescas. A entrada é gratuita. 
Outras informações pelo telefo-
ne (14) 99650-7890. O Santo Pé 
Botequim fi ca na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1229, no Jardim Ubirama.

Hoje (23), a partir das 20h, a 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista, recebe o espetáculo 
de dança da Academia In Pul-
sus. Os ingressos custam R$ 5 e 
podem ser adquiridos na própria 
academia, que fi ca na Av. Oríge-
nes Lessa, 430 (1º andar), na Vila 
Antonieta II, ou com integrantes 
do grupo. Outras informações 
pelo telefone (14) 3264-5523. A 
Casa da Cultura fi ca na Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro.

Neste sábado (23), a partir das 
22h, a Z Som Eventos, em Len-
çóis Paulista, traz a banda Jedai 
W Rock, que se apresenta ao 
público com um super cover do 
Aerosmith, tocando os maiores 
clássicos de Steven Tyler e com-
panhia. Os ingressos custam R$ 
10 (1º lote). Outras informações 
sobre o evento podem ser ob-
tidas pelo telefone (14) 99812-
8882. A Z Som fi ca na Av. Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1414, no Jardim Ubirama.

Hoje (23), a partir das 20h30, 
o Teatro Municipal Renata Ly-
cia dos Santos, em Macatuba, 
recebe um show de stand up 
comedy. Quem se apresenta 
são os humoristas Caio Morelli, 
Diego Serafi m, Daniel Murillo e 
Denis Bezerra. Os ingressos po-
dem ser trocados por um litro 
de leite longa vida. Outras infor-
mações pelo telefone (14) 3268-
1821. O Teatro Municipal fi ca na 
Avenida Cel. Virgílio Rocha, 525, 
no Jardim Capri, em Macatuba.

Agenda cultural
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Os Bispos, sucessores 
dos Apóstolos

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 nomeação, que é a primeira 
ocorrida na Arquidiocese de Botucatu nos últimos 50 anos.

CLÁSSICO

BMOL

Cultura
EXPOSIÇÃO
Na próxima quarta-feira (27) comemora-se em todo o país o Dia 
Nacional do Livro Didático. Para celebrar a data, a Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, está realizando a 
exposição da série didática “Caminho Suave”. A exposição segue até o 
fi m desse mês e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h, e aos sábados, das 8h às 17h. A BMOL fi ca na Rua Geraldo Pereira 
de Barros, na Praça Comendador José Zillo (Concha Acústica).

Teatro Municipal recebe “Aladdin”
Peça tem 
classifi cação 
indicativa livre e 
entrada gratuita

Flávia Placideli

Na próxima quinta-feira 
(28), a partir das 19h30, 
o Teatro Municipal Adélia 

Lorenzetti, em Lençóis Paulista, 
recebe a peça. “Aladdin”. A clás-
sica fábula infantil ganha o palco 
em versão adaptada pelos atores 
Paulo Tardivo, Felipe Bertollato, 
Carlos Felipe, Delidia Duarte, 
Wil Souza, Carol Mello e Lucas 
Brito, com texto e direção de 
Tiago Pessoa. A apresentação é 
promovida pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultu-
ra) com recursos provenientes da 
Lei Rouanet.

Embora remeta em vários 
aspectos ao filme de animação 
consagrado pela versão de Walt 
Disney, entre eles a narrativa 

entremeada de canções, o espetá-
culo possui força própria. A his-
tória começa quando a princesa 
Jasmine é ordenada pelo seu pai, 
o Sultão, que ache um marido 
rapidamente e decide fugir do 
palácio onde vive. 

A trama se revela assim que 
Jasmine se depara com as aven-

turas de Aladdin, um órfão das 
ruas do vilarejo de Ágrabah (ci-
dade fictícia), e enfrenta vários 
desafios. O garoto é procurado 
pelo feiticeiro Jaffar para resgatar 
uma lâmpada mágica perdida 
dentro de uma gruta. Ele aceita 
a missão, mas acaba ficando com 
o objeto. De dentro sai um diver-

tido Gênio pronto para conceder 
três desejos a seu novo mestre. 
Um desses desejos acaba sendo 
conquistar o amor de Jasmine.

Voltado ao público infantil, o 
clássico se destaca pelo figurino 
dos personagens e a trilha sono-
ra. As crianças vão se divertir e 
aprender grandes lições, de uma 
forma lúdica, como a importân-
cia da família, de ser humilde, de 
ter princípios e o poder de supe-
rar obstáculos. 

Com classificação indicativa 
livre, a peça tem entrada gratuita. 
Os ingressos começam a ser dis-
tribuídos na segunda-feira (25), a 
partir das 12h, na Casa da Cultu-
ra Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
na Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro. Outras informações pelo 
telefone (14) 3263-6525. A dis-
tribuição dos ingressos será feita 
mediante apresentação de CPF 
e se limita a duas unidades por 
documento. O Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti fica na Rua 
Cel. Álvaro Martins, 790, na Vila 
Nova Irerê.

ALADDIN - Clássico infantil chega ao Teatro Municipal 
na próxima quinta-feira (28)

Biblioteca Municipal faz campanha por novos leitores
As 100 primeiras 
pessoas que fi zerem 
o cadastro ganham 
um livro

Flávia Placideli

A Biblioteca Municipal Orí-
genes Lessa (BMOL), em 
Lençóis Paulista, está rea-

lizando uma campanha em busca 
de novos leitores. Para participar 
é fácil, as pessoas devem compa-
recer ao local munidos dos docu-
mentos necessários para a confec-
ção da carteirinha de associado, 

que permite a retirada de livros.
Para o cadastro é preciso que 

a pessoa tenha e mãos um com-
provante de residência (conta 
de água, luz ou telefone) atual e 
um documento pessoal (RG ou 
CPF). Os menores de 16 anos 
devem estar acompanhados de 
um responsável. 

As 100 primeiras pessoas 
que fizerem a carteirinha ga-
nham como brinde um livro. 
A campanha tem por objetivo 
trazer ainda mais leitores para 
a biblioteca. De acordo com a 
administração da BMOL, em 13 
dias de campanha foram confec-
cionadas 40 carteirinhas novas. 

CAMPANHA - Os 100 
primeiros leitores que 

fizerem o cadastro ganham 
um livro de presente

A Biblioteca Municipal conta 
hoje com um total de 19.196 
usuários cadastrados. 

“O principal objetivo desta 
campanha é trazer novos leitores 
para a Biblioteca Municipal e es-
timular a leitura entre eles. Para 
isso, estamos oferecendo como 
brinde um livro para as 100 
primeiras pessoas que fizerem 
o cadastro”, destaca a servidora 
Mayara Caetano da Silva Puga.

ACERVO - A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL) 
recebeu nesta semana, um lote com aproximadamente 120 
livros doados pelo cirurgião dentista aposentado José Florindo 
Coneglian. Os exemplares contemplam obras de ficção e 
romance e já estão disponíveis para retirada pelos usuários 
da BMOL, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 
21h, e aos sábados, das 8h às 17h. Coneglian que em 2018, 
efetuou a doação de cerca de 2 mil exemplares, é considerado 
o maior doador de obras da Biblioteca Municipal.
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Confi ra quem está 
apagando mais uma 
velinha e a 
descontração 
na noite lençoense.

Chegou uma 
novidade deliciosa 
para Lençóis Paulista: 
Comidinhas 
Restaurante
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A divertida arte de FAZER RIR
Lençoense Caio Morelli conta um pouco de sua carreira de comediante

Flávia Placideli 

Já dizia Charles Chaplin: 
“Um dia sem risadas é um 
dia desperdiçado”. Ele es-

tava mais do que correto, pois o 
humor é capaz de transformar 
nossos dias em alegria e levar a 
tristeza embora. Por isso, pode 
se dizer que a próxima terça-
-feira (26) é a data mais feliz do 
calendário, pois é dedicada aos 
profissionais do riso: o Dia do 
Comediante. Em Lençóis Pau-
lista, a profissão é bem repre-
sentada por Caio Morelli, de 27 
anos, que há mais de oito anos 
se dedica à arte de fazer rir.

“Durante a infância e ado-
lescência eu sempre fui muito 
tímido, mas sempre tive uma 
imaginação bem criativa, então, 
quando eu contava algo engra-
çado e as pessoas retribuíam 
com o riso, sentia uma alegria 
imensa de fazer alguém sorrir, 
gargalhar, rir de si mesmo e 
esquecer um pouco dos proble-
mas”, comenta o humorista.

Fazer pessoas rirem não é 
brincadeira. É preciso talento 
para que o sorriso e a alegria 
predominem na plateia do iní-
cio ao fim de um show de hu-
mor. Para o lençoense, é um 
prazer poder desenvolver a 
arte. “Fazer o que a gente ama 
não tem preço. Também é uma 
responsabilidade ter o seu pró-
prio negócio, disciplina para 
usar o tempo ao seu favor e não 
se perder no meio do caminho. 
É importante ressaltar que ser 
comediante no interior é tam-
bém ser várias outras coisas, 
como produtor, vendedor, téc-

NOS PALCOS - Caio Morelli já apresentou seus shows de stand up 
em várias cidades do interior e capitais do país

NA REDE - Além de se dedicar 
aos shows, lençoense tem um 
canal no Youtube, no qual posta 
vídeos semanais

NA TELINHA - Comediante foi um dos destaques de um 
programa de humor da TV Prevê, com os personagens Julieta 
(uma baiana), gringo muito louco, palhaço Datena, entre outros

nico de som e luz, influenciador 
digital, editor de vídeos, entre 
outras funções”, destaca.

Questionado sobre sua for-
mação, o humorista não perde 
tempo para uma piada. “Minha 
formação é desistir de quase 
todo curso que já entrei”, brin-

fazendo o que se ama. O mais 
importante é se divertir no final 
das contas”, pontua.

Quanto aos fatos engraçados 
da profissão, Caio revela que 
são muitos. “A coisa mais mar-
cante é o número de pessoas 
que olham para mim e soltam 
aquele ‘Conta uma piada aí’. O 
gênero de stand-up comedy não 
é um número de piadas pron-
tas, é um método que neces-
sita de introdução, estrutura, 
interação e plateia. Ninguém 
encontra um proctologista no 
meio rua e pede pelo exame de 
toque. Outro fato é que tem um 
senhor em Lençóis Paulista que 
senta na primeira fileira e não 
ri de nenhuma piada, mas vai 
em todos os shows possíveis. 
Na comédia tem umas coisas 
bem estranhas”, ri.

Caio gosta de destacar 
que em todas suas apresen-
tações o palco é aberto para 
novos comediantes que dese-
jam se apresentar e agradece 
a todos que de alguma forma 
fazem parte deste espetáculo. 
“Quero agradecer as empresas 
que nos ajudam a divulgar os 
trabalhos, a Cultura de Len-
çóis Paulista por sempre nos 
incentivar a fazer cada vez 
mais shows e as pessoas que 
sempre lotam nossas apresen-
tações. Não importa qual seja 
a sua profissão, o seu sonho, 
quando se ama de verdade 
aquilo e se dedica todos os 
dias, não tem outro caminho a 
não ser dar certo. Parabéns a 
todas essas pessoas extraordi-
nárias que exercem essa pro-
fissão”, finaliza. 

ca. “Eu comecei fazendo Jor-
nalismo, então vi que o que eu 
mais gostava mesmo era Artes 
Cênicas, mas reprovei em algu-
mas matérias por falta. Juro que 
não estava no bar, mas fazendo 
shows por aí, principalmente 
de sexta-feira. Então, pela difi-
culdade de estar presente fisica-
mente nas aulas, eu parei, po-
rém, pretendo voltar em algum 
momento da vida”, explica.

Por falar em shows, o co-
mediante diz que já perdeu as 
contas de quantos eventos de 
humor já participou, mas apos-
ta em umas 500 apresentações. 
Também revela que, como hoje 
tudo é virtual, seu maior públi-
co está na internet. “No Face-
book já ultrapassei 59 milhões 
de visualizações. É muita gente, 
mas também não significa mui-
ta coisa, o importante é seguir 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um dos nossos maiores compromissos sociais é contribuir com 
a formação e com o desenvolvimento das novas gerações. 
Para tanto, investimos em ações educativas, culturais e esportivas 
capazes de transformar os jovens de hoje em protagonistas de 
um futuro melhor e mais sustentável.

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Chegou uma novidade deliciosa para Lençóis
Inaugurado nesta semana, Comidinhas 
Restaurante oferece self-service com 
cardápio variado e preço justo

Flávia Placideli

Lençóis Paulista acaba de 
ganhar um delicioso em-
preendimento. Inaugurado 

na última quarta-feira (20), o 
Comidinhas Restaurante abriu 
as portas trazendo novos sabo-
res para a gastronomia local. O 
restaurante, que fica na Avenida 
Vinte e Cinco de Janeiro, na re-
gião central da cidade, é dedica-
do especialmente àqueles que 
prezam por uma boa alimenta-
ção na correria do dia a dia.

O Comidinhas oferece uma 
culinária diferenciada com sa-
bores únicos, além de preço jus-
to. “Em modelo de self-service, 
o Comidinhas oferece a opção 
no sistema de bandeja, o que 
agiliza o processo sem perder 
muito tempo. Nesse sistema, o 
cliente já se serve de todas as 
preparações, escolhendo sua 
bebida e sua sobremesa, tudo 
com fácil acesso, e já passando 
direto pelo caixa”, explica Tiago 
Costa, sócio-proprietário.

O restaurante trabalha com 
um cardápio tradicional com 
feijão, dois tipos de arroz (bran-
co e integral), vários tipos de 
massas, carnes nas mais varia-
das preparações, sempre man-
tendo um grelhado ou assado, 
além das guarnições e uma va-
riedade em saladas e legumes. 
“Aqui o cliente tem a opção de 
montar o seu prato com o tipo 
de alimentação que deseja”, 
destaca Costa.

Todos os dias, o Comidinhas 
irá oferecer uma nova com-
binação pensando sempre na 
boa alimentação da clientela e 
naqueles que desejam almoçar 
diariamente no local. Para isso, 
o cardápio do restaurante, assim 
como o preparo dos alimentos, é 
acompanhado pela nutricionis-
ta Letícia Aline da Costa, outra 

sócia-proprietária do local, com 
experiência na área da gastrono-
mia nutricional. 

“Depois de muito estudo e 
planejamento, não temos me-
dido esforços para oferecer aos 
nossos clientes aquilo que eles 
querem. As pessoas têm busca-
do por alimentos e combinações 
de pratos mais nutritivos, com 
menor quantidade de gorduras, 
sal e carboidratos. Pensando 
nisso, iremos oferecer desde os 
pratos mais tradicionais e ca-
lóricos, como também opções 
integrais e menos gordurosas”, 
ressalta a nutricionista.

A variedade é um dos pon-
tos fortes do restaurante, que 
também oferece vários tipos de 
salgados assados e fritos para os 
que não desejam uma refeição 
completa. O cardápio de so-

bremesas conta com diversos 
doces, como os mais variados 
sabores de bolos recheados, 
brigadeiros, entre outras novi-
dades que a cada dia serão ofe-
recidas aos clientes.

“Venha conhecer o Comidi-
nhas. Estamos em um ambiente 

aconchegante e climatizado, 
com opções de self-service, va-
riedades em saladas, salgados, 
sobremesas e bebidas. Tudo 
por um preço justo e, o melhor 
de tudo, bem na região central 
de Lençóis Paulista”, convida o 
sócio Tiago Costa. 

SERVIÇO - O Comidinhas Restaurante fica na Avenida Vinte e Cinco de 
Janeiro, 207, na Vila Mamedina. O horário de funcionamento é de segunda-
feira a sábado, das 9h às 17h. O telefone para contato é o (14) 9 9686-1728.

VARIEDADE - Restaurante oferece self-service com cardápio variado 
preparado com acompanhamento de nutricionista

FOTOS: DIVULGAÇÃO



Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de 
fevereiro de 2019. Na página B3.

Valor da publicação R$ 40,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de 
fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 131,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de 
fevereiro de 2019. Na página B3.

Valor da publicação R$ 47,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 87,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B3.
Valor da publicação R$ 71,90.
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Prefeitura 
Municipal de 

Borebi

Prefeitura 
Municipal de 

Borebi

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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

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

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
(EXTRATO)

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
             
 A Organização Santo Antonio Ação Social - OSAAS, Estado de São Paulo, por seu Diretor que este subscreve, 
FAZ SABER que se encontram abertas as inscrições do Processo Seletivo, para preenchimento de vagas das funções abaixo 
especificadas providas pelo Regime Celetista, nos termos das disposições contidas no Edital de Processo Seletivo Nº 01/2019.

FUNÇÃO ESCOLARIDADE EXIGIDA JORNADA VAGAS SALÁRIO-R$ TAXA-R$

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S C.R 1.269,00 35,00
AUXILIAR DE CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44 H/S * C.R 1.269,00 28,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (FEMININO) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 44 H/S 01 1.269,00 28,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (MASCULINO) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 44 H/S C.R 1.269,00 28,00

COZINHEIRA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 44 H/S C.R 1.269,00 28,00
CUIDADOR ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S * C.R 1.269,00 35,00

MONITOR DE ARTESANATO ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO NA ESPECIALIDADE. 44 H/S C.R 1.269,00 35,00

MONITOR DE DANÇA

ENSINO SUPERIOR COMPLETO, 
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
COM REGISTRO NO CREF OU 
LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS, EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA E CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO NA ESPECIALIDADE 
BALLET/JAZZ.

20 H/S 01 9,58 H/A 37,00

MONITOR DE MENOR 
(FEMININO) ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S C.R 1.269,00 35,00

MONITOR DE MENOR 
(MASCULINO) ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S C.R 1.269,00 35,00

MONITOR DESPORTIVO

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA E REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE ESPECÍFICO 
(REGISTRO NO CREF)

20 H/S 01 9,58 H/A 37,00

MONITOR DE TAREFA

CURSO DE MAGISTÉRIO COMPLETO OU 
PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA

44 H/S C.R 1.885,70 37,00

PAJEM ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S 04 1.269,00 35,00

PSICÓLOGO

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA E REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE ESPECÍFICO 
(REGISTRO NO CRP)

44 H/S C.R 2.216,57 37,00

*As Funções de Auxiliar de Cuidador e Cuidador são destinadas ao Serviço de Acolhimento Institucional “Casa Abrigo Nosso 
Lar”, com jornada máxima de 44 horas semanais, facultada a empregadora o direito de estabelecer jornada de 12 (doze) horas 
trabalhadas por 36 (trinta e seis) horas de intervalo inter jornadas.  
Os interessados poderão inscrever-se no período de 25 de fevereiro a 11 de março de 2019, pela Internet, através do endereço 
eletrônico www.omconsultoria.com.br.
              A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência.

O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a realização da inscrição para que o 
mesmo seja registrado, sendo o limite máximo de pagamento 14 de março de 2019.
              O Edital de Processo Seletivo Nº 01/2019 com escolaridade exigida, tipos de prova, jornada de trabalho, salário, taxa 
de inscrição, documentos necessários à contratação, programas, bibliografias e demais instruções, estará afixado na Organização 
Santo Antonio Ação Social - OSAAS e disponível no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, à disposição dos 
interessados.

QUADRO DE HORÁRIO DAS PROVAS PARA EFEITO DE INSCRIÇÃO EM MAIS DE UMA FUNÇÃO

Macatuba, 23 de fevereiro de 2019.

EDMILSON MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

HORÁRIO A HORÁRIO B
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE CUIDADOR(A)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO) COZINHEIRA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) MONITOR DE ARTESANATO
CUIDADOR(A) MONITOR DE DANÇA
MONITOR DESPORTIVO MONITOR DE MENOR (FEMININO)
MONITOR DE TAREFA MONITOR DE MENOR (MASCULINO)
PSICÓLOGO PAJEM

REDE DO CÂNCER DE LENÇOIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os associados da Rede do Câncer de 
Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
que será realizada no próximo dia 08 de março 2019 na Rua XV de Novembro, 
981 com a presença de 1/3 (um terços) dos associados, às 14:00h,  e em segunda 
convocação, com a presença de  qualquer número dos associados  às 15:00h,  para 
tratar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas ; com aprovação dos 
relatórios de atividade do exercício 2018 Balanços e  Demonstrativos de Receitas 
e Despesas e Relatório de atividades do ano entrante.2) Eleição da diretoria.
   
Lençóis Paulista, 22 de fevereiro 2019. 

ALBERTO TRECENTI
PRESIDENTE

Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº. 190/2.019. Pregão Presencial nº. 
03/2019. Edital Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Unitário. Objeto: 
Aquisição parcelada de combustível para abastecimento da frota da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis efetuado diretamente no posto revendedor instalado no 
município em horário comercial e com plantão permanente, conforme anexo I que 
faz parte integrante deste Edital de Licitação. Os envelopes serão recebidos até 
às 09:00 horas do dia 12/03/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, 
localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-
se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.
br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se. 

Areiópolis, 21/02/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Municipal de Saúde de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente 
aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência 
Pública da Sapara Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais 
referentes ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2018, no seguinte local, 
data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua – Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 – Vila Cremer.

Data: 26 de Fevereiro de 2019.

Horário: 19h30min

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta 
audiência.

Areiópolis, 20 de Fevereiro de  2019.

Edeval Aparecido Gabriel
Diretora Municipal de Saúde

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Oficial

COMUNICADO

A MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA, 
COMUNICA a todos os 
interessados que a Comissão de 
Educação, Saúde, Assistência 
Social, Cultura, Lazer e Turismo 
desta Casa Legislativa realizará 
no dia 14 de março de 2019, às 
18h00, na Sala das Sessões “Mário 
Trecenti”, localizada na Praça das 
Palmeiras n.º 55, Centro, Lençóis 
Paulista/SP, AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para discussão do 
Projeto de Lei n.º 84/2017, que 
“Revoga a Lei Municipal n.º 
4.158, de 29 de março de 2011 
– Estádio Municipal Archangelo 
Brega”.
Maiores informações poderão ser 
obtidas na Secretaria da Câmara, 
situada à Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, n.º 970, ou pelo 
telefone (14) 3269-6000.

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro 
de 2019.

MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

Publicado na Secretaria da 
Câmara Municipal

em 22 de fevereiro de 2019.

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profissional, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identificado para o preenchimento 
de 01 (uma) vaga, no Centro Municipal de Formação Profissional 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: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Centro Municipal de Formação Profissional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 25 de fevereiro de 2019
Horário: 09h00

01 – Fernanda Caroline Luiz dos Santos

Lençóis Paulista, 23 de fevereiro de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito Ideval Paccola

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

Portaria n.º 011/2019 de 21.02.2019......Concede pensão por morte 
previdenciária em favor dos dependentes SIRLENE MARA DA COSTA 
LEÃO DO VALE, ALDREY JESUS LEÃO DO VALE e BRUNO ANTONIO 
LEÃO DO VALE, com fundamento nos artigos 26, I, e 43 e seguintes da Lei 
Complementar Municipal n.º 27/2005, em observância ao artigo 40, § 7.º, II, 
da Constituição Federal, por ocasião do falecimento do servidor da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista Sr. ANTONIO SÉRGIO DO VALE, ocorrido em 
26.01.2019, que era ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais.

Portaria n.º 012/2019 de 21.02.2019......Concede conversão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição em pensão por morte previdenciária em 
favor de VERA LUCIA FRANÇOZO NELLI, com fundamento nos artigos 26, 
I, e 43 e seguintes da Lei Complementar Municipal n.º 27/2005, em observância 
ao artigo 40, § 7.º, I, da Constituição Federal, por ocasião do falecimento 
do beneficiário do IPREM Sr. PELEGRINO NELLI NETTO, ocorrido em 
06.02.2019, e extingue o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição concedido através da Portaria n.º 018 de 04.09.2009.

Lençóis Paulista, 21 de fevereiro de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo, convidam todos os interessados a participarem 
das audiências públicas de alteração do Plano Diretor (Lei Complementar 
Municipal, nº 100, de 8 de fevereiro de 2017), nas datas, horários e locais 
abaixo:

Data Horário Local
12/03/2019 19 horas ACILPA - Rua Piedade, nº 161 - Centro

13/03/2019 19 horas ETEC “Cidade do Livro” - Av. Lázaro Brígido 
Dutra, nº 2000 - Jd. Ibaté

14/03/2019 19 horas
ESCOLA MUNICIPAL “IDALINA CANOVA 
DE BARROS” -  Rua dos Chupins, nº 580, Bairro 
Nova Lençóis

 
Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2019.
 

JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Aviso de licitação – Pregão 
Presencial nº 09/2019 – 

Processo nº 29/2019
Objeto:- Registro de preços de ar 
condicionado. Recebimento das 
propostas e sessão de lances:- 
Dia 15/03/2019. Horário:- 10:00 
horas. O edital encontra-se 
disponível no site www.borebi.
sp.gov.br ou na Prefeitura de 
Borebi, sita à Rua Doze de 
Outubro, nº 429 - Borebi. Fone 
(14) 3267-8900.  
Borebi, 08 de fevereiro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 06/2019 – Objeto: 
Registro de preços de medicamentos 
formulados. Entrega dos envelopes 
de documentos, propostas e 
do credenciamento: Dia 13 de 
Março, às 10:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no 
Setor de Licitações da Prefeitura, 
localizado na rua 12 de Outubro, nº 
429, Centro, Borebi/SP, no horário 
das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 
16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos 
no local citado, ou através do e-mail 
prefeitura.borebi@outlook.com. 
Borebi, 22 de Fevereiro de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 67.417.519/0001-40

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA     
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO     

Ficam convocados os 67 (Sessenta e três) Médicos Cooperados da Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho 
Médico, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no Auditório da Unimed sito à Rua Manoel Amâncio, nº 65, Centro, em 
Lençóis Paulista - SP, no dia 26 de março de 2.019, às 18:00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados, às 19:00hs em segunda convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos cooperados e às 20:00hs em terceira 
convocação com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA

1- Leitura, discussão e votação do relatório do Conselho de Administração, incluindo o Balanço Geral (que contempla os 
procedimentos contábeis estabelecidos pela IN/DIOPE/ANS nº 20/2008, da ANS, de 20/10/2008, conforme aprovação da AGE 
realizada no dia 16/12/2008), o Demonstrativo das contas de Sobras e Perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da 
Auditoria externa independente, tudo referente à prestação de contas do exercício de 2018. 
2-  Dar destino às sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.
3- Juros do Capital, fixação do índice, artigo 48 Estatuto Social.
4- Fixar os honorários da Diretoria Executiva, bem como a cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, 
Fiscal e Técnico.
5- Eleição do Conselho Fiscal exercício 2.019/2.020, artigo 75 do estatuto Social.

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2.019.

Dr. Francisco Antônio Grillo
Diretor Presidente

O Presente Edital será fixado em locais visíveis, nas principais dependências da Unimed em Lençóis Paulista, Macatuba e 
Areiópolis e publicado em jornal de circulação local.

• As inscrições de chapa para o Conselho fiscal deverão ser endereçadas a Diretoria Executiva, na pessoal do Presidente, entregue 
na secretaria da Cooperativa no horário comercial, até 15 de março de 2.019, na forma do art. 96 do Estatuto Social.

• No momento da inscrição da chapa, os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos na forma art. 99 – paragrafo I , 
II e III do Estatuto Social. 

• Artigo 56, da Lei 5.764 de 16 dezembro de 1.971 – A Administração da Sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, 
por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e três Suplentes, todos Associados eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) do(as) seus componentes

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B3.
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 efetiva, 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 n.º: 01/2018
Cargo: Agente Administrativo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – centro 
– Lençóis Paulista, SP.
Data: 25 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Danithyeli Mayara Mucci

Lençóis Paulista, 22 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,10.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 335,55.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 83,90.

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 ca estabelecida a venda do imóvel no valor 
de R$ 200.000,00 referente a convocação do dia 19/02/2019, às 18:00 h em 
segunda convocação da   Assembleia Geral  Extraordinária realizada com 
aprovação dos associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados 
Rurais de Macatuba, sobre a Venda de um imóvel é  01 terreno medindo 
754,00 mt2, documento regularizado,   localizado à rua Antonio Alves 
Nunes, 12-41 de frente a Rodovia Osni Matheus em Macatuba
Macatuba, 20 de fevereiro de 2019. 

Luiz Carlos de Souza  
Presidente

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI/SP

Pregão nº 07/2019 – Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
11 de Março, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 20 de Fevereiro de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 109,45.

COMUNICADO

A Secretaria de Saúde, atendendo ao disposto no artigo 12, da Lei 8.689/93, 
COMUNICA, às entidades civis organizadas, os Vereadores, o Conselho 
Municipal de Saúde e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, no auditório da Câmara Municipal, a partir das 18:00 horas do 
dia 25/02/2019, com o objetivo de apresentar o relatório das ações e serviços 
públicos de saúde, relativo ao 3º Quadrimestre de 2.018.

Secretaria de Saúde
Ricardo Conti Barbeiro

Secretário de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 02/2017
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista – SP.
Data: 25 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Isadora Lais Biasi

Lençóis Paulista, 21 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

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: Clínica Veterinária Amigos dos Bichos-ME; 
CNPJ:05.597.425/0001-43;ENDEREÇO: Rua Libero Badaró, n.º. 514, 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para ser-
viços de clínica veterinária para atendimento de cães e gatos; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 006/2019; FUNDAMEN-
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 005/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; 
CONTRATADO: Turcareli & Diegoli Clínica Veterinária Ltda-ME; 
CNPJ:26.363.571/0001-84;ENDEREÇO: Avenida Cruzeiro do Sul, 281, 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para ser-
viços de clínica veterinária para atendimento de cães e gatos; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 006/2019; FUNDAMEN-
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 005/2019; DATA ASSINAT: 
31/01/2019; CONTRATADO: Leandro Lucatelli Bueno Clínica -ME; 
CNPJ:10.766.072/0001-06;ENDEREÇO: Rua Martins Oliveira, n.º. 160, 
município de Sorocaba/SP; OBJETO: Registro de preços para serviços de 
clínica veterinária para atendimento de cães e gatos; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 006/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 23/02/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 016/2019; DATA ASSINAT: 31/01/2019; 
CONTRATADO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.; 
CNPJ:44.724.671/0001-51;ENDEREÇO: Rodovia Itapira, Km 14, mu-
nicípio de Itapira/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 017/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Aglon Comércio e Representações Ltda.; 
CNPJ:65.817.900/0001-71;ENDEREÇO: Avenida Visconde de Nova Grana-
da, n.º. 1.105, município de Leme/SP; OBJETO: Registro de preço para aqui-
sição de medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI-
DADE: PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 018/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Azulpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.; 
CNPJ: 03.634.617/0001-57;ENDEREÇO: Rua São José de Rosa, n.º. 440, 
município de Agudos/SP; OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 019/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exportação Ltda.; 
CNPJ:04.027.894/0001-64;ENDEREÇO: Rua São Paulo, n.º. 31, município 
de Santos/SP; OBJETO: Registro de preço para aquisição de medicamen-
tos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos 
n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 020/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: R.A.P Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda.; 
CNPJ: 06.968.107/0001-04;ENDEREÇO: Rua Rodrigues César, n.º 174, 
município de Botucatu/SP; OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
medicamentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 021/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.; CNPJ: 
05.847..630/0001-10;ENDEREÇO: Avenida Senador Fláquer, n.º. 869, 
município de São Bernado do Campo/SP; OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de medicamentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 022/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Med Center Comercial Ltda.; CNPJ: 00.874.929/0001-40 
;ENDEREÇO: Rodovia JK BR 459 Km 99, s/n, município de Pouso Alegre/
MG; OBJETO: Registro de preço para aquisição de medicamentos (Lote B): 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 010/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; DATA PUBLIC: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 023/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
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 medica-
mentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi-
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 024/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda.; CNPJ: 
11.034.934/0001-60;ENDEREÇO: Avenida Egydio Geronymo Munaretto, 
s/n,  César Park, município de Toledo/PR; OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de medicamentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 
23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 025/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares 
Ltda.; CNPJ: 11.034.934/0001-60;ENDEREÇO: QD 1112 Sul Alameda 
05, s/n QI J, LT 07, município de Palmas/TO; OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de medicamentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 
23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 026/2019; DATA ASSINAT: 
04/02/2019; CONTRATADO: Cirúrgica Onix Eireli-ME; CNPJ: 
20.419.709/0001-33;ENDEREÇO: Rua Tovaçu, 1220, vila Triângulo, mu-
nicípio de Arapongas/PR; OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
medicamentos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.: 23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 027/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
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 medicamen-
tos (Lote B): VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
010/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos 
n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC.:23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 028/2019; DATA ASSINAT: 04/02/2019; 
CONTRATADO: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos 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 B): 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 PUB-
LIC.:23/02/2019.

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 029/2019; DATA ASSINAT: 06/02/2019; 
CONTRATADO: Campeão comércio de Produtos Veterinários Ltda.-ME; 
CNPJ:19.054.771/0001-90;ENDEREÇO: Av. Ubirama, n.º.200, município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de ração para cães e gatos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 009/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
23/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 030/2019; DATA ASSINAT: 
06/02/2019; CONTRATADO: Rodrigo Gagliardi Hara-EPP; CNPJ: 
17.615.439/0001-21;ENDEREÇO: Rua José Rodrigues Cordeiro, n.º.6-63 
município de Bauru/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de ração para cães e gatos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 009/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
23/02/2019.

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
CÍCERO JOSÉ DA SILVA e CLARICE MARIA GALVÃO, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em união estável, agricultor, nascido 
em Cupira - PE, aos 04/07/1985, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de JOSÉ REGINALDO DA SILVA e de JANDIRA MARIA DA SILVA; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, 
agricultora, nascida em Panelas - PE, aos 14/05/1978, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO DOS SANTOS GALVÃO e de MARIA 
RITA DE MENDONÇA. 

 
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, 21 de fevereiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 01/2019. Processo n.º 188/2019. Edital 
Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Objeto: Contratação de 
empresa para a execução de obra de recapeamento asfáltico em CBUQ na via 
de acesso à SP-300, no Conj. Hab. Ver. Luis dos Santos, conforme memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico–financeiro de execução da 
obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente 
edital, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 841768/2016/MCIDADES/
CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO, firmado entre o Município de 
Areiópolis e o Ministério das Cidades. Os envelopes serão recebidos até às 
09:00 horas do dia 15/03/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, 
localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-
se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.
br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 21/02/2019. Antonio Marcos dos Santos, 
Prefeito Municipal. Tomada de Preços n.º 02/2019. Processo n.º 189/2019. Edital 
Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Objeto: Contratação de 
empresa para a execução de obra de ampliação do Centro de Esporte e Lazer do 
Trabalhador, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico–financeiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, 
que é parte integrante do presente edital, em atendimento ao Convênio nº 124/2018 
(Processo SELJ nº 624/2018), firmado entre o Município de Areiópolis e o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude. Os envelopes serão recebidos até às 14:00 horas do dia 15/03/2019, 
na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira 
de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os 
documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no 
endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado 
e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. 

Areiópolis, 21/02/2019

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de fevereiro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

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 035/2018; DATA ASSINAT: 17/12/2018 CONTRATADO: Insti-
tuto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, com registro no CNPJ/MF 
sob n.º 08.179.183/0001-66; ENDEREÇO: Rua Morás n.º 83, município de 
São Paulo/SP; OBJETO: Contratação de empresa especializada para realiza-
ção de concurso público; no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil 
reais); MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 035/2018, Pro-
cesso n.º 353/2018, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XIII da 
Lei Federal n.º 8.666/93; DATA PUBLIC: 23/02/2019.

GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Pelo presente, fi cam notifi cados os responsáveis pelos imóveis que foram 
Autuados  “ POR FALTA DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS EM IMÓV-
EL DE SUA RESPONSABILIDADE, COM MATO ALTO E ENTULHO 
OCASIONANDO A PROLIFERAÇÃO DE ARTRÓPODES NOCIVOS, 
VETORES E HOSPEDEIROS CAUSANDO RISCO OU DANO À SAÚDE 
PÚBLICA”.
Por não apresentarem defesa ou impugnação, foram lavrados Auto de Im-
posição de Penalidade com os respectivos valores.

Auto de Infração nº 8852  – Valor da multa : R$ 800,00
Auto de Infração nº 8925 – Valor da multa :  R$ 800,00
Auto de Infração nº 8928 – Valor da multa :  R$ 800,00
Auto de Infração nº 8929  – Valor da multa : R$ 800,00
Auto de Infração nº 8942  – Valor da multa : R$ 800,00

Paulo Henrique Campanholi
Encarregado da Vigilância Sanitária

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PLANTADORES DE CANA DO MÉDIO TIETÊ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores cooperados da Cooperativa de Consumo dos Plantadores de 
Cana do Médio Tietê que se achem em pleno gozo de seus direitos sociais con-
vocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar na sede 
da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, sita a Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, nº. 698, Centro, em Lençóis Paulista/SP, em primeira convocação às 8 
horas do dia 28/03/2019, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de coop-
erados ou, em segunda convocação, às 9 horas desse mesmo dia, com a presença 
de, no mínimo, a metade mais um dos cooperados ou, em terceira convocação, às 
10 horas desse mesmo dia, com a presença de, no mínimo, 10 cooperados, tendo 
como Ordem do Dia: AGO –I-Prestação de contas dos órgãos de administração, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de 
gestão; b) balanço; c) demonstrativo de sobras ou das perdas apuradas; II  - desti-
nação das sobras ou das perdas apuradas; III – eleição dos membros do Conselho 
Fiscal; IV – eleição dos membros do Conselho de Administração. AGE – Proposta 
de reforma do Estatuto Social, especifi camente para alteração do artigo 39 com 
acréscimo de explicitação da competência do Conselho de Administração para 
eleger o vice-presidente do órgão. Não é permitido o voto por procuração. 
Número de cooperados para efeito de quórum: 108 (cento e oito)

Lençois Paulista, 23 de fevereiro de 2019.

José Osório de Campos Almeida – Presidente
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

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 cin-
za 4 portas, 4 pneus 
novos, R$ 15.000,00. 
Tratar (14) 99117-
2055

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRA SEDAN 2.0 
Advantage 2007 pre-
to. Único dono. Baixa 
km. Piloto automá-
tico. Pneus novos. 
Super. Conservado. 
Valor R$ 24.100. Tra-
tar: (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 con-
dicionado, direção 
hidráulica, computa-
dor 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.oti-
mo 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, comple-
to, flex., 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 SAN-
DERO 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 automáti-
ca 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 veículos (14) 
3264-3644/ (14) 
99610-5960/ (14) 
99670-2279

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

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 

VENDO OU Troco CB 
300 anos 2010, cor 
vermelha, 25 mil km, 
valor R$ 7.000,00. Tra-
tar: (14) 99788-8544. 

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 EM-
PREGO como em-
pregada doméstica, 
tenho 20 anos de 
experiência. Tratar 
(14) 3263-4212/ 
9.9832-3375

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

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

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

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

 SE VOCÊ está 
buscando um 
cuidador de idoso 
ou cuidadora com 
experiência e ótimas 
referencias estamos 
à disposição ime-
diata para atender 
suas necessidades. 
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 SERRA-
LHERIA - Portões 
basculantes, portas, 
vitrôs, esquadrias 
metálicas em geral, 
faça um orçamento. 
Tratar na R: Paraná, 
s/n Jardim Cruzeiro 
ou no telefone (14) 
3263-5428/ 9.9724-
0188 com João Sérgio 
Rocha.

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

PROJETO E 
arquitetura - Obras 
residenciais e comer-
ciais. Regularização 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? 
Fazemos manutenção 
em portões automá-
ticos 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, 
almoço e jantar á 
domicílio. Tratar (14) 
99703-0812

FRETES MUDAN-
ÇAS - 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, pape-
lão, cobre, alumínio 
em geral. Tratar na 
Rua Willian Orsi, nº 
57, Jardim Itapuã. 
Fone (14) 3264-6195/ 
99675-8650. Email: 
reciclaveismc@
hotmail.com.br

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

APLICAM-SE 
HERBICIDAS 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 Bada-
ró, 523, Jd. Morumbi, 
(ao lado da ofi cina do 
Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 99711-
5644.

NATAL JARDINA-
GEM - faço manu-
tenção 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 prin-
cipalmente jalecos. 
Tratar (14) 99671-7781 
ou na R: Amazonas, 
532 V. Cruzeiro

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

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

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO, JD. 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

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO domi-
ciliar 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 
oferta. Tratar com 
Anderson Silva (14) 
99664-4648

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800118023 
ou (14) 99650-3279

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

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 Residências 
ou Escritórios. Tratar 14 
981212958

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTOU À procura de 
trabalho para exercer 
as funções de caseiro e 
tratorista possuo experi-
ência 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 Antônio, nº 
773, Jd. Bela Vista ou 
(14) 99712-5303 com 
Cícero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TÍTULO 
do clube Esportivo 
Marimbondo. Tratar: 
(14) 99711-4706 ou (14) 
3264-3790 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GI BISCUIT - 
lembrancinhas 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 maquia-
gem. Vou até você!. 
Valor acessível. 
Contato: (14) 99814-
8885 Bruna Santiss 
Makeup

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

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

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

JÚLIO FERRARI 
Residência 02 Quartos, 
Sala Cozinha Banheiro 
Social residência nos 
fundos 01 Quarto, 01 
Suíte, Sala e Lavande-
ria R$ 115.000 Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 5928

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista 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 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Tratar (14) 
99883-8902/ 99651-
6810

JD UBIRAMA – 
casa na R: Borba 
Gato, 390, com 03 
quartos, sendo 01 
suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícu-
la 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 financiamen-
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. Úl-
tima localização para 
quem quer montar 
um comércio. Tratar 
(14) 99658-4415 com 
Cláudio.

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

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

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

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

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

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

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

JD. MARIA LUIZA III 
03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço e garagem 
p/ 02 carros. Área de 
lazer c/ churrasquei-
ra e banheiro - R$ 
330.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 /99795-
0722
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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 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
wc. fundo: 01 dormi-
tório, sala, cozinha 
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 finan-
ciamento! consult 
imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA - Agua de Santa 
Barbara - toda mobiliada 
p/ temporada ou fi xo, c/ 
2 dorm, 2 banh, 1 coz/ 
copa, 1 sala, churrasq, 
piscina, varanda, gara-
gem 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 (duplex) 
com 05 dormitórios, 
(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 controle, 
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 
garagem,1 quadra da 
Praia das Pitangueiras,2 
quadras do Shopping 
La Piage. Contato (14) 
997727315.

GUARUJA TEM-
PORADA – (Praia 
Pitangueiras) – Quitinete 
para 4 pessoas, sem 
garagem, a 2 duas 
quadras do Shopping 
La Piage. Contato (14) 
997727315.

APARTAMENTO – 
Bauru – Totalmente 
mobiliado e equipado 
com todos eletrodomésti-
cos R$ 1.000,00. Contato 
(14) 997727315

ALUGO SALA em clinica 
no centro, para maiores 
informações ligue (14) 
99748-3355

CASA – Centro – 2 
dorm,1 sala,1 coz,1 
copa,1 lavanderia,1 
banh,1 gar,1 quintal 
todo cimentado. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02445.

CASA – Rondon – 2 
dorm,1 sala,1 copa c/
coz,2 banh,1 gar cob,1 
lavanderia. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02713.

CASA – V. Capoani – 2 
dorm,1 sala,1 copa ,1 
coz ampla,1 lavande-
ria interna,1 banh,1 
churrasq c/ pia, amplo 
quintal cimentado. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02739.

CASA – Rondon – 2 
dorm,1 sala,1 coz,1 
lavanderia,1 banh,1 garg 
cob. Ligue (14) 32630021/ 
(14) 997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02460.

CASA – J. Caju – 2 
dorm,1 sala,1 banh,1 
coz,1 lavanderia,3 
garg (1 cob). Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02479.

CASA – Maria Luiza 
I – 1 dorm, 1 sala,1 coz,2 
banh,3 garg, 1 churrasq,1 
piscina,1 quintal 
grande cimentado. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02480.

CASA – Ubirama – 2 
dorm (1 suíte), 1sala,1 
copa,1 coz,1 lavande-
ria,1 banh,2 garg cob,1 
quintal médio murado, 
portão elétrico. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02433.

CASA – Centro 
– 1 dorm (site c/ 
armar),1sala,1 coz,1 
banh soc,1 gar desc. 
Ligue (14)32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02607.

CASA – Bela Vista – 1 
dorm,1 suíte c/ armários 
embutidos,1 sala,1 
banh,1 lavanderia,1 
churrasq. Ligue 
(14) 32630021/ (14) 
997281313 ou www.
imobiliaria21lp.com.br 
Cód 02690.

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

CASA – João Paccola 
– 2 dorm,1 sala,1 coz,1 
banh,1 tanque coberto. 
Ligue (14) 32630021/ 
(14) 997281313 ou 
www.imobiliaria21lp.
com.br Cód 02651.

GUARUJÁ TEMPO-
RADA – Apartamento 
para 8 pessoas,1 
garagem,1 quadra da 
Praia Das Pitangueiras,2 
quadras do shopping. 
Contato (14) 997727315.

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

APARTAMENTO – 
Bauru – Totalmente 
mobiliado e equipado 
com todos eletrodo-
mésticos. Contato (14) 
997727315.

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.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CHÁCARA 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m² - valor 
R$ 150 mil, poço artesia-
no, força e 02 comados. 
Tratar: (14) 99838-6156 

CHÁCARA P/ Festa 
– 2 dorm,1 sala,1 coz, 
área de serviço, salão, 
churrasqueira, piscina, 
quadra de esportes. 
Contato (14) 99772-
7315.

JOÃO PACCOLA 
terreno medindo 
221,6m², mura-
do pronto para 
construir, R$ 98 mil. 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel tel. 
(14) 99126-5928

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

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

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

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

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

JARDIM 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; Ma-
catuba/SP; Pedernei-
ras/SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e 
Três Lagoas/MS. Falar 
c/ Américo Oliveira 
(14) 9.9793-7010 - 
CRECI 140642.

VENDO TERRENO 
JD Itapuã com 200m² 
na rua: José Hiram 
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 Bap-
tistela, lote 15, qua-
dra 26, 221,85m², 
R$90.000,00. Tratar: 
(14) 99118-9928.

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

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

PARQ. RES. RON-
DON – 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

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Sociedade

Simone, Bia e Catarina, 
na Cia da Esfiha

João Vitor e Ana Julia, 
na Cia da Esfiha

Ana Clara, Luciana, Enzo e Weslei, 
na Cia da Esfiha

Simoni, Giovana, André e Mariane, 
na Cia da Esfiha

Mariane, Dida e Thalita, 
na Cia da Esfiha

Gileno e Maisa, 
na Cia da Esfiha

Simone, Giovana e André, 
na Cia da Esfiha

Maria e Auro, 
na Cia da Esfiha

Carol e Felipe, 
na Cia da Esfiha
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Gente bonita e alegre aproveitando a noite de Lençóis Paulista. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

APAGANDO AS VELINHAS - Isabelly Turco 
completa mais um ano de vida hoje (23) e recebe o 
carinho dos papais, Tânia e Danilo. Muitas felicidades!

DATA ESPECIAL - Maria José de Santana 
aniversariou na última segunda (18) e celebrou a 
data especial ao lado de toda a família. Saúde e paz!

É HOJE! - Mirian Fraidenberg estreia idade nova 
neste sábado (23) e comemora ao lado dos amigos 
e familiares, que desejam muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ENCONTRO FESTIVO  
No último dia 12, o Rotary 
Club Cidade do Livro, de 
Lençóis Paulista, realizou um 
jantar festivo para comemorar 
os 114 anos de fundação do 
Rotary Internacional. O evento 
também teve a finalidade de 
oficializar a posse de novos 
associados e para a entrega 
de algumas homenagens pelo 
clube de serviços.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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