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2019 a todo vapor
EDITORIAL A2TEMPO

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 6/1
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

SÁBADO, 5/1
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Prestes a completar 20 
anos de fundação a Facol 

(Faculdade Orígenes Lessa) 
está passando por um grande 

processo de transição. 
Mantida desde 1999 pela 

Alec (Associação Lençoense 
de Educação e Cultura), a 

instituição de ensino passa a 
ser administrada por uma nova 

empresa neste ano. Criada 
por grupo de colaboradores, 

a Dallalana & Associados 
vai dirigir tanto a faculdade 
quanto o Colégio Francisco 

Garrido, fundado há 61 anos, 
em Lençóis Paulista.

SOB NOVA
DIREÇÃO

Liquidações aquecem comércio local
Com descontos de até 70%, lojistas esperam boas 
vendas em janeiro; crescimento foi de 5% em dezembro

O ano começou com diversas lo-
jas de Lençóis Paulista promovendo 
grandes promoções com o intuito de 
atrair clientes e melhorar os resul-
tados obtidos com as vendas de de-
zembro. As ruas do Centro da cidade 
registraram grande fl uxo de pessoas 
nessa sexta-feira (4), em grande parte 
motivado pelas tradicionais liqui-
dações promovidas por várias lojas 

de móveis e eletrodomésticos, que 
anunciam descontos de até 70% em 
alguns setores. Em pelo menos dois 
estabelecimentos da Rua Quinze de 
Novembro, as fi las começaram a se 
formar no início da noite da quinta-
-feira (3). Dezenas de pessoas trata-
ram de garantir os primeiros lugares 
para não perder a chance de levar 
para a casa o produto desejado. A5

TRÁFICO

Mulheres são 
presas com mala de 
droga em Lençóis

Na madrugada da última 
quinta-feira (3), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista prendeu duas 
mulheres acusadas de tráfico de 
drogas. A ocorrência foi regis-
trada no Jardim Planalto, onde 
foram apreendidos seis quilos de 
cocaína e 1,7 quilo de maconha. 
Ambas as suspeitas foram autua-
das em flagrante e mantidas à dis-
posição da Justiça. A4

RELIGIÃO

Cultura popular 
marca Dia de 
Reis em Lençóis

Instrumentos musicais, roupas 
coloridas e orações é o que com-
põem a Folia de Reis, comemorada 
anualmente no dia 6 de janeiro em 
várias partes do mundo. Celebrada 
na religião católica com o intuito 
de festejar a visita dos Três Reis 
Magos ao menino Jesus, a festa 
também acontece em Lençóis Pau-
lista, onde a tradição é preservada 
de geração em geração. B1

SAÚDE

Sol traz mais 
vulnerabilidade 
ao corpo no verão

A chegada do verão traz à tona 
aquele discurso que foi viralizado 
na voz do jornalista e apresentador 
Pedro Bial: use protetor solar. A re-
comendação tem a sua razão de ser. 
De acordo com a Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia (SBD), o câncer 
da pele é o tipo da doença mais inci-
dente no Brasil, com 180 mil novos 
casos a cada ano. Confi ra as dicas da 
dermatologista Dulce Aunhao. A8

CORRIDA DE RUA

Fernando Collino 
termina em 38º na 
São Silvestre

O lençoense Fernando Collino 
encerrou com chave de ouro o ano 
de 2018, conquistando uma excelente 
colocação na 94ª edição da Corrida 
de São Silvestre, realizada na manhã 
da última segunda-feira (31), em São 
Paulo, capital. Participando da prova 
pelo segundo ano consecutivo e lar-
gando pela primeira vez no pelotão de 
elite, o corredor terminou na 38ª co-
locação na classifi cação geral. A7

FUTEBOL

Amador Regional 
começa neste 
domingo em Borebi

Após uma pequena pausa no mês 
de dezembro, a bola volta a rolar neste 
fi nal de semana nos gramados da re-
gião. A vizinha cidade de Borebi sedia, 
a partir deste domingo (6), a 3ª edição 
do Campeonato Regional de Futebol 
Amador, que abre o calendário espor-
tivo de 2019 com a expectativa de gran-
des jogos, principalmente por conta 
da premiação em dinheiro, que nesta 
edição ultrapassa os R$ 8 mil. A7

AGUDOS

Legião Mirim abre 
inscrições segunda A3

TRANSPORTE ESCOLAR

Prefeitura realiza 
cadastro de alunos A3

EMPREENDEDORISMO

Sebrae de Agudos 
completa um ano A3

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

B2



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE JANEIRO DE 2019 •A2

Opinião
PARA PENSAR
 “Os professores abrem a porta, mas você 

deve entrar por você mesmo.”
Provérbio Chinês.

FRASE
 “Apesar de ainda não termos feito o fechamento, estimamos que as vendas de 

hoje (sexta) representem cerca de 45% de todo o mês”
Valéria Brito da Silva, gerente de loja.
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2019 a todo vapor

O ano começou como de 
costume, com a maioria 
das pessoas em clima 

de otimismo para o novo ciclo 
que se inicia. 2019 começou 
com todos vislumbrando que 
as boas vibrações e os dese-
jos da virada de ano resultem 
nos melhores momentos pos-

síveis para os próximos me-
ses. Que assim seja.

Não que 2018 tenha sido 
um ano dos piores, mas, 
venhamos e convenha-
mos, tudo pode melhorar. 
Aos que rejeitaram nas 
urnas o atual presidente 

eleito, agora empossado, 
Jair Bolsonaro (PSL), res-
ta torcer para tudo ocorra 
bem, afi nal, tudo de mal - e 

de bom - que possa acontecer 
não afetará com exclusividade 
os eleitores do novo chefe do 
Planalto. Todos estão no mes-
mo barco.

Pelo menos no campo eco-
nômico as perspectivas iniciais 
têm sido positivas. Isso não 
signifi ca que o cenário se man-
terá favorável até o fi nal de 
ano, mas já é um bom come-
ço. Falando em bom começo 
e de economia, quem passou 
pelo Centro de Lençóis Paulista 
nessa sexta-feira (4) viu que o 
comércio local iniciou o ano a 
todo vapor por conta das tra-
dicionais liquidações, que atra-
íram milhares de clientes para 
as lojas. Que 2019 seja assim. 
Sempre a todo vapor.

AZUL E ROSA
Após causar polêmica ao 

aparecer em um vídeo dizen-
do que “Menino veste azul e 
menina veste rosa”, a minis-
tra da Mulher, Família e Direi-
tos Humanos, Damares Alves, 
afi rmou que a fala era uma 
metáfora e que meninos e 
meninas podem se vestir com 
o que se sentirem melhor. 
Damares é advogada e pas-
tora evangélica, e assumiu o 
Ministério na quarta-feira (2). 
Em discurso na solenidade de 
transmissão de cargo a minis-
tra afi rmou que “O Estado é 
laico, mas esta ministra é ter-
rivelmente cristã”.

#CORNÃOTEMGÊNERO
A declaração provocou 

repercussão e foi criticada, 
fi cando entre os assuntos 
mais comentados nas redes 
sociais na quinta-feira (3). 
Aa hashtag “#cornãotemgê-
nero” foi uma das mais com-
partilhadas na data. A Asso-
ciação Nacional de Travestis 
e Transexuais se manifestou 
publicamente após o ocor-
rido, dizendo em nota que a 
declaração da ministra “fere a 
liberdade individual, o direito 
à autodeterminação e a dig-
nidade da população trans”.

REFORMA
O presidente Jair Bolsona-

ro (PSL) afi rmou na quarta-
-feira (3) que a ideia inicial 
do governo para aprovar uma 
reforma da Previdência é es-
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Golpe no bolso

O que esperar dos novos governos

José Renato Nalini 
é docente universitário e Reitor 

da Uniregistral

As pessoas que moram na re-
gião do Polo Petroquímico de 
Capuava, divisa dos municí-

pios de Santo André, Mauá e São 
Paulo, pagam muito caro por vive-
rem ali. Verifi cou-se um elevado 
índice de tireoidite de Hashimoto, 
ou tireoidite linfocítica crônica en-
tre os habitantes desse espaço. A 
doença é autoimune e se caracteri-
za pelo ataque à glândula tireoide, 
pelas células que deveriam defen-
der o corpo humano. 

O Ministério Público promoveu 
um inquérito civil e, em seguida, en-
trou com uma ação civil pública con-
tra a Braskem, Cabot Brasil, Chevron 
Oronite, Oxicap Indústria de Gases, 
Oxieno, Petrobrás, Unipar Comercial 
e Distribuidora, Vitopel do Brasil e 
White Martins Gases Industriais.

A enfermidade resultaria da 
poluição ambiental produzida pelas 
indústrias rés. Seus sintomas são fa-
diga, obesidade e presença de bócio. 
Não é coincidência que, em cotejo 
com a população de outras cidades 
e bairros, aquela situada sob a área 
de infl uência desse polo registre a 
tireoidite de Hashimoto. Há um lia-
me que o MP associa à emissão do 
complexo industrial e, por isso, acio-
na todo o conglomerado a indenizar 
por danos morais a coletividade em 
R$ 100 milhões, mais R$ 100 mil por 
dia em caso de descumprimento das 
obrigações impostas.

É claro que um processo judicial 

de tamanha envergadura, movido 
contra poderosas empresas, destina-
-se a perdurar até o infi nito. Afi nal, 
estamos no País das quatro instân-
cias e das mais de cinquenta possi-
bilidades de reapreciação do mesmo 
tema, ante o caótico sistema recursal. 

Todavia, é importante mostrar 
ao empreendedor de que a produ-
ção consiste em atividade geradora 
de bônus – o lucro – e de ônus, a res-
ponsabilidade social, a preocupação 
com a sustentabilidade que não é 
apenas ambiental, mas econômica e 
humanitária. 

As rés já responderam que o ni-
trogênio não é tóxico, que sempre 
colaboram com o MP, que cumprem 
as normas de segurança e ambien-
tais, seguem padrões internacionais 
do setor petroquímico e são cons-
tantemente monitoradas. Mas nada 
como trazer a discussão para o es-
paço em que amplitude de defesa, 
contida no contraditório, permitirá às 
partes produzir prova pertinente.

Vale o aviso de que a preocu-
pação com a natureza e o ambien-
te ultrapassa a defesa da cobertura 
vegetal, mas – na visão antropocên-
trica predominante – o essencial é 
poupar o homem das consequências 
nocivas de exploração de qualquer 
atividade que possa vir a ser lesiva 
para a higidez integral das criaturas.

Quando a consequência de qual-
quer ação é fi nanceira, garante-se 
um especial empenho e apuro na 
aferição das condutas, pois é a regra 
do capitalismo selvagem que impõe 
essa cultura do custo/benefício em 
todas as situações.

Ten. Dirceu Cardoso Gonçalves
é dirigente da Aspomil (Asso-

ciação de Assistência Social dos 
Policiais Militares de São Paulo)

Concretizada a posse dos elei-
tos, o Brasil vive um clima 
novo, onde o povo tem espe-

rança nas mudanças prometidas 
em campanha e a classe política 
procura conviver com a nova cultu-
ra desenvolvida após a derrocada 
da política do toma-lá-da-cá que 
levou o país à crise e muitos polí-
ticos ao banco dos reús. Espera-se 
dos novos governos federal e esta-
duais providências que resultem na 
diminuição do gigantismo estatal 
infl ado pelos governos que nas ul-
timas décadas criaram milhares de 
cargos e instituições para acomo-
dar seus cabos eleitorais e aliados. 
A volta do serviço público para as 
suas tradicionais funções de nor-
matização, licenciamento e fi scali-
zação, é o desejável. A União e os 
estados não devem ser empresá-
rios ou concorrentes da iniciativa 
privada, mas criar ambiente para 
que o investidor particular empre-
enda, fazendo a economia girar e 
produzindo empregos, tributos e 
outras riquezas.

Bolsonaro tem pela frente a 
tarefa – a que ele próprio se lan-
çou – de convencer o Congresso 
Nacional de que, para discutir e 
votar projetos, os parlamentares 
não precisam ter participação no 
governo e nem receber benesses. 
Foi esse regime de barganha que 
levou a classe política ao seu mais 
baixo prestígio em décadas e, ain-
da, serviu de chave para abrir as 
portas da corrupção que corroeu 

o país. Os novos governos não de-
vem perder tempo com isso, que é 
coisa do passado e cujos crimes re-
lacionados são apurados pela Justi-
ça com o devido processo legal e o 
apenamento dos culpados.

Cabe aos eleitos de outubro 
de 2018 a tarefa de transformar 
em atitudes aquilo que promete-
ram ao eleitorado e arrebatou os 
votos. Não é nem o caso de, em 
lugar do viés esquerdista, colocar-
-se o direitista. O povo despreza 
tanto esquerda quanto direita, pois 
quer coisas mais concretas como 
educação, saúde, segurança públi-
ca, empregos, desenvolvimento e 
administração pública íntegra que 
devolva em serviços o que paga-
mos em impostos.

Num regime democrático, 
nada impede que cada um tenha 
sua ideologia. Mas ela não deve 
ser a pedra de toque da socieda-
de. Em todos os momentos que 
se agiu ideologicamente (inde-
pendente da tendência), não se 
chegou a um bom termo. Os que 
chegam precisam ter sensibilida-
de para não guinar ao totalmente 
oposto dos que saíram e estes de-
vem reconhecer que perderam as 
eleições e, se quiserem continuar 
existindo como grupo, têm de mu-
dar, fazer autocrítica e evoluir. A 
população quer o seu país de vol-
ta para poder nele viver, produzir 
e legá-lo melhor para as futuras 
gerações. Todas as formas de ex-
tremismo e, principalmente, os 
esquemas de desobediência civil 
e intolerância, têm de ser banidos 
em respeito à Nação, entendido 
como tal o conjunto de todos os 
cidadãos...

estivessem presas por terem 
sido condenadas pela segun-
da instância da Justiça, mas a 
Procuradoria Geral da Repúbli-
ca recorreu e o presidente do 
STF, Dias Toffoli, suspendeu a 
decisão do ministro.

NA PAUTA
O caso voltará a ser dis-

cutido em abril, quando os 11 
ministros do Supremo julga-
rão defi nitivamente o tema. 
Desde 2016, o STF entende 
que uma pessoa pode ser 
presa após ser condenada 
em segunda instância, mas 
ações no tribunal visam mu-
dar o entendimento. Um dos 
principais argumentos apre-
sentados é que, segundo a 
Constituição, “ninguém será 
considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sen-
tença penal condenatória”.

INCÓGNITA
Quando o Supremo dis-

cutiu a questão em 2016, o 
placar foi apertado: 6 votos a 
5. Na ocasião, o ministro Dias 
Toffoli votou contra a prisão 
antes do trânsito em julgado. 
De lá para cá, houve mudan-
ça na composição da Corte, e 
Toffoli assumiu em setembro 
a presidência do tribunal. Na 
hipótese de o placar fi car 5 a 
5, caberá a Toffoli o voto deci-
sivo. Algumas fontes, porém, 
revelam que o ministro pode 
rever a posição adotada em 
2016 “em nome do equilíbrio 
do país”. É esperar para ver.

tabelecer de forma gradativa 
idade mínima para aposen-
tadoria de 62 anos para ho-
mens e 57 para mulheres. O 
projeto enviado à Câmara por 
Michel Temer (MDB) previa 
idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres, mas foi 
alterada posteriormente pela 
comissão especial que ana-
lisou o projeto: 65 anos para 
homens e 62 para mulheres.

COLAPSO
Segundo Bolsonaro, o sis-

tema previdenciário entrará 
em ‘colapso’ em dois ou três 
anos se não houver a refor-
ma. Pela previsão do Gover-
no, as contas da Previdência 
Social registrarão défi cit de 
R$ 308 bilhões neste ano, por 
exemplo. Sobre quando pre-
tende enviar ao Congresso a 
proposta de reforma, o pre-
sidente disse defender que 
a Câmara analise o projeto já 
aprovado pela comissão es-
pecial, em maio de 2017, mas 
que não avançou desde en-
tão por falta de acordo entre 
os partidos.

ESPINHOSO
Ministros do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) avaliam 
que a decisão de Marco Au-
rélio Mello sobre prisões após 
segunda instância reforçou a 
tendência na Corte de manter 
a possibilidade de prisão sem 
o chamado trânsito em julga-
do. Em dezembro, o ministro 
mandou soltar as pessoas que 
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Regional
SEBRAE MÓVEL
Na próxima quarta-feira (9) uma unidade do Sebrae Móvel estará 
novamente na cidade de Agudos atendendo micro e pequenos 
empreendedores que desejam esclarecer dúvidas sobre abertura de 
empresas e outros assuntos relacionados. O atendimento é gratuito e será 
feito em frente à Prefeitura Municipal, na Praça Tiradentes, das 10h às 16h.

A3

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A3. Valor da publicação R$ 311,60.

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 333/2018; DATA ASSINAT: 12/12/2018; 
CONTRATADO: Rayon Indústria e Comércio de Confecções Ltda.; CNPJ: 
24.138.77/0001-85; ENDEREÇO: Rua Orlando Tortola, n.º.76, município de 
Paiçandu/PR; OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 214/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 334/2018; DATA ASSINAT: 12/12/2018; 
CONTRATADO: Caroline Bernardino da Silva - ME; CNPJ: 19.554.008/0001-
28; ENDEREÇO: Rua Odon Pessoa Albuquerque, n.º.869, município de Agudos/
SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 214/2018; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 335/2018; DATA ASSINAT: 12/12/2018; 
CONTRATADO: Trilha Indústria, Comércio e Serviços Ltda. - ME; CNPJ: 
13.874.521/0001-10; ENDEREÇO: Rua Das Flores, n.º.1285, município de Colombo/
PR; OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 214/2018; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
05/01/2019..

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 336/2018; DATA ASSINAT: 13/12/2018; 
CONTRATADO: Rota Assessoria e Publicidade Legal Ltda. - ME; CNPJ: 
27.176.076/0001-29; ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, n.º. 2001, município 
de Ribeirão Preto/SP; OBJETO: Registro de preços para serviços de publicação 
de avisos de licitação e outros atos ofi ciais em jornal diário de grande circulação; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 232/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 337/2018; DATA ASSINAT: 13/12/2018; 
CONTRATADO: Phábrica de Produções Servs. De Prod. Public. Ltda.; CNPJ: 
00.662.315/0001-02; ENDEREÇO: Rua Dias Vieira, n.º. 132, município de São 
Paulo/SP; OBJETO: Registro de preços para serviços de publicação de avisos de 
licitação e outros atos ofi ciais em jornal diário de grande circulação; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 232/2018; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 338/2018; DATA ASSINAT: 14/12/2018; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, nº 367, município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes 

processadas e embutidas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 230/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 339/2018; DATA ASSINAT: 14/12/2018; 
CONTRATADO: Frigoboi Comércio de Carnes Ltda.; CNPJ: 58.302.506/0001-
35; ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5230, município de São José do Rio 
Preto/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes processadas e 
embutidas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 230/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 340/2018; DATA ASSINAT: 14/12/2018; 
CONTRATADO: Belaris Alimentos Ltda.; CNPJ: 17.088.309/0001-88; 
ENDEREÇO: Alameda. Cônego Aníbal Difrância, 5-30, município de Bauru/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes processadas e embutidas; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 230/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 341/2018; DATA ASSINAT: 14/12/2018; 
CONTRATADO: FMB Distribuidora de Alimentos Eireli - EPP; CNPJ: 
22.952.297/0001-28; ENDEREÇO: Rua Almir Beneti, nº 65, município de 
Sorocaba/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes processadas e 
embutidas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 230/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 213/2018; DATA ASSINAT: 12/12/2018; CONTRATADO: Luiz 
Andrade Leda e irmãos; CPF/MF sob n.º 708.839.398-00; ENDEREÇO: Residente 
e domiciliado rua Sete de Setembro, n.° 1317, Centro, cidade e comarca de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: Locação Arquivo Municipal; VALOR: R$ 2.451,57 (dois mil  
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) mensais; VIGÊNCIA 
12 (doze) meses; MODALIDADE: Dispensa n.° 034/2018; FUNDAMENTO: 
Art.24, inciso X da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC:  05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 214/2018; DATA ASSINAT: 13/12/2018; CONTRATADO: Jéssica de 
Lurdes Pirolo; CNPJ: 26.672.722/0001-86; ENDEREÇO: Rua Djalma de Oliveira 
Lima, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
para reforma de instalações elétricas do Recinto de Exposições José de Oliveira 
Prado; VALOR: R$ 132.000,00 (cento e trinta dois mil reais); VIGÊNCIA 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 237/2018; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
05/01/2019.

RESCISÃO DO CONTRATO nº 017/2016; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 
CONTRATADO: I.F CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP: Rua: Aurelio Sacoman 
n.°130, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 12.837.736/0001-06: OBJETO: 
rescisão amigável com anuência de ambas as partes; MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N° 002/2016; FUNDAMENTO: Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/01/2019.

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 585 de 22.11.2018………Regulamenta o funcionamento do Centro 
Municipal de Formação Profi ssional ‘Prefeito Ideval Paccola.
Decreto Executivo 650 de 20.12.2018………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente, no valor de R$ 182.670,69.
Decreto Executivo 651 de 21.12.2018………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente, no valor de R$ 41.295,26.
Decreto Executivo 652 de 21.12.2018……..Designa Darlene Eloísa de Souza para 
movimentar a conta Poderes Públicos – Assistência Social no período de 3 de janeiro 
a 3 de fevereiro de 2019.
Decreto Executivo 653 de 21.12.2018………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente, no valor de R$ 3.098.028,43.
Decreto Executivo 654 de 21.12.2018………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente, no valor de R$ 1.413.236,02.
Decreto Executivo 655 de 21.12.2018……...Dispõe sobre a homologação da 
Resolução n.º 11, de 21 de dezembro de 2018, expedida pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 657 de 21.12.2018………Dispõe sobre a homologação das 
Resoluções n.ºs 04 a 09, de 29 de novembro de 2018, expedidas pelo Conselho 
Municipal do Idoso de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 658 de 21.12.2018………Dispõe sobre a suplementação de verbas 
do orçamento vigente, no valor de R$ 314.638,92.
Portaria 1220 de 28.12.2018………..….Suspende servidora pública municipal em 
razão de sentença proferida em processo administrativo.

Lençóis Paulista, 4 de janeiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 102,30.

Legião Mirim abre inscrições para processo seletivo
Interessados devem ter entre 14 e 17 anos e 
estar matriculados em uma rede de ensino

Da Redação

Tem início na segunda-
-feira (7) as inscrições 
para o processo seletivo 

para interessados em participar 
do “Curso Preparatório para o 
Primeiro Emprego” da Legião 
Mirim de Agudos. Anualmen-
te a associação atende aproxi-
madamente 350 adolescentes 
entre 14 e 17 anos que desejam 
ingressar no mercado de traba-
lho no município.

Os interessados podem se 
inscrever até a sexta-feira (11), 
somente pelo site (www.legia-
omirimagudos.com.br). Todos 
os interessados devem estar 

matriculados em uma rede de 
ensino e preencher os dados 
solicitados.

A prova do processo seletivo 
será realizada dia 21 deste mês 
na escola Coronel Leite (Rua 
13 de Maio, 598, no Centro). A 
prova contemplará 20 questões 
de português e matemática, 
com conteúdo do Ensino Fun-
damental II (até o 9º ano). O 
horário ainda será definido e 
divulgado no site oficial.

A Legião Mirim de Agudos 
fica na Av. Joaquim Ferreira 
Souto, 937, no Jardim Santa Ce-
cília. Mais informações podem 
ser obtidas no site www.legiao-
mirimagudos.com.br. OPORTUNIDADE - Legião Mirim atende adolescentes que desejam ingressar no mercado de trabalho

Sebrae Aqui de Agudos 
completa um ano de atividade

Agência realizou 
mais de 2,5 mil 
atendimentos no 
período

Da Redação

A unidade de atendimento 
do Sebrae Aqui de Agu-
dos, mantida por meio 

de parceria com a Prefeitura 
Municipal, completou um ano 
de atividades no dia 19 de de-
zembro. No período, foram 
mais de 2,5 mil atendimentos 
individuais presenciais e tele-
fônicos e mais de 350 inscritos 
em atividades coletivas, sendo 
cursos, palestras e oficinas.

O Sebrae Aqui também fun-
ciona como facilitador dentro 
da Prefeitura de Agudos, pois 
muitos atendimentos são enca-
minhados para a Sala do Em-
preendedor, Emprega Agudos, 
Banco do Povo, Centro de Ca-
pacitações, Vigilância Sanitária, 
Fiscalização e Lançamentos e 
Turismo.

Para comemorar o primeiro 
ano de apoio às micro e peque-

nas empresas, uma turma com 
25 empreendedores concluiu o 
curso Super MEI Gestão, com 
possibilidade de cada empreen-
dedor obter empréstimos de R$ 
20 mil sem juros para investir 
em seu negócio. Este aporte 
financeiro é possível através da 
parceria do Sebrae e do Gover-
no do Estado de São Paulo.

 Com a conclusão do curso, 
em torno de R$ 500 mil podem 
ser liberados, para investimen-
tos em negócios do município. 
Para 2019 a expectativa é de 
realização de uma atividade 
coletiva por mês, incluindo pa-
lestras, oficinas e cursos na área 
de gestão financeira, marketing, 
pessoas e planejamento.

Quem deseja iniciar um 
novo negócio e ainda tem 
algumas dúvidas, no dia 16 
deste mês o Sebrae oferece a 
palestra Planejamento: Pri-
meiros passos para iniciar o 
seu negócio. Informações po-
dem ser obtidas diretamente 
no local, que funciona na Rua 
Treze de Maio, 213, Centro, 
Agudos. Outras informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (14) 3261-1497.

Cadastro para transporte escolar começa na próxima semana
Interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação

Da Redação

A partir da próxima terça-
-feira (8), a Secretaria de 
Educação da Prefeitura 

Municipal de Pederneiras rea-
liza o cadastro para a emissão 
da carteira de transporte esco-
lar municipal e intermunici-
pal. Os documentos devem ser 
encaminhados pelo aluno ou 
responsável ao Setor de Trans-
portes da Secretaria Municipal 
de Educação, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h.

Mesmo o estudante regular 
que já tem a carteirinha deve fa-
zer a renovação para continuar 
utilizando o benefício em 2019. 
Vale lembrar que o cadastra-
mento é válido para estudantes 
municipais e intermunicipais 
que estudam em Bauru ou Jaú. 
Os estudantes que não confec-
cionarem a carteirinha não po-
derão usufruir do transporte.

O transporte escolar mu-
nicipal garante o passe gratui-
to ao aluno dando prioridade 
àqueles que residem em área 
rural ou na área urbana, há um 

quilômetro ou mais de distân-
cia da escola em que está ma-
triculado, seguindo as normas 
estabelecidas pelo Convênio 
do Transporte Escolar. Para ter 
direito ao auxílio-transporte 
intermunicipal, o aluno deve 
residir em Pederneiras e estar 
matriculado em curso supe-
rior, técnico, ensino médio ou 
cursinho nas cidades vizinhas.

Para ter acesso ao auxílio, 
é importante que o aluno já es-
teja devidamente matriculado 
e procure o setor de transpor-
te da Secretaria de Educação, 

localizada na Rua Santos Du-
mont, O-40, no Centro, portan-
do os documentos solicitados.

Para o transporte munici-
pal é necessária a declaração 
de matrícula escolar, cópia 
do comprovante de residência 
atualizado no nome do res-
ponsável do aluno e uma foto 
3x4 recente ou levar a própria 
criança para fazer a foto no 
momento do cadastro. Para o 
transporte intermunicipal é 
requerido cópia do RG, CPF, 
comprovante de endereço atu-
alizado, comprovante de ma-
trícula e uma foto 3x4 recente. 
Informações pelo telefone (14) 
3252-3100.
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Descarbonização dos 
transportes depende do 
maior uso do etanol

Durante a 24ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP24), 
em Katowice (Polônia), entidade ligadas à 
produção de biocombustíveis na Europa, 
Brasil e Estados Unidos propuseram que a 
mistura do etanol à gasolina em 10% (E10) 
ou mais deve ser incentivada para contri-
buir na redução das emissões de carbono 
no setor de transportes.

O Relatório Especial das Nações Unidas 
do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), documento di-
vulgado em novembro de 2018, destacou a 
necessidade de triplicar o uso de biocom-
bustíveis no segmento de transportes até 
2030, com o objetivo de limitar o aumento 
da temperatura média do planeta em 1,5º 
C. Os países da OCDE (Organização para Co-
operação e Desenvolvimento Econômico) 
deveriam tornar compulsória a adição de 
pelo menos 10% de etanol à gasolina até o 
fi nal de 2019. Os negociadores em Katowice 
encontraram evidências de que o setor de 
transportes está drasticamente atrasado.

“O etanol já é o renovável que mais con-
tribui para o progresso climático no trans-
porte mundial. No entanto, existe uma 
grande oportunidade para sua maior apli-
cação em economias desenvolvidas e em 
desenvolvimento. O etanol [anidro] funcio-
na de forma segura e efi ciente em todos os 
veículos movidos à gasolina, reduz de 43% 
a 100% as emissões de gases causadores 
do efeito estufa se comparado ao combus-
tível fóssil”, afi rma Craig Willis, da Growth 
Energy U.S.A.

“O etanol não trouxe apenas redução de 
emissões nos transportes no Brasil, quando 
comparado a outros países, mas também 
trouxe independência econômica e desen-
volvimento rural”, declara Elizabeth Farina, 
presidente da União da Indústria de Cana-
-de-Açúcar (UNICA).

“A COP24 repetidamente enfatiza que 
conter a temperatura em 1,5ºC depende 
muito mais do que se faz hoje em termos 
de redução de emissões”, completa Eric Sie-
vers, da Ethanol Europe.

“Apesar de afi rmar ser líder em ques-
tões climáticas, a Europa continua atrasada 
em seus esforços na descarbonização dos 
transportes, mesmo que agora tenha solu-
ções que reduzam emissões nos veículos. 
Para muitos países que têm problemas para 
resolver suas metas climáticas, o E10 causa-
rá um impacto imediato”, afi rma Emmanuel 
Desplechin, da ePURE.

O E10 e misturas mais elevadas do 
biocombustível podem ser lançadas glo-
balmente até 2030 para que os países 
alcancem suas metas e cheguem mais 
próximo ao objetivo climático, de aque-
cimento em até 1,5ºC. Enquanto países 
mais desenvolvidos discutem de forma 
desnecessária a indústria do petróleo, 
estão deixando de produzir bilhões de li-
tros de etanol. Brasil, Europa e Estados 
Unidos podem fornecer volumes neces-
sários para implementação rápida e com-
pleta do E10 nos países da OCDE.
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Polícia PEDERNEIRAS 
No intervalo de quatro dias, duas escolas municipais de Pederneiras foram alvos da 
ação de vândalos. O primeiro caso ocorreu na madrugada de 27 de dezembro, na Escola 
Municipal Eliazar Braga, que fi ca no Centro. Segundo a Prefeitura, desconhecidos entraram 
no banheiro dos funcionários e casa de gás. Na madrugada de 31 de dezembro, o alvo foi 
a EMEF Monsenhor Celso, no bairro Cidade Nova. Os invasores arrombaram a porta do 
refeitório e levaram todas as lâmpadas. As duas ocorrências estão sendo investigadas.

FLAGRANTE

FURTO

PERSEGUIÇÃO

Mulheres são presas com 
mala de drogas em Lençóis
Dentro da bolsa foram encontrados seis quilos de cocaína e mais 1,7 quilos de maconha

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
quinta-feira (3), a Polí-
cia Militar de Lençóis 

Paulista prendeu duas mulhe-
res, de 26 e 33 anos de idade, 
acusadas de tráfico de drogas. 
A ocorrência foi registrada 
no Jardim Planalto, onde foi 
apreendida grande quantidade 
de maconha, cocaína e uma 
balança de precisão.

No começo da madrugada 
da quinta-feira, por volta de 
0h30, uma equipe da 5ª Cia 
da Polícia Militar se deslocou 
até uma residência na Rua 
Armando Firmino Dalben, no 
Jardim Planalto, após receber 
uma denúncia de que no local 
estaria escondida grande quan-
tidade de droga pronta para o 
comércio ilegal.

TRÁFICO - Ocorrência foi registrada na madrugada da 
quinta-feira (3), no Jardim Planalto

De acordo com a PM, ao 
chegar no local a equipe abor-
dou uma das suspeitas, que 
autorizou a entrada na resi-
dência. Durante a revista os 
policiais encontraram em um 

dos quartos, debaixo de uma 
cama, uma mala contendo seis 
quilos de cocaína, 1,7 quilo de 
maconha, além de diversos re-
cipientes plásticos para emba-
lagem do entorpecente e uma 

balança de precisão.
Indagada a respeito da 

droga, a suspeita alegou que a 
bolsa pertencia a uma colega e 
informou sua possível localiza-
ção. A equipe policial se diri-
giu até o local indicado, onde 
surpreendeu a mulher saindo 
com um veículo. Na aborda-
gem, porém, nada de ilícito foi 
encontrado com a suspeita, que 
já era conhecida dos meios po-
liciais por passagem pelo crime 
de associação ao tráfico.

Diante dos fatos, as duas 
mulheres, que não tiverem 
suas identidades divulgadas, 
foram encaminhadas à Dele-
gacia de Polícia, onde o dele-
gado de plantão, após tomar 
conhecimento dos fatos, ratifi-
cou a prisão em flagrante de 
ambas, que ficaram presas, à 
disposição da justiça.

Homem furta carrinho de compra de supermercado no Centro

Jovens são detidos com droga na Marechal Rondon

Indivíduo já é conhecido dos meios policiais por praticar diversos delitos

O condutor do veículo foi autuado por direção perigosa e falta de habilitação para dirigir

Flávia Placideli

Na madrugada desta sexta-
-feira (4), um indivíduo 
foi detido depois de fur-

tar um carrinho de compras de 
um supermercado localizado 
na Avenida Nove de Julho, no 
Centro de Lençóis Paulista. 
O suspeito, já conhecido dos 
meios policiais pela prática de 

diversos delitos, foi encontra-
do próximo ao estabelecimen-
to comercial e encaminhado à 
Delegacia de Polícia, onde foi 
ouvido e liberado em seguida.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência (BO) registrado 
na 5ª Cia da Polícia Militar, por 
volta das 4h, uma equipe de 
policiais que realizava um pa-
trulhamento de rotina pela área 

comercial, nas proximidades da 
Rua Quinze de Novembro, visu-
alizou um indivíduo esconden-
do algo perto de um estaciona-
mento. Ao notar a presença da 
viatura, o suspeito tentou fugir 
do local, porém, foi contido pe-
los policiais.

Ao ser abordado, o indivíduo 
foi identificado por ser conheci-
do dos meios policiais pela prá-

Flávia Placideli

Na manhã do primeiro dia 
do ano, dois jovens que 
estavam em uma moto-

cicleta foram detidos na Rodo-
via Marechal Rondon (SP-300), 
após não obedecerem ao sinal 
de parada de uma equipe po-
licial. Com eles foi encontrada 
uma pequena quantia de entor-
pecente. O condutor da motoci-
cleta não possuía habilitação. 
Ambos foram levados para a 
Delegacia de Polícia de Lençóis 

Paulista, mas apenas o passagei-
ro do veículo ficou preso.

Por volta das 10h, após um 
breve acompanhamento pela 
Rodovia Marechal Rondon, 
na altura do quilômetro 297, 
uma equipe policial sinalizou 
uma ordem de parada a uma 
motocicleta que trafegava 
com dois jovens, no sentido 
interior-capital. O condutor 
do veículo não obedeceu à or-
dem e tentou retornar na via, 
sendo fechado pelos policiais 
para a abordagem.

Segundo o registro policial, 
o passageiro da motocicleta 
tentou se desfazer de um obje-
to, porém, com a chegada da 
equipe de apoio, uma sacola 
contendo 15 pedras de crack, 
nove porções de maconha em-
baladas para venda e mais duas 
pedras brutas da mesma droga 
foi encontrada.

Além da apreensão, ao pe-
dir o documento da motocicle-
ta e a CNH (Carteira Nacional 
de habilitação) do condutor foi 
constatado que o mesmo não 

possuía habilitação.
Diante dos fatos, os indi-

víduos foram levados à Dele-
gacia de Polícia, onde a auto-
ridade de plantão deu voz de 
prisão ao indivíduo que estava 
na garupa, que assumiu a pro-
priedade da droga. O condu-
tor do veículo recebeu autua-
ções pelos crimes de direção 
perigosa e falta de habilitação 
e foi liberado ao final do regis-
tro da ocorrência. O veículo 
foi recolhido e encaminhado 
ao pátio de Bauru.

tica contínua de diversos delitos 
em Lençóis Paulista. Indagado a 
respeito do carrinho de compras, 
o mesmo confirmou o furto, mas 
não disse para que iria usá-lo.

Diante disso, ele foi enca-
minhado à Delegacia de Polí-
cia, onde a autoridade de plan-
tão, após tomar conhecimento 
dos fatos, apreendeu o objeto de 
furto, ouviu e liberou o homem, 
visto que não foi possível conta-
to com algum representante do 
estabelecimento comercial. 

INCÊNDIO - O primeiro dia de 2019 foi de trabalho 
intenso para a equipe do Corpo de Bombeiros de 
Lençóis Paulista, que foi solicitada para atender a 
um incêndio em uma residência, na Vila São João. A 
casa estava em chamas quando a equipe composta 
pelo sargento Camilo, cabo Diniz e soldado Guilherme 
chegou ao local. Dois cômodos, uma cozinha e 
um quarto ficaram completamente destruídos. No 
momento do incêndio não havia ninguém em casa. 
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 
foi necessário o uso de dois caminhões e oito mil 
litros de água para conter as chamas. As causas do 
incêndio serão investigadas, mas a hipótese é que 
tenha ocorrido um curto circuito em um dos cômodos.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: MARCIO MOREIRA/DIVULGAÇÃO
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Economia SALÁRIO MÍNIMO
Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e publicado na terça-feira (1), 
em edição extra do Diário Ofi cial da União (DOU) elevou o valor do salário mínimo 
de R$ 954 para R$ 998 neste ano. Com isso, o valor fi cou abaixo da estimativa de R$ 
1.006 que constava do orçamento da União, enviado em agosto do ano passado pelo 
então presidente Michel Temer (MDB) e aprovado pelo Congresso Nacional.
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DATA: 29/12/2018 a 4/1/2019

Obituário
Odila Barbe Picali faleceu na sexta-feira (4) aos 82 anos em 
Lençóis Paulista

Vera Lucia Franco Rodrigues faleceu na quarta-feira (2) aos 61 
anos em Lençóis Paulista

Luiz Rosário Cimó faleceu na segunda-feira (31) aos 82 anos em 
Lençóis Paulista

Luzia Aparecida de Oliveira faleceu na segunda-feira (31) aos 89 
anos em Lençóis Paulista

Joel Gonçalves Machado faleceu no sábado (29) aos 75 anos em 
Lençóis Paulista

José Angelo Passini faleceu no sábado (29) aos 65 anos em 
Macatuba

Comércio investe 
forte em liquidações 
no início de ano
Com descontos de até 70%, lojistas esperam conseguir bom volume de 
vendas em janeiro depois de crescimento médio de 5% em dezembro

Elton Laud

O ano começou com diversas 
lojas de Lençóis Paulista 
promovendo grandes pro-

moções com o intuito de atrair 
clientes e melhorar os resultados 
obtidos com as vendas de dezem-
bro. As ruas do Centro da cidade 
registraram grande fluxo de pesso-
as nessa sexta-feira (4), em grande 
parte motivado pelas tradicionais 
liquidações promovidas por várias 
lojas de móveis e eletrodomésticos, 
que anunciam descontos de até 
70% em alguns setores.

Em pelo menos dois estabeleci-
mentos da Rua Quinze de Novem-

bro, as filas começaram a se formar 
no início da noite da quinta-feira 
(3). Dezenas de pessoas trataram de 
garantir os primeiros lugares para 
não perder a chance de levar para a 
casa o produto desejado. A dona de 
casa Rita de Cássia Oliveira, de 47 
anos, é uma delas. “Decidi chegar 
cedo para garantir. Vim especial-
mente para comprar uma máquina 
de lavar roupas, mas acho que vou 
acabar levando outros produtos. Vai 
depender do preço”, relata.

O vigilante Desiderio Pascho-
al, de 55 anos, aproveitou a noite 
de folga do trabalho para também 
encarar a fila durante madrugada, 
tudo para comprar a sonhada te-

levisão de 40 polegadas de LED 
e uma geladeira nova para a casa. 
“Eu nunca comprei nada nessas 
liquidações, mas neste ano decidi 
vir conferir. Como as contas deram 
uma aliviada no final do ano, con-
segui guardar o meu décimo-tercei-
ro. Vou aproveitar para comprar a 
televisão à vista. A geladeira não 
vai dar, mas não tem problema. A 
gente parcela”, brinca.

Quem resolveu ficar no con-
forto de casa para ‘tentar a sorte’ 
durante o dia também não teve 
do que reclamar. Apesar do gran-
de fluxo registrado pela manhã, a 
maioria dos produtos anunciados 
nas liquidações ainda estavam dis-

poníveis nos estoques das lojas no 
período da tarde, para a alegria de 
clientes como a vendedora Jussa-
ra Crespilho, de 31 anos. “Como 
também trabalho no comércio, o 
jeito foi aproveitar o horário do al-
moço para tentar encontrar um ar-
-condicionado em conta. Vim sem 
muita esperança, mas acabei dando 
sorte”, pontua.

FLUXO CONSTANTE - Atraídos pelas liquidações, clientes foram às compras nessa sexta-feira (4)

Vendas chegam a representar metade do faturamento do mês

Desempenho de dezembro se manteve na previsão

Ano terá mais feriados no fi nal de semana

Enquanto que para os 
consumidores as liquidações 
de início de ano são uma boa 
oportunidade para comprar 
algo desejado gastando me-
nos, para quem trabalha no 
comércio a época é de aumen-
tar o faturamento, já que, em 
muitos casos, as vendas do 
período chegam a superar as 
registradas em dezembro. Para 
a vendedora Evelin Almeida, o 
movimento é sinal de aumento 
na comissão no final do mês. 
“Para a gente que trabalha no 
comércio, o período entre o fi-
nal e início de ano é o melhor. 
Sem tem mais clientes, vende-
mos mais; se vendemos mais, 

O centro comercial de Len-
çóis Paulista registrou grande mo-
vimentação de clientes durante 
o mês de dezembro, principal-
mente nos dias de funcionamen-
to em horário estendido - até às 
22h. Não por acaso, o clima de 

otimismo prevaleceu entre os 
lojistas da cidade, que, na época, 
projetaram crescimento médio 
de 5% nas vendas em relação a 
2017. Passado o período, o resul-
tado deve ser positivo, segundo 
a Acilpa (Associação Comercial 

e Industrial de Lençóis Paulista).
“Ainda não temos um ba-

lanço detalhado, mas, com 
base nos contatos que fizemos 
com alguns comerciantes, po-
demos dizer que a previsão 
deve se manter. Alguns asso-

O varejo nacional deve 
perder menos com os feria-
dos e pontos facultativos neste 
ano. Segundo estimativa da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercio) o setor deixará de ga-
nhar R$ 7,6 bilhões por conta 
dos dias sem expediente, o 
que representa 32% a menos 
do que em 2018, quando a 
perda foi de R$ 11,2 bilhões.

A queda se deve ao maior 
número de feriados nos finais 
de semana e, consequen-
temente menos pontes de 

emendas. No ano passado 
foram 12 dias entre feriados e 
pontes; neste ano serão nove 
dias. O levantamento descon-
sidera os feriados estaduais e 
municipais.

Em Lençóis Paulista, por 
exemplo, também se guardam 
os dias 28 de abril (aniversário 
da cidade), 9 de julho (Revo-
lução Constitucionalista de 
1932) e 15 de setembro (Dia 
de Nossa Senhora da Pieda-
de). Neste ano, porém, apenas 
o dia 9 de julho não cai em 
um final de semana. Confira 
a relação ao lado:

SIGNIFICATIVO - Gerente de 
loja, Valéria Silva destaca que 
liquidação representa até 45% 
do faturamento mensal

temos um salário maior”, destaca.
O impacto das liquidações de 

início de ano é bem significativo 
para as lojas do segmento de mó-
veis e eletrodomésticos. Só para 
comparar, apenas o faturamento 
registrado nessa sexta-feira (4) em 
uma das principais lojas da cidade 
deve equivaler às vendas de quase 
metade do mês de janeiro. “Regis-
tramos aumento nas vendas a cada 
ano que passa. O fluxo de clientes 
foi constante durante o dia todo e, 
apesar de ainda não termos feito 
o fechamento, estimamos que as 
vendas de hoje (sexta) represen-
tem cerca de 45% de todo o mês”, 
comenta a gerente Valéria Brito da 
Silva, de 33 anos.

Alguns estabelecimentos 
informaram que chegaram a re-
ceber mais de 3 mil pessoas du-
rante o dia todo, fluxo suficien-
te para quadruplicar as vendas 
em relação aos dias de melhor 
desempenho registrado em de-
zembro. A expectativa é que 
o movimento continue inten-
so neste sábado (5), visto que 
diversos produtos continuam 
com os preços de liquidação. 
“Esperamos manter as vendas 
nesse patamar, já que teremos 
outros entrando em oferta e isso 
atinge outro perfil de público”, 
diz Lester Bicalho, de 53 anos, 
líder de vendas de outra grande 
loja do setor.

ciados relataram que manti-
veram as vendas no mesmo 
patamar de 2017, mas outros 
informaram um crescimento 
entre 2% e 10%. Alguns seg-
mentos tiveram desempenho 
melhor, mas, no geral, as 
vendas foram boas”, explica 
José Antonio Silva, o Neno, 
presidente da Acilpa.

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2019

1 de janeiro (terça-feira) - Confraternização Universal (feriado)
4 de março (segunda-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
5 de março (terça-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
6 de março (quarta-feira) - Quarta-Feira de Cinzas (ponto 

facultativo)
19 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo (feriado)
21 de abril (domingo) - Tiradentes (feriado)
28 de abril (domingo) - Aniversário de Lençóis Paulista (feriado 

municipal)
1 de maio (quarta-feira) - Dia Mundial do Trabalho (feriado)
20 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
9 de julho (terça-feira) - Revolução Constitucionalista de 1932 

(feriado estadual)
7 de setembro (sábado) - Independência do Brasil (feriado)
15 de setembro (domingo) - Nossa Senhora da Piedade (feriado 

municipal)
12 de outubro (sábado) - Nossa Senhora Aparecida (feriado)
2 de novembro (sábado) - Finados (feriado)
15 de novembro (sexta-feira) - Proclamação da República 

(feriado)
25 de dezembro (quarta-feira) - Natal (feriado)

FOTOS: ELTON LAUD/O ECO



Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 83,90.

A6 • O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE JANEIRO DE 2019 •

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
ANDERTON RODOLFO VICENTE e ANA CAROLINE LINO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em 
Lençóis Paulista - SP, aos 16/01/1995, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, fi lho de AMARILDO VICENTE e de ANTONIA BORGES MONTEIRO 
VICENTE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de máquina, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/12/1993, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de LAERCIO ANTONIO LINO e de ROSELI FURTUOSO.
 
EDUARDO HENRIQUE BIAZOTTI e LUANA APARECIDA DE SOUZA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, refrigeração, nascido em 
Macatuba - SP, aos 01/12/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de BENEDITO ANTONIO BIAZOTTI e de MARIA APARECIDA BISPO 
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em Macatuba - SP, aos 01/09/1996, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, fi lha de JOSÉ DOS ANJOS SOUZA e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
SOUZA.

 
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, 03 de janeiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 91,10.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 65,15.

Marcos Norabele, Presidente do Conselho Administrativo 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 ofi ciais:

Portaria n.º 001/2019 de 02.01.2019.......Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Julgadora de Licitações para o exercício 2019.

Portaria n.º 002/2019 de 02.01.2019..…..Dispõe sobre a nomeação do Sr. Robson 
Murador, responsável pelo controle interno do Instituto de Previdência Municipal para 
o exercício de 2019.

Portaria n.º 003/2019 de 02.01.2019.......Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e da 
Equipe de Apoio Permanente para o exercício de 2019, previsto no Decreto Executivo 
nº 326, de 16 de Outubro de 2006.

Portaria n.º 004/2019 de 04.01.2019..…..Concede aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos do artigo 3.º da 
Emenda Constitucional n.º 47/2005, à Servidora da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Sra. MARGARETH VARGAS GALVES, ocupante do cargo efetivo de 
Cirurgião Dentista, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e 
nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, com início do benefício 
em 07.01.2019.

Lençóis Paulista, 04 de Janeiro de 2019.
 

MARCOS NORABELE
Presidente do Conselho Administrativo

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

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

Ato nº 596 de 03.01.2019 – Designa Servidores para a função pela Movimentação da 
Conta Adiantamentos da Autarquia, para o exercício de 2019.

Ato nº 597 de 03.01.2019 – Designa Servidores para comporem a Comissão de 
Recebimentos de Materiais e Serviços da Autarquia, para o exercício de 2019.

Ato nº 598 de 03.01.2019 – Designa funcionários para comporem a Comissão 
Julgadora de Licitações da Autarquia, para o exercício de 2019.

Ato nº 599 de 03.01.2019 – Designa Pregoeiros e Equipe de Apoio Permanente, 
destinada às licitações do tipo Pregão, para o exercício de 2019.

Ato nº 600 de 03.01.2019 – Designa Servidores para comporem a Comissão de 
Leiloeiros para o exercício de 2019.

Lençóis Paulista, 03 de janeiro de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Diretor

Prefeitura Municipal
de Lençóis PaulistaPrefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 69,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de Janeiro de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 559,55.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº TF 021/2018

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispensa 
de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis Paulista 
e Associação Amorada, inscrita no CNPJ sob nº 27.938.710/0001-13, através de 
Termo de Fomento, no valor de R$ 30.106,60 (trinta mil, cento e seis reais e sessenta 
centavos), cujo objeto é a Execução de serviços de abrigo a criança e adolescentes em 
situação de risco pessoal e/ou social, para custear despesas de aluguel; por se tratar de 
programa de proteção a criança em situação que pode comprometer a sua segurança, 
nos termos do art. 30, inc. III, da Lei 13.019/2014.

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

Lençóis Paulista, 31 de outubro de 2018.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Borebi

DECRETO EXECUTIVO Nº 89/2018 – Fixa a Unidade Fiscal do Município para o 
exercício de 2.019 em R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos).
DECRETO EXECUTIVO Nº 90/2018 – Estabelece valores para base de cálculo do 
imposto territorial e predial para o exercício de 2.019.
DECRETO EXECUTIVO Nº 91/2018 – Estabelece critérios para enquadramento do 
tipo de construção dos imóveis para base de cálculo do IPTU-2019.
DECRETO EXECUTIVO Nº 92/2018 – Fixa em R$ 14.794,78 (catorze mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) o valor por hectare de terra nua, na 
zona rural do município de Borebi, para fi ns de transmissão de bens imóveis mediante 
ato oneroso “inter-vivos”, no  exercício de 2.019.

Borebi, 06 de dezembro de 2.018.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 002/2018.

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados na 
prova escrita no Processo Seletivo para as funções: Professor do Ensino Fundamental II – Arte, Professor do Ensino 
Fundamental II – Ciências, Professor do Ensino Fundamental II - Educação Física, Professor do Ensino Fundamental 
II – Geografi a, Professor do Ensino Fundamental II – História, Professor do Ensino Fundamental II – Inglês, Professor 
do Ensino Fundamental II – Matemática, Professor do Ensino Fundamental II – Português, Professor do Ensino 
Fundamental II - Arte (ESTUDANTE), Professor do Ensino Fundamental II - Ciências (ESTUDANTE), Professor do 
Ensino Fundamental II - História (ESTUDANTE), Professor do Ensino Fundamental II - Matemática (ESTUDANTE) 
e Professor do Ensino Fundamental II - Português (ESTUDANTE), classifi cados em ordem decrescente de notas, 
conforme Edital de Processo 002/2018 de 06 de novembro de 2018, a saber:

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     80,00 ARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA                   43413    20,000     30,000     30,000      0,000 
2°     68,67 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS                   43458    23,333     20,000     23,333      2,000 
3°     66,67 JESSICA CRISTINA JERONIMO                    43549    20,000     26,666     20,000      0,000 
4°     66,67 ADRIANA APARECIDA DE SOUZA                   43569    16,666     26,666     23,333      0,000 
5°     56,67 VANESSA DE OLIVEIRA                          43535    20,000     13,333     23,333      0,000 
6°     56,67 LUCIANA ALVES PEREIRA                        43590    13,333     23,333     20,000      0,000 
7°     50,00 BIANCA TAVARES                               43443    20,000     20,000     10,000      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     90,00 FABIO HENRIQUE DE ARRUDA LIMA                43527    26,666     33,333     30,000      0,000 
2°     56,67 RODOLFO FORTUNATO DE OLIVEIRA                43540    13,333     23,333     20,000      0,000 
3°     53,00 ANA CLAUDIA CIRINO BARIZAN                   43598     6,667     26,666     16,666      3,000 
4°     50,00 MAYARA BURIM                                 43518     3,333     26,666     20,000      0,000 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II -EDUCAÇÃO FÍSICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     76,67 PEDRO HENRIQUE ALVES DE PAULA                43548    26,666     26,666     23,333      0,000 
2°     75,33 KARINA REGINA KODRAY HOSTI                   43579    20,000     30,000     23,333      2,000 
3°     73,33 DANIELE CRISTINA RODRIGUES MILANI            43520    20,000     30,000     23,333      0,000 
4°     60,00 RAUL PEDRO LEDA RIZZATTO                     43464    20,000     26,666     13,333      0,000 
5°     60,00 ABEL MARTINS                                 43508    10,000     33,333     16,666      0,000 
6°     56,67 RAFAEL CARDOSO                               43588    26,666     20,000     10,000      0,000 
7°     53,33 ANA CLAUDIA CONEGLIAN MILANI                 43512    23,333     23,333      6,667      0,000 
8°     53,33 ANDRÉ WILLIAM GRAMA MACHADO                  43595    16,666     26,666     10,000      0,000 
9°     53,33 EVERTON RICARDO DE ALMEIDA                   43517    16,666     20,000     16,666      0,000 
10°    53,33 THAÍS APARECIDA JOSIAS DA SILVA              43501    13,333     23,333     16,666      0,000 
11°    53,33 JEFERSON SILVESTRINI                         43473    10,000     26,666     16,666      0,000 
12°    50,00 ROBSON BOING                                 43620    16,666     23,333     10,000      0,000 
13°    50,00 WILIAM MIRANDA DE SOUZA                      43431    13,333     23,333     13,333      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II -GEOGRAFIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     70,00 WILIAN REJANI ZENATELI                       43536    23,333     23,333     23,333      0,000 
2°     50,00 GLORIA CAVARSAN PACOLA ZILLO                 43580    20,000     23,333      6,667      0,000 
3°     50,00 HUGO LEONARDO VALVASSORI                     43587    13,333     30,000      6,667      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     81,67 PAULO JORGE RODRIGUES                        43625    26,666     23,333     26,666      5,000 
2°     76,67 JOÃO PEDRO BASSO                             43442    23,333     30,000     23,333      0,000 
3°     73,33 ALAN MARCOS DE MORAIS NARCIZO                43592    20,000     26,666     26,666      0,000 
4°     70,00 ALISSON DANILO CUSTÓDIO                      43581    30,000     23,333     16,666      0,000 
5°     70,00 FLAVERSON GABRIEL DE ALMEIDA                 43526    26,666     23,333     20,000      0,000 
6°     70,00 JULIA CAMPOS FERNANDES                       43573    20,000     26,666     23,333      0,000 
7°     70,00 RENAN GIOVANETTI FRANCOZO                    43547    20,000     20,000     30,000      0,000 
8°     66,67 HUGO FERNANDO COSTA SARANHOLI                43551    23,333     26,666     16,666      0,000 
9°     63,33 ADRIANA BUENO NOGUEIRA                       43453    13,333     26,666     23,333      0,000 
10°    60,00 MATHEUS GERMINO                              43467    30,000     23,333      6,667      0,000 
11°    60,00 RAFAEL HENRIQUE COSTA                        43634    20,000     20,000     20,000      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II -INGLÊS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     82,00 GISELLE SARTORI MILAGRES                     43449    30,000     26,666     23,333      2,000 
2°     76,67 LUCIA DE SA GERMINO                          43525    20,000     33,333     23,333      0,000 
3°     70,00 JAQUELINE CALIXTO RIBEIRO                    43488    23,333     20,000     26,666      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     80,00 LILIAN ROSE DE ALMEIDA                       43499    23,333     33,333     23,333      0,000 
2°     70,00 ANGELA CRISTINA DE AGUIAR PORCINO            43578    23,333     30,000     16,666      0,000 
3°     63,33 TIAGO LUIZ PEREIRA                           43533    26,666     26,666     10,000      0,000 
4°     63,33 VITÓRIA MACIEL ROSA                          43424    23,333     30,000     10,000      0,000 
5°     63,33 GEOVANA MARTINS DO PRADO                     43534    23,333     26,666     13,333      0,000 
6°     60,00 PATRICIA DE FATIMA GARCIA                    43608    23,333     26,666     10,000      0,000 
7°     55,33 SERGIO LUIZ AUGUSTO DIAS                     43486    16,666     20,000     16,666      2,000 
8°     53,33 FLORIANA DAS GRAÇAS CAVALCANTI               43638    23,333     20,000     10,000      0,000 
9°     53,33 ANA PAULA BELEGANTE DA SILVA                 43614    20,000     30,000      3,333      0,000 
10°    50,00 APARECIDA DO CARMO RAMOS DE OLIVEIRA DO PRADO43482    16,666     30,000      3,333      0,000 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II -PORTUGUÊS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     83,33 FRANÇOISE AVELINO MACHADO                    43476    26,666     26,666     30,000      0,000 
2°     83,33 BIANCA ROA DA SILVA                          43541    23,333     30,000     30,000      0,000 
3°     76,67 ELIAS FERRAREZI PACHECO                      43519    23,333     33,333     20,000      0,000 
4°     73,33 CÉLIA VIRGINIA DE MIRA NOGUEIRA              43447    23,333     30,000     20,000      0,000 
5°     70,00 LOURDES APARECIDA ARCE                       43439    26,666     26,666     16,666      0,000 
6°     70,00 GISELE MARIA DOS ANJOS MORETO                43465    26,666     23,333     20,000      0,000 
7°     66,67 AGDA ETELNY RAU DE SOUZA                     43444    23,333     30,000     13,333      0,000 
8°     66,67 TAMIRIS REGINA MOIO                          43612    16,666     33,333     16,666      0,000 
9°     63,33 ELDER APARECIDO DE ALMEIDA                   43594    13,333     30,000     20,000      0,000 
10°    60,00 NELCIANE DOS SANTOS FERRAZ DE ARRUDA         43493    16,666     26,666     16,666      0,000 
11°    56,67 ANGELO FRANCHINI NETO                        43423    16,666     33,333      6,667      0,000 
12°    53,33 SOLANGE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA          43448    16,666     23,333     13,333      0,000 
13°    52,00 EDNA VIEIRA MACHADO BARBOSA                  43605    23,333     26,666      0,000      2,000 
14°    50,00 MARIANA BUENO PÁRICE FERRUCCI                43550    20,000     26,666      3,333      0,000 
15°    50,00 ANDRE MACHADO                                43597    16,666     20,000     13,333      0,000 

PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTE (ESTUDANTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
1°     70,00 LARA MARIA SASSO DE SOUZA                    43437    23,333     26,666     20,000      0,000 

PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS (ESTUDANTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     52,00 CARINA APARECIDA BARBOZA DA SILVA            43462    10,000     20,000     20,000      2,000 

PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA (ESTUDANTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     60,00 LAIS LOUISE DE OLIVEIRA GUTIERREZ RIBEIRO    43474    20,000     20,000     20,000      0,000 
2°     56,67 OTÁVIO HENRIQUE ROSSLER RIBEIRO              43483    23,333     20,000     13,333      0,000 
3°     52,00 VANESSA ZAN                                  43417    10,000     23,333     16,666      2,000 

PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA (ESTUDANTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     66,67 TAMIRIS CORREA LUIZ                          43495    23,333     30,000     13,333      0,000 
2°     60,00 JUCIELI CATARINA DE ALMEIDA                  43616    16,666     33,333     10,000      0,000 
3°     56,67 GERSILENE MARLISE DOS SANTOS                 43455    16,666     26,666     13,333      0,000 
4°     50,00 ROZIENE PIAGENTE                             43469    16,666     23,333     10,000      0,000 
5°     50,00 FERNANDA CORDEIRO PEREIRA                    43516    10,000     26,666     13,333      0,000 

PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL II -PORTUGUÊS (ESTUDANTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA  NOME                                         INSCR    C.Esp.    L.Port.   C.Pedag.     TITULO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1°     50,00 TAMIRIS PEREIRA DA SILVA                     43472    20,000     26,666      3,333      0,000 

Para a função: Professor do Ensino Fundamental II - Geografi a (ESTUDANTE), não houve candidato aprovado.
A nota dos candidatos não aprovados está disponível para consulta no site www.consesp.com.br .

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lençóis Paulista – SP, 03 de janeiro de 2019.

José Antonio Ribeiro Ramos Júnior
Responsável pelo expediente da Secretaria de Recursos Humanos

Prefeitura 
Municipal de 

Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de 
Janeiro de 2019. Na página A6. Valor da 

publicação R$ 124,25.

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 Preço nº 
342/2018; DATA ASSINAT: 
27/12/2018; CONTRATADO: 
Paulo Henrique de Souza Pimentel 
ME; CNPJ: 07.696.853/0001-59; 
ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, 
centro, n.º. 1122, município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
Registro de preços para serviços de 
remanufatura de cartuchos de toner; 
VIGÊNCIA 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 
240/2018; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e decretos 
Executivos nº 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO
Ata de Registro de Preço nº 
343/2018; DATA ASSINAT: 
27/12/2018; CONTRATADO: 
Casa do Asfalto Distrib. 
Ind. e com. De asfalto Ltda.; 
CNPJ: 06.218.782/0001-16 ; 
ENDEREÇO: Rod. BR. 376 
Lote 6/7/7 – A-3-1, s/n, Gleba 
Patrimônio Marialva, Parque 
Industrial município de Marialva/
PR; OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de emulsão 
asfáltica RL-1C; VIGÊNCIA 06 
(seis) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 241/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e decretos Executivos 
nº 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 05/01/2019.
HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 219/2018; DATA 
ASSINAT: 27/12/2018; 
CONTRATADO: S. Batista 
Almeida Construções.;CNPJ 
nº  27.458.343/0001-50; 
ENDEREÇO: Rua Santa Maria, 
90,município de Capivari/
SP; OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em 
obras de construção civil para 
execução das obras de reforma e 
ampliação do prédio da EMEIF 
Philomena Briquesi Boso; 
VALOR: R$ R$ 474.107,80 
(quatrocentos e setenta e quatro 
mil, cento e sete reais e oitenta 
centavos); VIGÊNCIA 12 
(doze) meses; MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇO n.° 
024/2018; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Art. 
23;I,”b”da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 05/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 218/2018; DATA 
ASSINAT: 21/12/2018; 
CONTRATADO: Alex Cruz Eireli-
EPP.;CNPJ nº 09.468.909/0001-
43; ENDEREÇO: Rua Lourenço 
Martini, nº 320, município 
de São José do Rio Preto/SP; 
OBJETO: Execução de sistema de 
prevenção e combate a incêndio; 
VALOR: R$ R$ R$ 343.422,09 
(trezentos e quarenta e três mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e 
nove centavos); VIGÊNCIA 06 
(seis) meses; MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇO n.° 
025/2018; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Art. 23;I,”b”da 
Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 05/01/2019.
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CORRIDA DE RUA

FUTEBOL E-SPORTS

Esporte
MAIS UM
Cristiano Ronaldo recebeu na quinta-feira (3) o prêmio Globe Soccer Award, como 
melhor jogador de 2018. A eleição foi feita por um júri composto de jogadores 
e treinadores internacionais. CR7 também foi premiado pelo gol mais bonito do 
ano, a bicicleta que acertou nas quartas de fi nal da última Liga dos Campeões da 
Europa, ainda pelo Real Madrid, contra a sua atual equipe, a Juventus.
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Fernando Collino termina em 38º na São Silvestre
Atleta lençoense largou pela primeira 
vez no pelotão de elite e melhorou a 
classifi cação do ano anterior

Elton Laud

O lençoense Fernando Colli-
no encerrou com chave de 
ouro o ano de 2018, con-

quistando uma excelente coloca-
ção na 94ª edição da Corrida de 
São Silvestre, realizada na manhã 
da última segunda-feira (31), em 
São Paulo, capital. Participando 
da prova pelo segundo ano con-
secutivo e largando pela primeira 
vez no pelotão de elite, o corredor 
acompanhou o ritmo dos princi-
pais atletas do mundo e terminou 
na 38ª colocação na classificação 
geral, à frente de diversos adversá-
rios mais experientes.

Com o resultado, Collino, 
de 33 anos, superou em cinco 
posições o desempenho obtido 
em 2017, quando chegou na 43ª 
colocação. O atleta terminou a 

prova com o tempo de 52 minu-
tos e cinco segundos, um minuto 
e seis segundos acima do tempo 
do ano passado, quando concluiu 
os 15 quilômetros pelas princi-
pais ruas e avenidas do centro da 
capital paulista em 50 minutos e 
59 segundos.

A pequena queda de rendi-
mento também foi observada no 
desempenho dos primeiros co-
locados, Belay Tilahun Bezabh, 
da Etiópia, e Dawitt Admasu, do 
Bahrein. Bezabh, segundo lugar 
em 2017, venceu a prova em 45 
minutos e três segundos, exatos 30 
segundos a mais do que em 2017; 
Admasu, campeão do ano passa-
do, chegou em segundo lugar com 
45 minutos e seis segundos, 51 se-
gundos acima do tempo registrado 
na prova anterior.

“O calor estava muito mais 

forte do que em 2017 e certamen-
te isso pode ter interferido de al-
guma forma, apesar de a maioria 
dos atletas já treinar nessas condi-
ções. Meu objetivo era conseguir 
baixar tanto minha classificação 

como meu tempo. Infelizmente 
o tempo ficou um pouco acima, 
mas fiquei muito feliz com o re-
sultado. Foi uma grande experi-
ência poder correr ao lado dos 
melhores atletas do Brasil e do 

NA ELITE - Fernando Collino melhora o 
desempenho e termina São Silvestre em 38º

mundo”, pontua Collino.
Com a 38ª colocação na clas-

sificação geral, o lençoense se 
garantiu entre os 30 melhores bra-
sileiros da mais tradicional prova 
de rua do Brasil e da América do 
Sul, ficando, também, na 11ª co-
locação entre os atletas com idade 
entre 30 e 34 anos.

O atleta agora foca na prepa-

ração para outras grandes com-
petições no primeiro semestre 
de 2019, a principal delas os 10 
km da Tribuna FM, de Santos. A 
prova, que acontece no mês de 
maio, é uma das credenciadas 
pela Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBA) para a obtenção 
do índice para o pelotão de elite 
da 95ª São Silvestre.

CONFIRA OS PRIMEIROS COLOCADOS DA 94ª SÃO SILVESTRE

Masculino
1º - Belay Tilahun Bezabh / Etiópia (45min03s)
2º - Dawitt Admasu / Bahrein (45min06s)
3º - Amdework Tadese / Etiópia (45min13s)
4º - Emmanuel Gisamoda / Tanzânia (45min23s)
5º - Maxwell Rotich / Uganda (45min45s)

Feminino
1ª - Sandrafelis Tuei / Quênia (50m02s)
2ª - Pauline Kamulu / Quênia (50m19s)
3ª - Mestawut Truneh / Etiópia (52m45s)
4ª - Esther Kakuri / Quênia (52m47s)
5ª - Birthukan Alemu / Etiópia (53m06s)

Campeonato Regional Amador começa amanhã em Borebi
Com 12 equipes participantes, competição vai distribuir mais de R$ 8 mil em premiações

Elton Laud

Após uma pequena pausa no 
mês de dezembro, a bola 
volta a rolar neste final de 

semana nos gramados da região. 
A vizinha cidade de Borebi sedia, 
a partir deste domingo (6), a 3ª 
edição do Campeonato Regional 
de Futebol Amador, que abre o 
calendário esportivo de 2019 com a 
expectativa de grandes jogos, prin-
cipalmente por conta da premiação 
em dinheiro, que nesta edição ul-
trapassa os R$ 8 mil. 

A competição, promovida pela 
Associação de Árbitros de São 
Manuel e Região (AASMR) com 
apoio da Liga Lençoense de Fute-
bol Amador (LLFA) e da Prefeitura 
Municipal de Borebi, contará com 
a participação de 12 equipes de oito 
cidades da região, que na primeira 
fase estão divididas em três grupos 
de quatro times, nos quais todos jo-
gam contra todos.

O Grupo A é composto por 
Santa Cruz (Areiópolis), XX de 
Janeiro (Macatuba), Açaí (Lençóis 
Paulista) e Red Bull (Bauru). O 
Grupo B conta com Borebi, CSK 
(Macatuba), Expressinho (Lençóis 
Paulista) e Botafogo (Agudos). Já 

ESTREIA - Lençoense Grêmio Cecap (calção claro) encara 
Borebi Sub-20 na primeira rodada

o Grupo C é formado por Caiuby 
(Boa Esperança do Sul), Grêmio 
Cecap (Lençóis Paulista), SEME 
(Avaré) e Borebi Sub-20.

Na primeira rodada serão dis-
putados três jogos, todos no Estádio 
Municipal Antonio Carlos Vaca. 
Abrindo a competição, às 8h20, 

pelo Grupo C, o Grêmio Cecap 
enfrenta a equipe sub-20 de Bore-
bi. Em seguida, às 10h, pelo Grupo 
A, jogam Santa Cruz e Red Bull. 
No período da tarde, às 15h, pelo 
Grupo B, entram em campo CSK 
e Botafogo.

PREMIAÇÃO
Segundo a organização, o 3º 

Campeonato Regional de Futebol 
Amador de Borebi vai distribuir ao 
todo R$ 8,8 mil em premiações. O 
campeão leva para a casa a quantia 
de R$ 5 mil; o vice-campeão fatu-
ra R$ 2,5 mil; artilheiro, goleiro 
menos vazado e melhor jogador 
recebem R$ 300 cada; já o melhor 
trio de arbitragem garante R$ 400. 
A final da competição está prevista 
para o mês de março.

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DO AMADOR DE BOREBI

Grupo A Grupo B Grupo C
Santa Cruz (Areiópolis) Borebi Caiuby (Boa Esperança do Sul)
XX de Janeiro (Macatuba) CSK (Macatuba) Grêmio Cecap (Lençóis Paulista)
Açaí (Lençóis Paulista) Expressinho (Lençóis Paulista) SEME (Avaré)
Red Bull (Bauru) Botafogo (Agudos) Borebi Sub-20

Pederneiras realiza 
campeonato de Fifa 2019

1º Pedergames acontece no dia 26 deste mês 
no Teatro Municipal Flávio Razuk

Elton Laud

Pederneiras abre espaço 
para o universo dos e-
-Sports (esportes eletrô-

nicos) neste mês. Com apoio 
da Liga Bauruense de Futebol 
Digital e Virtual (LBFDV), a 
Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude da Prefeitura Mu-
nicipal da cidade vizinha pro-
move no dia 26, sábado, o 1º 
Pedergames, que deve reunir 
dezenas de competidores apai-
xonados por Fifa 2019, sucesso 
do console Playstation 4 (PS4).

As inscrições para o evento 
tiveram início na quarta-feira 
(2) e seguem até dia 19 ou até 
o preenchimento das vagas, 
que são limitadas. Segundo a 
organização, a participação é 
gratuita, mas liberada apenas 
para pessoas residentes em 
Pederneiras. As inscrições de 
candidatos menores de idade 
só serão aceitas mediante au-
torização expressa dos pais ou 
responsáveis.

Os interessados devem 
comparecer pessoalmente à 
Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude do município, 

que funciona no Complexo 
Poliesportivo Marino Antônio 
Furlani, localizado na Aveni-
da Bernardino Flora Furlan, 
N-1819, no Parque Industrial 
Fuad Razuk. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 11h e 
das 13h às 16h30.

O 1º Pedergames será dis-
putado em sistema eliminató-
rio desde a primeira fase, com 
os vencedores de cada partida 
avançando à fase seguinte até 
o confronto final. O regula-
mento completo da competi-
ção pode ser acessado no site 
da Prefeitura Municipal de Pe-
derneiras (www.pederneiras.
sp.gov.br). Os três primeiros 
colocados serão premiados 
com troféus e medalhas.

O evento acontece no dia 
26 deste mês, sábado, a partir 
das 14h, no Teatro Municipal 
Flávio Razuk, que receberá 
toda a estrutura para a disputa 
das partidas. A entrada para o 
público que desejar acompa-
nhar é gratuita, mas limitada à 
capacidade do local, que fica 
na Rua Prudente de Morais, 
232, na Vila Camillo Razuk.

PEDERGAMES - Jogadores de Fifa 2019 testam 
habilidades em campeonato em Pederneiras

UFC 232 - Todos os que acompanham o UFC esperavam uma grande luta entre as 
brasileiras Cris Cyborg e Amanda Nunes, mas a madrugada no último domingo (30) 
teve apenas uma protagonista. Contrariando o favoritismo de Cyborg, campeã dos 
pesos-penas invicta há mais de 13 anos (21 lutas), Amanda Nunes, detentora do 
cinturão dos pesos-galos, entrou no octógono da T-Mobile Arena, em Los Angeles 
(EUA), para fazer história no UFC 232. De forma avassaladora, a lutadora baiana 
precisou de apenas 51 segundos para nocautear a compatriota, se tornando a 
primeira mulher a conquistar simultaneamente dois cinturões da organização e a 
terceira atleta a conseguir o feito - os outros dois foram Conor McGregor (leves e 
penas) e Daniel Cormier (pesados e meio pesados).

COPA SÃO PAULO - Teve início na quarta-feira (2) a 50ª Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, a maior competição da base do futebol nacional. O campeonato 
deste ano conta com a participação de 128 equipes, divididas em 32 grupos 
espalhados por 30 cidades-sede no estado de São Paulo. Sem a participação do 
Noroeste (Bauru), a região não conta com representantes nesta edição, sendo as 
equipes mais próximas de Marília (MAC) e Lins (Linense), ambas no Grupo 3, com 
sede em Marília. Segundo o regulamento, classificam-se para os confrontos mata-
mata da segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave. A final, como 
acontece tradicionalmente, está prevista para acontecer no dia 25 de janeiro, 
aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE JANEIRO DE 2019 •A8

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Saúde

CÂNCER DE PELE

O QUE É FPS?
De forma resumida, o número do FPS (Fator de Proteção Solar) indica 
quanto tempo podemos fi car expostos aos raios solares sem prejuízo à 
saúde. Por exemplo: se a pele de uma pessoa demora cinco minutos para 
sofrer os efeitos do sol, usando um fi ltro solar de FPS 30 ela consegue 
fi car 30 vezes mais do que esse período, ou seja, 150 minutos.

Exposição ao Sol traz mais 
vulnerabilidade ao corpo no verão
Especialista dá dicas de como se prevenir na estação mais quente do ano

Da Redação

A chegada do verão traz à 
tona aquele discurso que 
foi viralizado na voz do jor-

nalista e apresentador Pedro Bial: 
use protetor solar. A recomen-
dação tem a sua razão de ser. De 
acordo com a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), o câncer 
da pele é o tipo da doença mais 
incidente no Brasil, com 180 mil 
novos casos a cada ano.

“O câncer de pele corresponde 
a 25% de todos os casos da doença 
na população”, afirma a dermato-
logista Dulce Aunhao, da Central 
Nacional Unimed, que explica que 
a doença, muitas vezes, se mani-
festa silenciosamente, por isso, é 
preciso estar atento aos primeiros 
sinais no corpo, por mais sutis que 
sejam, e procurar um profissional 
para eliminar dúvidas.

Entre os sinais que podem in-
dicar a doença estão o surgimento 
ou o aumento de pintas e man-
chas pelo corpo: uma pinta que 
aumentou de tamanho ou mesmo 
uma lesão que está sempre ferida, 
que sangra sem razão ou que não 
sara com facilidade. “Quanto antes 
a doença for diagnosticada, mais 
efetivo e rápido será o tratamen-
to”, enfatiza a especialista.

TIPOS DE CÂNCER
A maioria dos cânceres de 

pele é causada pelo excesso de 
exposição ao Sol. A doença sur-
ge a partir do crescimento anor-
mal e descontrolado das células 
que compõem a pele. Os tipos 
mais comuns são o carcinoma 
basocelular e o carcinoma espi-
nocelular, que correspondem, 
respectivamente, a aproxima-
damente 70% e 10% dos casos. 
O tipo menos frequente, que é 
o mais agressivo, é o melanoma, 
que tem fatores genéticos em sua 
causa, além da exposição solar. 
Confira as diferenças entre os 
tipos de câncer de pele:

CARCINOMA BASOCELULAR 
(CBC)

O CBC aparece na camada 
mais profunda da epiderme, a 
camada superior da pele. Ele cos-
tuma surgir em regiões expostas 
ao Sol, como o rosto, as orelhas, o 
pescoço, o couro cabeludo, os om-
bros e as costas. É um tipo que é 
menos agressivo e pode ser curado 
em caso de detecção precoce.

CARCINOMA ESPINOCELU-
LAR (CEC)

Esse câncer costuma se mani-
festar nas células escamosas, que 
constituem a maior parte das ca-
madas superiores da pele. Embora 
possa se desenvolver em qualquer 
parte do corpo, o mais comum é 
que ocorra nas partes expostas ao 
Sol, como orelhas, rosto, couro ca-
beludo e pescoço. A pele no local 
afetado apresenta enrugamento, 
mudanças na pigmentação e per-
da de elasticidade. Os CEC têm 
coloração avermelhada e podem 
parecer com machucados que não 
cicatrizam e sangram ocasional-
mente. Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia, esse cân-
cer é duas vezes mais frequente 
em homens do que em mulheres.

MELANOMA
É o câncer de pele mais agres-

sivo, que pode gerar metástases 

devem se submeter a exames pre-
ventivos regularmente.

A IMPORTÂNCIA DO DIAG-
NÓSTICO PRECOCE

É importante ressaltar que 
mesmo nos casos de melanoma 
as chances de cura chegam a 90%, 
quando a doença é detectada no 
início. Por isso, é fundamental a 
ida ao dermatologista pelo menos 
uma vez por ano e procurar um 
profissional assim que notar qual-
quer sinal minimamente anormal 
na pele. “Apenas um profissional 
qualificado pode diagnosticar a 
doença e recomendar a melhor 
conduta de tratamento”, ressalta 
Dulce Aunhao.

PROTEJA-SE
O Brasil é um país tropical. Por 

isso, o uso de filtro solar deve ser 
um hábito diário, tal como escovar 
os dentes, pois é ele que forma uma 
camada de proteção contra as ra-
diações UVA e UVB, que são as res-
ponsáveis pelo fotoenvelhecimento, 
queimaduras solares, vermelhidão 
e pelo câncer de pele. 

CUIDADO FREQUENTE - Proteção contra o sol 
deve ser mais intensa no verão

(atingir outros órgãos) e possui o 
maior índice de mortalidade. Ele 
possui a aparência de uma pinta 
ou de um sinal na pele, em tons 
acastanhados ou enegrecidos, 
mas, ao contrário dos sinais ‘nor-
mais’, o melanoma muda de cor, 
de formato ou de tamanho e ain-
da pode causar sangramento. A 
hereditariedade exerce um papel 
central no desenvolvimento do 
melanoma. Pessoas com familia-
res diagnosticados com a doença 

CONFIRA ALGUNS CUIDADOS PARA SE 
PROTEGER DA EXPOSIÇÃO SOLAR:

• Evite exposição solar en-
tre 9h30 e 16h
• Use protetor solar diaria-
mente no rosto e nas partes 
do corpo que fi cam expos-
tas ao Sol, tais como mãos, 
braços, pescoço
• Nas atividades de lazer ao ar livre, como praia, piscina ou 
parques, reaplique o produto a cada duas horas ou menos
• Ao utilizar o produto no dia a dia, aplique pela manhã e re-
aplique antes de sair para o almoço
• Use acessórios como chapéus e óculos de sol
• Pessoas que praticam exercícios ao ar livre, como ciclistas 
e corredores, podem utilizar roupas que possuem fator de 
proteção
• Quando estiver na praia, sempre que possível, proteja-se 
utilizando guarda-sol
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José Roberto Toshio Shibue
é médico especialista em der-

matologia

O combate ao câncer da pele é 
um movimento que precisa 
do apoio de muita gente, es-

pecialmente na disseminação das 
principais dicas para prevenir a do-
ença. Um dos motivos da relevância 
do assunto são os dados registrados 
no Brasil. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), 25% de 
todos os tumores malignos do Bra-
sil correspondem ao câncer da pele. 
Para o biênio 2018/2019, a estimati-
va é de 165.580 mil novos casos de 
câncer da pele não melanoma. Um 
dado novo desse período é que, em 

relação à última estimativa do Inca 
(2016/2017), a doença acometerá 
mais homens (85.170 mil) do que 
mulheres (80.410 mil).

No mês passado, foi realizada a 
Campanha Nacional de Prevenção 
ao Câncer da Pele, com o tema “Se 
exponha, mas não se queime”. A 
ação integrou o movimento Dezem-
bro Laranja, que começou em 2014 
por iniciativa da Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia (SBD). O obje-
tivo foi divulgar as formas de pre-
venção com a adoção de medidas 
fotoprotetoras e também orientar 
os pacientes a procurarem um mé-
dico especializado para diagnóstico 
e tratamento, quando necessário.

A iniciativa da SBD contou com o 

Vamos juntos combater o câncer da pele?
apoio do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) e da Associação Médica 
Brasileira (AMB). As recomendações 
da SBD incluem a adoção de medi-
das fotoprotetoras, como evitar os 
horários de maior incidência solar 
(das 10h às 16h); utilizar chapéus 
de abas largas, óculos de sol com 
proteção UV e roupas que cubram 
boa parte do corpo; procurar locais 
de sombra, bem como manter uma 
boa hidratação corporal. A socie-
dade médica também orienta para 
o uso diário de protetor solar com 
Fator de Proteção Solar (FPS) de no 
mínimo 30, que deve ser reaplicado 
a intervalos de duas a três horas, 
ou após longos períodos de imer-
são na água.
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Começando o ano com 
os aniversariantes 
fazendo a festa e o 
agito na noite. 

Nova empresa assume 
grupo Garrido/Facol 
que está completando 
20 anos de fundação.

B2 B6

EDUCAÇÃO SOCIEDADE

Cultura popular marca as comemorações 
do Dia de Reis em Lençóis Paulista

Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra a data com missa e almoço neste domingo (6)

Flávia Placideli

Instrumentos musicais, rou-
pas coloridas e orações é 
o que compõem a Folia de 

Reis, comemorada anualmente 
no dia 6 de janeiro em várias 
partes do mundo. Celebrada 
na religião católica com o intui-
to de festejar a visita dos Três 
Reis Magos (Gaspar, Belchior e 
Baltazar) ao menino Jesus, ela 
acontece normalmente durante 
12 dias, tendo início no dia 24 
de dezembro (véspera do nasci-
mento de Jesus) até o dia 6 de 
janeiro, Dia de Reis.

Em Lençóis Paulista, a tra-
dição é preservada de geração 
em geração. “Esta comemo-
ração foi trazida para Lençóis 
na década de 1970 pelo minei-
ro Amado Paulo e sua família 
que começaram a sair às ruas 
cantando e encantando a todos 
e também pedindo ajuda para 
a realização da festa para os 
Santos Reis, que acontecia todo 
ano no dia 6 de janeiro. Porém, 
com a sua morte, a família ain-
da manteve a tradição por mais 
alguns anos e depois parou”, 
explica Rosângela Danoel Ris-
satto, agente cultural da Secre-
taria de Cultura do município.

Em 2002, com o apoio da 
Secretaria de Cultura e a forma-
ção do Clube da Viola, alguns 
dos antigos integrantes do gru-
po se encontraram novamente 
e tiveram o reforço de novas 
pessoas que estavam dispostas a 
dar continuidade à tradição po-
pular da Folia de Reis em Len-
çóis e saiam às ruas em meados 
de dezembro em peregrinação 
para, enfim, realizarem as fes-
tividades no dia 6 de janeiro. 
“Nesta época, o mestre do gru-
po era Milton Paulo, o filho do 
pioneiro da tradição no municí-
pio. Neste período, o grupo par-
ticipou de encontros da cultura 
popular em eventos regionais e 

interestaduais, representando o 
município de Lençóis Paulista”, 
afirma Rosângela.

A partir disso, o grupo se 
consagrou como “Grupo de 
Folia de Reis Amado Paulo” e 
assim foram mais alguns anos 
seguidos, até que o mestre 
precisou parar por motivos de 
saúde e alguns integrantes deste 
grupo, que mais tarde viriam a 
fazer parte da fundação Orques-
tra de Viola e Violão Boca do 
Sertão, mantiveram a tradição 
se apresentando pela região, 
visitando residências pelo mu-
nicípio em busca de oferendas, 
entoando versos relativos à vi-
sita dos reis magos ao menino 
Jesus, realizando Missas de 
Reis em algumas paróquias da 

Rosângela, que também é uma 
das integrantes do grupo atual 
de Folia de Reis em Lençóis.

O grupo que hoje conta 
com uma média de 15 inte-
grantes, neste ano, a convite 
do Padre Milton José Perretti, 
se reuniu para uma apresen-
tação de Folia de Reis em um 
almoço comunitário que acon-
teceu no dia 16 de dezembro 
no salão de festas da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim Cruzeiro. “Este convite 
da paróquia é muito importante 
para o grupo poder mostrar o 
verdadeiro significado do Dia 
de Reis”, ressalta.

Ontem (4), o grupo voltou 
a se reunir para a adoração 
ao Santíssimo e participação 
na Santa Missa, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida. 
Neste domingo (6), Dia de 
Reis, a Solenidade da Epifa-
nia do Senhor com a realiza-
ção da Santa Missa acontece 
a partir das 10h30 na Capela 
de São Roque, na Fazenda 
Bocaina. Após a celebração, 
acontece o almoço com a 
participação do grupo, que 
também visitará algumas ca-
sas levando a tradição que 
divulga o amor de Deus ao 
oferecer à humanidade o nas-
cimento de seu filho Jesus, 
através da visita de Reis.

SERVIÇO
Para quem desejar parti-

cipar do almoço que será re-
alizado neste domingo (6), na 
Capela São Roque, na Fazen-
da Bocaina, o cardápio conta 
com arroz carreteiro, arroz 
branco, frango à passarinho, 
carne assada, farofa e salada 
verde. As adesões estão à ven-
da a R$ 25 no escritório da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(14) 3264-3184.

cidade e região, e mantendo a 
tradição cultural e religiosa em 
Lençóis Paulista.

No início, essa tradição ti-

nha a principal função de diver-
tir o povo, mas, com o passar 
dos anos, a comemoração pas-
sou a ter um caráter religioso e 

de evangelização. As festivida-
des contam com grupo de to-
cadores e cantadores que saem 
entoando versos alusivos ao 
mistério natalino, de porta em 
porta visitam casas em busca 
de oferendas para alimentarem-
-se ou para ajudar na realização 
da festa no Dia de Reis.

“À frente do grupo seguem a 
bandeira, como símbolo maior 
e os palhaços que representam 
os soldados de Herodes conver-
tidos. Em cada casa que nos 
acolhem tocamos músicas e 
dançamos com versos improvi-
sados em agradecimento, evo-
cando sempre a proteção divina 
a todos. Tanto os instrumentos, 
como a bandeira são enfeitados 
com fitas coloridas”, explica 

FOLIA DE REIS - 
Grupo lençoense 
mantém a tradicional 
cultura popular 
visitando casas e 
participando das 
Missas de Reis

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Educação
PROUNI
As datas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) já foram defi nidas pelo Ministério 
da Educação (MEC). De acordo com o edital, as inscrições acontecem de 29 de janeiro a 1 de 
fevereiro. O MEC publicará o resultado em 4 de fevereiro. Os convocados terão que confi rmar 
as informações nas instituições de ensino até o dia 15 seguinte. A segunda chamada sairá em 
18 de fevereiro, contando com a confi rmação de informações e matrículas até o dia 1 de março.

MUDANÇA

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?

Nova empresa assume 
grupo Garrido/Facol
Criada por grupo de colaboradores, Dallalana & Associados passa a dirigir colégio e faculdade neste ano

Elton Laud

Prestes a completar 20 anos 
de fundação a Facol (Fa-
culdade Orígenes Lessa) 

está passando por um grande 
processo de transição. Mantida 
desde 1999 pela Alec (Associa-
ção Lençoense de Educação e 
Cultura), a instituição de ensi-
no passa a ser administrada por 
uma nova empresa neste ano. 
Criada por grupo de colabora-
dores, a Dallalana & Associa-
dos vai dirigir tanto a faculda-
de quanto o Colégio Francisco 
Garrido, fundado há 61 anos, 
em Lençóis Paulista.

O professor Afonso Placca 
Filho, diretor-presidente da 
Alec, que está à frente da Facol 
desde sua fundação, em 1999, 
revela que a decisão de ‘passar 
o bastão adiante’ foi motiva-
da pelo desejo de se dedicar a 
outros projetos fora da área da 
educação, na qual atuou em 
praticamente toda sua vida 
profissional. Preocupado com 
o futuro da instituição, ele ex-
plica que optou por transferir 

NOVA DIREÇÃO - 
Dallalana & Associados 
passa a dirigir Colégio 
Garrido e Facol neste ano

a administração para um grupo 
de colaboradores da própria fa-
culdade.

“Estou com 64 anos e con-
cluí que era a hora de parar 
para me dedicar a outros pro-
jetos. Como meus filhos opta-
ram por atuar em outras áreas, 
decidi passar a gestão adiante. 
Felizmente, assumem pessoas 
envolvidas com a educação a 
bastante tempo. Jovens com 
bastante ideias e energia para 
continuar trabalhando pela Fa-
col e o Colégio Garrido de uma 
forma muito mais vigorosa e 

intensa. Tenho certeza que en-
trego a administração para um 
grupo que vai manter essa his-
tória por décadas”, pontua.

Fred Dallalana, atual dire-
tor acadêmico da Facol e um 
dos cinco sócios da Dallalana 
& Associados, empresa respon-
sável pela faculdade e pelo co-
légio a partir de agora, explica 
que ambas as instituições estão 
passando por um processo de 
reestruturação administrativa 
para a adequação à nova gestão, 
mas que, inicialmente, a estru-
tura física e pedagógica atual 

Grupo atende cerca de 1,1 mil alunos do ensino Infantil ao Superior

Com cerca de 1,1 mil alu-
nos, o grupo Garrido/Facol 
oferece uma estrutura educa-
cional completa no campus 
localizado no quilômetro 108 
da Rodovia Osni Mateus (SP-
261), com ensinos Infantil, 
Fundamental, Médio e Supe-
rior. A Facol conta, além de 
três cursos de pós-graduação 
(Engenharia de Segurança no 
Trabalho, Estratégias de Ma-
rketing Digital, Transtorno do 
Espectro Autista), 15 cursos 
de graduação, sendo oito de 

bacharelados (Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Educação Física, Engenharia 
de Produção, Engenharia Flo-
restal, Engenharia Agronômi-
ca, Sistemas de Informação), 
dois de licenciatura (Edu-
cação Física e Pedagogia) e 
cinco tecnólogos (Bioenergia, 
Gestão Ambiental, Gestão 
Financeira, Papel e Celulose, 
Recursos Humanos). Ainda 
para este ano a faculdade 
deve obter o credenciamento 
do curso de Psicologia.

ESTRUTURA - Campus localizado na Rodovia Osni 
Mateus concentra colégio e faculdade

será mantida, com pequenos 
ajustes. Duas novidades desta 
nova fase são o credenciamento 
da modalidade EAD (Ensino à 
Distância) na Facol e a implan-
tação do Sistema Poliedro no 
Colégio Garrido.

“São duas novidades que 
terão um impacto muito posi-
tivo, porque a autorização do 
ensino à distância deve abrir 
muitos caminhos para a Facol e 
a implantação do Sistema Polie-
dro vai melhorar ainda mais a 
qualidade do ensino no Colégio 
Garrido. Vemos essa mudança 
como uma grande oportunida-
de de alavancar as duas institui-
ções, por isso, assumimos com 
ótimas perspectivas a curto e 
médio prazos”, completa Dalla-
lana, que divide a sociedade 
com Almerinda Cordeiro, Cle-
ber Almeida, Marcelo Benedito 
e Raquel Romani.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, cou-
ro, DVD, R$ 60.000,00 - 
tel whats 99614-3191.

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

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

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

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

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

CORSA MAXX 2009 cor 
vinho completo. Tratar 
(14) 99786-4342

CORSA SEDAN 2010 
cor cinza, único dono. 
Tratar (14) 99786-4342

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 auto-
mático, baixa km. Tratar 
(14) 98148-5414

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

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

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

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

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

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

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

ASTRA HATCH 2011 
cor cinza Artêmis, docu-
mentação em dia, único 
dono. - 40.000km. Valor 
R$ 30.000,00. Tratar: 
(14) 99752-3765 ou (14) 
99799-0263

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI FLEXPOWER 
2006 em ótimo estado 
- procedência – 07 
lugares - documen-
tada - 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 
2012 completa menos 
ar, 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

PALIO ADVENTURE 
cor prata, ano 2014, 
completo, único dono 
R$ 34.000,00. Tratar: 
(14) 99617-7868. 

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

GOL 1995 motor AP 
1.6. Valor R$ 9.000, 
00.Tratar: (14) 98175-
5992.

VENDO OU TROCO 
ECOSPORT XLS 1.6, 
2006, PRATA, COM-
PLETA, R$-23.900,00. 
Fone:(14) 99614-3191 
(WhatsApp)

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

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

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

PALIO 97 prata, 02 
portas, documentos em 
dia, 1.0 gás, valor R$ 
5.800,00. Tratar: (14) 
99794-5805 

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

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

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

FIAT STRADA Adnen-
ture locicer 1.8 2010. 
Tratar: (14) 3269-3700 
ou (14) 99740-8165

CELTA 2004, azul, 2p, 
gasolina, ar condiciona-
do, alarme, revisões em 
ordem, único dono valor 
R$ 12.000,00. Tratar: 
(14) 99711-9151

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

HB20 1.0 s Confort 
Plus , completo, manual 
preto por R$43.900,00 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/(14) 99610-
5960/(14) 99670-2279

CORSA HATCH 
Maxx 1.4 2011 -ar por 
R$21.500,00 shop cars 
veículos (14) 3264-
3644/(14) 99610-5960/
(14) 99670-2279

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

FOX 1.0 G2 2014 4 
portas preto completo, 
por R$ 29.800,00 shop 
cars veículos (14) 3264-
3644/(14) 99610-5960/
(14) 99670-2279

GOL G5 1.6 2012 
completo prata por 
R$25.500,00 shop cars 
veículos (14) 3264-
3644/(14) 99610-5960/
(14) 99670-2279

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

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

ASTRA SEDAN 
2011 Advantage cinza 
completo +air bag por 
R$ 25.500,00 shop cars 
veículos (14) 3264-
3644/(14) 99610-5960/
(14) 99670-2279

ONIX 1.0 JOY 
2018 branco por R$ 
36.900,00 com 50% de 
entrada e taxa de 0.99.
am shop cars veículos 
(14) 3264-3644/(14) 
99610-5960/(14) 
99670-2279

XSARA PICASSO, 
2010, Preta – Fone: (55) 
99959-0388

PERUA ECOSPORT, 
ano 2013, modelo 
2014, 83mil km, com 
sistema de som Sony, 
roda de liga leve, 
pintura prata metálica, 
câmbio automático, 4 
pneus Continental no-
vos. Preço R$45.500,00. 
Tratar fones 99735-
4017 / 3263-0818

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 es 
MIX 2010, preta, cabe-
çote / pneus novos - tel 
whats (14) 99614-3191.

VENDO 01 moto CG 
Titan 160 EX, modelo 
2018 completa cor 
vermelha, único dono, 
400 mil km. Tratar: (14) 
99854-0819

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATA-SE 
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.

O SESI Lençóis Pau-
lista recruta Pessoas 
com Defi ciência e 
Reabilitados do INSS 
para o cargo de Auxi-
liar de Manutenção. 
Cadastre seu currículo 
no site https://curri-
culo.sesisenaisp.org.
br/pcd e associe seu 
relatório médico com 
respectivo CID. Os 
requisitos para a vaga 
consultar no site.

ESTOU À procura 
de 03 motorista para 
caminhão de carga. 
Mandar curriculum 
na Rua: Gino Augusto 
Bosi nº 136 Rondon

ROCHA SERRA-
LHERIA - Portões 
basculantes, portas, 
vitrôs, esquadrias me-
tálicas 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 
comerciais. Regulari-
zação e documentação 
junto à prefeitura. 
Janpe Engenharia, rua 
José do Patrocínio, 847 
- (14) 3264-9774.

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

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

SERRALHERIA CO-
NEGLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - 
troca de cabo de aço, 
kit e roldanas, placas de 
motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras 
elétricas ou simples - re-
visão 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, comi-
da nacional, almoço e 
jantar á domicílio. Tratar 
(14) 99703-0812

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

RL CAÇAMBA – Faz 
serviços de limpeza com 
caçamba para entulho 
(para fi rmas e particula-
res). 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 va-
zamento do fole e tenho 
correia e fecho de fole. 
Tratar (14) 99711-8613

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOÃO PAULO (Maca.) 
– 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. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

FESTASDIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

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

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

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

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

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

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO crédito 
R$ 314 mil p/ compra 
de imóvel constr. / 
capital giro - (entr.) R$ 
30 mil +transf. div. - 
99903-7998 (partic.) 

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

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

INSTALADOR AN-
TENAS – TV home e 
ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

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

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

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

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

PRESTOS SERVIÇOS 
de carpinagem de 
terrenos. Tratar: (14) 
99644-3901

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

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimen-
tar nosso rodízio 
de quarta, quinta e 
sexta-feira. Saborear 
vários sabores deli-
ciosos e passar horas 
aconchegantes. Tratar 
na AV: Brasil, nº 722 
ou ligue (14) 3263-
0204/ 3263-2620.

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

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)

VENDO VASILHAME 
de garrafa de Coca 
retornável, litrão, Coca 
média, Fanta, Sprite. 
Tratar (14) 99865-4330.

VENDO FREEZER, 
Tratar (14) 99865-4330 

VENDO 01 lote de rou-
pas usadas para brechó 
AV: Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola nº 546 
Rondon ou telefone (14) 
99865-4330.

VENDO CAMAS de 
solteiro e casal com-
pleta com os colchões. 
Tratar: (14) 99865-4330

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

VENDO PLOTTER 
HP Desingjet 110 Plus 
funcionando. (14) 3264-
7250.

VENDO IMPRESSO-
RA HP Deskjet F 380 
(scanner – copiadora). 
Tratar: (14) 3264-7250 

VENDO SANFONA 
Escala 120 baixo 
estado nova, valor R$ 
2.800,00. Tratar: (14) 
997934561

APARECIDA DO 
Norte 22/12/18. Tratar 
(14) 3264-7919/ 3263-
6938/ 99794-7639/ 
99702-7108/ 99147-
2393/ 99195-0800 
com Arlindo ou Eliza

PARATY/RJ C/ café 
+ jantar + hotel + 
transporte + passeio 
em Trindade, pgto 
parcelado 02 a 06/01 
Tratar c/ Ivani (14) 
3263-3761/ 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892/ 
3264-8436

SÃO ROQUE a rota 
do vinho 27/01/2018. 
Tratar c/ Ivani (14) 
3263-3761/ 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892/ 
3264-8436

PARQUE AQUÁ-
TICO e pesqueiro 
maeda em ITU dia 
10/02/2019. Tratar c/ 
Ivani (14) 3263-3761/ 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892/ 3264-8436

PRAIA GRANDE 
1,2,3 /02/2019 pensão 
completa. Tratar c/ 
Ivani (14) 3263-3761/ 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892/ 3264-8436

APARECIDA DO 
Norte – 19/01/2019 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3263-3761 / 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892/ 
3264-8436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
localizada – Rua 
Padre Anchieta nº18 
esquina com a rua 
Geraldo 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 
apartamento duplex 
Edifício Caiabi com 
168,26m² sendo um 
living, sala de jantar, 
sala para almoço, 
duas sacadas, três 
dormitórios, sendo 
uma suíte, um banhei-
ro social, um lavado, 
uma cozinha e área de 
serviço com banheiro, 
uma garagem. Tratar: 
(14) 99117-2055 Almir. 

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

CASA JD Ubirama, 
frente e fundo perto 
do Supermercado 
Tupã. Rua: Felipe 
Camarão, 247. Fone: 
(14) 981755992.

CAMPINAS – 1dorm.
Rua: Riachuelo 320, 
edif. Ticiano, Ap. 
51-B,região Centro 
– Bosque. Entre os 
melhores de Campi-
nas no gênero, sem 
defeitos. Único dono, 
estado impecável, 
envio fotos. R$350 
mil. Saiba mais pelo 
fone: (14) 99786-1884 
Agudos/ SP.

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

VENDO CASA que 
foi demolida feita ou-
tra casa, de esquina, 
perto do comercio do 
núcleo. Tratar: (14) 
98205-9753

VENDE-SE UM 
terreno 800 m²na Rua: 
Sebastião Daré JD 
América Macatuba 
(completo e bem 
localizado) R$100 mil. 
Tratar: (14) 99621-
0128 ou 3268-1481

APARTAMENTO - 
Jd. Morumbi, 105m2, 
2 vagas na garagem. 
Ligue: (14) 99712-
0847

CASA - Jd. Maria 
Luiza II, 115m2, 3 
quartos, sendo 1 
suíte. Ligue: (14) 
99712-0847

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

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

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

JD. PRINCÍPE 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro social, 
área de serviço, área 
de lazer c/ churras-
queira e despensa e 
garagem. Sala comer-
cial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722 

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

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO RENATA 
LYCIA 02 dormitórios, 
sala c/ 02 ambientes, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço, 
varanda e 02 vagas 
de garagem. – R$ 
260.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14)  3263-7094 / 
99795-0722 

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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

TERRENOS
VENDA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

APARTAMENTO 
9 de Julho (Lençóis 
Paulista) – 4 dormitó-
rios, 1 suíte, 2 salas, 
cozinha planejada/
copa, 4 banheiros, 1 
área de serviço, 1 dep. 
de empregada, saca-
da, salão de festas, 2 
garagem coberta. R$ 
1.800,00 já incluso 
condomínio. Conver-
sar com proprietária, 
ligue p/ 99772-7315

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

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

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

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

VILA ANTONIETA 
II apartamento de 1 
quarto, sala, cozinha 
e WC, com garagem, 
portão eletrônico, 
próximo ao Centro –
Av João Paccola, 1255 
Tratar: 3263-1128 ou 
99614-3191-R$ 700,00 
Com água incluso. 

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

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

APARTAMENTO 
- 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

CASA NA Rua Gilson 
Claudinei Bernardes 
nº 91, bairro Rondon 
somente com o afi ador 
tratar direto com a 
proprietária. Fone (14) 
99865-4330

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO Vitória Régia 
5º andar, reformado 
(sem uso) com armários 
embutidos, 03 quartos, 
02 banheiros, sendo 
01 suíte. Ótimo preço. 
Tratar: (14) 99702-1922

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.

CASA/FUNDOS - 
Julio Ferrari - 1 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 lavand, 
1 gar descob. R$ 
550,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02567

CASA - Cruzeiro - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz c/ 
arm embut, 1 lavand, 
1 banh, gar p/ 2 carr 
cob. R$ 1.200,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód  02570

APARTAMENTO - 
Nova Lençois - 2 dorm, 
1 sala, 1 copa, 1 coz 
americ, 1 banh. R$ 
925,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02580

RESIDENCIAL/ SALA 
COMERCIAL - Irere - 2 
dorm, 1 sala, 1 banh, 
1 lavand, gar p/ 2 carr 
cob. R$ 1375,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02398

CASA - Marimbon-
do - 2 dorm, 1 suite, 
1 sala, 1 sala jant, 2 
coz, 1 banh, 1 lavand, 
gar ampla cob. R$ 
1.980,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02586

CASA - Monte Azul - 2 
dorm, 1 suite, 1 sala, 
1 coz, 1 copa, 1 lavand 
c/ deposit, 2 banh, 
edicul c/ churrasq. R$ 
1.200,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02392

CASA - Mamedina - 3 
dorm, 1 sala, 1 coz, 
1 lavand, 2 banh, gar 
cob. R$ 880,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02413

CASA - Centro - 3 
dorm, 2 salas, 1 coz, 2 
banh, 1 lavand, gar am-
pla. R$ 1.100,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02606

ALUGO SALA para 
consultório médico ou 
escritório na R: XV de No-
vembro, 1242, R$ 500,00. 
Tratar (14) 98123-6444)

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

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

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

VIRGÍLIO ROCHA - 
Chácara com 3000m² 
sem benfeitoria. Tra-
tar (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, assesso-
ria em regularização 
e avaliação de con-
formidade. Tratar (14) 
99683-6437, www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

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

VENDE-SE SÍTIO - 
Gleba A - Bairro Cam-
pinho. Área total de 
3,3 alqueires paulista, 
ou seja, 8,06 hec-
tares, 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 

OPORTUNIDADE 
VOCÊ gostaria de 
ter 03 ou 04 vacas 
leiteiras em 20m² 
de pastagem com 
04 divisões, agua de 
primeira qualidade, 
estábulo, casa para 
morar, muito próxima 
da cidade? Então ligue 
(14) 99752-3588 ou 
(14) 99652-5834

ALUGA–SE CHÁCA-
RA para natal. Tratar 
(14) 99653-1140 

PROMOÇÃO RE-
VEILLON - CHACARA 
prox a nova rodoviaria 
p/ até 12 pessoas 
R$1200,00 (4 dias) 
c/ piscina. Ligue 14 
997727315

PROMOÇÃO 
REVEILLON - AGUA 
SANTA BARBARA - 
casa c/ piscina prox 
ao centro (4 dias) R$ 
1500,00 Ligue: 14 
997727315

CHACARA - Virgilio 
Rocha - 2 casas c/ 2 
dorm, suite) area de 
lazer c/ 2 churrasq, 
fogão a lenha, piscina 
tanques p/ criação 
de peixes, magueirão 
p/ criação, pomar, 
horta rio lençois 
ao lado, 1 capela, 
casa p/ caseiro. R$ 
583.000,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02611

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

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

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

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

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

TERRENO RES. 
Antonio Lorenzetti 
Filho (ALF) 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 próxi-
mo ao novo cemitério 
Pânico topografi a 
plana 80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: (14) 
99782-7113 ou (14) 
99709-5288.

VENDO TERRENO no 
bairro JD Itamaraty. 
Tratar: (14) 99685-8181

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

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

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

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

JD PLANALTO 
220m² parte plana 
R$ 95, 000.00. Tratar 
(14) 99686-9955

TERRENO - AGUA 
SANTA BARBARA - 
terreno c/ 726,50m², 
excelente locaiza-
ção na estancia de 
hidromel de aguas 
de santa barbara. 
R$ 53.000,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02649

TERRENO - João 
Paccola - terr c/ 
221,50m², excelen-
te localização. R$ 
120.000,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02632

TERRENO - Jd 
Humaita - terreno c/ 
900m², com calçada. 
R$ 764.000,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02609

TERRENO - Jd. Maria 
Luiza I, murado, plano. 
R$ 105 mil. Ligue: (14) 
99712-0847

CASA FUNDOS - Cen-
tro - 1 suite, 1 sala, 1 
coz, 1 lavand, gar des-
cob. R$ 550,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02607

CASA - Centro - 2 
dorm, 2 suites, 1 sala 
vist, 1 sala jant, 1 coz, 
1 banh, 1 lavand, gar 
ampla cob e descob, 
edicula c/ churrasq, 
1 dorm, 1 banh. R$ 
2.500,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02610

SALA COMERCIAL - 
Vilage - salão c/ 30m² x 
12m², mesanino c/ 3,30 
x 42m², 2 banh, 1 coz, 2 
escritorio c/ moveis. R$ 
3.600,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 0261

SALA COMERCIAL - 
Nucleo - 1 sala ampla 
c/ divisoria, 1 banh, 
estacionamento em 
frente. R$ 700,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br  Cód 02105

CASA FUNDOS - Vl 
Éden - dorm, sala/coz, 
banh, area de serv. R$ 
500,00 Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br  
Cód 02227

RESIDENCIAL/ SALA 
Comercial - Irerê - 2 dorm, 1 
sala, 1 banh, 1 lavand, gar 
p/ 2 carr cob. R$ 1375,00 
Ligue p/(14) 3263-0021/(14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02398

SALA COMERCIAL - Vila-
ge - salão c/ 30m² x 12m², 
mesanino c/ 3,30 x 42m², 
2 banh, 1 coz, 2 escritorio 
c/ moveis. R$ 3.600,00 
Ligue p/(14) 3263-0021/(14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02612 Sala Comercial 
- Núcleo - 1 sala ampla c/ 
divisória, 1 banh, estaciona-
mento em frente. R$ 700,00 
Ligue p/(14) 3263-0021/(14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02105
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Sociedade

BODAS DE OURO  
Antonio José e Cleide 
Paccola completaram 
50 anos de casamento 
no dia 21 de dezem-
bro e receberam o 
carinho dos familiares 
e amigos. Felicidades 
ao casal!

MAIS UMA PRI-
MAVERA - Nádia 
Placideli fez aniversário 
na quarta-feira (2) e 
comemorou a data ao 
lado dos amigos e fami-
liares e especialmente 
do esposo José Antônio 
Ramos. Parabéns!

Talita e Tiago, na Cia da Esfiha 

Maria, Isabelle e Miqueli, na Cia da Esfiha

Eduardo, Erick e Duda, na Cia da Esfiha 

Vanessa, Rafael e Lavinia, na Cia da Esfiha

Sueli, Monique e Isadora, na Cia da Esfiha

Jaqueline e Fagner, na Cia da Esfiha

Valdemar e Otavio, na Cia da Esfiha 

Rafael, Erica e Ana Beatriz, na Cia da Esfiha

Erick e Luan, na Cia da Esfiha
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Confira nos registros da equipe da Cíntia Fotografias 
quem marcou presença na noite lençoense!

DATA ESPECIAL - Elaine Diniz fez aniversário 
na quarta-feira (2) e recebeu as felicitações dos 
amigos e familiares. Saúde e paz!

RÁ-TIM-BUM - Diusaleia Oliver aniversariou 
na última terça-feira (1) e festejou com os ami-
gos e a família. Muitos anos de vida!

IDADE NOVA - Stefani Lemos completa mais 
um ano de vida amanhã (6) e recebe os para-
béns da família e dos amigos. Tudo de bom!
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