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EDITORIAL A2TEMPO
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 13/1
Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

SÁBADO, 12/1
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Manezinho entrega Câmara 
com economia de R$ 1 milhão
Recursos devolvidos ao Executivo durante sua gestão benefi ciaram Hospital e outras entidades de Lençóis Paulista

O ano está apenas começando, 
mas quem tem fi lhos em idade 
escolar já está sentindo no bolso 
o peso das despesas com as listas 
de materiais escolares. Os gastos 
são inevitáveis, mas o impacto no 
orçamento pode ser ainda maior 
do que o esperado para quem 
não for adepto da boa prática de 
pesquisar antes de comprar. É o 
que revela uma pesquisa realizada 
nesta semana pela reportagem 
do ECO, que esteve nas principais 
lojas do segmento em Lençóis 
Paulista e constatou que a 
variação de preços de um mesmo 
produto pode superar os 300% de 
um local para outro. Confi ra!

IMPACTO
no bolso

A5

A3

ADMINISTRAÇÃO

Cerimônia marca 
inauguração do 
Centro Veterinário

Uma cerimônia prevista para 
este sábado (12), a partir das 9h, 
marca a inauguração do Centro Mu-
nicipal de Atendimento Veterinário 
Ana Gabriela Toniolo. O local vai 
disponibilizar consultas veteriná-
rias, exames (leishmaniose) e cirur-
gias de castração. Os atendimentos 
serão gratuitos. Os procedimentos 
de castração serão agendados pela 
Secretaria de Saúde. A4

SERASA

Reincidência de 
inadimplência tem 
queda no Brasil

De acordo com o levantamento 
da Serasa Experian, 42,5% dos bra-
sileiros que estavam endividados e 
quitaram essas pendências em 2017 
voltaram a fi car no vermelho. Esta 
é a primeira queda observada na 
taxa de reincidência de dívidas em 
atraso desde 2015 (42,7%). A redu-
ção é de 1,2 ponto percentual em 
relação ao indicador apurado em 
2016 (43,7%). Já na segmentação 
por idade, os dados do ano revela-
ram que os idosos (61 anos ou mais) 
são os menos reincidentes (38,2%), 
enquanto que os adultos entre 36 e 
40 anos concentram a maior parce-
la de pessoas com reincidência de 
débitos atrasados (44,5%). B2

RUBENS PIETRAROIA

Projeto de escola 
local acolhe gatos 
abandonados

Animais trazem muitos benefícios 
para a vida humana, sempre demons-
trando o melhor dos sentimentos como 
amor, carinho e fi delidade, valores que 
vão ao encontro da fi losofi a da Escola 
Estadual Rubens Pietraroia, em Len-
çóis Paulista. Há cerca de dois anos, 
Aparecida de Fátima Gonçalves (foto), 
professora de Filosofi a que leciona há 
mais de 25 anos no local, decidiu que 
iria desenvolver um projeto para tra-
balhar em sala de aula com os alunos, 
ensinando que o ser humano, por ser 
racional, é responsável por todas as ou-
tras espécies. O projeto, que conta com 
apoio de alunos, professores e comuni-
dade,  recebeu o nome de “Consciên-
cia Animal - Proteção aos gatos”. B1

POLÍCIA

Carro é furtado durante a 
madrugada em Lençóis

Na madrugada dessa sexta-
-feira (11), um veículo foi furtado 
na frente de uma residência loca-
lizada no Jardim Maria Luiza IV, 
em Lençóis Paulista. Segundo in-
formações contidas no Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª Cia 
da Polícia Militar, a vítima decla-
rou que chegou em casa por volta 
das 2h e estacionou seu veículo, 
um Volkswagen Saveiro, em fren-

te à sua residência, na Rua Dayse 
Paccola Capoani. Ao amanhecer o 
dia, quando abriu o portão para 
sair para o trabalho, constatou 
que o carro não se encontrava no 
local. A mesma foi até a Delegacia 
de Polícia para registrar o furto. A 
Polícia  Civil investiga o caso. Até 
o fechamento desta edição, nin-
guém havia sido preso e o veículo 
não havia sido localizado.

FUTEBOL REGIONAL

Expressinho estreia 
contra Borebi A7

FLAG

Readers realiza 
seletiva no dia 19 A7

JardimJardim
CAROLINACAROLINA

O prefeito Anderson Prado de Lima participou na quarta-feira (9), de  um 
encontro para a assinatura do Termo de Cessão de Uso do Container 
instalado no Espaço de Lazer e Convivência João Ranzani, no Jardim 

Carolina, inaugurado em dezembro. O local será utilizado em conjunto 
pela Secretaria de Assistência Social e Associação dos Moradores 
do Jardim Carolina, dentro do trabalho técnico social realizado pela 

prefeitura, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

Lençóis Paulista sedia neste domingo (13), a partir das 9h, a 9ª edição do 
Campeonato Regional de Skate, que deve reunir dezenas de atletas de 
diversas cidades da região. A competição, promovida pelo projeto Skate em 
Ação, acontece na pista da praça Maria Batista dos Santos, na Cecap.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Aqueles que não fazem nada estão sempre 

dispostos a criticar os que fazem algo”
Oscar Wilde.

FRASE
 “Não adianta reclamar das difi culdades, tem que enfrentar a situação, trabalhar 

para realizar tudo aquilo que espera para ser realizado. Lençóis precisa avançar.”
Manoel dos Santos Silva, vereador de Lençóis Paulista.
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Volta às aulas: 
a dor de cabeça dos pais

Para quem tem fi lho/os em 
idade escolar, início de ano 
é sinônimo de gastos ex-

tras no orçamento doméstico. 
Não tem como escapar. Além dos 
impostos que tradicionalmente 

‘assombram’ a vida do traba-
lhador brasileiro neste período, 
como IPVA (Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Au-
tomotores) e IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
as listas de materiais esco-
lares, muitas vezes, chegam 

para tirar o sono de qualquer 
pai, seja pela quantidade de 
coisas para comprar ou pelos 
preços de alguns produtos. 

Outro ponto é que alguns itens 
são tributados pelo Governo em 
quase 50%, difi cultando também 
a vida dos comerciantes.

Pensando nisso, a reporta-
gem do Jornal O ECO foi às ruas 
nesta semana para fazer um 
levantamento dos preços dos 
principais itens que compõem 

as listas de materiais escolares. 
Sem surpresas, constatou-se que 
a variação pode ser bem grande, 
tanto entre produtos idênticos ou 
similares de um estabelecimen-
to para outro, quanto de produ-
tos de marcas diferentes em um 
mesmo estabelecimento.

Só para se ter ideia, a variação 
dos preços de um item de marcas 
compatíveis pode chegar a mais 
de 307% de um local para outro. 
A oscilação maior, porém, apre-
senta-se quando se compara os 
preços dos produtos considerados 
mais populares com os de marcas 
mais conhecidas, principalmente 
quando apresentam temas de 
personagens infantis. Neste caso, 
a diferença ultrapassa os 2.700%.

Por isso, para quem não quer 
começar o ano gastando mais do 
que deveria ou podia, vale uma 
preciosa dica: pesquisar sempre 
antes de comprar continua sendo 
a melhor saída. Confi ra mais na 
matéria da página A5.

NA FRENTE
O PSDB se antecipou 

aos demais partidos e de-
fi niu o calendário de con-
venções para o estado de 
São Paulo que vão esco-
lher os líderes que coman-
darão a legenda no biênio 
2019/2020. Nos municípios 
com menos de 500 mil 
eleitores, como no caso de 
Lençóis Paulista e demais 
cidades da região, as con-
venções estão marcadas 
para o dia 24 de fevereiro. 
Na data, serão escolhidos 
os membros dos novos Di-
retórios Municipais.

DATAS
Nas cidades com mais 

de 500 mil eleitores (São 
Paulo, Osasco, Guarulhos, 
São Bernardo do Campo, 
Santo André, São José dos 
Campos e Campinas), as 
convenções ocorrem no 
dia 14 de abril. As eleições 
dos Diretórios Regionais 
também serão realizadas 
no dia 24 de fevereiro. O 
Diretório Estadual escolhe 
seus representantes no dia 
5 de maio. Já a Executiva 
Nacional defi ne sua nova 
diretoria no dia 31 de maio.

ORGANIZANDO
Segundo o secretário-

-geral do PSDB-SP, Cesar 
Gontijo, a data das con-
venções municipais foram 
alteradas para que seja 
possível organizar a elei-
ção no maior número de 
municípios e preparar toda 
a documentação necessá-
ria para que todos estejam 
aptos a votar nas conven-
ções estadual e nacional. 
“São Paulo é um estado 
onde a participação par-
tidária é muito forte e a 
organização requer prazos 
diferenciados”, explicou.
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Nós e nossos chips

Pós eleição: entre sonhos e dilemas

José Renato Nalini 
é reitor da Uniregistral e docen-

te universitário

Foi-se o tempo em que o compu-
tador era a máquina portentosa, 
pesada e misteriosa, que ace-

nava com modernidades insólitas. 
Ele passou a ser cada vez menor, 
inundou todos os espaços. O Brasil, 
onde os avanços em regra custam 
a chegar, já tem 250 milhões de 
mobiles, quando sua população não 
ultrapassa 207 milhões de almas. 
Isso signifi ca a posse de vários apa-
relhos por uma só pessoa.

Os computadores já haviam se 
tornado parte física do ser huma-
no. Aqueles dispositivos vestíveis 
externos, como os smartwatches, 
os fones de ouvido inteligentes, os 
óculos de realidade aumentada mal 
surgiram para grande parte da po-
pulação e já foram substituídos por 
microchips implantáveis. Eles são 
instalados de forma subcutânea. A 
epiderme os cobre e ninguém os 
pressente a olho nu. Todavia, per-
mitem possibilidades instigantes. 
Propiciam sistemas integrados de 
tratamento, por exemplo a diabetes, 
alavancando a qualidade de vida de 
quem deles depende para controlar 
as mais diversas patologias. 

Não é só isso. A computação 
biológica viabilizará a substituição 
dos microchips especializados por 

organismos feitos sob medida, em 
atendimento a uma novíssima for-
ma cultural de expressão e de con-
sumo, que os especialistas chamam 
de “biohacking”. Os pesquisado-
res do MIT, grande centro norte-
-americano de ciência e tecnologia, 
já comprovaram que os sensores, 
os interruptores de memória e cir-
cuitos neuronais podem ser codi-
fi cados nas bactérias comuns do 
intestino humano. Eles indicam que 
nossos biomas poderiam ser pre-
meditadamente produzidos para 
detectar e cuidar de enfermidades 
intestinais infl amatórias e até cân-
cer de intestino e de cólon.

Tudo isso também acarreta ris-
cos. O mal existe, o demônio está 
à vontade e sua maior vitória é 
fazer com que a humanidade acre-
dite que ele não passa de fi cção 
para assustar criancinhas. Por isso, 
o mau uso de todos os avanços e 
conquistas científi cas não é algo 
que se possa descartar sem calcular 
a possibilidade de desvio criminoso 
de fi nalidades.

Cada vez mais se mostra urgen-
te qualifi car a criatura humana para 
ser ética, moralmente responsável, 
sensível, compreensiva, solidária, 
cultora de atributos intrinsecamen-
te humanos. Ciência sem ética é 
perigo consumado. Com a palavra e 
com a ação, as pessoas sensíveis e 
de boa fé. 

Saulo Bueno
é graduado em Administração, 

professor de espanhol e blogueiro 
amador

Batalhas travadas sempre re-
velam o vencedor mais acla-
mado pela torcida, mas tam-

bém nos mostram um lado que 
muitas vezes ignoramos: o do 
perdedor, derrotado de maneira 
inevitável pela força e investida 
do oponente. Foi assim com as 
eleições de 2018 no Brasil, em 
que tivemos um presidente eleito 
pela maioria democrática, tirando 
do poder um partido com mais de 
uma década no comando e com 
a aprovação comprometida. E se 
pela popularidade de um, outro 
teve que perder, espera-se que 
o sucessor tenha motivação sufi -
ciente para levar adiante os so-
nhos de milhões de cidadãos que 
lhe fi zeram, num grito de alma, o 
pedido irrecusável de socorro.

Isso parece um bom desafio 
para o governo de um país com 
proporção continental, este que 
ainda sofre reflexos de uma crise 
econômica que levou muitos de 
seus cidadãos ao desemprego. 
Para equilibrar o atraente pla-
no de governo com a situação 
financeira do país, dialogar de 
forma a ganhar o amor dos par-
lamentares para a aprovação de 
projetos, ser fiel na concretiza-

ção das promessas de campanha 
é preciso uma boa dose de resi-
liência, sabedoria e persuasão. E, 
além disso, estar com o espírito 
preparado para as pedradas inin-
terruptas da oposição, que cer-
tamente buscará pelos em ovos, 
como diz o ditado popular. Mas o 
momento é propício para manter 
o foco, buscar aliados e fortale-
cer o posicionamento neste iní-
cio de mandato. 

E embora mais de quarenta 
milhões de brasileiros tenham 
votado no candidato opositor, 
é dever do governo federal go-
vernar para o bem de todos, com 
senso de justiça e sem distinção. 
Na atual conjuntura somos mi-
lhares de ansiosos por um Brasil 
melhor, um país em que a cor-
rupção seja combatida com leis 
severas, em que se possa voltar 
a ter segurança contra a onda 
nefasta do crime, em que edu-
cação e saúde sejam prioridade 
para os cidadãos. Afinal, somos 
contribuintes assíduos de uma 
enxurrada de impostos. Tudo o 
que queremos é ter de volta o 
orgulho estampado em nossos 
olhos, apagado pelo sentimento 
de anos no retrocesso. Mas ainda 
restam sonhos que outrora pare-
ciam inalcançáveis e só revelam 
nosso íntimo desejo: o sonho de 
fazer valer nosso lema, o de or-
dem e progresso.

DIVERGÊNCIAS
Se o movimento ganhar 

força, o que pode se espe-
rar é que ‘novos nomes’ 
surjam com força nas pró-
ximas eleições, fazendo 
frente a velhos fi gurões. A 
ideia é reforçada pelo no-
tório fracasso do partido 
nas eleições de 2018, que 
resultou em um claro en-
fraquecimento da legenda. 
Em São Paulo, os tucanos 
conseguiram se manter no 
Governo, porém, com João 
Dória, que ascendeu nos 
últimos anos na política.

NINHO DIVIDIDO
No âmbito local, o que 

se comenta nos bastido-
res é que o partido estaria 
dividido, o que poderia re-
sultar em uma eleição sem 
chapa única, como em 
outros anos. Especula-se 
que a atual diretoria, com-
posta pela ex-prefeita Bel 
Lorenzetti (presidente), 
o empresário Edenilson 
Grecca (vice-presidente), 
o ex-prefeito José Anto-
nio Marise (secretário) e o 
dentista Márcio Santarém 
(tesoureiro) pode tentar a 
reeleição, mas não descar-
ta-se uma concorrência.

APOSTA
O que é tido como pro-

vável para algumas fontes 
que acompanham a po-
lítica local é que, entre os 
membros que assumirem o 
controle da legenda no pró-
ximo dia 24 de fevereiro, 
estará o próximo candidato 
a prefeito. Caso a aposta se 
confi rme, um dos adversá-
rios do prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB) nas 
próximas eleições come-
çará a ‘ganhar rosto’, ainda 
que subjetivamente. É es-
perar para ver.

SONHO
Em nota, o presidente 

estadual do partido, o ex-
-deputado estadual Pe-
dro Tobias, destacou que 
a convenção é um mo-
mento importante de dis-
cussão e aprimoramento 
da democracia interna, o 
que torna fundamental a 
participação dos fi liados 
e dos militantes no pro-
cesso. “O partido que so-
nhamos depende de uma 
construção coletiva e só é 
possível com a participa-
ção de todos”, afi rmou.

PRAZO
Segundo o partido, 

poderão votar e montar 
chapas os fi liados que 
tenham pelo menos 30 
dias de fi liação na data da 
convenção. Assim, a data 
limite de fi liação para 
quem quer participar das 
convenções municipais 
de 24 de fevereiro é o dia 
25 deste mês. O edital de 
convocação deve ser pu-
blicado no mínimo 15 dias 
antes da convenção e o 
registro de chapa deve 
ser feito até 12 dias antes 
da eleição interna.

PAPEL DECISIVO
É importante destacar 

que os membros das dire-
torias das novas Executi-
vas municipais devem ter 
papel decisivo nas articu-
lações para a escolha dos 
candidatos do partido nas 
eleições de 2020, quando 
serão escolhidos os novos 
prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores. Interna-
mente, em todos os ní-
veis (municipal, estadual 
e nacional), uma parcela 
dos correligionários de-
fende grandes mudanças 
no partido.
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Entrevista
BANDEIRA
Uma das principais bandeiras do vereador Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSDB), 
neste mandato tem sido a luta pela pavimentação da Rodovia Osni Mateus (SP-261). Em 
2017 ele liderou as articulações para a criação de uma frente parlamentar para lutar pela 
causa. O movimento ganhou força e hoje conta com apoio de mais de 50 prefeitos e 
presidentes de Câmaras da região, além de alguns deputados estaduais e federais.

A3

O ECO - Você está em seu 
quinto mandato como vere-
ador, mas presidiu a Câmara 
Municipal pela primeira vez 
entre 2017 e 2018. O que o 
cargo trouxe de experiên-
cia para sua vida política?

Manezinho - A atividade 
de vereador, para aqueles que se 
dedicam, traz um aprendizado 
a cada dia. Ter presidido a Câ-
mara neste biênio significa, para 
mim, a realização de um sonho 
de muitos anos. A experiência 
é incomparável com qualquer 
outra que tenha vivido na vida 
pública. Primeiro, que traz uma 
responsabilidade enorme. A 
presidência vai muito além de 
conduzir as sessões, por incluir 
administrar a Câmara, zelar pelo 
patrimônio, receita e imagem do 
Poder Legislativo, gerenciar con-
flitos, pessoas, situações adver-
sas. Também é preciso ter uma 
postura afirmativa e propositiva 
para deixar sua marca na história 
da Câmara. Ao terminar o man-
dato de presidente, olho para 
trás e percebo que me dediquei 
muito à atividade, mas aprendi 
muito sobre administração, re-
lacionamento humano, o papel 
do vereador na vida da cidade, 
a responsabilidade que cada um 
tem para poder dizer que real-
mente cumpriu o mandado dado 
pela população.

O ECO - Como você ava-
lia sua atuação como presi-
dente do Legislativo?

Manezinho - O desafio 
maior é administrar os con-
flitos de interesses. Somos 12 
vereadores, cada um com uma 
cabeça diferente, cada um com 
um projeto de atuação diferente, 
com missões e estratégias dife-
rentes. Há momentos em que os 
interesses são divergentes ou até 
conflitantes. É nesta hora que o 
presidente tem que ter jogo de 
cintura para manter a harmonia 
no Poder Legislativo. Sem essa 
harmonia, o trabalho não flui e 
a cidade perde muito. A minha 
avaliação é que foram dois anos 
de um aprendizado intensivo de 

Elton Laud

O ECO traz nesta edição 
uma entrevista conce-
dida com exclusividade 

pelo vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB), de 43 anos, que en-
cerrou seu mandato na presi-
dência da Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista no último 
dia 31 de dezembro, quando 
transferiu o cargo ao vereador 
Nardeli da Silva (MDB). Nas-
cido em Cupira, no interior 
de Pernambuco, mas radica-
do em Lençóis Paulista desde 
os sete anos de idade, Mane-
zinho foi eleito pela primeira 
vez em 2000 e atualmente 
exerce seu quinto mandato 
consecutivo no Legislativo 
local, tendo como principal 
marca o bom relacionamento 
político dentro e fora de Len-

çóis Paulista, especialmente 
em São Paulo e Brasília.

Após ficar à frente da Casa 
de Leis entre 2017 e 2018, ele 
revelou à reportagem que 
em seus dois últimos anos 
de mandato pretende, fora 
da Mesa Diretora e sem as 
atribuições do cargo de pre-
sidente, focar seu trabalho na 
busca por recursos para a ci-
dade e nas articulações para 
a viabilização de importantes 
projetos, como a conclusão 
do Centro de Hemodiálise, 
a implantação de uma UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) no Hospital Nossa Se-
nhora da Piedade (HNSP) e 
a sonhada pavimentação da 
Rodovia Osni Mateus (SP-
261), que liga Lençóis Paulis-
ta a Águas de Santa Bárbara. 
Confira abaixo os principais 
trechos da entrevista:

Manezinho deixa presidência da Câmara 
com economia de mais de R$ 1 milhão
Recursos devolvidos ao Executivo durante sua 
gestão benefi ciaram Hospital e outras entidades

como lidar com as pessoas, seus 
interesses e suas ambições. Foi 
uma experiência ótima, cresci 
muito com os desafios.

O ECO - O que mais te 
marcou positivamente nes-
ses dois anos de mandato?

Manezinho - É impossível 
apontar um momento especial. 
Veja que, mesmo como presi-
dente da Câmara, não deixei 
de cumprir meu papel como 
vereador, como apoiador das 
boas causas. Foram momentos 
importantes a criação da Frente 
Parlamentar pela Pavimentação 
da SP-261. Com este trabalho, 
que é uma luta que continua, 
tive a oportunidade de conhe-
cer e dialogar com vereadores 
e autoridades das outras ci-
dades da região, descobrindo 
que temos muitos interesses 
em comum. Foram impor-
tantes também os encontros 
e audiências para apresentar 
nossas reivindicações pela pa-
vimentação da estrada de Santa 
Bárbara. Pude ver que unindo 
forças somos ouvidos com mais 
atenção. Tem o trabalho junto 
ao Hospital Piedade. Quero ser 
um grande parceiro, porque 
nosso hospital precisa avançar 
e a população deseja um hospi-
tal mais bem equipado. Por isso 
estamos nesta luta pelos avan-
ços no centro de quimioterapia, 
na implantação do serviço de 
hemodiálise, na luta pela nossa 
UTI Neonatal. A relação com a 
Prefeitura é um ponto impor-
tante, através da qual pudemos 
fazer muitos trabalhos: trazer os 
jogos regionais para Lençóis, 
recuperar ruas e praças, revi-
talizar espaços públicos, im-
plantar academias ao ar livre, 
campo de futebol society, etc. 
Conseguimos manter aberto em 
Lençóis o Posto de Atendimento 
ao Trabalhador, que iria fechar 
por uma decisão do Governo 
Federal. Tem outros projetos 
em andamento, como revitali-
zação de praças nos bairros, re-
cursos para a saúde. Cada mo-
mento desses foi e é importante 
nesta caminhada.

O ECO - E o que marcou 
de forma negativa?

Manezinho - Temos que 
fazer limonada com cada limão 
que a vida proporciona. Temos 
que aprender a lição com cada 
adversidade. Aprendi a lidar 
melhor com o contraditório, 
com as opiniões diferentes das 
minhas. Por exemplo, foram 
levadas denúncias anônimas ao 
Ministério Público sobre nos-
sas viagens a São Paulo. Todas 
as acusações foram derrubadas 
com provas de que não houve 
negligência ou mau uso do di-
nheiro público. Tudo foi prova-
do por A mais B e a denúncia 
não prosperou, foi arquivada. O 
resultado do trabalho da gente 
incomoda algumas pessoas, in-
felizmente. Enfrentei com sere-
nidade as críticas que recebi. 
Mesmo as críticas mais duras, 
as afirmações mais maldosas. 
Respondi com trabalho e sem 
desrespeitar os críticos. Sei que 
muitas pessoas já não suportam 
os políticos e acham que todos 
são iguais, que todos são uns fol-
gados que vivem no bem bom 
com o dinheiro público. Não é 
nada disso. Posso dizer por mim 
e por vários dos meus colegas 
vereadores: a rotina nossa é de 
muito trabalho, apesar das crí-
ticas que recebemos. A maioria, 

injustas. Outras são maldosas 
mesmos, atacam o lado pessoal 
da gente, desrespeitam o ser hu-
mano que o vereador também 
é, nossa família. Mas, vamos 
seguindo em frente.

O ECO - Você se arrepen-
de de ter feito ou deixado de 
fazer algo?

Manezinho - Eu quase não 
tenho tempo livre. Se posso fa-
zer algo, não deixo para amanhã 
ou para depois. Não tenho do 
que me arrepender. Às vezes, 
acho que dou valor demais para 
as críticas maldosas. Mas sou 
um ser humano, né? Também 
cometo erros, também tenho 
dúvidas, não tenho respostas 
para tudo. É aquele negócio: se 
errou, tente consertar o mais rá-
pido possível. Se ofendeu, peça 
desculpas e tente preservar as 
relações. Todo mundo precisa 
de todo mundo. 

O ECO - Seu sucessor é 
o vereador Nardeli da Silva, 
que ocupou na sua gestão 
o cargo de vice-presidente. 
Qual o maior desafio que 
você acredita que ele terá 
nos próximos dois anos?

Manezinho - Presidente da 
Câmara enfrenta desafio todo 
santo dia, inclusive aos domin-
gos e feriados. O desafio dele 
é o mesmo que o meu: manter 
a Casa unida, trabalhando em 
harmonia, apesar das divergên-
cias de opinião de cada colega. 
Talvez um momento mais com-
plicado que o presidente Narde-
li tenha pela frente seja coman-
dar a Câmara durante o período 
das eleições municipais do ano 
que vem. Os ânimos sempre se 
exaltam no período eleitoral. É 
tenso mesmo! Mas o Nardeli é 
experiente, tem cinco mandatos, 
já foi presidente da Câmara. Ele 
sabe como conduzir os traba-
lhos e vai tirar todos os desafios 
de letra. Tenho certeza disso.

O ECO - No final de 2017 
você anunciou uma econo-
mia de R$ 500 mil no orça-

mento e indicou ao Execu-
tivo que os recursos fossem 
repassados ao Hospital Pie-
dade para o pagamento do 
13º salário dos funcionários. 
Em 2018 a Câmara também 
conseguiu economizar?

Manezinho - A realidade 
do Hospital em 2017 era di-
ferente da de 2018. Por isso, o 
foco naquele ano foi na ajuda fi-
nanceira para o 13º salário, um 
esforço que tenho que agradecer 
aos vereadores e servidores da 
Câmara por termos conseguido. 
Todas as entidades que atuam 
com a sociedade precisam de 
ajuda e este ano o acordo en-
tre os 12 vereadores foi neste 
sentido, as economias serão 
redistribuídas também entre 
outras entidades. 2018 foi um 
ano difícil, mas conseguimos 
uma economia que passa dos R$ 
520 mil. Já combinamos com o 
prefeito Prado que o valor será 
distribuído entre as várias enti-
dades. A maior parte vai para o 
Hospital, mais da metade. Uma 
parte para os pagamentos como 
13º salário e outra parte para 
ajudar na construção e instala-
ção do Centro de Hemodiálise. 
A diferença é que neste ano, a 
economia da Câmara de Verea-
dores chegará também para as 
ações das Legiões Mirins Mas-
culina e Feminina, Apae, Rede 
do Câncer, Asilo, Ação da Ci-
dadania e Adefilp. Assim, a Câ-
mara vai dando o bom exemplo 
de economizar e ajudar aqueles 
que mais precisam.

O ECO - O que você espe-
ra dos próximos dois anos? 
Qual será seu foco até o fi-
nal de seu mandato?

Manezinho - Sou o mesmo 
Manezinho que se elegeu verea-
dor pela primeira vez em 2000, 
só que com mais cabelos bran-
cos. Sigo fazendo meu trabalho, 
buscando recursos para a cida-
de, ajudando Lençóis crescer 
em todas as áreas que estiverem 
ao meu alcance. Deixo a presi-
dência da Câmara e sigo com o 
trabalho de vereador até o final 

do mandato, trabalho que não 
deixei de fazer enquanto estava 
na presidência. Temos grandes 
projetos em andamento: ajudar 
o Hospital a implantar a UTI 
Neonatal e o Centro de Hemo-
diálise, tem a Frente pela Pavi-
mentação da SP-261, que é um 
trabalho contínuo. Minha Nossa 
Senhora, tem trabalho que não 
acaba nunca.

O ECO - Muita coisa vai 
acontecer nos próximos 
dois anos, mas, nos bas-
tidores da política local, 
alguns já arriscam citar al-
guns possíveis candidatos a 
prefeito em 2020. Seu nome 
é um dos citados. Este é o 
caminho que pretende se-
guir ou pensa em tentar uma 
reeleição no Legislativo?

Manezinho - Tenho que 
confessar que mexe com meu 
orgulho quando ouço isso dos 
meus amigos, quando as pesso-
as me falam sobre ser candidato 
a prefeito de Lençóis. Claro, te-
nho este sonho no meu coração. 
Mas meus sonhos eu entrego a 
Deus e deixo que ele faça acon-
tecer no tempo certo. O futuro 
a Deus pertence. Se acontecer 
uma candidatura a prefeito, que 
seja uma candidatura natural, 
sem forçar a barra para impor o 
meu nome. Por ora, vamos tra-
balhar mais e realizar mais. Não 
adianta reclamar das dificulda-
des, tem que enfrentar a situa-
ção, trabalhar para realizar tudo 
aquilo que espera para ser rea-
lizado. Lençóis precisa avançar.

O ECO - Qual mensagem 
você deixa para a popula-
ção lençoense?

Manezinho - Minha men-
sagem é de amizade e serviço. 
Estou de prontidão para fazer 
meu trabalho, para ajudar no 
que for possível. Eu acredito que 
juntos podemos mais. Então, 
vamos unir forças naquilo que 
concordamos para deixar como 
legado um trabalho bem feito 
pelo bem comum. Estamos jun-
tos porque juntos podemos mais.

SEM FORÇAR A BARRA

“Se acontecer 
uma candidatura a 
prefeito, que seja 
uma candidatura 
natural, sem forçar 
a barra para impor o 
meu nome. Por ora, 
vamos trabalhar mais 
e realizar mais. Não 
adianta reclamar das 
difi culdades, tem que 
enfrentar a situação, 
trabalhar para 
realizar tudo aquilo 
que espera para ser 
realizado. Lençóis 
precisa avançar”

Manoel dos Santos 
Silva, vereador

ESCOLA - Manezinho 
destaca que presidência 
da Câmara Municipal foi 
um grande aprendizado

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano PALESTRA 
O Sebrae Aqui Lençóis Paulista, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
realiza no dia 23, das 19h às 21h, no Centro do Empreendedor (Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11), a 
palestra gratuita “Conheça seu Mercado”. As inscrições podem ser feitas diretamente no local, 
das 8h às 12h e das 14h às 16h, ou pelo e-mail sebraeaqui01@lencoispaulista.sp.gov.br. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3263-2300 ramal 3.

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

CAUSA ANIMAL

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 295,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER 

EFETIVO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, considerando:
a) QUE existe a seguinte previsão de vagas em caráter efetivo para os cargos 
abaixo e que obrigará a contratação de novos professores:

- Professor de Educação Especial – 2 vagas;
- Professor de Educação Infantil I – 5 vagas;
- Professor de Ensino Fundamental I – 13 vagas;

b) QUE a atribuição de aulas da rede municipal de ensino para estes cargos 
ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, sita 
na Rua Sete de Setembro, 711, Centro, Lençóis Paulista, SP, conforme horários 
descritos abaixo;
c) QUE a contratação está condicionada ao cumprimento prévio de normas 
legais, apresentação de documentos e cumprimento das exigências dos editais;

RESOLVE:

Convocar os candidatos aprovados nos cargos acima descritos, conforme Edital 
de Concurso nº. 03/2018 para Sessão Pública de Atribuição de Aulas/Classes 
conforme descrição abaixo.
Esclarecemos que a convocação ocorre em número maior ao de vagas previstas, 
uma vez que poderão ocorrer ausências ou desistências. 
A Comissão informa que na Sessão será verifi cado o cumprimento dos requisitos 
de habilitação ao cargo pretendido, sendo sumariamente declarado inabilitado 
o candidato que não comprovar a habilitação. Dessa forma, os candidatos 
deverão apresentar documento de identidade, CPF e o número do NIS(PIS), 
bem como documentos que se referem à habilitação do cargo, os quais deverão 
ser apresentados em via original. Os candidatos que forem chamados e não 
apresentarem os documentos supracitados em via original, serão eliminados, 
passando-se a vaga para o próximo.
Os candidatos convocados que não comparecerem e, eventualmente forem 
chamados para as vagas em caráter efetivo, serão eliminados da lista de 
classifi cação para contratação efetiva ou temporária.
  
Cargo: Professor de Educação Especial – 2 vagas – Edital de Concurso nº. 03/18
Convocados: do 01º ao 10º classifi cado
Data: 14/01/2019 – Horário: 08h30
1º – Elaídia Aparecida de Brito Santos
2º – Gabriel de Abreu Silva
3º – Dalila de Cassia Pafetti Daniel
4º – Flavia aparecida da Silva
5º – Ana Beatriz Momesso Franco
6º – Aparecida Gonzag
7º – Caroline Belei Vidigal
8º – Josenilda Leite Lourenzoni
9º – Maria Benedita Moreira
10º – Jandiara Araújo Correa dos Santos Castro

Cargo: Professor de Educação Infantil I – 05 vagas – Edital de Concurso nº. 
03/18
Convocados: do 01º ao 20º classifi cado
Data: 14/01/2019 – Horário: 08h45
1º – Olivia Vieira Mergulhão
2º – Fernanda Martins Sarzi
3º – Amanda Jaqueline de Oliveira Nunes
4º – Isabela Radicchi
5º – Vanessa Caprioli de Castro
6º – Rute Fortunato Figueiredo
7º – Bruna Bernardes de Almeida
8º – Tania Miranda Pereira Lucchesi
9º – Elen Rose Luquesi Cordeiro
10º –Gessica Larissa de Castro
11º – Priscila de Fatima Teixeira
12º – Simone Figueiredo do Amaral Valvassori
13º – Iona Maria Cardoso
14º – Taiza Aparecida Barbosa de Azevedo
15º – Aline Aparecida de Oliveira
16º – Liliam Caroline dos Santos Machado
17º – Barbara Aiana Daré
18º – Elita Andresa Aguiar Floriano
19º – Patricia Tognon de Castro
20º – Ana Elisa do Nascimento Gandara

Cargo: Professor de Ensino Fundamental I – 13 vagas – Edital de Concurso nº. 
03/18
Convocados: do 01º ao 30º classifi cado
Data: 14/01/19 – Horário: 09h20
1º – Arthur Fernando Rossetto Dinhane
2º – Elizabete Divina da Silva Iório
3º – Tatiana aparecida Correa Etelvino
4º – Gabriel de Abreu Silva
5º – Rita de Cassia Malagi
6º – Valeria Aparecida Muller
7º – Fernanda Henrique de Oliveira
8º – Glacieli Aparecida Ramos
9º – Elen Samile da Silva
10º – Ana Flavia Monteiro do Bonfi m
11º – Caroline Silva Cortese  
12º – Isabel Cristina Simeão Boso
13º – Tania Mara Egea Souza
14º – Katia Aparecida Magalhães Palhares
15º – Jessica Rodrigues Costa
16º – Ana Clara de Souza Santos
17º – Bruna Francisco Joner
18º – Gabrielli Bueno Dias Barbosa
19º – Patricia Eduarda de Lima
20º – Larissa Cristina de Oliveira
21º – Celia Virginia de Mira Nogueira
22º – Ana Dolores Sanches
23º – Fabiana Reis Principe Penhafi el
24º – Debora Almeida P. da Silva Macedo dos Santos
25º – Cirlene Aparecida Leite
26º – Klissia Yuri Issogai Rocha
27º – Daniele de Oliveira Camalionte
28º – Taiane Mara Pereira Sousa
29º – Tais Correa Luiz Paiva
30º – Ariane Marcela Jana

Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 242,00.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Convite nº 24/2018 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Concurso 
Público e Processo Seletivo para preenchimento de vagas, que classifi cou a 
empresa: SUPORTE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA, totalizando 
R$ 16.600,00, com todas as demais condições conforme Edital. Borebi, 
08/01/2019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 50,75.

Aviso de Licitação – Pregão nº 001/2019 – Processo nº 002/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos através da Lei 
Municipal nº 2.980/2001. Tipo: Maior Desconto Sobre Tabela – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 23 de janeiro de 2019 às 09:00 horas – O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: 
Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 003/2019 – Processo nº 004/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de água e gelo. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 de janeiro de 2019 às 
09:00 horas – O edital encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.
sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de janeiro 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 005/2019 – 
Processo nº 006/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de GLP (gás 
liquefeito de petróleo) de 13kg e 45 kg, para diversos setores 
da Prefeitura. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 25 de janeiro de 2019 às 09:00 horas – O 
edital encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.
sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 002/2019 – Processo nº 003/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de sepultamento, incluso a cessão do 
jazigo. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
23 de janeiro de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 004/2019 – Processo nº 005/2019
Objeto: Serviços de transporte de alunos da zona rural (uma linha). Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 de janeiro de 2019 
às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.
sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de janeiro 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 242/2018 – Processo nº 348/2018

A Prefeitura torna público, para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas e de 
habilitação do processo citado acima, referente a contratação de serviços de limpeza em três 
unidades escolares. Empresa Desclassifi cada: M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA; 
Empresas Inabilitadas: MEGA CONSTRUÇÕES E SERV. LIMPEZA EIRELI-EPP,  S. GIROTI 
TRANSPORTES E PREST. SERVIÇOS EIRELI-ME e A.J. CESTARI EIRELI-ME, as mesmas têm 
o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recurso quanto a decisão. Julgado favoravelmente 
a empresa VERA LUCIA DIAS CAMARGO DIAS ME. A Ata completa encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 58,30.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 023/2018; DATA ASSINAT: 11/01/2019; 
CONTRATADO: Grecco Transportadora Turística Eireli ME; Endereço: Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 1453, no município de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo/SP; CNPJ: 02.921.191/0001-50: OBJETO: Prorrogação da vigência do 
contrato; vigência: de 11 de janeiro de 2019 a 11 de fevereiro de 2019; MODALIDADE: 
Dispensa n° 004/2018; Fundamento: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.DATA PUBLIC: 
12/01/2019

ADITIVO AO CONTRATO N.º 160/2018:  DATA ASSINAT: 11/01/2019;
CONTRATADO: Grecco Transportadora Turística Eireli ME, CNPJ sob nº 
02.921.191/0001-50; ENDEREÇO: Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 
1453, no município de Lençóis Paulista, estado de São Paulo; OBJETO: Prorrogação da 
vigência do contrato MODALIDADE: Concorrência nº 004/2018, FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Art. 23,

Inauguração do Centro de 
Atendimento Veterinário é hoje
Objetivo do local é integrar atendimento 
de Canil, Gatil e Castramóvel

Da Redação

Uma cerimônia prevista para 
este sábado (12), a partir 
das 9h, marca a inaugura-

ção do Centro Municipal de Aten-
dimento Veterinário Ana Gabriela 
Toniolo. A cantora Isabela Caroli-
na, vencedora da edição 2017 do 
Festival Encanta Lençóis se apre-
senta na cerimônia, que é aberta 
ao público.

Com a inauguração, Lençóis 
Paulista vai desenvolver um tra-
balho integrado e de referência na 
área de proteção animal, reunindo 
as equipes do Centro Municipal, 
Canil Natália Placca Ticianelli, 
Gatil Isabela Placca Ticianelli, es-
paços inaugurados em dezembro, 
e a unidade do Castramóvel que 
está em processo de regulamenta-
ção junto ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária.

O Centro de Atendimento Ve-

terinário, localizado na Rua Cân-
dido Alvim de Paula, 445, ao lado 
da Unidade de Saúde do Jardim 
Ubirama, vai disponibilizar con-
sultas veterinárias, exames (leish-
maniose) e cirurgias de castração. 
Os atendimentos veterinários 
serão gratuitos e realizados por or-
dem de chegada, das 13h às 17h. 
Já os procedimentos de castração 
serão agendados pela Secretaria 
de Saúde e realizados no local, no 
período da manhã.

O Canil e Gatil Municipais 
são utilizados como abrigo de 
animais abandonados, doentes, 
atropelados, prenhes e filhotes. 
A gestão dos espaços (Centro 
de Atendimento, Canil, Gatil e 
Unidade do Castramóvel) será 
da Coordenadoria de Proteção 
Animal, ligada a Secretaria de 
Saúde. A partir do mês de fe-
vereiro, a Coordenadoria vai 
promover regularmente a feira 

para adoção de cães e gatos. 
Para mais informações ligue 
(14) 3264-8795.

COMPROMISSO COM A 
CAUSA ANIMAL

O Centro de Atendimento 
Veterinário leva o nome da es-
tudante de Direito Ana Gabrie-
la Toniolo, que faleceu em maio 
de 2018, com apenas 22 anos. 
Sua paixão e preocupação com 
os animais era demonstrada to-

dos os dias através da prestação 
de socorro, resgate, tratamento 
veterinário, busca por adotan-
tes para os animais em situação 
de rua e abandonados, e com-
bate aos maus tratos. Exemplo 
de solidariedade e responsa-
bilidade social, Ana Gabriela 
não media esforços para ajudar 
pessoalmente cada animal aco-
lhido, buscando também sensi-
bilizar e mobilizar as pessoas a 
colaborar com estas ações.

ATENDIMENTO - Centro Veterinário está instalado ao lado 
da Unidade de Saúde do Jardim Ubirama

CAPACITAÇÃO - A Lutepel iniciou 2019 focada 
na qualificação de seus colaboradores para o 
aprimoramento da qualidade de seus produtos. Na 
última quarta-feira (9), a empresa lençoense, que atua 
no segmento de fabricação de papéis, realizou um 
treinamento focado na área de produção industrial. A 
capacitação foi ministrada por técnicos responsáveis 
pela qualidade do produto. Participaram cerca de 60 
colaboradores de diversos setores da empresa.
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Economia INFLAÇÃO
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a infl ação ofi cial do Brasil, fechou 
2018 em 3,75%, abaixo do centro da meta fi xada pelo governo, que era de 4,5%. Em 2017, o índice fi cou 
em 2,95%. O resultado, divulgado ontem (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
está dentro do esperado pelo mercado e cumpriu com folga a meta de infl ação perseguida pelo Banco 
Central, fi cando dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema (entre 3% e 6%).
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DATA: 5/1/2018 a 11/1/2019

Obituário
Osmar Ferreira Paiva faleceu na sexta-feira (11) aos 65 anos em Lençóis Paulista

Maria Rossi dos Santos Souza faleceu na quarta-feira (9) aos 82 anos em Lençóis Paulista

Adalberto Barbosa da Silva faleceu na terça-feira (8) aos 61 anos em Lençóis Paulista

Aurea Mendes Pereira faleceu na terça-feira (8) aos 68 anos em Macatuba

Luzia de Lourdes Gonçalves de Oliveira faleceu na terça-feira (8) aos 68 anos 
em Lençóis Paulista

Maria de Paula da Silva faleceu na terça-feira (8) aos 83 anos em Macatuba

Andrio Rodrigues de Carvalho faleceu na segunda-feira (7) aos 18 anos em 
Lençóis Paulista

Jesuína Soares de Freitas faleceu na segunda-feira (7) aos 75 anos em Lençóis Paulista

Regina Cardozo Cantarani faleceu na segunda-feira (7) aos 89 anos em Macatuba

Sylvio Moretto faleceu na segunda-feira (7) aos 88 anos em Lençóis Paulista

Geraldo Vitor de Oliveira faleceu no domingo (6) aos 79 anos em Macatuba

Vilma de Fátima Ruis Pedroso faleceu no domingo (6) aos 63 anos em Macatuba

Clarice Luzia Bozoli Argentino faleceu no sábado (5) aos 75 anos em Lençóis Paulista

Luiza Soares de Moraes faleceu no sábado (5) aos 67 anos em Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A5. Valor da publicação R$ 273,50.

O Secretário de Administração Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis-
ta, 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 656 de 21.12.2018……Dispõe sobre permissão de uso de imóvel 
público em favor da empresa 5Five Comunicação & Cultura Ltda. 
Decreto Executivo 009 de 10.01.2019……...Dispõe sobre a homologação do Proces-
so Seletivo referente ao Edital n.º 02/2018.
Decreto Executivo 010 de 10.01.2019……...Dispõe sobre permissão de uso de áreas 
públicas em favor do Centro Municipal de Formação Profi ssional “Prefeito Ideval 
Paccola”.
Portaria 004 de 9.01.2019………Autoriza a contratação temporária de Professores 
de Educação Infantil I. 
Portaria 005 de 9.01.2019………Autoriza a contratação temporária de Professores 
de Educação Infantil II.
Portaria 006 de 9.01.2019………Autoriza a contratação temporária de Professores 
de Educação Especial.
Portaria 007 de 9.01.2019………Autoriza a contratação temporária de Professores 
de Ensino Fundamental I.
Portaria 008 de 9.01.2019…….Autoriza a contratação temporária de Professores 
de Ensino Fundamental II para as disciplinas de Português, Matemática, Geografi a, 
História, Ciências, Artes e Educação Física.
Portaria 009 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, José Antonio 
Martini, Motorista.
Portaria 010 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Luis Sérgio Gon-
çalves, Vigilante.
Portaria 011 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Silveira Crizos-
tomo, Motorista.
Portaria 012 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Marcelo Henri-
que Fusco, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 013 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Jéssica Apareci-
da Barbosa, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 014 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Adriana Marques 
de Oliveira Souza, Agente Administrativo.
Portaria 015 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Nilceu Aparecido 
Bernardo, Agente Cultural.
Portaria 016 de 9.01.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Leila Aparecida 
Poloni Castelhano, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 017 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Silvia Braga 
Basso, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 018 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Ana Lúcia 
Martins dos Santos, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 019 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Terezinha de 
Fátima Damico, Professor de Educação Infantil.
Portaria 020 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Cláudia Si-
mões Galvão, Monitor de Creche.
Portaria 021 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Ester Leonel 

de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 022 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Edinaura San-
tos Tenório, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 023 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Hélio Marzo, 
Agente Administrativo.
Portaria 024 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Lúcia Fernan-
des dos Santos, Monitor de Creche.
Portaria 025 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Sises Apareci-
do Magaldi, Agente Administrativo.
Portaria 026 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Nelciana Mar-
ques de Oliveira Gigioli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 027 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Sueli Terezi-
nha Domingues Maciel Braga, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 028 de 9.01.2019………Prorroga o afastamento concedido a Alcides Bene-
dito Carneiro, Motorista.
Portaria 029 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Romilda Lu-
cheiz, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 030 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Bruna Cor-
deiro da Silva, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 031 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Suely de Je-
sus Medola, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 032 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Valmir Bene-
dito Quirino, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 033 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Viviane Rita 
de Lima Bernardes, Professor de educação Infantil II.
Portaria 034 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a João Carlos 
de Oliveira, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 035 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Maria Filo-
mena Rodrigues Paraíso, Monitor de Creche.
Portaria 036 de 9.01.2019………Convalida o afastamento concedido a Marli Apare-
cida Argentino Cimo, Cozinheiro.
Portaria 037 de 9.01.2019………Concede licença gestante a Thais Fernanda Celes-
tino, Monitor de Creche.
Portaria 038 de 9.01.2019………Concede licença gestante a Viviane Tais de Andra-
de Campos, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 039 de 9.01.2019………Concede licença gestante a Fabiana Cristina Silva 
Costa, Monitor de Creche.
Portaria 040 de 9.01.2019………Concede afastamento sem vencimentos a Nelma 
Cláudia Carpeloti, Professor de Ensino Fundamental I.
Termo de permissão de uso 001 de 10.01.2019, celebrado com Centro Municipal 
de Formação Profi ssional “Prefeito Ideval Paccola”, para uso de áreas públicas, por 
prazo indeterminado.

Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019.

Silvio Paccola Júnior
Secretário de Administração Substituto

Preço de materiais escolares pode variar 
mais de 300% de um local para outro
Levantamento feito pela reportagem do ECO revela que pesquisa é melhor saída para economizar

Flávia Placideli

O ano está apenas começan-
do, mas quem tem filhos 
em idade escolar já está 

sentindo no bolso o peso das 
despesas com a chegada das 
listas de materiais escolares. 
Os gastos são inevitáveis e ne-
cessários, mas o impacto no or-
çamento pode ser ainda maior 
do que o esperado para quem 
não for adepto da sempre boa 
prática de pesquisar antes de 
comprar. É o que revela uma 
pesquisa realizada na última 
quinta-feira (10) pela repor-

tagem do Jornal O ECO, que 
esteve nas principais lojas que 
comercializam os produtos do 
segmento em Lençóis Paulista 
e constatou que a variação de 
preços de um mesmo produto 
pode superar os 300% de um 
estabelecimento para outro.

A maior variação foi en-
contrada no caderno brochu-
ra pequeno com 96 folhas, da 
marca Foroni, que é vendido na 
cidade de R$ 2,70 a R$ 10,99, 
o que revela o percentual de 
diferença de 307%. Outra os-
cilação expressiva de preço 
foi registrada no tubo de cola 

branca de 90 gramas, da mar-
ca VMP, encontrado a R$ 1,75 
e a R$ 4,99, o que representa 
uma variação de 185,14% entre 
os estabelecimentos visitados. 
Outro item bastante procurado 
que apresentou alta de um local 
para outro foi a caixa de lápis 
com 12 cores, da marca Faber 
Castell, comercializada de R$ 
14,80 a R$ 19,99, com diferen-
ça de 35,07%.

O levantamento feito pela 
reportagem também constatou 
variações pequenas de preços, 
mas não menos significativas 
quanto o assunto é economia 

doméstica. O caderno de de-
senho com 48 folhas, da mar-
ca Tilibra, com personagens 
variados, foi encontrado a R$ 
20,10 e a R$ 22,99, oscilando 
14,37% de um local para o ou-
tro. As menores diferenças em 
percentual foram registradas no 
caderno espiral de uma matéria 
com 96 folhas, da marca Tili-
bra, vendido de R$ 24,20 a R$ 
24,99, com variação de 3,26%; 
e no caderno espiral de dez ma-
térias com 200 folhas, da marca 
Foroni, vendido de R$ 38,90 a 
R$ 39,99, variando 2,8% de um 
local para outro.

NO BOLSO - Maior variação de preço entre lojas pesquisadas 
foi encontrada no caderno brochura: 307%

Diferença de preço entre marcas é ainda maior, revela pesquisa

Impostos incidem em quase 50% no preço dos materiais escolares

Personagens infantis 
são os grandes vilões

Além das diferenças regis-
tradas nos produtos das mes-
mas marcas, em estabelecimen-
tos diferentes, a pesquisa feita 
na última quinta-feira (10) pela 
reportagem do Jornal O ECO 
também revelou que o impacto 
no orçamento pode ser maior 
quando considerados produtos 
de marcas distintas, em uma 
mesma loja. O levantamento 
dos maiores e menores preços 

dos principais itens da lista de 
materiais escolares, indepen-
dentemente da marca, obteve 
variações superiores a 2.700%.

A maior diferença foi en-
contrada na comparação de es-
tojos das marcas Clio e Puket, 
comercializados a R$ 3,60 e 
R$ 101,10, respectivamente. 
Uma diferença de R$ 97,50 
(2.708,33%), que é suficiente, 
por exemplo, para comprar 27 

unidades do produto de menor 
valor. Em segundo lugar no 
quesito variação de preço ficou 
o apontador com depósito, com 
diferença de 2.377,77%, sendo 
encontrado de R$ 0,90, da mar-
ca Leo e Leo, a R$ 22,30, da 
marca Faber Castell.

A lista de grandes oscila-
ções de preços entre produ-
tos de marcas distintas ainda 
inclui outros itens muito pro-

curados nesta época. Alguns 
exemplos são a borracha 
branca macia, caneta esfero-
gráfica preta e azul e estojo de 
canetinhas coloridas com 12 
unidades, que apresentaram 
variação de 1.300% (vendida 
de R$ 0,20 a R$ 2,80), 1220% 
(vendida de 0,75 a R$ 9,90) e 
1047,69% (vendida de R$ 3,25 
a R$ 37,30), respectivamente, 
dependendo da marca.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes 
e Importados de Artigos Esco-
lares (Abfiae), no início desse 
ano houve uma correção nos 
preços dos itens escolares, 
ocorrida em função dos rea-
justes significativos no preço 

do papel em 2018, o que in-
fluenciou o valor de diversos 
produtos, como os cadernos, 
por exemplo. Além desse rea-
juste, pesa na composição dos 
preços repassados ao consumi-
dor final a alta carga tributária 
praticada no país.

Levantamento do Institu-
to Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT) feito a pedi-
do da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) mostra que 
o peso dos tributos embutidos 
nos preços dos materiais esco-
lares é alto: vai de 15% a qua-

se 50% do valor final. A maior 
carga tributária, de 49,95%, é 
a da caneta, mas outros itens 
também têm carga elevada, 
como a régua (44,65%), a te-
soura (43,54%), a borracha 
(39,29%), o caderno (34,99%) 
e o lápis (34,99%).

Os personagens infantis 
como de filmes da Disney, 
super-heróis e desenhos ani-
mados continuam sendo os 
grandes ‘vilões’ da economia 
para os pais, segundo o levan-
tamento do Jornal O ECO, 
que constatou que os itens 
com temas relacionados aos 
personagens populares entre 
as crianças são os mais caros 
do mercado.

Mesmo com o preço alto, 
os produtos desse nicho ain-
da são muito procurados, 
mas a prática contraria uma 
importante recomendação 
do Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor), que aconselha quem 
pretende economizar na 
compra a fazer uma pesqui-
sa ampla dos preços e evitar 
materiais de marcas.

COMPARATIVO
A título de comparação, 

uma régua transparente de 
30 centímetros, simples, 
da marca Acrinil, é vendi-
da a R$ 0,75; enquanto que 
um mesmo produto com 
desenhos de personagens, 
da marca Tilibra, pode 
chegar a R$ 7,30, apresen-
tando uma variação de pre-
ço de 873,33%.

O mesmo acontece com 
a tesoura sem ponta, que va-
ria até 611,11%, com opções 
de R$ 2,25, da marca Jocar 
Office, a R$ 16,00, da marca 
Tris (com personagens). Já o 
lápis preto (nº 2) pode ser 
encontrado de R$ 0,30, da 
marca Leo e Leo, a R$ 1,80, 
da marca Tris (com persona-
gens), o que representa uma 
diferença de 500%.
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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:
 
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e JHENYFFER WELLEN DOS SANTOS 
PAULO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 
Lençóis Paulista - SP, aos 02/02/1993, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - 
SP, fi lho de SEVERINO AGUSTINHO DOS SANTOS e de MARLENE MARIA 
DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileiro, solteira, técnica 
em administração, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 24/02/2000, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de LUIS CARLOS DE PAULO e de 
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS PAULO.
 
DRAUSIO AUGUSTO ROMANI e MILENA MONTANHOLI MILESKI, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, funcionário público, nascido em 
Lençóis Paulista - SP, aos 23/04/1983, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, fi lho de JOÃO AUGUSTO ROMANI e de NEUZA MARIA GERMINO 
ROMANI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, funcionária pública, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 20/07/1984, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de CLÁUDIO RENATO MILESKI e de REGINA 
ANTONIA MONTANHOLI MILESKI.
 
FELIPE DOS SANTOS ANDRADE e KATIA CRISTINA MACEDO, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 23/03/1994, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de ANTONIO BENTO DE ANDRADE e de DÉBORA BARBOSA DOS 
SANTOS ANDRADE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, professora 
de educação física, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 03/08/1991, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de RUI ADALBERTO MACEDO e de 
MARCINÉIA APARECIDA DE MIRANDA MACEDO.
 
GUILHERME ALMEIDA XAVIER e NATALIA CRISTINA NUNES, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 30/03/1994, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de NELSON XAVIER e de ELIANE DE ALMEIDA XAVIER; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de sala, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 12/04/1994, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de LUCIANO 
RAIMUNDO NUNES e de FABIOLA CRISTINA ROQUE.
 
THIAGO CÉSAR DIOGO ALVES e ISABELA MAIARA DE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de açougue, 
nascido em Macatuba - SP, aos 09/02/1993, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de APARECIDO DIOGO ALVES e de IRACEMA FERREIRA 
DIOGO ALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, balconista de 
padaria, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 25/05/2000, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, fi lha de AGNALDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA e de 
ARLETE ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA.
 

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, 10 de janeiro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

A Ação da Cidadania comunica que estará 
atendendo na rua Ignácio Anselmo - s/n, 

(descendo a Drogalar - antiga Casa do Artesão).

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA

Ficam as associadas da ADC ZILLO LORENZETTI convocadas para a Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada em primeira convocação às 10 (dez) horas do dia 31 
(trinta e um) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove) e, não havendo a presença da 
maioria das associadas, em segunda convocação às 11 (onze) horas do dia 31 (trinta 
e um) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), com a presença de qualquer número 
de associadas, que se realizará na sede da ADC ZILLO LORENZETTI, situada na 
Rodovia Osni Matheus km 108 (cento e oito), município de Lençóis Paulista, estado 
de São de Paulo.

As associadas fi cam convocadas para deliberar sobre a seguinte pauta:

1) Tomada de contas;
2) Eleição dos Administradores (Conselho Deliberativo e Diretorias Executivas).

Lençóis Paulista, 12 (doze) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove).

ADC ZILLO LORENZETTI

Câmara 
Municipal de 

Lençóis Paulista
Ato da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista n.º 001/2019, “Dispõe 
sobre a nomeação da Comissão 
Julgadora de Licitações”
Ato da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista 
n.º 002/2019, “Dispõe sobre a 
nomeação do Pregoeiro e da 
Equipe de Apoio Permanente, 
prevista no Decreto Executivo 
n.º 326, de 16 de outubro de 
2006”
Ato da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista n.º 003/2019, “Nomeia 
servidora para exercer a função 
de Coordenador de Tesouraria”
 

Mesa Diretora da Câmara 
Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de 
Janeiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 43,50.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 107,20.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 107,20.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de Janeiro de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 256,90.

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 12 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor
Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Mauro Mazzili L06 Q25 
Maria Luiza IV 020 28345/5112 R$166,56

Victor Eduardo de Lima Rua Antonia Cecilia Pavanelli 
Sasso L19 Q O Planalto 022 29377/6787 R$160,00

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 12 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário
Wesley Alexandre Angelico Av. João Paccola L04 Q11 Antonieta 484 11761/2707

Nexus Participações S/C Ltda Rua Benedito dos Santos L14 Q D Grajaú 437 25408/5625
Infratec Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
Rua Antonia Cecilia Pavanelli Sasso L27 

Q O Planalto
426 29385/6979

Caixa Econômica Federal Rua Antonio Tomazzi 10 Baccili 023 6003/1221

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, considerando:
a) QUE existe a necessidade de contratação de professores em caráter temporário para classes/aulas abaixo;
b) QUE a atribuição de classes/aulas da rede municipal de ensino ocorrerá na Secretaria de Educação, sita na Rua 7 de Setembro, 711, Centro, Lençóis Paulista, SP;

      RESOLVE

Convocar os candidatos aprovados em Concurso Público, conforme Edital nº. 03/18, Processo Seletivo nº. 04/17 e Processo Seletivo nº 02/18 (Ensino Fundamental II), 
para Sessão Pública de Atribuição de classes/aulas, com a fi nalidade de contratação temporária, que será realizada nos dias 14/01/19 e 15/01/19 conforme descrição 
abaixo:

Cargo Quantidade aproximada de classes/aulas Data da convocação Horário da 
convocação

Professor de Ensino Fundamental I 16 classes 14/01/2019 14h00

Cargo Quantidade aproximada de classes/aulas Data da convocação Horário da 
convocação

Professor de Educação Especial 01 classe 15/01/2019 8h30
Professor de Educação Infantil II 08 classes 15/01/2019 08h40

Professor de Ensino Fundamental II

 – Arte (08 aulas)

15/01/2019 9h30

 – Português (18 aulas)
 – Inglês (22 aulas)
 – Ciências (66 aulas)
 – Educação Física (62 aulas)
 – Matemática (66 aulas)
 – Geografi a (63 aulas)
 – História (66 aulas)

As atribuições de classes/aulas para o decorrer do ano letivo de 2019, ocorrerão na Secretaria Municipal de Educação todas as segundas e quartas-feiras a partir das 
17h30 em Sessão Pública, oportunidade em que será oferecido somente o saldo de classes/aulas eventualmente existente na data da atribuição.

Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente
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BOREBI

MACATUBA

FUTEBOL AMERICANO

CECAP

QUADRA

Esporte
EQUIPE ABENÇOADA
O Vaticano apresentou nesta semana sua primeira equipe esportiva. Entre os 
membros estão padres, freiras, jornalistas, professores universitários, jardineiros, 
farmacêuticos, guardas e funcionários do Museu do Vaticano. Os corredores já estão 
treinando para a primeira competição, a Corrida de Miguel, no dia 20 de janeiro, com 
percurso de 10 quilômetros na região do Estádio Olímpico, em Roma.
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Expressinho estreia contra o time da casa no Regional
Segunda rodada tem três confrontos previstos para amanhã (13)

Elton Laud

O Estádio Municipal Antonio 
Carlos Vaca, na vizinha 
cidade de Borebi, recebe 

neste domingo (13) os jogos da 
segunda rodada da 3ª edição do 
Campeonato Regional de Futebol 
Amador. Os confrontos colocam 
em campo equipes das três cha-
ves da competição, que neste ano 
conta com a participação de 12 
times de oito cidades da região. A 
exemplo da primeira rodada, que 
foi realizada no último domingo 
(6), serão disputadas três partidas.

Às 8h20, pelo Grupo A, o 
XX de Janeiro (Macatuba) faz 
sua estreia diante do Santa Cruz 

(Areiópolis), que vem de derrota 
de 3 a 1 para o Red Bull (Bauru). 
Às 10h20, pelo Grupo B, Borebi e 
Expressinho (Lençóis) entram em 
campo pela primeira vez. Às 15h, 
pelo Grupo C, a equipe sub-20 
de Borebi, que na rodada inau-
gural foi derrotada por 4 a 1 pelo 
Grêmio Cecap (Lençóis), busca 
a recuperação contra o estreante 
SEME (Avaré).

Vale lembrar que na fase ini-
cial os times estão divididos em 
três grupos de quatro, nos quais 
todos se enfrentam entre si na dis-
puta pelas oito vagas para as quar-
tas de final. Além do primeiro e 
segundo de cada chave, avançam 
os dois melhores terceiros coloca-

dos. A definição dos confrontos le-
vará em conta a classificação geral: 
1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º e 4º x 5º. 
Segundo a organização, a final está 
prevista para o dia 10 de março.

O campeonato, promovido 
pela Associação de Árbitros de 
São Manuel e Região (AASMR) 
com apoio da Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) e da 
Prefeitura Municipal de Borebi, 
vai distribuir ao todo R$ 8,8 mil 
em premiações para as melhores 
equipes e destaques: campeão (R$ 
5 mil); vice-campeão (R$ 2,5 mil); 
artilheiro (R$ 300); goleiro menos 
vazado (R$ 300); melhor jogador 
(R$ 300) e melhor trio de arbitra-
gem (R$ 400). CONFRONTO - Expressinho (mangas escuras) encara equipe de Borebi no Campeonato Regional

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Amadeu Artioli recebe quatro jogos neste domingo (13)

Readers realiza seletiva no próximo sábado (19)

Rodada coloca 
em campo quatro 
equipes lençoenses

Interessados devem comparecer à Pista de Atletismo Juracy Cassita a partir das 14h

Elton Laud

Amanhã (13) também é dia 
de futebol em Macatuba. 
Desde o último domingo 

(6) a cidade recebe os jogos do 
Campeonato Regional de Fute-
bol Amador, promovido pela 
Prefeitura Municipal através da 
Secretaria de Esporte, Turismo 
e Lazer. A segunda rodada será 
bem movimentada, com quatro 
jogos válidos pelos Grupos A, B 
e C, todos no Estádio Municipal 

Elton Laud

O Lençóis Paulista Readers 
realiza no próximo sábado 
(19), a partir das 14h, uma 

seletiva para a integração de novos 
atletas ao elenco. Após disputar 
cinco anos seguidos o Campeo-
nato Paulista de Flag Football, o 
time lençoense estará de fora da 
temporada 2019, mas mantém os 
trabalhos em busca de aprimora-
mento técnico para regressar com 
tudo no ano que vem.

Segundo Rafael Augusto Afon-
so, novo head coach do Readers, 
que também atua como quarter-
back, 2019 será um dedicado a 
reconstruir as bases da equipe, que 
não fez uma boa temporada em 
2018, terminando na 14ª colocação 

EM CAMPO - Estádio Amadeu Artioli recebe quatro jogos neste domingo (13)

NOVOS TALENTOS - Readers avalia novos atletas no próximo sábado (19)

Amadeu Artioli.
Abrindo a rodada, às 8h, 

pelo Grupo C, o Grêmio Cecap 
(Lençóis) encara o Renegados 
(Macatuba). Na sequência, às 

10h, pela mesma chave, entram 
em campo Santa Luzia (Lençóis) 
e CSK (Macatuba). Às 14h, pelo 
Grupo B, o Esperantina (Len-
çóis) mede forças com o São 

geral do Caipira Bowl (Conferência 
do Campeonato Paulista que reúne 
as equipes do interior), com apenas 
uma vitória em seis jogos.

“Nossa expectativa para este 

ano é de se reestruturar, fortalecer 
e ganhar experiência; fazer como 
algumas equipes da região fizeram 
para voltar forte para o campe-
onato. Queremos construir uma 

Cristovão (Lençóis). Fechando a 
rodada, às 16h, pelo Grupo A, 
jogam União Ponte Alta (Barra 
Bonita) e União Macatuba.

A competição conta com 
16 equipes de Macatuba, Len-
çóis Paulista e Barra Bonita. 
Na primeira fase, os times 
estão divididos em quatro 
grupos de quatro, nos quais 
todos jogam contra todos. Os 
dois melhores de cada chave 
avançam às quartas de final. 
A decisão do título deve ocor-
rer entre o final de fevereiro e 
o início de março. Além dos 
troféus e medalhas, campeão 
e vice-campeão recebem prê-
mios em dinheiro, de R$ 2 mil 
e R$ 800, respectivamente.

base sólida no Readers”, pontua o 
treinador, que defendeu a equipe 
entre 2014 e 2015, ficou dois anos 
afastado - entre 2016 e 2017 defen-
deu o Agudos Diamonds - e retor-
nou em 2018.

Os interessados em partici-
par da seletiva do Readers devem 
comparecer no sábado (19), às 
14h, à Pista de Atletismo Juracy 
Cassita, no Centro de Lençóis Pau-
lista. Não é necessário ter qual-
quer conhecimento prévio sobre 
a modalidade, apenas disponibi-
lidade para participar dos treina-
mentos, que acontecem nas tardes 
de sábado. Os candidatos devem 
ter, no mínimo 15 anos de idade. 
Todos devem estar com roupas 
adequadas à prática esportiva e, 
preferencialmente de chuteiras. 

Lençóis Paulista recebe 
campeonato de skate
Competição acontece amanhã (13), na 
praça Maria Batista dos Santos

Elton Laud

Lençóis Paulista sedia neste 
domingo (13), a partir das 
9h, a 9ª edição do Cam-

peonato Regional de Skate, que 
deve reunir dezenas de atletas 
de diversas cidades da região. A 
competição, promovida pelo pro-
jeto Skate em Ação, acontece na 
pista da praça Maria Batista dos 
Santos, na Cecap.

Segundo Rangel Norato, res-
ponsável pelo projeto e técnico 
dos atletas lençoenses, o campeo-
nato será disputado em três dife-
rentes categorias: Mirim (quatro 
a 13 anos), Iniciante (acima de 14 
anos) e Amador (livre). Os atletas 

serão julgados por uma banca de 
juízes convidados.

Os interessados em partici-
par podem se inscrever na hora 
do evento. O valor das inscrições 
é R$ 10 para a categoria Mirim e 
R$ 15 para as categorias Inician-
te e Amador. Os três primeiros 
colocados de cada bateria rece-
bem troféus, medalhas e brindes 
dos patrocinadores.

Quem desejar obter outras 
informações pode entrar em con-
tato com a organização através dos 
telefones (14) 9 9883-0826 e (14) 9 
9682-7814. O 9º Campeonato Re-
gional de Skate conta com apoio 
da Secretaria de Esportes e Recre-
ação de Lençóis Paulista.

SKATE EM AÇÃO - Pista da Cecap recebe 9º Campeonato Regional de Skate

Valência e União Ponte Alta estreiam com vitória no Futsal
Equipes levaram a melhor sobre Danados e Borebi; competição segue na terça-feira (15)

Elton Laud

Dois confrontos disputados 
na noite da última terça-
-feira (8) movimentaram 

a segunda rodada do Campe-
onato Regional de Futsal de 
Macatuba. Os jogos, realizados 
no Ginásio do CART (Centro de 
Apoio e Recreação do Trabalha-
dor) João Carlos Hueb, tiveram 
como destaque Valência (Areió-
polis) e União Ponte Alta (Bar-
ra Bonita), que golearam seus 

adversários nos Grupos A e B, 
respectivamente.

Os barra-bonitenses do 
União Ponte Alta levaram a 
melhor sobre a representa-
ção de Borebi, ganhando o 
jogo com tranquilidade, por 

8 a 3. O mesmo aconteceu 
com os areiopolitanos do 
Valência que dominaram a 
partida e derrotaram o com-
binado do Danados pelo pla-
car de 6 a 2. Os autores dos 
gols não tiveram os nomes 

divulgados pela organização.
Na noite de ontem (11) 

seriam disputadas mais duas 
partidas, ambas válidas pelo 
Grupo B. Às 19h, jogariam 
os macatubenses Renegados 
e Esporte Clube Trem; em 

seguida, às 20h, entrariam 
em quadra Sem Surpresas 
(Pederneiras) e União Ponte 
Alta. Os resultados serão pu-
blicados na próxima edição 
impressa do Jornal O ECO, 
na quarta-feira (16).

A competição promovida 
pela Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer da Prefeitura 
Municipal de Macatuba se-
gue com outros três jogos na 
terça-feira (15). Às 19h, pelo 
Grupo A, o Danados enca-
ra o Real City (Jaú); às 20h, 
pelo Grupo B, jogam União 
Ponte Alta e Esporte Clube 
Trem; fechando a noite, às 
21h, novamente pelo Grupo 
A, entram em quadra Atlética 
Futsal (Macatuba) e Valência.

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Galera saboreando 
uma deliciosa pizza 
na Hábil e os        
aniversariantes 
da semana.

Brasil tem primeira 
queda   na taxa de       
reincidência de    
inadimplência 
desde 2015.

B2 B6

EDUCAÇÃO SOCIEDADE

Cuidando dos bichinhos
Projeto de escola estadual de Lençóis Paulista conscientiza alunos sobre a importância de cuidados com os gatos

Flávia Placideli

Animais trazem mui-
tos benefícios para a 
vida humana, sempre 

demonstrando o melhor dos 
sentimentos como amor, cari-
nho e fidelidade, valores que 
vão ao encontro da filosofia 
da Escola Estadual Rubens 
Pietraroia, em Lençóis Pau-
lista. Há cerca de dois anos, 
Aparecida de Fátima Gonçal-
ves, professora de Filosofia 
que leciona há mais de 25 
anos no local, decidiu que 
iria desenvolver um proje-
to para trabalhar em sala de 
aula com os alunos, priori-
zando que o ser humano, por 
ser racional, é responsável 
por todas as outras espécies.

O projeto de Filosofia, que 
recebeu o nome de “Consci-
ência Animal - Proteção aos 
gatos”, surgiu considerando 
que um dos objetivos da dis-
ciplina é a reflexão, perme-
ada pela ação, que visa uma 
sociedade mais humana, justa 
e consciente de suas responsa-
bilidades com todos os seres. 
“O projeto teve como objeti-
vo principal conscientizar os 
alunos sobre a importância de 
reconhecermos o papel fun-
damental de todas as espécies 
do planeta, dos benefícios da 
convivência com os animais e 

pedagógico da escola, a ação 
é fruto de uma realidade que 
vem sendo vivida na cida-
de. “Vemos muito abandono 
animal, falta de cuidados. A 
partir desta constatação, per-
cebemos claramente que pre-
cisamos esclarecer, formar e 
informar os cidadãos em re-
lação a proteção animal”, ex-
plica o diretor, que ressalta o 
foco na juventude. “É nas es-
colas que podemos conversar 
sobre isso. As crianças e os 
jovens que estão em forma-
ção escolar são mais recepti-
vas que os adultos, pois estão 
amadurecendo suas perso-
nalidades e poderão ter um 
olhar diferenciado ao ver um 
animal em situação de maus 
tratos”, pontua.

Hoje, a escola Rubens 
Pietraroia possui um local 
próprio para os gatos e abriga 
12 animais, entre adultos e 
filhotes. “O projeto não tem 
data para acabar, ele será 
contínuo. Mantendo sempre 
essa instrução para alunos 
do Ensino Médio, nós aca-
baremos alcançando todas as 
pessoas ao longo dos anos, le-
vando para toda comunidade 
que abrange nossa escola”, 
ressalta a professora, que 
aproveita para pedir a cola-
boração de toda a comuni-
dade. “Quem tiver interesse 
em adotar algum gatinho ou 
se solidarizar com a causa e 
quiser colaborar de alguma 
forma, toda ajuda é muito 
bem-vinda”, finaliza.

CARINHO E ATENÇÃO

“É nas escolas que 
podemos conversar 
sobre isso. As 
crianças e os 
jovens que estão em 
formação escolar 
são mais receptivas 
que os adultos, pois 
estão amadurecendo 
suas personalidades 
e poderão ter um 
olhar diferenciado 
ao ver um animal em 
situação de maus 
tratos.”
Paulo Rogério de 
Oliveira, diretor

da necessidade de proteger os 
gatos que vivem em nosso am-
biente de trabalho, a escola”, 
explica a professora e idealiza-
dora do projeto, Aparecida de 
Fátima Gonçalves.

A professora destaca que 
em todos esses anos dedicados 
à escola pôde perceber que 
o ambiente sempre prezou 
um lado humano, acolhedor, 
além de preservar um espaço 
verde. A preocupação espe-

cial com os gatos começou 
há cerca de 16 anos, quando 
uma gata prenha prestes a ter 
seus filhotes procurou abrigo 
na escola. “Demos o nome 
a ela de Nina e quando teve 
seus filhotes, que foram doa-
dos, levamos ela para a cas-
tração. Com o apoio da dire-
tora da época, Thaís Jacon, a 
gata Nina se tornou a mascote 
da escola, recebendo carinho 
e sendo cuidada por todos os 

alunos e professores”, conta 
a professora, com pós-gradu-
ação em Antropologia com 
foco na trajetória dos gatos e 
na espécie animal.

Mesmo sendo trabalhado 
apenas na disciplina de Filo-
sofia para o Ensino Médio, o 
projeto também contempla 
um dos objetivos da própria 
escola, que é despertar a 
compreensão de que todas as 
formas de vidas são interde-

pendentes e precisam ser pre-
servadas e valorizadas, levan-
do em consideração que maus 
tratos e abandono de animais, 
sobretudo cães e gatos, tor-
nou-se um problema social e 
de saúde pública, além de ser 
crime, fazendo-se ainda mais 
necessária uma educação vol-
tada para o tema tão relevante 
e urgente no município.

De acordo com Paulo 
Rogério de Oliveira, diretor 

FILOSOFIA DE VIDA - Professora Aparecida de Fátima, que leciona há 
25 anos na escola, incentiva professores para que projeto seja contínuo

CONSCIÊNCIA ANIMAL - Iniciativa conta com apoio de 
professores, alunos e comunidade

ABRIGO - Através do projeto, escola Rubens Pietraroia acolhe 12 gatos, entre adultos e filhotes

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO FOTO: DIVULGAÇÃO
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Geral
OTIMISMO
De acordo com a Sondagem Conjuntural dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, 
os pequenos empresários estão mais otimistas em relação ao futuro da economia do país. 
95% acreditam que o Brasil irá voltar a crescer; outros 66% já veem melhorias. A sondagem 
realizada pela empresa ainda revela que 77% estão otimistas quanto ao crescimento do 
faturamento de suas empresas. Apenas 3,3% dizem estar pessimistas quanto a isso.

ESTUDO

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?

Brasil tem primeira queda na taxa de 
reincidência de inadimplência desde 2015
Idosos se destacaram pelo menor percentual de reincidentes dentro de 
sua faixa etária (38,2%); dados são da Serasa Experian

Da Redação

De acordo com o levanta-
mento da Serasa Experian, 
42,5% dos brasileiros que 

estavam endividados e quitaram 
essas pendências em 2017 volta-
ram a ficar no vermelho. Esta é 
a primeira queda observada na 
taxa de reincidência de dívidas 
em atraso desde 2015 (42,7%). 
A redução é de 1,2 ponto per-
centual em relação ao indicador 
apurado  em 2016 (43,7%). Já na 
segmentação por idade, os dados 
do ano revelaram que os idosos 
(61 anos ou mais) são os menos 
reincidentes (38,2%), enquanto 
que os adultos entre 36 e 40 anos 
concentram a maior parcela de 
pessoas com reincidência de dé-
bitos atrasados (44,5%).

Na composição da amostra-
gem deste estudo, a Serasa Ex-
perian analisou informações de 
sua base de dados referentes so-
mente a CPF (Cadastro de Pes-
soas Físicas) que voltaram a ficar 
negativados após seis meses da 
regularização de uma situação 

de inadimplência anterior, entre 
os anos de 2013 e 2017. Foram 
consideradas pessoas que estão 

com pelo menos uma dívida 
associada ao seu nome, em qual-
quer período de atraso.

Segundo os economistas da 
Serasa, o recuo observado na 
taxa de reincidência de 2017 re-
flete a redução da taxa de juros, 
bem como a sua manutenção 
em patamares reduzidos, o que 
propiciou a brasileiros endi-
vidados o acesso a condições 
mais favoráveis para renegociar 
e quitar suas dívidas. Nesse 
contexto, também se destaca 
um início de reversão da taxa 
de desemprego, ainda que em 
ritmo mais lento do que o espe-
rado, mas que já contribui para 
que mais pessoas possam eli-
minar pendências para retomar 
uma situação de normalidade 
em suas finanças.

METODOLOGIA DO ESTUDO
Para a realização do estudo, 

a Serasa Experian considerou 
informações associadas a mais 
de 76 milhões de CPF que no 
período de 2013 a 2017 tiveram 
dívidas pagas. São considera-
dos como reincidentes aqueles 
que voltam a ter uma nova dí-
vida em até seis meses após a 
regularização de uma situação 
de inadimplência anterior, in-
dependentemente do seu valor 
ou atraso.

QUEDA - Índice de reincidência de inadimplência foi de 
42,5% em 2017, ante 43,7% apurado em 2016

REINCIDÊNCIA POR IDADE
Dentro do total de CPF nega-

tivados analisados, o levantamen-
to da Serasa Experian também 
verificou o percentual de reinci-
dência de inadimplência em cada 
faixa de idade. Em 2017, todos os 
segmentos etários apresentaram 
queda em relação ao indica-
dor de 2016. Aparecem com os 

maiores índices de pessoas que 
voltaram a ficar endividadas em 
2017 os brasileiros entre 36 e 40 
anos (44,5%) e entre 30 e 35 anos 
(44,2%). Em contraposição a esse 
resultado, os dados apontaram 
a redução entre os idosos, que 
responderam pela menor parti-
cipação de reincidentes (38,2%). 
Confira na tabela ao lado.

REINCIDÊNCIA POR REGIÕES
De acordo com o estudo da 

Serasa Experian, o Norte do Brasil 
se destaca com a maior queda de 
reincidentes, de 6,1 pontos per-
centuais em 2017 - 37,9% frente a 
44,0% de 2016. Também apresen-
taram retrocessos em seus respec-
tivos resultados no ano retrasado 
o Sudeste e o Nordeste. Embora 
tenha apresentado diminuição, 
o Nordeste se destacou em 2017 

com o maior percentual de reinci-
dentes em sua região (45,1%).

Outras duas regiões tiveram 
alta de reincidência de dívidas 
em aberto após seis meses de re-
gularização do débito anterior. O 
Centro-Oeste registrou o avanço 
mais acentuado, de 1,9 ponto 
percentual no resultado de 2017 - 
42,6% frente a 40,7% de 2016. Já 
o indicador do Sul subiu 0,2 ponto 
percentual na comparação entre 

REINCIDÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA POR IDADE

Faixa etária 2017 2016 2015 2014 2013
18 a 25 anos 43,8% 44,4% 43,2% 43,7% 44,2%
26 a 30 anos 43,3% 44,5% 43,9% 43,0% 42,4%
31 a 35 anos 44,2% 45,6% 44,8% 43,5% 42,6%
36 a 40 anos 44,5% 45,9% 45,0% 43,3% 42,1%
41 a 50 anos 43,6% 44,9% 43,7% 41,5% 40,5%
51 a 60 anos 41,2% 42,4% 41,1% 39,0% 38,4%

61 anos ou mais 38,2% 39,0% 37,5% 35,6% 36,2%

REINCIDÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA POR REGIÃO

Região 2017 2016 2015 2014 2013
Norte 37,9% 44,0% 42,0% 42,4% 43,7%

Nordeste 45,1% 47,5% 46,0% 43,0% 43,6%
Centro-Oeste 42,6% 40,7% 42,6% 42,2% 40,8%

Sul 42,7% 43,5% 41,3% 40,8% 39,7%
Sudeste 39,0% 38,8% 40,8% 39,2% 38,7%

os mesmos anos. Confira a tabela 
completa abaixo.

ESTADOS
O levantamento da Sera-

sa Experian identificou que 
Mato Grosso (49,2%), Alagoas 
(48,7%) e Paraíba (47,8%) fo-
ram os Estados brasileiros que 
se destacaram pelas maiores ta-
xas de reincidência de CPFs ne-
gativados em 2017. Mato Gros-

so do Sul (32,9%), Pará (34,5%, 
e Amazonas (34,9%), foram os 
que tiveram menos índice de 

reincidência. O estado de São 
Paulo registrou reincidência de 
inadimplência de 46%.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGILI LTZ Easytronic 
1.4, ano 2014, preto, 
completo, câmbio e piloto 
automáticos e shifters 
(troca de marcha borbo-
leta) 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.

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

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

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

VENDO 01 Caminhão 
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 metálico, 2º dono, 
muito conservado, 
todas as revisões feitas 
na concessionária. 
Valor R$ 40.000,00. Tra-
tar: (14) 98116-5271

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

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

C4 PALLAS preto 
2008 4 pneus novos, 
2º dono documenta-
ção 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 
+ AIRBAG e ABS. 
Tratar: (14) 99103-7787 
(WhatsApp)

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

ASTRA SEDAN 2.0 
Advantage 2007 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 
condicionado, 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 pre-
to 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 comple-
to, 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 veículos 
(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

PERUA ECO Sport  
ano 2013, modelo 
2014, 83 mil km, com 
sistema de som, roda 
de liga leve, pintura 
prata metálica, 
câmbio automático, 
4 pneus continen-
tal novos.- Valor 
45.500,00. Tratar: (14) 
99735-4017 ou (14) 
3263-0818 

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

FIAT PALIO Essence 
Flex 1.6 16v 4 portas, 
37.083 km, completo, 
ar condicionado, 
direção hidráulica, 
computador de bordo, 
rodas de liga leve, 
farol de neblina, 
controle do volante, 
sim original. Manual, 
chave reserva, veículo 
sem passagem de 
leilão ou sinistro. – R$ 
35.500,00 á vista não 
aceita troca, única 
dona. Tratar: (14) 
99878-0373  

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROCHA SERRALHE-
RIA - Portões bascu-
lantes, portas, vitrôs, 
esquadrias metálicas 
em geral, faça um 
orçamento. Tratar na 
R: Paraná, s/n Jardim 
Cruzeiro ou no tele-
fone (14) 3263-5428/ 
9.9724-0188 com João 
Sérgio Rocha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOÃO PAULO (Maca.) 
– 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



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

FESTAS

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

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

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

PRECISANDO 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, pisci-
na e pinturas em geral. 
AV: Dante Andreoli 
nº 365-Monte Azul. 
Tratar com Waldyr (14) 
99815-4447 ou (14) 
98106-0858

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes revestido 
em chapas de alumínio 
– estruturas e esqua-
drilhas 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 orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. Tratar: 
08007794100 ou (14) 
99650-3279

ACADEMIA DE judô 
AKI – Rua: Rio Grande 
do Sul nº 340 Vila Cru-
zeiro / 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 
ANTENAS – 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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEY FRANGO 
assado, dentro do 
Varejão. Temos frango 
recheado, costela, per-
nil, 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 BETO-
NEIRAS - 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 UTEN-
SÍLIOS rústicos do 
Cateretê Bar, ver e 
negociar. Tratar c/ 
Nivaldo Bispo (14) 
99761-1693.

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

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

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

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

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

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

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 Nor-
te – 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

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

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

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

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

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

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

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

JD 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. 
Tratar (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

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

VENDO CASA que foi 
demolida feita outra 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APTO PORTAL de 
Lençóes 02 dorm, sen-
do 01 suíte, armário 
embutido na suíte.02 
vagas de garagem. 
área de lazer com 
piscina! aceita fi nan-
ciamento! consult 
imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

TERRENOS
VENDA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

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

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

CHÁCARA ENGE-
NHO c/ salão p/ 
casamentos, bodas, 
aniversários, for-
maturas, confrater-
nizações 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

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

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

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

CASA - Agua de 
Santa Barbara - 
toda mobiliada p/ 
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 so-
mente com o afi ador 
tratar direto com a 
proprietária. Fone 
(14) 99865-4330

APARTAMENTO 
JACARANDÁ 
(duplex) com 05 
dormitórios, (01 com 
suíte, 03 com armá-
rios), 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.

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 inclu-
so, direto com o 
proprietário – última 
unidade - AV João 
Paccola, 1255 - Tel 
whats (14) 99614-
3191.

CASA FUNDOS - Vl 
Éden - dorm, sala/
coz, banh, area de 
serv. R$ 500,00 
Ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02227

QUITINETE - Cen-
tro - 1 sala ampla c/ 
balcão d coz, 1 banh, 
lavand coletiva. 
R$ 550,00  Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02391

CASA - Centro - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 
1 copa, 1 lavand, 
1 banh, gar cob. 
R$ 1200,00 ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02445

APARTAMENTO 
- Centro - 3 dorm, 
1 suite, 2 banh, 1 
sala visita, 1 copa, 
1 coz, 2 vagas na 
gar, R$ 1800,00 
Ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02558

ALUGO SALA para 
consultório médico 
ou escritório na R: 
XV de Novembro, 
1242, R$ 500,00. 
Tratar (14) 98123-
6444)

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

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

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 (What-
sApp) ou www.
imobiliari21lp.com.
br Cód 02105

PRÉDIO COMER-
CIAL - PQ Elizabeth 
- piso superior: 1 coz 
peq, 1 sala ampla, 1 
lavand, 1 banh; par-
te inferior: 1 recep-
ção, 2  sala, 1 banh 
adaptado, 1 banh 
normal. R$ 1400,00 
ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ouwww.
imobiliari21lp.com.
br Cód 02333

SALA COMER-
CIAL - Antonieta - 1 
sala ampla, 1 banh, 
excelent localização. 
R$ 500,00 ligue 
p/3263-0021/99728-
1313(WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02354

SALÃO PARA Festa - 
Ubirama - ampla sala 
p/ recepção, 2 banh, 
piscina, churrasq. 
R$ 900,00 dia ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02369

SALÃO COMER-
CIAL - Centro - sala 
ampla, 2 banh c/ 
vários sanitários. R$ 
3300,00 ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02377

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala ampla, 
2 banh adap, excelent 
localização. R$ 
1000,00 ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02390

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala ampla 
com elevador, 1 banh, 
prox a prefeitura. R$ 
2.200,00 ligue p/3263 
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02418

SALA PARTICULAR 
(CLINICA) - Centro - 1 
sala c/ 1 pia (clinica 
conta c/ recepção, 
banheiro adaptado, 
estacionamento. R$ 
660,00 + cond ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02420

SALA COMERCIAL 
- Villa Capoani - 1 
sala, 1 banh, 1 area de 
serv. R$ 550,00 Ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02427

SALA COMERCIAL 
- Rondon - 5 salas, 1 
coz, 2 banh, 1 lavand, 
excelente localização. 
R$ 3300,00 ligue 
p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02469

SALA COMERCIAL 
- Centro - 4 salas, 1 
coz, 1 banh, exce-
lent localização. R$ 
2750,00 ligue p/3263-
0021/99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02547

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

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

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

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

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

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

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

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 CHÁ-
CARA. Tratar (14) 
99653-1140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE TERRE-
NO no bairro Maria 
Luiza I murado, 
plano – valor R$ 
105mil. Tratar: (14) 
99712-0847

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVO CICLO  
Célio Alves fez 
aniversário ontem 
(11) e recebeu 
felicitações dos 
amigos e familia-
res, especialmente 
da esposa Adriana. 
Saúde e paz!

DOSE DUPLA  
Os irmãos Mirela e 
Rafael aniversaria-
ram na quarta-feira 
(9) e receberam 
os parabéns de 
toda a família 
Dias dos Santos. 
Felicidades!

Tais e Jeniffer, na Cia da Esfiha

Jailson e Rael, na Pizzaria Hábil 

Lucilaine e Vanderlei, na Cia da Esfiha 

Luiz, Tubinho e Rafael, na Cia da Esfiha

William e Gislaine, na Pizzaria Hábil 

Luiz Felipe, Adiley e Alana, na Cia da Esfiha

Valeria e Carlos, na Pizzaria Hábil

Mariana, Lilian e Ana Clara, na Cia da Esfiha

Thais, Caroline e Lorena, na Pizzaria Hábil
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Muito agito e alto astral na noite lençoense. 
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

DIA DE FESTA - Bruno Leite completa mais um 
ano de vida hoje (12) e festeja ao lado dos amigos 
e familiares. Parabéns!

IDADE NOVA - Alessandra Bueno Turcarelli 
aniversariou ontem (11) e comemorou com a 
família e os amigos. Muitas alegrias!

MAIS UMA PRIMAVERA - Silvana Bueno 
aniversariou ontem (11) e recebeu o carinho 
dos familiares e amigos. Tudo de bom!
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