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Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

DOMINGO, 20/01
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

SÁBADO, 19/01

33ºC 31ºC
UR UR98% 95%

55%44%21ºC 22ºC

Surto de dengue 
cresce em Agudos 
e acende alerta em 
cidades da região
Cidade vizinha já registrou 48 infecções apenas no início 
deste ano; Lençóis confi rmou o primeiro caso positivo

APREENSÃO

PM recupera 
objetos furtados 
em Lençóis

Na madrugada dessa sexta-feira 
(18), uma equipe da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista recuperou obje-
tos que haviam sido furtados de um 
estabelecimento comercial no Jar-
dim Bela Vista. Os autores do furto, 
um deles menor de idade, foram en-
contrados e presos pouco tempo de-
pois. Os produtos foram localizados 
no interior de duas casas das vilas 
Cachoeirinha e Paccola. A3

CONDENADO

Foragido da 
Justiça é preso
no Primavera

A Polícia Militar prendeu um 
homem na madrugada de ontem 
(18), no Jardim Primavera. O in-
divíduo foi abordado na Avenida 
Antonio Segala, por volta das 4h, e 
conduzido à Delegacia de Polícia, 
onde verifi cou-se a existência de um 
mandado de prisão em seus nome. 
O delegado de plantão determinou 
a prisão e manteve o indivíduo pre-
so, à disposição da Justiça. A3

Quatro anos após enfrentarem 
a pior epidemia de dengue da his-
tória, com quase 2,5 mil casos con-
fi rmados, as cidades da área de co-
bertura do Jornal O ECO (Lençóis 
Paulista, Pederneiras, Agudos, Ma-
catuba, Areiópolis e Borebi) iniciam 
2019 em estado de alerta por conta 
do possível risco de um novo surto. 
A preocupação se dá em decorrên-
cia da situação delicada registrada 
na cidade de Agudos, que apenas 
nos primeiros dias do ano já con-
fi rmou 48 casos positivos. De acor-
do com as informações fornecidas 
pela Coordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica de Agudos, ligada 
à Secretaria de Saúde, até a última 
quinta-feira (17) foram notifi cados 
94 casos suspeitos de dengue no 

município. Dos 50 exames que já 
haviam tido o resultado divulgado 
até o momento do levantamento, 48 
atestaram positivo para a infecção 
pelo vírus, todos autóctones (contra-
ídos no próprio município). Outros 
44 exames ainda aguardam pelo 
resultado do Instituto Adolfo Lutz. 
Além de Agudos, Lençóis Paulista 
também teve um caso de dengue 
confi rmado neste ano, porém, im-
portado. A infecção ocorreu duran-
te a viagem do paciente, morador 
do Jardim Maria Luiza I, à cidade 
de São Paulo. Até na quinta-feira 
haviam sido notifi cados cinco casos 
suspeitos na cidade. Três exames de-
ram negativo, o outro ainda aguarda 
pelo resultado, que deve ser divul-
gado nos próximos dias. A5

O Fusca faz parte da história 
de diversos países do 

mundo, especialmente do 
Brasil, por isso, recebeu 

um dia especialmente em 
sua homenagem: o Dia 

Nacional do Fusca, que será 
comemorado amanhã (20). Os 

apaixonados pelo modelo, 
que, muitas vezes, acabam 

se tornando colecionadores, 
geralmente não medem 
esforços para que seus 

carros fi quem impecáveis. 
Em Lençóis Paulista residem 

muitos deles, como Isaias 
Rando Júnior. Confi ra!

PAIXÃO  
por Fusca

B1
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NOVAS TURMAS

Casa da Cultura 
abre mais de 600 
vagas para cursos

A Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis Paulista, 
inicia no dia 7 de fevereiro, a partir 
das 8h, o período de inscrições para os 
cursos que serão oferecidos no primei-
ro semestre deste ano. Ao todo serão 
disponibilizadas 636 vagas em mais de 
20 cursos nas áreas de música, dança 
e teatro. Todos são gratuitos, mas as 
vagas são limitadas e serão preenchi-
das por ordem de chegada. A7

FUTEBOL AMERICANO

Hoje tem seletiva 
do Readers na 
Pista de Atletismo

O Lençóis Paulista Readers rea-
liza neste sábado (19), a partir das 
14h, uma seletiva para a integração 
de novos atletas ao elenco. Após 
disputar cinco anos seguidos o 
Campeonato Paulista de Flag Foot-
ball, o time lençoense estará de fora 
da temporada 2019, mas mantém 
os trabalhos em busca de aprimo-
ramento técnico para regressar com 
tudo no ano que vem. A8

NEGÓCIOS S/A

Efac amplia venda 
de produtos de sua
linha de cosméticos

A Efac iniciou 2019 investindo 
forte na comercialização de sua linha 
exclusiva de cosméticos. Lançados no 
ano passado, os produtos da linha Efac 
For Professionals, que até então só po-
diam ser adquiridos pelo e-commerce 
ou diretamente nas unidades franque-
adas, agora estão à venda em diversos 
estabelecimentos de Lençóis Paulista, 
Pederneiras, São Manuel, Agudos, 
Barra Bonita, Macatuba e Bariri. B2

PREVENÇÃO

Defesa Civil 
realiza teste na 
Vila Contente

A Defesa Civil de Lençóis Pau-
lista, com o apoio do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos) e equi-
pes da Prefeitura Municipal realizou 
nesta semana um teste do dispositivo 
de combate a alagamentos na Vila 
Contente. O objetivo foi verifi car se 
as bombas, que servem para retirar a 
água empoçada da rua e jogar dentro 
do Córrego Corvo Branco, estavam 
funcionando adequadamente. A4

RELIGIÃO

Agudos comemora
dia de São Paulo A4
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Opinião
PARA PENSAR
 “Torne-se comum e você 

será extraordinário; tente se 
tornar extraordinário e você 
continuará sendo comum”

Osho

FRASE
 “Estamos realizando visitas casa a casa nos pontos mais críticos, realizando o 

bloqueio nas áreas com casos confi rmados e tentando conscientizar a população 
da importância de combater os focos”

Joseval Aparecido de Morais, coordenador de Vigilância Sanitária e Controle de 
Vetores, sobre casos de dengue registrados em Agudos
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Dengue: uma questão
de educação

O Brasil e os brasileiros con-
vivem há algumas déca-
das com o mosquito Aedes 

aegypti, um terrível inimigo que 
transmite doenças graves como 
a dengue, a febre chikungunya e 
o zika vírus, além da febre ama-
rela em seu ciclo urbano, apesar 
de não haver registros deste 
caso desde 1942.

O problema se apresenta 
como algo sem solução. A epi-
demia parece aumentar a cada 
ano que passa, mesmo com 
governos federais, estaduais e 
municipais investindo alto em 
inúmeras campanhas de cons-
cientização, mutirões de comba-
te aos criadouros dos mosquitos 
e outras ações.

Mas, se existe tanto esfor-
ço para combater o mosquito, 
o que falta para acabar ou, pelo 
menos, minimizar de forma con-
tundente este problema? A res-

posta é educação. O aumento 
frequente da incidência de 
casos de dengue - e outras 

doenças relacionadas ao 
Aedes aegypti - no país se 
deve, principalmente, à falta 
de educação de todos nós, 
cidadãos.

Se todos fi zessem sua 
parte, dentro de suas pró-
prias casas, isso sequer te-
ria se tornado um problema 

algum dia. Se cada um tivesse a 
‘sensibilidade’ de cuidar do que 
é seu o mosquito jamais ganha-
ria tanto espaço. Não adianta 
cobrar do poder público. Não 
sem antes fazer sua própria par-
te. Simples assim.

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, a maior parte dos 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti são encontrados em 
residências da área urbana. Isso 
mesmo. A maior parcela de tudo 
o que dá origem ao problema 
em questão está em nossas ca-
sas, ‘debaixo de nosso nariz’. O 
que fazemos? Nada!

Saúde pública é, sim, res-
ponsabilidade do poder públi-
co. Logo, a dengue também é. 
Ocorre que a responsabilidade 
não é apenas dos governantes. 
Pensar coletivamente é enten-
der que a negligência cometida 
por você pode não trazer con-
sequências apenas a você. Ali-
ás, muitas vezes, as consequ-
ências sequer chegam a afetar 
os inconsequentes.

Talvez erradicar de vez a 
dengue do país seja algo impos-
sível diante de tantos fatores 
que precisam ser considerados. 
Porém, reduzir absurdamente os 
índices de contágio é ‘apenas’ 
uma questão de educação, sem 
sombra de dúvidas.

INQUÉRITO
Em dezembro do ano 

passado foram instau-
rados 22 procedimentos 
para apurar o caso, que 
envolve servidores públi-
cos e políticos. As inves-
tigações estavam sendo 
conduzidas pela promo-
toria fluminense já que 
Flávio Bolsonaro e os ou-
tros 21 políticos atuavam 
na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj). Fabrício 
Queiroz, um dos alvos da 
investigação, é ex-as-
sessor do senador eleito, 
que exercia o mandato 
de deputado estadual.

FORO PRIVILEGIADO
A defesa de Flávio Bol-

sonaro alegou em pedido 
ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal), que o par-
lamentar, que assumirá 
o cargo de senador em 
fevereiro, tem foro privi-
legiado e que a Corte pre-
cisaria analisar a quem 
caberia investigar o caso. 
O pedido foi para as mãos 
de Luiz Fux, responsável 
pelo plantão do STF, que 
está em recesso. Na quin-
ta-feira (17), ele anunciou 
que suspenderia proviso-
riamente o procedimento 
investigatório.

NA FILA
Em seu parecer, Fux 

entendeu que caberia ao 
ministro relator do caso, 
Marco Aurélio Mello, de-
cidir sobre a situação es-
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Excesso na abertura dos critérios 
para posse de armas e seus riscos

Felipe Heringer Roxo da Motta
professor do curso de Direito
do Centro Universitário
Internacional Uninter

O Decreto 9685/2019 al-
tera alguns dispositivos 
do Decreto 5123/2004 – 

que regula a aplicação da Lei 
10826/2003 (Estatuto do Desar-
mamento). Diversos pontos po-
dem ser objeto de análise, mas 
aqui reservaremos o comentário 
para apenas dois incisos (III e 
IV do art. 12, § 7º) do Decreto, 
os quais têm o efeito prático de 
permitir, em tese, a qualquer 
pessoa pleitear a posse de arma 
de fogo. Até então, o requisito 
mais difícil de preencher era a 
demonstração de “efetiva ne-
cessidade” para se ter em casa 
uma arma. A partir de agora, 
considera-se efetiva necessi-
dade, dentre outros, residir em 
zona rural ou residir em zona 
urbana em estado com determi-
nado índice anual de homicídio.

O primeiro guarda um risco 
social muito grande. Os confl itos 
em torno da distribuição de ter-
ras lidam com nuanças comple-
xas. Muito mais do que a sim-
plifi cação polarizada das redes 
sociais, são questões referentes 
à distribuição de terras, política 
de reforma agrária, direito de 
(e à) propriedade e sua função 
social. Diante do baixo interesse 
político por tocar em pauta tão 
delicada, muitos movimentos 
populares encontram na ocu-
pação de terras um mecanis-
mo para gerar pressão política. 
Com a abertura para armar os 
proprietários de terra (que mui-
tas vezes já o faziam, apesar 
da proibição legal), os confl itos 
agrários podem se tornar ainda 
mais letais. Se isso acontecer, 
corremos o risco de caminhar 
para uma de duas possibilida-
des: os integrantes dos movi-
mentos podem reagir agravan-
do a violência nas ocupações 
(isso gera um círculo vicioso de 
incremento da reação violen-
ta), o que permite aprofundar 

a criminalização daqueles; ou 
desmobilizar de forma sensível 
a luta pela distribuição de terras 
e paralisar a política de reforma 
agrária prevista na Constituição.

Com relação ao segundo, a 
indicação de um requisito cumu-
lativo (residir em região urbana 
e UF com determinado índice de 
homicídio) pode parecer salutar, 
mas o critério é efetivamente 
vazio. O relatório do IPEA men-
cionado no texto do Decreto 
aponta que todas as Unidades 
da Federação possuem índice 
registrado de homicídio acima 
de 10 por 100 mil (São Paulo é 
detentor da menor taxa – 10,9). 
Como não há, no relatório, um 
levantamento por Município, a 
norma usa como referência a 
estatística estadual. Eis aí a in-
sanidade do critério: todos os 
Estados têm índices superiores 
ao referido no texto normativo, 
logo todas as áreas urbanas no 
Brasil se enquadram no requisi-
to.

Apenas com esses dois inci-
sos, o requisito da “efetiva ne-
cessidade” se aplica para todos 
os que residem em área urbana 
ou rural – o que signifi ca es-
sencialmente todo o residente 
no Brasil. O principal limite que 
resta é o econômico: os custos 
de armas, cursos e demais for-
malidades são proibitivos para a 
maior parte da população.

Em síntese, por meio do De-
creto, temos o esvaziamento 
unilateral da Lei 10826/2003, 
cujo efeito prático é um retorno 
à forma anteriormente vigente. 
Isso é institucionalmente pe-
rigoso, pois, indiretamente, o 
Poder Executivo neutraliza uma 
decisão que compete ao Legis-
lativo. Em segundo lugar, pavi-
menta um caminho de grandes 
riscos aos confl itos fundiários 
rurais no Brasil. A tendência é 
perniciosa em todos os cená-
rios: aumento da letalidade no 
campo, mais abertura para cri-
minalização dos movimentos 
sociais e anulação da pauta da 
reforma agrária.

também foi solicitada 
nesta semana pelos ad-
vogados do filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro. A 
resposta, porém, só será 
defensivamente conheci-
da daqui a 13 dias.

CONTRADIÇÃO
Algo interessante 

para se destacar neste 
caso e na repercussão 
que ele teve, indepen-
dentemente do resulta-
do das investigações, é 
a atitude tomada pelo 
filho do presidente, que 
contraria o discurso eco-
ado por toda a família ao 
longo dos últimos me-
ses, talvez anos: o de ser 
absolutamente contra ao 
tal do foro privilegiado, 
sempre visto como uma 
artimanha para retardar 
investigações de caso 
de corrupção.

PIMENTA NOS OLHOS...
Não foram poucas as 

vezes que Flávio, seus ir-
mãos Eduardo (deputado 
federal por São Paulo) e 
Carlos (vereador no Rio 
de Janeiro) e o próprio 
Jair Bolsonaro criticaram 
publicamente colegas 
políticos que fizeram uso 
do benefício para driblar 
a Justiça. Isso quando não 
comemoraram a trans-
ferência de processos 
de adversários políticos 
para a primeira instância. 
Pimenta nos olhos dos 
outros é refresco.

pecífica da apuração e 
que, portanto, a investi-
gação deveria aguardar 
uma decisão de seu cole-
ga, que retorna do reces-
so no dia 1º de fevereiro. 
Na manhã dessa sexta-
-feira (18), Mello, por sua 
vez, disse a um veículo 
da grande imprensa que 
vai assinar a decisão so-
bre o caso já em seu pri-
meiro dia de trabalho.

NO LIXO
Ainda sobre o assunto, 

o ministro antecipou que 
não haverá novidades em 
relação ao que tem feito 
com casos semelhantes. 
“O Supremo não pode va-
riar, dando um no cravo 
outro na ferradura. Pro-
cesso não tem capa, tem 
conteúdo. Tenho negado 
seguimento a reclama-
ções assim, remetendo 
ao lixo. Não é antecipa-
ção de decisão. É só co-
erência com o que, até 
aqui, fi z”, afi rmou o mi-
nistro, que em decisões 
anteriores tem rejeitado 
liminares parecidas.

SEM ABERTURA
Além de sinalizar que 

não deve acolher o pe-
dido feito pela defesa 
de Flávio Bolsonaro, o 
ministro Marco Aurélio 
Mello também indicou 
que pode negar a anu-
lação de provas colhidas 
pelo Ministério Público 
do Rio de Janeiro, que 

CASO QUEIROZ
O grande assunto da se-

mana na esfera política foi 
a estratégia de Flávio Bol-
sonaro (PSL), senador elei-
to pelo Rio de Janeiro, fi lho 
mais velho do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), para barrar 
as investigações do chama-
do “Caso Queiroz”, no qual 
o Ministério Público carioca 
apura diversas movimenta-
ções fi nanceiras que foram 
consideradas atípicas pelo 
Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (Coaf).
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APREENSÃO

FURTOCONDENADO

Polícia
JAÚ
Uma travesti de 23 anos levou uma facada no pescoço após se recusar a fazer um programa. A 
ocorrência foi registrada no início da madrugada da última quarta-feira (16), em uma praça de Jaú. 
A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-
Socorro da Santa Casa, onde foi medicada. O autor foi detido por policiais militares em sua residência 
e conduzido à delegacia, onde confessou o crime, mas foi liberado após prestar depoimento.

A3

A Ação da Cidadania comunica que devido a reforma 
está atendendo na rua Ignácio Anselmo, s/n, (descen-

do a Drogalar) antiga Casa do Artesão.

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

 1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE FUN-
CIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: SAMARA APARECIDA BERNARDO 37978384845
END: RUA JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA, 185
CEVS: 350360401-561-000216-1-0
DATA DE VALIDADE: 17/08/2019

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - SAMU
END: RUA VEREADOR IGNACIO LEITE, 1811
CEVS: 350360401-862-00002-1-3
DATA DE VALIDADE: 03/12/2019

RAZÃO SOCIAL: NUELI MARTINS FERREIRA 07897852857
END: RUA IZALTINO FRANCISCO DOS SANTOS, 25
CEVS: 350360401-960-000087-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NUELI MARTINS FERREIRA
CPF: 078.978.52857
DATA DE VALIDADE: 22/11/2019

RAZÃO SOCIAL: BEATRIZ DE CASSIA DE ANDRADE DOS SANTOS 
39037464874
END: RUA UM,  89
CEVS: 350360401-472-000047-1-5
DATA DE VALIDADE: 22/11/2019

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS/TÉCNICOS ASSUMEM 
CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTI-
CAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, 
RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRI-
MENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO 
CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

AREIÓPOLIS, 16 DE JANEIRO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai-
xo identificado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, no Instituto de Pre-
vidência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM e informa que o não com-
parecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2018
Cargo: Advogado
Local: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, sito 
a Rua Carlos Trecenti nº. 105, Centro, Lençóis Paulista – SP.
Data: 22 de Janeiro de 2019
Horário: 14h30
Jornada Semanal – 20 horas – Segunda a Sexta-feira das 13:00 às 17:00 
horas.

01 – Edemilson Antonio Barbosa

Lençóis Paulista, 18 de Janeiro de 2019.

Antonio Marcos Martins
Diretor Executivo – IPREM

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Lençóis Paulista
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro

Lençóis Paulista - SP
Lençóis Paulista

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

 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

JOÃO VICTOR LIMA e LORENA ELOISA DAMAZIO ROSA, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, servidor público municipal, 
nascido em Bauru - SP, aos 06/09/1992, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, filho de SOLANGE SILVA LIMA; e a pretendente: nacio-
nalidade brasileira, solteira, autônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 28/07/1998, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
ANÉSIO DA SILVA ROSA e de SANDRA REGINA DAMAZIO ROSA.

ANDERSON DE ABREU CAMPESATO e JOSIANA APARECIDA 
MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convi-
vente em união estável, técnico de carne, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 19/10/1984, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
ANTONIO CARLOS CAMPESATO e de MARIA APARECIDA SILVEI-
RA DE ABREU CAMPESATO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, convivente em união estável, pedagoga, nascida em Pederneiras - 
SP, aos 20/03/1977, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha 
de ALCIDES MARTINS e de DIVA DE FÁTIMA PIMENTEL MARTINS.

 
JOSÉ PAULO NUNES e CRISTIANE DE LIMA, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em união estável, motorista, 
nascido em Pederneiras - SP, aos 18/04/1969, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, filho de JUVILIANO NUNES e de RITA RIBEIRO 
NUNES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em 
união estável, auxiliar de cozinha, nascida em Igaraçu do Tietê - SP, aos 
08/11/1975, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de BE-
NEDITO BENTO DE LIMA e de CLEUSA DE LIMA.

 
ROGÉRIO PEREIRA e PATRÍCIA RAULLI AIÇA MONTEIRO, sendo 

o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em união está-
vel, isolador térmico, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 07/09/1981, resi-
dente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de MARIA APARECIDA 
PEREIRA DE PAULA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
convivente em união estável, do lar, nascida em Mineiros do Tietê - SP, aos 
22/03/1990, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ELOY 
MONTEIRO DA SILVA e de SÔNIA MARIA RAULLI AIÇA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume

e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 17 de janeiro de 2019.

O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai-
xo identificado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, na Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.
Edital: 02/2017
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista – SP.
Data: 21 de janeiro de 2019
Horário: 14h00

01 – Stefanya Angélico Marques

Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais nº 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu-
nicipal 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, 19 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro 
imobiliário Valor

Antonio 
Francisco Leite

Rua Vinte e Oito de 
Abril L Q Centro 037 31271/6718 R$193,60

Arnaldo Roberto 
de Castro

Rua Marcilio 
Minetto L08 Q S 
Grajaú

038 25964/6127 R$212,72

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Marcilio 
Minetto L15 Q S 
Grajaú

038 25971/6341 R$212,72

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Marcilio 
Minetto L16 Q S 
Grajaú

038 25972/5528 R$212,72

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Armando 
Paccola L13 Q K 
Grajaú

039 25680/5851 R$200,00

Gerson 
Giacomini

Rua Lidio Bosi L02 
Q D Humaitá 040 5741/527 R$690,00

Polícia Militar recupera objetos 
furtados em Lençóis Paulista

Estabelecimento comercial 
é alvo de furto no Centro

Foragido da Justiça é preso 
no Jardim Primavera

Na ação, dois 
indivíduos foram 
presos, um deles 
menor de idade

Ladrão entrou no local e subtraiu um celular 
que estava em cima da mesa da gerente

Ocorrência foi 
registrada na 
madrugada dessa 
sexta-feira (18)

Flávia Placideli

Na madrugada dessa sexta-
-feira (18), uma equipe da 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista, prendeu um homem 
contra o qual existia um manda-
do de prisão. O indivíduo foi en-
contrado na Avenida Antonio Se-
gala, no Jardim Primavera, onde 
reside. A ocorrência foi registrada 
por volta das 4h.

Segundo informações do Bo-
letim de Ocorrência, a equipe 
da 5ª Cia da Polícia Militar de 
Lençóis Paulista realizava um pa-

Flávia Placideli

Na tarde da última 
quinta-feira (17), um 
estabelecimento co-

mercial localizado no Centro 
de Lençóis Paulista foi alvo 
da ação de um indivíduo que 
entrou no local e furtou um 
aparelho de telefone celular. 
A ação foi registrada por uma 
câmera de monitoramento. 
Até o fechamento desta edi-
ção, o indivíduo não havia 
sido localizado.

Segundo consta no Bole-
tim de Ocorrência registrado 
na 5ª Cia da Polícia Mili-
tar, uma funcionária de um 
estabelecimento comercial 
localizado na Rua Quinze de 
Novembro, no Centro, rela-
tou que um indivíduo de cor 
branca, magro e vestindo ca-
miseta branca e boné laranja 
entrou no local e se dirigiu 

até o bebedouro que fica ao 
lado da sala da gerente. E 
que, após tomar água, o mes-
mo se agachou e estendeu a 
mão pegando algo da mesa.

Minutos depois, a fun-
cionária percebeu que o 
aparelho celular da empresa 
havia sumido. Como o local 
conta com câmeras de mo-
nitoramento, toda ação do 
suspeito foi registrada e pôde 
ser constatado que o referi-
do indivíduo pegou o celular 
que estava em cima da mesa 
da gerente e saiu do local.

Após deixar o local, o 
sentido em que ele tomou 
não foi registrado pela câ-
mera. A Polícia Militar 
registrou a ocorrência do 
furto ao estabelecimento 
comercial. Porém até o fe-
chamento desta edição, o la-
drão, nem mesmo o celular 
foram localizados.

APREENSÃO - Produtos 
furtados foram recolhidos 
à Delegacia de Polícia de 
Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Na madrugada dessa sexta-
-feira (18), uma equipe da 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista recuperou objetos que ha-
viam sido furtados de um estabele-
cimento comercial no Jardim Bela 
Vista. Os autores do furto, um deles 
menor de idade, foram encontrados 
pouco tempo depois próximo ao lo-
cal do furto. Os produtos foram lo-
calizados no interior de duas casas 
das vilas Cachoeirinha e Paccola.

Por volta das 5h da sexta-feira, 
uma equipe da 5ª Cia de Polícia 
Militar, comandada pelo tenente 
Rodrigo José Franco, recebeu uma 
denúncia de que havia ocorrido 
um furto em um estabelecimento 

comercial no Jardim Bela Vista, em 
que indivíduos teriam arrombado 
a porta e furtado algumas garrafas 
de bebidas alcoólicas, bem como o 
CPU de um dos computadores do 
local e o aparelho DVR, que grava as 
imagens das câmeras de vigilância.

Em posse das informações, os 
policiais verificaram as imagens 
de uma câmera de vídeo instala-
da próximo ao local, que registrou 
toda a ação dos indivíduos, mos-
trando as características e fisiono-
mia dos suspeitos e possibilitando 

que a equipe iniciasse as buscas 
pelos autores do crime. 

Pouco tempo depois do início 
do patrulhamento intensivo pelas 
redondezas, a equipe se deparou 
com um menor de idade, de 15 
anos, que apresentava as mesmas 
características de um dos autores 
e foi abordado. Indagado a respei-
to do furto, o mesmo confessou o 
crime e apontou a participação de 
outro indivíduo na ação, G.T.G., 
de 21 anos. O menor de idade 
ainda informou aos policiais onde 

estariam os objetos.
Sete garrafas de bebidas alco-

ólicas foram encontradas em uma 
residência na Rua Caetés, no bair-
ro Cachoeirinha. Já os aparelhos 
eletrônicos, um DVR e um CPU, 
foram localizados no interior de 
uma residência na Rua Santos Du-
mont, na Vila Paccola.

Diante disso, os dois jovens 
foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia, onde o delegado de 
plantão, após tomar conheci-
mentos dos fatos, ratificou a 
prisão em flagrante de G.T.G. 
pelo crime de furto e receptação 
de objetos. Já o menor de idade 
foi recolhido e encaminhado a 
Fundação Casa por cometer o 
ato infracional de furto. 

trulhamento pelo bairro, quando 
avistou um indivíduo correndo 
em direção a um matagal na ave-
nida. O mesmo, acabou sendo 
detido pelos policiais e abordado.

No local, submetido à revista 
pessoal, nada de ilícito foi encon-
trado. Porém já na Delegacia de 
Polícia, após consulta no Centro 
de Operações da Polícia Militar, a 
equipe tomou conhecimento que 
havia um mandado de prisão em 
nome do mesmo - o suspeito não 
teve a identidade nem o crime 
praticado divulgados.

Diante dos fatos, o indivíduo 
foi conduzido à Delegacia de Po-
lícia, onde o delegado de plantão 
após tomar conhecimento dos fa-
tos, determinou o cumprimento 
do mandado de prisão e manteve 
o indivíduo preso, à disposição 
da Justiça.

FOTO: NILTON CESAR/DIVULGAÇÃO



CONFIRA A PRAGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
DO BIBLIOFÉRIAS

De 22 a 24 de
janeiro

Tríduo religioso,
às 19h, na Paróquia

Segunda-feira (21)
- Ofi cina de Customi-
zação de Camisetas (5 
a 12 anos)

Terça-feira (22)
- Ofi cina de Fotografi a 
(10 a 13 anos)

Quarta-feira (23)
- Ofi cina Revelar de 
Teatro (5 a 12 anos)

Quinta-feira (24)
- Ofi cina de Culinária (5 
a 12 anos)

Sexta-feira (25)
- Ofi cina Brincando 
com Slimes (5 a 12 
anos)

Quinta-feira (24), 
após a missa

- Bingo do bolo
- Barracas de

refrigerantes e pastéis

Sexta-feira (25), 
às 19h - Feriado 
municipal

- Missa festiva e procis-
são, com a presença do 

Bispo Diocesano de Bau-
ru, Dom Rubens Sevilha

- Barracas de refrigeran-
tes e pastéis

- Show com a Banda Kid 
Abelha Cover 
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Superávit do 
agronegócio de São 
Paulo foi de US$ 11,5 
bilhões em 2018

A exportação do agronegócio paulista 
alcançou US$ 16,41 bilhões em 2018, 
o que corresponde a uma queda de 

12,9% em relação ao ano anterior (US$ 
18,83 bilhões). Já as importações do se-
tor no período ficaram estáveis em US$ 
4,92 bilhões. Com isso, o saldo comercial 
do agronegócio paulista em 2018 foi su-
peravitário em US$ 11,49 bilhões, queda 
de 17,4% ante 2017 (US$ 13,91 bilhões). 
A análise é de pesquisadores do Instituto 
de Economia Agrícola (IEA/Apta), da Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo.

“Há que se destacar que as exporta-
ções paulistas nos demais setores da 
economia – exclusive o agronegócio – so-
maram US$ 35,85 bilhões em 2018, e as 
importações US$ 55,91 bilhões, gerando 
um déficit externo desse agregado de 
US$ 20,06 bilhões. Desta forma, conclui-
-se que o déficit do comércio exterior 
paulista só não foi maior por causa do 
desempenho do agronegócio estadual, 
cujo saldo se manteve positivo (US$11,49 
bilhões)”, ressaltam em comunicado os 
pesquisadores do IEA, José Alberto Ange-
lo, Carlos Nabil Ghobril e Marli Dias Mas-
carenhas Oliveira.

Os cinco principais grupos nas expor-
tações do agronegócio paulista, em 2018, 
foram: complexo sucroalcooleiro (US$ 
5,00 bilhões), seguido do setor de car-
nes (US$ 2,13 bilhões), sucos (US$ 1,96 
bilhão), produtos florestais (US$ 1,88 bi-
lhão) e complexo soja (US$ 1,72 bilhão). 
Esses cinco agregados representaram 
77,4% das vendas externas setoriais pau-
listas.

Em relação aos destinos das exporta-
ções do agronegócio paulista em 2018, a 
liderança passou a ser a China (17,4% de 
participação), ultrapassando a União Eu-
ropeia (17,2%), que anteriormente estava 
na liderança e agora ocupa a segunda po-
sição. Na sequência aparecem os Estados 
Unidos (11,9%), Hong Kong (3,1%) e Irã 
(2,8%).

Conforme o estudo, observa-se uma 
diferenciação na composição das pau-
tas dos principais parceiros comerciais 
do agronegócio paulista. A China impor-
ta principalmente produtos do complexo 
soja e de carnes, enquanto a União Eu-
ropeia tem pauta mais diversificada, com 
destaque para os sucos (basicamente la-
ranja) e os produtos florestais.

Os Estados Unidos apresentam tam-
bém pauta bastante dispersa, sendo os 
sucos, o complexo sucroalcooleiro, as car-
nes e os produtos florestais os grupos de 
produtos mais exportados para os norte-
-americanos. Da quarta posição (Hong 
Kong) até o oitavo lugar (Arábia Saudita) 
no ranking dos importadores, todos têm 
acima de 80% de representatividade do 
complexo sucroalcooleiro, incluindo nes-
se grupo de países como Irã, Japão e Co-
reia do Sul.

Em relação ao agronegócio brasileiro, 
as exportações setoriais de São Paulo em 
2018 em comparação com o ano anterior 
representaram 16,1%, menos 3,5 pontos 
porcentuais ante 2017, enquanto as im-
portações representaram 35%, sendo 0,2 
ponto porcentual superior à representati-
vidade verificada em 2017. (Fonte: Isto É)
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A Secretaria de Saúde de Macatuba realizou um treinamento sobre 
escorpiões com os agentes de saúde. As ações foram focadas em 
orientação aos moradores. Em caso de picada, a orientação é para 
procurar imediatamente o Pronto-Socorro, que está preparado para 
o atendimento emergencial e encaminhamento, se necessário.

VILA CONTENTE

AGUDOS

PEDERNEIRAS

Defesa Civil realiza teste em 
sistema de bombeamento

Cidade comemora dia do 
padroeiro São Paulo Apóstolo

Biblioteca Municipal realiza 
programação de férias

Objetivo foi verifi car funcionamento da drenagem em caso de grande volume de chuva

Com tríduo religioso, missa festiva, show e atrações 
para a família, festa começa na terça-feira

“Biblioférias” contempla diversas ofi cinas 
para crianças a partir de cinco anos de idade

Elton Laud

Janeiro é mês de férias 
escolares e, para preen-
cher o tempo ocioso das 

crianças com muita diversão e 
aprendizado, a Prefeitura Mu-
nicipal de Pederneiras realiza 
na próxima semana, por meio 
da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, o “Bliblioférias”, que 
leva entre a segunda-feira (21) 
e a sexta-feira (25) uma série 
de atividades especiais para 
a Biblioteca Municipal Pau-
la Rached. As oficinas, que 

acontecem das 14h às 16h, são 
voltadas às crianças cm idade 
entre cinco e 13 anos.

As atividades começam 
na segunda-feira (21) com a 
Oficina de Customização de 
Camisetas, que será ministra-
da pela equipe de funcionários 
da biblioteca. Na terça-feira 
(22) tem Oficina de Fotografia, 
com o instrutor Diego Alves. 
Na quarta-feira (23) é a vez da 
Oficina Revelar de Teatro, com 
o professor Vitor Gaiotti. Na 
quinta-feira (24) o destaque é 
a Oficina de Culinária, minis-

Da Redação

A Paróquia São Paulo Após-
tolo com o apoio da Prefei-
tura Municipal de Agudos 

celebra na próxima semana, entre 
os dias 22 e 25, a tradicional festa 
de seu padroeiro. O evento conta 
com programação religiosa e festi-
va, sempre com início às 19h. 

Embora tradicionalmente 
no dia 25 de janeiro a paróquia 
São Paulo Apóstolo e seus fiéis 
celebrassem a conversão de seu 
padroeiro, foi apenas em 2017, 

após o prefeito Altair Francisco 
Silva sancionar a Lei 5.048, de 
11 de maio de 2017, que a data 
passou a ser um feriado munici-
pal, marcando o dia do padroei-
ro de Agudos.

Neste ano, a programação re-
ligiosa conta com tríduo nos dias 
22, 23 e 24, e no dia 25 será reali-
zada a celebração, que conta com 
missa festiva e procissão, que terá 
a presença do Bispo Diocesano de 
Bauru, Dom Rubens Sevilha.

A parte festiva será realizada 
na quinta e sexta-feira, após as 

celebrações. No dia 24 será reali-
zado o tradicional bingo do bolo 
e haverá o funcionamento das 
barracas de refrigerantes e pas-
téis. No dia do padroeiro e feriado 
municipal, após a missa, além 
das barracas, também acontece 
o show com a banda Kid Abelha 
Cover, cuja formação conta com 
membros da paróquia.

A Paróquia São Paulo Apósto-
lo fica na avenida Benedito Otoni, 
582, no Centro de Agudos. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3262-1237.

Da Redação

A Defesa Civil de Lençóis 
Paulista, com o apoio do 
SAAE (Serviço Autôno-

mo de Água e Esgotos) e das 
secretarias de Meio Ambiente, 
Motomecanização, Tecnologia e 
setor de Trânsito realizou nesta 
semana um teste do dispositi-
vo de combate a alagamentos 
na Vila Contente. O objetivo 
foi verificar se as bombas, que 
servem para retirar a água em-
poçada da rua e jogar dentro do 
Córrego Corvo Branco, estavam 
funcionando adequadamente.

“Era fundamental fazer esse 
teste para saber se, em caso de 
uma chuva forte, as bombas vão 
funcionar adequadamente. E o 
que podemos dizer aos mora-
dores do bairro é que o equi-
pamento funcionou dentro do 
previsto”, declarou o presidente 
da Defesa Civil, 2º tenente PM 

uma forte chuva. Quando a 
água chegou a um determinado 
nível dentro do reservatório, as 
bombas foram acionadas auto-
maticamente jogando toda água 
excedente dentro do Córrego 
Corvo Branco.

“Mas é importante lembrar 
aos moradores que esse disposi-
tivo carece de estar com a grade 
de entrada das águas das chu-
vas sempre limpo, e ele seria 
inoperante se o córrego, numa 
situação desastrosa, viesse a en-
cher, de certa forma que come-
çasse a transbordar para a via 
pública, onde as bombas estão 
instaladas. Por isso, os morado-
res devem ficar sempre alerta”, 
declarou Nicolini.

TESTE - Foram 
levados para o local 
dois caminhões-tanque 
com água de reuso

Marcos Nicolini.
Para realizar o teste foram 

levados para o local dois cami-
nhões-tanque com água de reu-

so. Em seguida, os reservatórios 
foram abertos e despejaram 
dentro do dispositivo um gran-
de volume de água, simulando 

trada pela instrutora Franciléa 
Cunha, do CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) 
do bairro Cidade Nova. Fechan-
do a programação, na sexta-feira 
(25), tem a Oficina Brincando 
com Slimes, com a equipe de 
funcionários da biblioteca.

Quem quiser inscrever seus 
filhos para participar da progra-
mação do “Bliblioférias” deve 
entrar comparecer à Biblioteca 
Municipal Paula Rached, que 
fica na Rua Santos Dumont, 
0-40, no Centro, ou entrar em 
contato pelo telefone (14) 3252-
3980. Serão disponibilizadas 
apenas 15 vagas por dia e as 
vagas serão preenchidas por or-
dem de inscrição.

FOTO: DIVULGAÇÃO



Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 69,61.

AEDES AEGYPTI

CONFIRA OS DADOS SOBRE A DENGUE NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS NA REGIÃO

CIDADE 2017 2018
NOTIFICAÇÕES AUTÓCTONES IMPORTADOS TOTAL NOTIFICAÇÕES AUTÓCTONES IMPORTADOS TOTAL

Lençóis 
Paulista 63 1 1 2 17 2 2 4

Pederneiras 60 0 0 0 18 2 3 5
Agudos 49 3 0 3 53 40 0 40
Macatuba 21 0 0 0 9 0 0 0
Borebi 3 0 0 0 4 0 2 2
Areiópolis Não forneceu os dados solicitados pela reportagem
Total 196 4 1 5 101 44 7 51
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Cotidiano SIMPLES
Para frear o avanço da dengue e outras doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti basta eliminar os criadouros, algo simples que 
todo mundo poderia fazer em casa. A recomendação do Ministério da 
Saúde é para não descuidar dos quintais. Uma rápida verifi cada de poucos 
minutos pelo quintal pode evitar a proliferação. Basta conscientização.

DATA: 12/1/2018 a 18/1/2019

Obituário
Antonio Carlos Vieira Machado faleceu na quinta-feira (17) aos 54 anos em 
Lençóis Paulista

Eloi Ofsiany faleceu na quinta-feira (17) aos 53 anos em Lençóis Paulista

João César Giacomini faleceu na quinta-feira (17) aos 62 anos em Lençóis 
Paulista

José Gabriel faleceu na quarta-feira (16) aos 78 anos em Macatuba

Lorisval de Souza faleceu na quarta-feira (16) aos 64 anos em Macatuba

Sidney Carlos Ceschini faleceu na quarta-feira (16) aos 71 anos em Lençóis 
Paulista

Domingos Bernardo faleceu na segunda-feira (14) aos 66 anos em Lençóis 
Paulista

Rubens Correa faleceu na segunda-feira (14) aos 74 anos em Lençóis 
Paulista

Sebastião Braz de Souza faleceu na segunda-feira (14) aos 67 anos em 
Lençóis Paulista

Osny Marzanati faleceu no domingo (13) aos 77 anos em Macatuba

Fabiana Cristina Dessibio Ferreira faleceu no sábado (12) aos 42 anos em 
Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, 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, 19 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro 
imobiliário

Robson Carlos 
Stati

Rua Benedicto Pereira de 
Andrade L18 Q03 Sta Lúcia 044 27633/6215

Casos positivos de dengue 
colocam região em alerta

Alerta de risco havia sido dado no 
fi nal do ano pelo Ministério da Saúde

LIRAA - No final do ano 
passado, Ministério da Saúde 
alertou sobre o alto índice de 
infestação em Agudos

Pode se dizer que situa-
ção que já é crítica, mas que 
pode ficar ainda pior em 
Agudos, era, em certo pon-
to, previsível. No final do 
ano passado, o Ministério da 
Saúde havia divulgado um 
relatório com o mais recen-
te Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo 
Aedes aegypti (LIRAa), que 
apontava que a cidade inte-
grava uma lista de 250 muni-
cípios do estado de São Pau-
lo considerados como áreas 
de alerta ou risco de surto de 
dengue, zika e chikungunya.

Com base nos dados do 
LIRAa, Agudos foi conside-
rada como área de risco de 
surto das doenças transmi-
tidas pelo mosquito - ape-
sar de não registrar casos 
de zika e chikungunya. O 
levantamento realizado nas 
últimas semanas do ano pas-
sado constatou Índice de In-
festação Predial (IIP) de 5% 
na cidade. A classificação de 
risco é dada apenas às cida-
des que registram índices 
de infestação de 4% ou su-
perior. Já a classificação de 
alerta considera índices de 
infestação de 1,0% a 3,9%.

Nas demais cidades da 
área de cobertura do Jornal 

Agudos já registrou 48 infecções apenas no início deste ano; Lençóis 
Paulista confi rmou primeiro caso positivo nesta semana

risco de um novo surto. A pre-
ocupação se dá em decorrência 
da situação delicada registrada 
na cidade de Agudos, que ape-
nas nos primeiros dias do ano 
já confirmou 48 casos positivos.

De acordo com as infor-
mações fornecidas pela Coor-
denadoria de Vigilância Epi-
demiológica de Agudos, ligada 
à Secretaria de Saúde, até a 
última quinta-feira (17) foram 
notificados 94 casos suspeitos 
de dengue no município. Dos 
50 exames que já haviam tido 
o resultado divulgado até o 
momento do levantamento, 48 
atestaram positivo para a infec-
ção pelo vírus, todos autóctones 
(contraídos no próprio municí-
pio). Outros 44 exames ainda 
aguardam pelo resultado do 
Instituto Adolfo Lutz.

Além de Agudos, Lençóis 

Ações de combate ao Aedes aegypti 
acontecem em toda a região

Devido ao grande nú-
mero de casos registrados 
na cidade, a Prefeitura Mu-
nicipal de Agudos iniciou 
nesta semana um mutirão 
de limpeza que pretende 
fazer uma varredura com-
pleta na cidade e eliminar 
os focos de criadouro do 
mosquito Aedes aegypti. 
O mutirão começou na 
segunda-feira (14) e segue 
até o dia 18 de fevereiro.

Segundo Joseval Apare-
cido de Morais, coordena-
dor de Vigilância Sanitá-
ria e Controle de Vetores, 
o trabalho de rotina dos 
agentes de Saúde também 
foi intensificado e algumas 
ações educativas foram im-
plantadas nas escolas para 
mobilizar a população. 
“Estamos realizando visi-
tas casa a casa nos pontos 
mais críticos, realizando o 
bloqueio nas áreas com ca-
sos confirmados e tentando 
conscientizar a população 
da importância de comba-
ter os focos”, revela.

Em Lençóis Paulista, se-
gundo o secretário de Saú-
de, Ricardo Conti Barbeiro, 
também foi feita ação de 
bloqueio com nebulização 
na região do Jardim Maria 

Luiza I, onde foi registra-
do o caso importado, mas 
o foco continua sendo a 
prevenção. “Aqui ainda es-
tamos com a situação sob 
controle. Mantemos o tra-
balho preventivo com os 
agentes de saúde fazendo 
a inspeção nas residências. 
Agora também temos o re-
curso do Programa Cidade 
10, que permite que a popu-
lação denuncie a existência 
de focos do mosquito Aedes 
aegypti. Estamos atentos à 
situação”, destaca.

O foco preventivo tam-
bém segue em Pederneiras, 
Macatuba e Borebi, que 
informaram que o trabalho 
dos agentes de saúde segue 
sendo realizado o ano todo. 
A assessoria de imprensa da 
Prefeitura Municipal de Pe-
derneiras disse em nota que 
recentemente um mutirão 
de limpeza eliminou possí-
veis focos de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti em 
toda a cidade. Em Macatuba, 
nas próximas semanas serão 
realizadas ações educativas 
e nebulizações nas escolas 
e demais prédios públicos. 
A reportagem não obteve 
retorno da vigilância epide-
miológica de Areiópolis.

Elton Laud

Quatro anos após enfren-
tarem a pior epidemia 
de dengue da história, 

com quase 2,5 mil casos con-

firmados, as cidades da área 
de cobertura do Jornal O ECO 
(Lençóis Paulista, Pederneiras, 
Agudos, Macatuba, Areiópolis e 
Borebi) iniciam 2019 em estado 
de alerta por conta do possível 

Paulista também teve um caso 
de dengue confirmado neste 
ano, porém, importado. A in-
fecção ocorreu durante a via-
gem do paciente, morador do 
Jardim Maria Luiza I, à cidade 
de São Paulo. Até na quinta-
-feira haviam sido notificados 
cinco casos suspeitos na cidade. 
Três exames deram negativo, o 
outro ainda aguarda pelo resul-
tado, que deve ser divulgado 
nos próximos dias.

Nas demais cidades da área 
de cobertura do Jornal O ECO, 
com exceção de Areiópolis, 
onde não foi possível confirmar 
a informação - a reportagem não 
teve acesso aos dados -, não fo-
ram registrados casos de dengue 
em 2019. Macatuba teve duas 
notificações de casos suspeitos, 
no entanto, ambos os exames ti-
veram resultado negativo. Já Pe-
derneiras e Borebi não haviam 
registrado nenhuma notificação 
até a quinta-feira (17), data da 
solicitação das informações.

ALERTA - Agudos já registrou 
48 casos de dengue neste ano 
e tem risco de surto; outros 44 
exames aguardam resultado

O ECO a situação se mos-
trou sob controle, de acordo 
como o LIRAa. O maior IIP 
foi registrado em Pedernei-
ras, com 0,8%. Em segui-
da apareceram Macatuba 
(0,5%), Areiópolis (0,3%), 
Lençóis Paulista (0,2%) e Bo-
rebi (0%). Nas cinco cidades, 
o resultado do levantamento 
foi satisfatório. Vale destacar, 
porém, que os índices de in-
festação podem oscilar caso 
não haja o devido controle 
da proliferação de focos de 
criadouros do mosquito Ae-
des aegypti.

* Dados fornecidos pelas vigilâncias epidemiológicas

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TC 

001/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, inscrita no 
CNPJ sob nº 03.524.965/0001-71, através de Termo de Colaboração, no valor 
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços assis-
tenciais, contemplando ações de atendimento à comunidade carente através do 
Programa Cesta Básica, por se tratar de atividade voltada a serviços de assistência 
social a ser executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente ca-
dastrada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social que é o órgão gestor 
da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TC 

002/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-
pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Len-
çóis Paulista e Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imacula-
do de Maria - Lar da Criança “Dona Angelina Zillo”, inscrita no CNPJ sob nº 
43.463.694/0007-00, através de Termo de Colaboração, no valor de R$ 122.000,00 
(cento e vinte e dois mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços educacionais, 
contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral – creche, por 
se tratar de atividade voltada a serviços de educação a ser executada por entidade 
privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal 
de Educação, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, 
inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 08 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TC 

003/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Rede de Combate ao Câncer, inscrita no CNPJ sob nº 02.153.077/0001-
27, através de Termo de Colaboração, no valor de 90.000,00 (noventa mil re-
ais), cujo objeto é a Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de 
atendimento a pessoas portadoras de câncer, por se tratar de atividade voltada 
a serviços de assistência social a ser executada por entidade privada sem fi ns 
lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, 
da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

001/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação dos Defi cientes Físicos de Lençóis Paulista – ADEFILP, 
inscrita no CNPJ sob nº 02.707.587/0001-07, através de Termo de Fomento, no 
valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), cujo objeto é a Execu-
ção de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento aos defi cientes 
físicos, por se tratar de atividade voltada a serviços de assistência social a ser 
executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor da respectiva 
política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

002/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados “Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados” - Asilo, inscrita no CNPJ sob nº 53.419.016/0004-
42, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa 
e cinco mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços assistenciais, contem-
plando ações de atendimento aos anciãos desamparados, por se tratar de atividade 
voltada a serviços de assistência social a ser executada por entidade privada sem 
fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. 
VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

003/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista 
- APAE, inscrita no CNPJ sob nº 44.526.812/0001-40, através de Termo de Fo-
mento, no valor de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais), 
cujo objeto é a Execução de serviços assistenciais de ação continuada, contem-
plando ações de atendimento aos excepcionais, por se tratar de atividade voltada 

a serviços de assistência social a ser executada por entidade privada sem fi ns 
lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, 
da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

004/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista 
- APAE, inscrita no CNPJ sob nº 44.526.812/0001-40, através de Termo de Fo-
mento, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), cujo objeto é a 
Execução de serviços educacionais de contratação de professores para atender 
alunos com necessidades especiais, por se tratar de atividade voltada a serviços de 
educação, a ser executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente 
cadastrada junto à Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão gestor da 
respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

005/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista 
- APAE, inscrita no CNPJ sob nº 44.526.812/0001-40, através de Termo de Fo-
mento, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), cujo objeto é a 
Execução de serviços de manutenção e de ações de auxílio-transporte para atender 
aos excepcionais, por se tratar de atividade voltada a serviços de educação a ser 
executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto 
à Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão gestor da respectiva política, 
nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

006/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-
pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Len-
çóis Paulista e Associação Amorada – Casa Abrigo, inscrita no CNPJ sob nº 
27.938.710/0001-13, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 546.000,00 
(quinhentos e quarenta e seis mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços de 
acolhimento institucional de crianças em situação de risco pessoal e/ou social - 
Projeto “Casa Abrigo Amorada”, por se tratar de programa de proteção a criança 
em situação que pode comprometer a sua segurança, nos termos do art. 30, inc. 
III, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 04 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

007/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação Benefi cente Hospital Nossa Senhora da Piedade, inscrita no 
CNPJ sob nº 51.425.106/0001-78, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 
2.795.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), cujo objeto é 
a Execução de serviços hospitalares de atendimento à população, por se tratar de 
atividade voltada a serviços de saúde a ser executada por entidade privada sem 
fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Saúde, 
que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 
13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

008/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-
pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Len-
çóis Paulista e Legião Feminina de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 
49.892.581/0001-02, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 84.500,00 
(oitenta e quatro mil e quinhentos reais), cujo objeto é a Execução de serviços 
assistenciais, contemplando ações de atendimento a legionárias do setor de Área 
Azul, por se tratar de atividade voltada a serviços de assistência social a ser exe-
cutada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor da respectiva 
política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

009/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-

pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de 
Lençóis Paulista e Legião Mirim de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 
48.356.943/0001-88, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 84.500,00 
(oitenta e quatro mil e quinhentos reais), cujo objeto é a Execução de serviços 
assistenciais, contemplando ações de atendimento aos legionários do setor de 
Área Azul, por se tratar de atividade voltada a serviços de assistência social a ser 
executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor da respectiva 
política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

010/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-
pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de 
Lençóis Paulista e Legião Mirim de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 
48.356.943/0001-88, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 86.000,00 
(oitenta e seis mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços assistenciais, con-
templando ações de atendimento aos adolescentes aprendizes, por se tratar de 
atividade voltada a serviços de assistência social a ser executada por entidade 
privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do 
art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

011/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dis-
pensa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Len-
çóis Paulista e Legião Feminina de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 
49.892.581/0001-02, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 86.000,00 (oi-
tenta e seis mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços assistenciais, contem-
plando ações de atendimento às adolescentes aprendizes, por se tratar de atividade 
voltada a serviços de assistência social a ser executada por entidade privada sem 
fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, que é o órgão gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. 
VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

012/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação da Mulher Unimed de Lençóis Paulista – AMU, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.938.338/0001-02, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 
27.000,00 (vinte e sete mil e reais), cujo objeto é a Execução do Projeto “Vida 
Iluminada” que visa promover a inclusão social, educacional e profi ssional das 
pessoas com defi ciência visual, por se tratar de atividade voltada a serviços de 
educação a ser executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente 
cadastrada junto à Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão gestor da 
respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

013/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Casa de Apoio Projeto Esperança - CAPE, inscrita no CNPJ sob nº 
13.157.758/0001-80, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 62.000,00 
(sessenta e dois mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços sócio assistenciais 
de acolhimento em república para pessoas com idade entre 18 e 60 anos, depen-
dentes em álcool e drogas, por se tratar de atividade voltada a serviços de assis-
tência social a ser executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamen-
te cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão 
gestor da respectiva política, nos termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº TF 

014/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna pública a justifi cativa de dispen-
sa de chamamento público para fi rmar a parceria entre o Município de Lençóis 
Paulista e Associação Benefi cente Hospital Nossa Senhora da Piedade, inscrita no 
CNPJ sob nº 51.425.106/0001-78, através de Termo de Fomento, no valor de R$ 
106.000,00 (cento e seis mil reais), cujo objeto é a Execução de serviços hospita-
lares de quimioterapia, por se tratar de atividade voltada a serviços de saúde a ser 
executada por entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada junto 
à Secretaria Municipal de Saúde, que é o órgão gestor da respectiva política, nos 
termos do art. 30, inc. VI, da Lei 13.019/2014.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 19 de janeiro de 2019.
ANDERSON PRADO DE LIMA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Borebi Prefeitura Municipal de Borebi

 

ANTONIO CARLOS VACA 
Prefeito Municipal de BOREBI 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa SUPORTE GESTÃO E RECURSOS 
HUMANOS LTDA, nos termos da LEI nº 10/93 DE 23 DE MARÇO DE 1993 e alteração 223/05 DE 
01 DE MARÇO DE 2005, no período de 21 DE JANEIRO DE 2019 a 08 DE FEVEREIRO DE 2019, 
INSCRIÇÕES para PROCESSO SELETIVO para o cargo de: PROFESSOR I. 
 
O edital completo com todas as informações sobre inscrições e normas do PROCESSO 

SELETIVO nº 001/2019 estará à disposição dos interessados no site www.suporterh.net e 

www.borebi.sp.gov.br a partir do dia 19 de Janeiro de 2019. 

BOREBI/SP, 19 de Janeiro de 2019. 

Pregão nº 03/2019 – Objeto: Registro de preços de carnes e frios. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do 
credenciamento: Dia 04 de Fevereiro, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 04/2019 – Objeto: Registro de preços de pneus. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do creden-
ciamento: Dia 06 de Fevereiro, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de 
Outubro, nº 429, Centro, Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.borebi.
sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 17 de Janeiro de 
2.019. Antonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Pregão nº 02/2019 – Objeto: Registro de preços de hortifruti. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do cre-
denciamento: Dia 31 de Janeiro, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de 
Outubro, nº 429, Centro, Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.borebi.
sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 15 de Janeiro de 
2.019. Antonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Borebi Prefeitura Municipal de Borebi



Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de janeiro de 2019. Na página A7.
Valor da publicação R$ 146,57.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de janeiro de 2019. Na página A7.
Valor da publicação R$ 106,26.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de janeiro de 2019. Na página A7.
Valor da publicação R$ 76,94.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de janeiro de 2019. Na página A7.
Valor da publicação R$ 62,29.
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NOVAS TURMAS

AGUDOS

Cultura
ROCK IN RIO
Aviso importante aos fãs do rock: a venda de ingressos para o Rock in Rio 
2019 começa em 11 de abril, a partir das 19h. Os preços ainda não foram 
divulgados. O evento que será realizado de 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 
de outubro já tem várias atrações confi rmadas. Entre elas estão Iron Maiden, 
Scorpions, Megadeth, Sepultura, Slayer e Anthrax, todas no dia 4 de outubro.
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JACK MUSIC PUBFREEDOMBAR DO PORTUGUÊSCAMALEÃO

Neste sábado (19), a partir das 
23h, o Jack Music Pub, em Bau-
ru, realiza o tradicional Baile do 
Havaí. A festa é open bar, com 
decoração temática, colares 
havaianos e coquetéis espe-
ciais. Os ingressos antecipados 
estão esgotados. Para outras 
informações sobre reservas 
de mesas o telefone é o (14) 
99700-3254. O Jack Music Pub 
fi ca na Avenida Duque de Ca-
xias, 8-56, no Centro.

Hoje (19), a partir das 21h, no 
Freedom Road Bar, em Len-
çóis Paulista, tem música ao 
vivo com a dupla Désio Júnior e 
Fabricio Monteiro, que toca os 
maiores sucessos do pop e rock 
nacional e internacional, além 
de atender aos pedidos do pú-
blico. A entrada é gratuita. Para 
mais informações e reservas o 
telefone é o (14) 3263-3639. O 
Freedom fi ca na Avenida Brasil, 
936, no Centro.

Neste sábado (19), a partir das 
20h30, o Bar do Português, em 
Lençóis Paulista, apresenta a 
dupla Marcelo Prado e Balim, 
que apresenta um repertório 
com o melhor do pop e rock 
nacional e internacional. A en-
trada é gratuita. Para mais in-
formações sobre promoções e 
reservas de mesas o telefone é 
o (14) 3264-1219. O Bar do Por-
tuguês fi ca na Rua México, 197, 
no Jardim Bela Vista.

Hoje (19), o Camaleão Bar, em 
Macatuba, recebe duas atra-
ções: Acústico 14 Beers, que 
abre a noite, e a banda Seo Dito, 
que anima o público na sequên-
cia com os sucessos dos anos 
70, 80 e 90. Para quem chegar 
até as 21h30, a entrada é R$ 
15 com o valor convertido em 
consumação. Mais informações 
na página do bar no Facebook. 
O Camaleão Bar fi ca na Rua 
Vergílio Enei, 862, no Centro.

Agenda cultural
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GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Pelo presente, fi ca notifi cado COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES – POSTO DE SERVIÇO CNPJ 08.929.950/0001-07, Ro-
dovia Mal. Rondon Km 308 + 300 metros, que na data de 14/01/2019 foi 
lavrado contra si o Auto de Infração Sanitária Nº 8925 “ POR FALTA DAS 
CONDIÇÕES HIGIÊNICAS EM IMÓVEL DE SUA RESPONSABILIDA-
DE, COM ENTULHO E PNEUS DESCARTADOS IRREGULARMENTE, 
OCASIONANDO A PROLIFERAÇÃO DE ARTRÓPODES NOCIVOS, 
VETORES E HOSPEDEIROS CAUSANDO RISCO OU DANO À SAÚ-
DE PÚBLICA”. Infringindo os seguintes dispositivos legais: Art. 12 da Lei 
Estadual 10.083/98 – Leis Municipais 2.911/01 – 4.131/10 - Decretos Exe-
cutivos 314/14 e 133/15. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação 
do Auto de Infração no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da presente 
publicação, conforme Legislação Sanitária em vigor. Na ausência de defesa 
será lavrado o Auto de Imposição de Penalidades.

Paulo Henrique Campanholi
Encarregado da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto 
na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os 
seguintes atos ofi ciais:

Portaria 02 de 19.01.2019….. Designa Donizete Evandro Santangelo res-
ponsável pelo controle interno.
Portaria 03 de 19.01.2019...…Dispõe sobre a nomeação da Comissão Julga-
dora de Licitações para o Exercício de 2019.

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018 - PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA.

O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL “PREFEITO 
IDEVAL PACCOLA torna público, aos candidatos do Processo Seletivo – 
Edital 01/2018 o que segue:

1 - Lista com o resultado preliminar da prova Escrita Objetiva para os cargos 
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS e ASSISTENTE TÉCNICO ADMI-
NISTRATIVO - ANEXO I deste Edital.

2 - A classifi cação dos candidatos encontra-se de acordo com a aplicação dos 
critérios de desempate para os casos de igualdade de pontos, conforme espe-
cifi cado no EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO – Nº 
01/2018 em seu item 4.1

3 - GABARITO atualizado pós recursos iniciais - ANEXO II deste Edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 
01/2018 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PRO-
VA ESCRITA OBJETIVA complemento ao Edital de Processo Seletivo nº 
001/2018, o qual em caráter meramente informativo será publicado no site 
www.cmfp.com.br, bem como será afi xado no Centro Municipal de Formação 
Profi ssional e em caráter ofi cial dando publicidade aos atos em jornal ofi cial.

Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2019.

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profi ssional Prefeito Ideval 

Paccola

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 006/2019 – Processo nº 008/2019

Objeto: Contratação de serviços de clínica veterinária. Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 30 de janei-
ro 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. Lençóis Pau-
lista, 18 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secre-
tário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 007/2019 – Processo nº 009/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equi-
pamentos para execução de serviço de eletrocardiograma digital com 
laudo à distância. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 30 de janeiro de 2019 às 14:00 horas – O edi-
tal encontra-se disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088. Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 008/2019 – Processo nº 010/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote A). 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
31 de janeiro de 2019 às 08:30 horas – O edital encontra-se dispo-
nível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088. 
Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON NO-
GUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 009/2019 – Processo nº 011/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de ração 
para cachorros e gatos. Tipo: Menor preço – Recebimento das pro-
postas e sessão de lances: 31 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. Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Casa da Cultura abre mais de 
600 vagas para cursos gratuitos

Inscrições para ofi cinas musicais começam no dia 28

Inscrições acontecem no dia 7 de fevereiro e seguem até o preenchimento das turmas

Matrículas podem ser feitas no período de 28 de janeiro a 8 de fevereiro 

Flávia Placideli

A Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura 
Municipal de Agudos 

abre na segunda-feira (28) as 
inscrições para diversas ofici-
nas musicais gratuitas. Serão 
disponibilizadas cerca de 300 
vagas em 10 diferentes cursos 
para crianças (a partir de seis 
anos), jovens e adultos. As vagas 
serão preenchidas por ordem 
de chegada e seguem abertas 
até o dia 8 de fevereiro ou até o 
preenchimento das turmas.

As inscrições devem ser 

feitas diretamente na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura de Agudos. Os menores de 
idade devem estar acompanha-
dos dos pais ou responsáveis. 
As aulas têm início a partir do 
dia 11 de março, de acordo com 
o cronograma de cada oficina. 

Mais informações sobre 
cursos, horários e número de 
vagas podem ser obtidas na Se-
cretaria de Educação e Cultura 
de Agudos, que fica na Avenida 
Sargento Andirás, 183, no Cen-
tro. O horário de funcionamen-
to é das 7h30 às 11h30 e das 13h 
às 16h. Os telefones são (14) 

3262-1918 ou (14) 3262-2717. 

CORPORAÇÃO MUSICAL
Continuam abertas as ins-

crições para os interessados 
em fazer parte da Corporação 
Musical Maestro João Andre-
otti. O requisito para participar 
das aulas de instrumentos de 
sopro é ter mais de 10 anos de 
idade, independentemente do 
sexo. As meninas que quiserem 
participar da linha de frente da 
corporação devem ter acima de 
11 anos. Outras informações po-
dem ser obtidas pelos telefones 
(14) 3262-1918 e (14) 3262-2717.

MATRÍCULAS - Inscrições para os cursos começam 
no dia 7 de fevereiro na Casa da Cultura

Flávia Placideli

A Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, 
em Lençóis Paulista, 

inicia no dia 7 de fevereiro, a 
partir das 8h, o período de ins-
crições para os cursos que se-
rão oferecidos no primeiro se-
mestre deste ano. Ao todo serão 
disponibilizadas 636 vagas em 
mais de 20 cursos nas áreas de 
música, dança e teatro. Todos 
são gratuitos, mas as vagas são 
limitadas e serão preenchidas 
por ordem de chegada. 

Os cursos oferecidos contam 
com aulas teóricas e práticas 
com professores especializados 
em suas respectivas áreas de 
atuação. Segundo a Secretaria 
de Cultura, os professores tam-
bém estão aptos a desenvolver 
atividades junto aos alunos com 
necessidades especiais e idosos. 
Em 2018, foram atendidos 1778 
alunos nos diversos cursos ofe-
recidos no local.

A disponibilidade de va-
gas e a faixa etária para cada 
curso, bem como os dias e 
horários das aulas, devem ser 
consultados diretamente na 

CONFIRA A LISTA DE
CURSOS OFERECIDOS
PELA CASA DA CULTURA

VEJA QUAIS OFICINAS
TERÃO AS INSCRIÇÕES 
ABERTAS EM AGUDOS

- Baby class
- Ballet
- Bateria
- Clarinete 
- Contrabaixo acústico 
- Canto coral
- Dança de salão
- Flamenco
- Flauta transversal
- Jazz
- Musicalização infantil
- Percussão
- Piano
- Ritmos 
- Sax alto
- Street
- Teatro
- Teclado
- Viola caipira
- Viola erudita
- Violão
- Violão MPB
- Violino

- Bateria
- Contrabaixo acústico
- Contrabaixo elétrico
- Guitarra
- Piano digital
- Viola caipira
- Violão
- Violino 
- Violoncelo
- Teclado

Casa da Cultura. Para efetuar 
a matrícula os interessados 
devem comparecer ao local 
munidos do Cartão do Cida-
dão Municipal.

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

de é obrigatória a presença dos 
pais ou responsáveis no mo-
mento da matrícula.

Os cursos são oferecidos em 
três períodos (manhã, tarde e 
noite). As matrículas podem ser 
feitas das 8h às 17h na Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian, que fica na Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro. Para 
mais informações sobre cursos, 
horários e número de vagas o 
telefone é o (14) 3263-6525.

FOTO: ARQUIVO/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 19 DE JANEIRO DE 2019 •A8

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

FOTO: DIVULGAÇÃO

Esporte

CIRCUITO

BOREBI

MACATUBA FUTSAL

FUTEBOL AMERICANO

TOMA! 
O Santos entrou na brincadeira do #10yearschallenge para se colocar como o maior 
campeão Paulista da década e ironizar a ausência de títulos de Palmeiras e São Paulo, mas 
acabou sendo alfi netado pelo Ituano. Em uma imagem postada no Twitter o Peixe esqueceu 
de mencionar o campeonato de 2014, quando perdeu a fi nal para o time do interior. A 
resposta veio em seguida: “O @SantosFC esqueceu a decisão de 2014?”, postou o Ituano.

Lençóis sedia dois grandes 
eventos nas próximas semanas

Hoje tem seletiva 
do Readers na 
Pista de Atletismo

Rodada deste domingo (20) sofre alteração

Equipes entram em campo neste domingo pelo Regional Primeira fase termina na próxima semana em Macatuba

CSK enfrentaria Expressinho pelo Grupo B, mas joga contra Borebi 

Segundo organização, terceira rodada terá apenas dois jogos Três confrontos do Grupo B movimentam a briga pela classifi cação

Elton Laud

O Estádio Municipal 
Amadeu Artioli, em 
Macatuba, recebe 

na manhã deste domingo 
(20) dois jogos válidos pela 
terceira rodada do Campe-
onato Regional de Futebol 
Amador, que está sendo 
disputado desde o último 
dia 6 na cidade vizinha. O 
destaque do dia é a equipe 
sub-20 de Lençóis Paulista, 
que faz sua estreia no Gru-
po A do campeonato.

O jogo, marcado para 

as 10h, será contra o time 
do União Ponte Alta (Barra 
Bonita), que no último do-
mingo (13) levou a melhor 
sobre o União Macatuba, 
vencendo pelo placar de 3 a 
1. O União Macatuba, aliás, 
também volta a campo no 
confronto que abre a roda-
da, às 8h. O adversário será 
o também macatubense XX 
de Janeiro, que estreou com 
derrota de 3 a 1 para o mes-
mo União Ponte Alta.

Com 16 equipes inscri-
tas, o Campeonato Regio-
nal de Futebol Amador de 

Macatuba conta com re-
presentantes de Macatuba, 
Lençóis Paulista e Barra 
Bonita. Na primeira fase os 
times estão divididos em 
quatro grupos de quatro, 
nos quais todos se enfren-
tam entre si na briga por 
duas vagas para as quartas 
de final. A decisão do título 
deve ocorrer entre o final 
de fevereiro e o início de 
março. Além dos troféus e 
medalhas, campeão e vice-
-campeão recebem prêmios 
em dinheiro, de R$ 2 mil e 
R$ 800, respectivamente.

Elton Laud

A primeira fase do Campe-
onato Regional de Futsal 
de Macatuba vai se en-

caminhando para a reta final 
com as equipes brigando pelas 
primeiras colocações da tabela. 
No Grupo B a situação se resol-
ve na próxima semana, quando 
serão disputados os três últimos 
confrontos. No Grupo A a clas-
sificação final seria definida na 
noite de ontem (18).

Mesmo já garantidos na se-
gunda fase por conta da desis-
tência do Unidos do Júlio Fer-
rari (Lençóis Paulista), Danados 

(Macatuba), Atlética Futsal 
(Macatuba), Real City (Jaú) e 
Valência (Areiópolis) entrariam 
em quadra em busca de vitória, 
já que a definição dos confron-
tos mata-mata levará em conta 
a classificação geral - indepen-
dentemente de grupo.

Danados e Atlética Futsal, 
com três e quatro pontos, res-
pectivamente, jogariam às 19h; 
Real City e Valência, com zero 
e quatro pontos, se enfrentariam 
às 21h. A rodada de ontem tam-
bém colocaria em quadra Borebi 
e Sem Surpresas (Pederneiras), 
que jogariam às 20h, pelo Gru-
po B. As partidas seriam realiza-

das no Ginásio do CART (Centro 
de Apoio e Recreação do Traba-
lhador) João Carlos Hueb.

A primeira fase termina na 
sexta-feira (25), com o confron-
to entre Renegados (Macatuba) 
e Sem Surpresas, marcado para 
às 19h. Os outros dois jogos do 
Grupo B acontecem na terça-
-feira (23). Às 19h, jogam Rene-
gados e União Ponte Alta (Barra 
Bonita); em seguida, às 20h, 
se enfrentam Borebi e Esporte 
Clube Trem (Macatuba). A se-
gunda fase deve começar no dia 
30. A competição é promovida 
pela Secretaria de Esporte, Tu-
rismo e Lazer de Macatuba.

Elton Laud

A bola volta a rolar neste 
domingo (20) pelo 3º 
Campeonato Regional de 

Futebol Amador de Borebi. A 
terceira rodada da competição 
promovida pela Associação de 
Árbitros de São Manuel e Região 
(AASMR) com apoio da Liga 

Lençoense de Futebol Amador 
(LLFA) e da Prefeitura Municipal 
da cidade vizinha, será marcada 
por três confrontos no Estádio 
Municipal Antonio Carlos Vaca.

Para a abertura da rodada, às 
8h, de acordo com a tabela di-
vulgada pela organização, estava 
prevista a partida entre Expres-
sinho (Lençóis Paulista) e CSK 

(Macatuba), válida pelo Grupo 
B, mas o confronto foi alterado 
de última hora e, segundo a nova 
programação, o adversário dos 
macatubenses será o time de Bo-
rebi. O CSK estreou com empate 
de 1 a 1 com o Botafogo (Agu-
dos); já Borebi vem de goleada 
de 4 a 1 sobre o Expressinho.

Os outros dois jogos inicial-

Interessados devem 
comparecer ao local 
a partir das 14h

Elton Laud

O Lençóis Paulista Readers 
realiza neste sábado (19), 
a partir das 14h, uma 

seletiva para a integração de 
novos atletas ao elenco. Após 
disputar cinco anos seguidos o 
Campeonato Paulista de Flag 
Football, o time lençoense esta-
rá de fora da temporada 2019, 
mas mantém os trabalhos em 
busca de aprimoramento técni-
co para regressar com tudo no 
ano que vem.

Segundo Rafael Augusto 
Afonso, novo head coach do 
Readers, que também atua 
como quarterback, 2019 será 

Meia Maratona Capital Nacional do Livro e Copa Interior de Triathlon, 
Duathlon e Aquathlon trazem para a cidade atletas de todo o estado

Elton Laud

Nas próximas semanas 
Lençóis Paulista recebe 
dois grandes eventos es-

portivos que devem trazer para 
a cidade atletas de todo o estado 
de São Paulo. O calendário de 
competições do ano começa no 
próximo domingo (27), com a 
segunda edição da Meia Mara-
tona Capital Nacional do Livro. 
No dia 10 de fevereiro será a vez 
da Copa Interior de Triathlon, 
Duathlon e Aquathlon, que 
chega ao município pelo tercei-
ro ano consecutivo.

A Meia Maratona, que será 
realizada por meio de convênio 
com a Secretaria Especial do Es-
porte do Ministério da Cidadania, 
viabilizado por intermédio do ve-

reador Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho, está com as inscri-
ções suspensas devido ao grande 
volume de participantes cadas-
trados. Segundo informações da 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação, o sistema de inscrições no 
site www.lifesporte.com.br será 
reativado caso haja verificação de 
duplicidade de inscrições.

Para a Copa Interior de Tria-
thlon, Duathlon e Aquathlon os 
atletas de Lençóis Paulista po-
dem se inscrever gratuitamente 
até a próxima quarta-feira (23), 
na Secretaria de Esportes, que 
funciona no Ginásio Municipal 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão). Atletas de ou-
tras cidades e lençoenses que 
perderem o prazo da inscrição 
gratuita devem se cadastrar 

pelo site www.copainterior.
com.br, mediante o pagamento 
de taxa de inscrição que vai de 
R$ 149 a R$ 299, dependendo 
da modalidade.

SOBRE AS PROVAS
A Meia Maratona Capital 

Nacional do Livro terá quatro 
percursos distintos, o de 21 qui-
lômetros, que faz jus ao nome, e 
os de 5 e 10 quilômetros. Além 
das provas, também será reali-
zada uma caminhada de 5 qui-
lômetros voltada aos adeptos de 
atividades mais leves. A idade 
mínima para participação é 16 
anos. O ponto de largada e che-
gada de todos os percursos será 
o Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti. No sábado (26), das 9h 
às 18h, e no domingo (27), das 

5h às 6h30, acontece a entrega 
dos kits. A primeira largada 
está prevista para às 6h45.

A Copa Interior de Tria-
thlon, Duathlon e Aquathlon 
será disputada em três modali-
dades em cada um dos espor-
tes: fitness, com percursos mais 
curtos para atletas iniciantes; 
sprint, mais extenso e indica-
do para atletas experientes; e o 
olímpico, que segue o modelo 
das competições de alto rendi-
mento e é voltado aos atletas 
profissionais. A estrutura para a 
disputa das provas será monta-
da na região do Parque do Povo 
e no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado (Facilpa). A en-
trega dos kits acontece no dia 
9, das 13h às 16h, e no dia 10, 
das 5h40 às 10h30. A primeira 
largada está marcada para às 
7h. Outras informações sobre 
os eventos podem ser obtidas 
nos sites citados.

MEIA MARATONA 
Primeira edição da corrida 

foi realizada no ano passado

PENEIRA - Pista de Atletismo recebe seletiva do Readers neste sábado (19)

um ano dedicado a reconstruir 
as bases da equipe, que não fez 
uma boa temporada em 2018, 
terminando na 14ª colocação 
geral do Caipira Bowl (Confe-
rência do Campeonato Paulista 
que reúne as equipes do inte-
rior), com apenas uma vitória 
em seis jogos.

Os interessados em parti-
cipar da seletiva devem com-
parecer à Pista de Atletismo 
Juracy Cassita no horário 
indicado. Não é necessário 
ter qualquer conhecimento 
prévio sobre a modalidade, 
apenas disponibilidade para 
participar dos treinamentos, 
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.

mente previstos foram manti-
dos. Às 10h, pelo Grupo C, o 
Caiuby (Boa Esperança do Sul) 
faz sua estreia diante do Grêmio 
Cecap (Lençóis Paulista), que na 
primeira rodada goleou Borebi 
Sub-20 por 4 a 1. Às 15h, pelo 
Grupo A, o Red Bull (Bauru), 
que vem de vitória de 3 a 1 sobre 
o Santa Cruz (Areiópolis), mede 
forças com o Açaí (Lençóis Pau-
lista), que entra em campo pela 
primeira vez no campeonato.

EM CAMPO - Grêmio Cecap (camisa branca) 
e Açaí jogam neste domingo (20) em Borebi

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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XODÓ - Preferido do 
colecionador, Fusca amarelo 

1951 se destaca entre os 
demais
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EDUCAÇÃO SOCIEDADE

Se meu Fusca falasse...
Colecionador há mais de 20 anos, Isaias Rando 
Júnior abre sua garagem cheia de raridades

Flávia Placideli

O Fusca faz parte da história 
de diversos países do mun-
do, especialmente do Brasil, 

por isso, recebeu um dia espe-
cialmente em sua homenagem: 
o Dia Nacional do Fusca, que 
será comemorado neste domingo 
(20), como acontece desde 1989, 

quando a data foi instituída. Os 
apaixonados pelo modelo, que, 
muitas vezes, acabam se tornando 
colecionadores, geralmente não 
medem esforços para que seus 
carros fiquem impecáveis. Em 
Lençóis Paulista residem muitos 
deles, como Isaias Rando Júnior.

Carpetes e estofamentos de 
primeira, funilaria e pintura per-

PAIXÃO

“Me apaixonei de maneira especial pela 
história e pela trajetória do Fusca e dos 
carros antigos. Certamente, se esses carros 
falassem teriam muitas histórias para contar.”

Isaias Rando Júnior

feitas, frisos e demais aca-
bamentos brilhando, 
mecânica tinindo 
e, claro, uma boa 
dose de paixão 
pelo hobby. To-
dos esses detalhes 
enriquecem a coleção do 
cartorário lençoense, atualmente 
com 63 anos. Sua garagem conta 
com modelos que fazem brilhar os 
olhos de qualquer um e se destaca 
não apenas pela raridade como 
também pelo cuidado na restaura-
ção de cada exemplar.

Não é nada fácil encontrar 
um carro com estado de conser-
vação e originalidade dignos de 
receber a cobiçada placa de carros 
de coleção. Mas, difícil mesmo é 
encontrar um Fusca 1951 como 
o encontrado na garagem da casa 
de Júnior. “Esse foi meu primeiro 
Fusca. Quando comprei ele preci-
sava de alguns ajustes e então eu o 
restaurei inteiro. Hoje, ele é meu 
xodó e me acompanha em todos 
os lugares que vou. Já fui com ele 
em muitas cidades do Brasil e ele 
nunca me deixou na mão”, relata.

Na pista, o Fusca de cor amare-
la, que não sai sem sua carreta feita 
com a metade de outro carro, os-
tenta a aparência de carro ‘do ano’, 
com espelhos retrovisores, limpa-
dores de para-brisa e calotas novas, 
além de uma pintura excelente. O 
interior também é impecável, as-
sim como o motor, que não deixa 
a desejar e acompanha o trânsito 
como os modelos da atualidade. 

Em sua coleção, as belas e co-
loridas preciosidades reluzem em 
um galpão que abriga a ‘família’, 
cuidada com muito zelo. O lenço-
ense contabiliza que já teve mais de 
80 Fuscas, mas, hoje, possui ‘ape-
nas’ seis: um amarelo (1951), dois 
azuis (1959 e 1962), um vermelho 
(1964), um branco (1969) e um 

bege (1972). Além 
dos Fuscas, ele possui uma 
pick-up Fiat 147 azul (1979), co-
nhecida como ‘saboneteira’ e um 
Ford Tudor preto (1929) que só se 
vê nos filmes de época.

Um dos modelos que se desta-
cam é o de sua esposa, a professo-
ra de artes Cássia Rando, que tem 
um Fusca azul todo personalizado 
e decorado com jeans, pinturas e 
frases de seu gosto. Igualmente 
apaixonada pelos Fuscas, ela é a 

maior incentiva-
dora do marido 
e, assim como 

ele, também co-
leciona outras raridades. 
Talvez, seja por isso que as pesso-
as que conhecem de perto a cole-
ção têm a impressão de ter voltado 
ao passado. 

“Eu e minha esposa Cássia 
sempre gostamos de coisas antigas. 
Me apaixonei de maneira especial 
pela história e pela trajetória do 
Fusca e dos carros antigos. Certa-
mente, se esses carros falassem te-
riam muitas histórias para contar”, 
finaliza o colecionador lençoense.

COLEÇÃO  
Júnior Rando é 
apaixonado por 
carros antigos e 
possui em sua 
garagem algumas 
raridades

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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EFAC amplia venda de produtos 
de sua linha de cosméticos
Itens da linha home care estão disponíveis em farmácias e supermercados de Lençóis e região

Elton Laud

A EFAC - Formação Profis-
sional da Beleza iniciou 
2019 investindo forte na 

comercialização de sua linha ex-
clusiva de cosméticos. Lançados 
em junho do ano passado, os pro-
dutos da linha EFAC For Profes-
sionals, que até então só podiam 
ser adquiridos pelo e-commerce 
ou diretamente nas diretamente 
nas unidades franqueadas, agora 
estão à venda em diversos esta-
belecimentos de Lençóis Paulista, 
Pederneiras, São Manuel, Agudos, 
Barra Bonita, Macatuba e Bariri.

Ao todo estão disponíveis 23 
produtos da linha home care, dire-
cionada exclusivamente ao consu-
midor final e voltada ao tratamento 

diário e manutenção dos procedi-
mentos feitos nos salões pelos pro-
fissionais. São 13 produtos da linha 
feminina e 10 da linha masculina 
que, segundo Marta Rocha, direto-
ra da EFAC, atendem às principais 
necessidades das mulheres e ho-
mens preocupados em manter em 
dia os cuidados com a beleza.

“Os produtos seguem a mesma 
qualidade e eficácia da linha profis-
sional, só que em frascos menores, 
para cuidados em casa. Estamos 
muito felizes em poder oferecer 
essa facilidade para o consumidor, 
que agora pode encontrar a linha 
home care da EFAC For Profes-
sionals nas melhores farmácias, 
drogarias, perfumarias e supermer-
cados da região. São linhas especí-
ficas para tratamento, matização, 

finalização, cuidados diários e uma 
linha especialmente para homens”, 
explica Marta, que reforça que 
além dos novos pontos de venda, 
os produtos continuam disponíveis 
nas franquias e no e-commerce 
(www.efacforprofessionals.com).

SERVIÇO
A sede da EFAC For Professio-

nals fica na Rua Sete de Setembro, 
975, no Centro (ao lado da escola 
EFAC). O local abriga franque-
adora, centro de distribuição de 
produtos, departamento de vendas 
e centro de treinamento para fran-
queados e profissionais cabeleirei-
ros. O telefone é o (14) 3263-0074. 
Conheça mais sobre os produtos 
visitando o site www.efacforpro-
fessionals.com.

Pós Progressiva Infusion Max

Linha de Manutenção
Absolute Clean
- Shampoo (300 ml)
- Bálsamo Condicionante (300 ml)

Tratamento Hidrorrepositor
Premium Treatment
- Shampoo Hidratante (300 ml)
- Nutri Premium Mask (300 ml)
- Selante Cauterizador - Leave-in (300 ml)

Hidratação Max Repair
- Máscara Ultra Hidratante (250 g)

Matização Blond Hair
- Shampoo Matizador (300 ml)
- Máscara Condicionante
Matizadora (300 ml)
- Leave-in Matizador (300 ml)

- Shampoo Pós Progressiva (300 ml)
- Condicionador Pós Progressiva (300 ml)
- Leave-in Pós Progressiva (300 ml)

Nutrição e Brilho Argan Oil 
Plus
- Óleo de Tratamento (30 ml)

Linha Masculina Gentleman 
Premium Edition
- Gel para Barbear (230 ml)
- Shampoo Cabelo e Barba (500 ml)
- Bálsamo para Barba (230 ml)
- Creme para Barbear (250 g)
- Shampoo Cabelo (240 ml)
- Gel para Barbear (130 ml)
- Óleo de Barba (30 ml)
- Pomada Efeito Teia (50 g)
- Pomada Efeito Seco (50 g)
- Pomada Efeito Molhado (50 g)

CONFIRA QUAIS PRODUTOS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE VENDA

VEJA ONDE ENCONTRAR OS 
PRODUTOS DA LINHA EFAC 
FOR PROFESSIONALS

Lençóis Paulista
- Drogalar
- Drogaria Caju
- Drogaria Cruzeiro
- Drogaria Ortega
- Escola EFAC
- Farmácia Ludovico
- Farmácia Multidrogas
- Farmácia Unimed
- Supermercado Gigantão

Pederneiras
- Farmácia A Cientifi ca
- Farmácia do Cachucho

São Manuel
- Droga Vida

Barra Bonita
- Belle Cosméticos

Bariri
- Farmácia Multidrogas

Macatuba
- Droga Saúde
- Drogaria Santa Luzia

Agudos
- Drogagudos
- Droga Vida
- Drogaria Centenário
- Drogaria Total
- Farmácia São Rafael

FOTO: DIVULGAÇÃO

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?
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 continental 
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  

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

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

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

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

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

VENDE-SE OU Troca-se 
por outro carro de maior 
valor, 01 Gol preto, motor 
1.0, ano 20013 e com 80 
mil km. Tratar: (14) 99816-
6963 ou (14) 998454-1999. 

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

VENDE -SE Corolla XEI 
ano 2010, cor prata, auto-
mático completo – valor 
R$ 41.000,00. Tratar: (14) 
99793-8271

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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 ASSOCIADOS 
contrata auxiliar de 
contabilidade e fi scal (com 
experiência), enviar currícu-
lo para email: luizcarlos@
rogete.com.br

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

CONTRATA-SE PEDREI-
RO com experiência, inte-
ressados enviar currículo 
para: Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 337

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

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

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 componentes 
hidráulicos, além do 
conhecimento de leitura 
de esquemas hidráulico e 
elétrico, metrologia e solda 
e disponibilidade para 
trabalhar em turno.

O SESI Lençóis Paulista 
recruta Pessoas com 
Defi ciência e Reabilitados 
do INSS para o cargo de 
Auxiliar de Manutenção. 
Cadastre 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.

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

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

SERRALHERIA CO-
NEGLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - 
troca de cabo de aço, 
kit e roldanas, placas de 
motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras 
elétricas ou simples - 
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

PEDICURE DOMICÍLIO 
c/ hora marcada p/ ido-
sas, agende seu horário. 
Tratar (14) 99658-6608.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NATAL JARDINA-
GEM - faço manutenção 
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!

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

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

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

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

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

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

AND TRANSPORTE 
Fretes e Mudanças – Co-
brimos 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERRALHERIA POR-
TAL – portões basculan-
tes revestido em chapas 
de alumínio – estruturas 
e esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
efi ciência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

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

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

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

PREDIO COMERCIAL - Centro -  1 sala ampla c/ 
banheiro em baixo, Parte superior c/ 1 dorm, 1 
sala, 1 coz, 1 banh. R$ 4.000,00 Cód 02564

SALA COMERCIAL - Rondon - 1 sala c/ duas 
portas, balcão, 2 banh. R$ 550,00 Cód 02579

SOBRADO - Centro - 3 dorm, 1 sala, 1 coz, 1 banh, 
1 lavand, 1 gar. R$ 1.100,00 Cód 02603

BARRACÃO - Antonieta II - 1 barracão, 2 banh, 1 
coz, 1 lavabo. R$ 1500,00 Cód 02608

SOBRADO - Centro - 2 dorm, 2 banh, 1 sala, 1 coz, 
1 lavand. R$ 1.500,00 Cód 02615

SALÃO COMERCIAL - Centro - salão comercial c/ 
estacionamento em frente, prox ao bradesco. R$ 
1500,00 Cód 02620

SALA COMERCIAL - Maria Luiza II - 1 sala, 2 banh, 
excelent localização. R$ 770,00 Cód 02675

SALA COMERCIAL - Centro - 5 salas amplas, 1 coz, 
1 banh. R$ 4.400,00 Cód 02676

CASA - Rondon - 2 dorm, 1 sala, 1 coz c/ copa, 2 
banh, 1 lavand,  gar cob. R$ 800,00 Cód 02713

CASA - VL CAPOANI - 2 dorm, sala, copa, coz 
ampla, lav int, banh, churr c/ pia, quint amplo. R$ 
700,00 Cód 02739

SALA COMERCIAL - Centro - 1 sala ampla, 2 banh, 
prox a cpfl. 1800,00 Cód 02743

BARRACÃO - Distrito Industrial - 2 barracões 
cobertos  c area de 1000m², escrit c/ 3 salas, 1 
banh, banh extern p/ funcion, copa c/ churrasq. 
R$ 3.900,00 Cód 02751

www.imobiliaria21lp.com.br

Rua 13 de Maio, 430
Centro - Lençóis Pta.

 3263-0021
9 9728-1313

21
Avaliação - Administração
IMOBILIÁRIA

CRECI: 100725Venda - Locação/

LOCAÇÃO

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

TRANSPORTE - USC 
-Bauru. Van Executiva. 
Tratar: (14) 99611-2858   

JOGA – se búzios, carta 
e orientação espiritual. 
Tratar: (14) 98158-3408

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

FRANGO ASSADO aos 
domingos, venha confe-
rir, é uma delícia! Tratar 
na Rua Luiz Henrique 
de Camargo, 21, Júlio 
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.

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

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

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

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

VENDO FREEZER, 
Tratar (14) 99865-4330 

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

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

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

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 bar-
racão 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 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e ar-
mários, 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 

FESTAS

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

ED JACARANDÁ – 
vende-se apartamento 
com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área social, uma vaga 
de garagem e vista pa-
norâmica 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. Infraestrutura 
completa ideal para 
aluguel Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO 02 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia 
e garagem p/ 02 carros. 
R$ 350.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722 

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

JD. PRINCÍPE 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e garagem p/ 02 
carros – R$ 310.000,00 
– SANTANGELO 
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 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02061

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

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

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

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

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

 CASA JD. Ubirama 
frente: 3 dorm., sala, 
copa, cozinha e wc 
fundos: 1 dorm., sala, 
cozinha e wc

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

R$ 270.000,00 Consult 
Imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

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

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

CASA - Itapuã - 4 dorm, 
2 banh, 1 sala, 1 coz, 1 
lavand, edicula, churrasq, 
gar cob p/ 3 carr, terr c/ 
210m². R$ 318.000,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 0040

CASA - Centro - 1 dorm, 
4 suite, 1 sala, 1 coz, 1 
copa, 1 lavand, 2 banh, 
churrasq, piscina, gar cob 
p/ 2 carr. R$ 636.000,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02001

CASA - Cruzeiro - 3 
dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
lavand, 1 banh, gar cob 
p/ 2 carr. R$ 174.900,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02019

PRAIA GRANDE 
1,2,3 /02/2019 pensão 
completa. Tratar c/ Ivani 
(14) 3264-8558/ 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892/ 3264-8436

17/02 – Thermas dos 
Laranjais Olímpia. Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8558/ 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA - Monte Azul - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz c/ 
copa, despensa, 1 la-
vand, 1 banh, gar ampla. 
R$ 280.000,00 ligue p/ 
(14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02045

CASA/COMERCIO – 
Núcleo - terr c/ 220m², 
3 dorm, 1 sala, 1 coz, 1 
banh, Fundos: 1 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 banh, 
comercio c/ banh. R$ 
159.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313

CASA - Ubirama - 2 
dorm, 1 suíte, 2 salas, 
1 coz, 1 lavand, 2 banh, 
gar p/ 2 carr cob. R$ 
300.000,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02087

CASA - Ubirama - 2 
dorm, 1 suíte, 1 banh, 1 
sala jant, 1 sala visita, 
1 sala/escritório, 1 coz, 
despensa, 1 lavand, 
edícula, churrasq, 
piscina aquecida, gar 
cob. R$ 770.000,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 AQUÁTICO e 
pesqueiro maeda em ITU 
dia 10/02/2019. Tratar 
c/ Ivani (14) 3264-8558 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892/ 
3264-8436

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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

CASA - Centro - 4 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 lavand, 1 
banh, gar ampla, edícula 
c/ 1 dorm, 1 sala, 1 coz, 
1 banh. R$ 530.000,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02283

CASA - Centro - 4 dorm 
c/ armário embut, 2 
salas, 1 coz, 3 banh, 
edícula, dispens, gar 
cob. R$ 636.000,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02288

CASA - Núcleo - 2 
dorm, 1 sala, 1 coz, 
1 lavand, 1 banh, gar 
ampla, 1 sala comercial 
na frente c/ 1 banh. R$ 
185.500,00 ligue p/ (14) 
3263-0021/ (14) 99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02293

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
- Centro - 1 suite, 3 
dorm, 1 coz, 1 copa, 1 
sala viz, 1 sala jant, 2 
banh, 1 area de serviç, 2 
vagas na gar cob, salão 
social. R$ 1.800,00 sem 
cond. Ligue para (14) 
997727315

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

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

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

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

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

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

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

CASA/SALA COMER-
CIAL - Núcleo - 2 dorm, 
1 sala, 1 coz c/ copa, 1 
lavand, 2 banh, gar p/ 2 
carr cob. R$ 190.880,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02226

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHACARA - São Judas 
Tadeu - casa c/ 1 dorm, 
sala, 1 banh, churras-
queira1 jardim c/ grama, 
água, esgoto e rede 
elétrica. R$ 848.000,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02331

CHÁCARA - São Judas 
- com 20.000m², casa c/ 
1 dorm, sala, coz, banh. 
R$ 689.000,00 ligue p/ 
(14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02323

TERRENOS
VENDA

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 Consultor 
de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO RES. Anto-
nio 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! Infor-
mações: (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; Votuporanga/SP e 
Três Lagoas/MS. Falar 
c/ Américo Oliveira (14) 
9.9793-7010 - CRECI 
140642.

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO - Avaré - lote 
c/ 791m², localizado no 
Cond Riviera Santa Cristi-
na conta c/ clube náutico, 
piscina, restaurante, qua-
dra esportiva e vigilância 
24h. R$ 44.000,00 Ligue 
p/ (14) 3263- 0021/(14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02310

TERRENO JD. 
GRAJAÚ Terreno c/ 

275,00m². – Entrada de 

R$ 70.000,00 + Presta-

ções – SANTANGELO 

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 

VENDE-SE OU Troca-se 
por outro imóvel em 
S/P ou L/PTA, terreno 
com 2.500m² no trevo 
de Macatuba, de frente 
para a rodovia próximo 
ao supermercado Azulão. 
Tratar: (14) 99816-6963 
ou (14) 9854-1999.  

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

ALUGA -SE 02 salões 
comerciais, na RUA: 
José Antônio Paccola nº 
69 / 73 no bairro Santa 
Terezinha, um  com 
35m² por R$ 600,00 e 
outro com 70m² por R$ 
1.000,00 . Tratar: (14) 
99816-6963 ou (14) 
98154-1999.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala ampla 
c/ 2 banh, excelente p/ 
escritório. R$ 58.300,00 
ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br 
Cód 02182
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Sociedade

MAIS UMA 
PRIMAVERA
Alinne Argentino 
estreia idade nova 
neste domingo (20) e 
recebe o carinho de 
toda a família. Tudo 
de bom!

CONQUISTA
A família parabeniza 
Carol Souza, que 
se formou no curso 
de enfermagem e 
começa a atuar na 
área em Lençóis. 
Sucesso!

Max e Malu, na Pizzaria Pramio

Joslan e Beatriz, na Pizzaria Pramio

Gabriel e Ester, na Pizzaria Pramio

Thalita e Andre, na Pizzaria Pramio

Laurinda e José, na Pizzaria Pramio

Joni e Ketlin, na Pizzaria Pramio

Werusca e Marcelo, na Pizzaria Pramio

Vitoria e Mariane, na Pizzaria Pramio

Lilian, Daiane e Manuela,
na Pizzaria Pramio
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O alto astral segue alegrando a noite de Lençóis Paulista.
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

FELICIDADES 
Miryam Ramos aniversariou na quinta-feira (17) 
e recebeu os cumprimentos da família e dos 
amigos. Saúde e paz!

É HOJE!
Hugo Valvassori aniversaria neste sábado (19) e 
comemora ao lado dos amigos e familiares, que 
desejam felicidades!

NOVO CICLO 
Evandro Ricardo fez aniversário ontem (18) e 
festejou a data especial ao lado dos familiares e 
amigos. Parabéns!
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