
Articulação de prefeito Prado de Lima garante que vagas sejam preenchidas em Lençóis e região; obra pode empregar até 7 mil pessoas
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 27/01
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.
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VIVER BEM
FAMÍLIA MARTINS se
reúne há 11 anos para realizar o
PROJETO “ARCO ÍRIS” B1

Programa de capacitação vai preparar 
mão de obra para ampliação da Lwarcel

O Hospital Nossa Senhora da Piedade 
comemorou seus 75 anos de fundação com 

um evento realizado no início da noite de 
ontem (25) para homenagear apoiadores que 

contribuem para que a entidade se mantenha 
prestando um bom atendimento à comunidade 

lençoense. Os homenageados receberam 
medalhas comemorativas. Na foto, o futuro 

Bispo Carlos José de Oliveira, o presidente da 
Cãmara, Nardeli da Silva, a vice-prefeita Cíntia 
Duarte, o prefeito Anderson Prado de Lima e o 

provedor do Hospital, Dr. João Dutra.  

75 anos de
HISTÓRIA

Atletas de diversas cidades do estado de São Paulo se reúnem em Lençóis para a 
disputa da segunda edição da Meia Maratona Capital Nacional do Livro. A prova, 
que abre o calendário esportivo de 2019, acontece neste domingo (27) e deve trazer 
para a cidade cerca de 600 corredores amadores e profi ssionais.

Meia
Maratona

TRÁFICO

Ação conjunta 
resulta na prisão 
de três pessoas

Na manhã dessa sexta-feira (25), as 
polícias Civil e Militar de Lençóis Pau-
lista, com apoio do Canil de Bauru, de-
fl agraram uma operação para o cum-
primento de três mandados de busca e 
apreensão em três residências da cida-
de. A ação conjunta, feita no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Ferrari, 
no Centro e no Jardim Monte Azul, 
resultou na prisão de três indivíduo e 
na apreensão de entorpecentes. A8

PEDERNEIRAS

Hoje tem Pedergames 
no Teatro Municipal A3

BOREBI

Expressinho 
busca primeira 
vitória no regional

Três jogos marcados para este do-
mingo (27) movimentam a quarta ro-
dada do 3º Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Borebi. Os con-
frontos acontecem no Estádio Muni-
cipal Antonio Carlos Vaca. Na partida 
que abre a rodada, às 8h, válida pelo 
Grupo B, o Expressinho (Lençóis Pau-
lista), que estreou sofrendo goleada de 
4 a 1 para Borebi, busca a recuperação 
diante do Botafogo (Agudos). A9

SAÚDE

Crise emocional 
pode provocar 
crise de tontura

Problemas emocionais podem 
causar tontura? A resposta é sim. 
Trata-se da chamada vertigem fó-
bica, ocasionada por uma espécie 
de distúrbio cerebral que compro-
mete o funcionamento do sistema 
responsável pela transmissão das 
informações à área responsável pelo 
equilíbrio. A informação é do Dr. 
Saulo Nader, neurologista da Uni-
versidade de São Paulo (USP). A10

MACATUBA

Centro Cultural 
disponibiliza 400 
vagas gratuita

O Centro Cultural Orlando Bozan, 
em Macatuba, abre na próxima segun-
da-feira (28) o período de inscrições para 
11 cursos de artes que serão oferecidos 
gratuitamente no primeiro semestre. Ao 
todo serão disponibilizadas 400 vagas 
nas áreas de artesanato, desenho, dança, 
música e teatro. A idade mínima para as 
inscrições é de 8 anos. O prazo termina 
no dia 8 de fevereiro já que o início das 
aulas está previsto para o dia 11. A3

VOLEIBOL

Sempre Vôlei realiza 
seletiva amanhã A9

A9

FATAL

Trânsito faz primeira 
vítima fatal do ano

O ECO noticiou na capa da 
edição da última quarta-feira (23) 
que um acidente envolvendo uma 
moto e um ônibus, ocorrido na 
noite anterior, no Jardim Santa 
Terezinha, em Lençóis Paulista, 
havia deixado um jovem grave-
mente ferido. Luís Felipe Domin-
gues, de 19 anos, foi socorrido 
com vida pela equipe de resgate 
do Corpo de Bombeiros e enca-

minhado até a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). Após rece-
ber os primeiros cuidados, ele foi 
transferido para o Hospital Esta-
dual de Bauru, mas, não resistiu 
à gravidade dos ferimentos e aca-
bou falecendo no local. O corpo 
da vítima foi velado e sepultado 
na quarta-feira (23), no Cemité-
rio Municipal Alcides Francis-
co, em Lençóis Paulista. A8
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Opinião
PARA PENSAR
 “Se fi z descobertas 

valiosas, foi mais por ter 
paciência do que qualquer 
outro talento”

Isaac Newton

FRASE
 “Como Lençóis Paulista e Macatuba, que estão diretamente ligadas 

ao projeto, não têm condições de suprir, sozinhas, a demanda, a 
melhor solução foi propor a parceria com as cidades vizinhas”

prefeito Anderson Prado de Lima, sobre demanda de empregos par a 
ampliação da Lwarcel
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Prestes a sair do papel

Lençóis Paulista está prestes a 
iniciar um período de trans-
formações pelo qual pouquís-

simos municípios do país tiveram 
a oportunidade de passar. Com o 
projeto de ampliação da Lwarcel 
Celulose prestes a sair do papel, 
só cresce a expectativa de movi-
mentação em diversos setores da 
economia local. Nesta semana foi 
dado um importante passo para 
garantir que o megaempreendi-
mento orçado em R$ 6 bilhões 
benefi cie a cidade e outros muni-
cípios da região desde seu início.

Uma articulação liderada 
pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB) deve possibi-
litar que milhares de candi-
datos às vagas de empre-
go recebam a qualifi cação 
necessária para trabalhar 

na obra em diversas áreas. A 
medida, além de aumentar as 
chances de contratação dos 

candidatos locais, evita que haja 
uma migração maciça de mão de 
obra de outras cidades e estados, 
o que poderia comprometer dras-
ticamente o funcionamento de 
serviços essenciais por conta do 
aumento repentino de ‘habitan-
tes’ na cidade.

É obvio que participar de um 
programa de capacitação não ga-
rante a contratação de ninguém, 
mas todo conhecimento e experi-
ência adquiridos, além de uma boa 
dose de força de vontade, sempre 
ajudam. É fato, também, como 
destacou o próprio prefeito Prado 
de Lima, que nem Lençóis Paulista 
nem Macatuba têm condições de 
suprir a demanda que será criada 
sozinhas. Assim, se é necessário 
que algumas vagas de emprego 
sejam preenchidas por pessoas de 
outras cidades, que sejam, então, 
da região, mantendo a economia 
daqui aquecida.

NOVIDADES
O ECO traz na edição 

de hoje (26) mais uma im-
portante notícia acerca do 
projeto de ampliação da 
Lwarcel Celulose, que, com 
um investimento que pode 
chegar a R$ 6 bilhões, vai 
ampliar em cinco vezes a 
capacidade de produção da 
empresa, adquirida no ano 
passado pelo grupo asiáti-
co RGE (Royal Golden Ea-
gle), além de gerar milha-
res de empregos diretos e 
indiretos tanto na fase de 
construção da nova unida-
de quanto depois do início 
da operação.

ARTICULAÇÃO
A novidade da vez é a 

articulação liderada pelo 
prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB) para garan-
tir que as vagas de empre-
go, que podem chegar a 7 
mil no auge da obra, sejam 
preenchidas em Lençóis 
Paulista e região. Porém, 
outras questões relaciona-
das à magnitude do mega-
empreendimento chamam 
a atenção, como o volume 
de energia excedente que 
a nova planta vai gerar, que 
é suficiente para abastecer 
uma cidade com população 
de 600 mil habitantes.

DE CARONA
Talvez a grandeza e a 

ousadia do projeto justifi-
quem o fato de personali-
dades do meio político es-
tarem desejando pegar uma 
carona neste trem. Nesta 
semana, durante viagem à 
Suíça, onde participou do 
Fórum Econômico Mundial, 
realizado na cidade de Da-
vos, o governador de São 
Paulo, João Dória (PSDB), 
se encontrou com Anderson 
Tanoto, presidente da RGE e 
fez questão de divulgar aos 
sete ventos, por meio de 
sua assessoria, que havia 
acabado de negociar inves-
timentos de R$ 7 bilhões no 
interior do estado.

TUCANO OU
PAPAGAIO?
Talvez a informação te-

nha ‘colado’ na maioria dos 
municípios paulistas, que 
não tem a menor ideia do 
processo que está em curso 
desde o primeiro semestre 
do ano passado, quando 
Dória ainda sequer acredi-
tava 100% que conseguiria 
se eleger para o Palácio 
dos Bandeirantes. Por es-
sas bandas, no entanto, 
a imagem que o Tucano 
passou foi a de usurpador 
e oportunista, querendo 
levar os méritos por algo 
que ele sequer teve a mí-
nima participação.

CONTANDO
VANTAGEM
Apesar disso, a asses-

soria do Governo do Estado 
de São Paulo divulgou na 
quinta-feira (24) uma nota 
na qual afirma que o pre-
sidente do grupo asiático 
viria ontem (25) ao Brasil 
para negociar com Dória os 
investimentos no setor de 
celulose. Um trecho do re-
lease distribuído à imprensa 
destaca uma citação do go-
vernador: “Estamos levan-
do ao Brasil e a São Paulo 
excelentes oportunidades 
para expansão do inves-
timento internacional em 
nosso Estado”.

FALANDO NISSO
Ainda sobre a passagem 

da comitiva brasileira pela 
Suíça, é obrigatório desta-
car o ‘papelão’ protagoni-
zado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) e demais 
membros da cúpula de seu 
Governo, que na quarta-
-feira (23) cancelaram um 
encontro com a imprensa 
internacional sem prévio 
aviso, deixando de comu-
nicar até mesmo a orga-
nização do evento, que, 
diga-se, reúne os mais 
poderosos empresários e 
líderes políticos da econo-
mia mundial.

QUE FEIO
O evento estava mar-

cado para 13h e a organi-
zação chegou a preparar 
uma sala com quatro luga-
res reservados para auto-
ridades brasileiras. Havia 
placas, com os nomes de 
Bolsonaro e dos ministros 
Sérgio Moro ( Justiça), Er-
nesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Paulo Gue-
des (Economia). O assunto 
repercutiu bem negativa-
mente em todo o mundo, 
principalmente porque a 
primeira informação di-
vulgada foi que o cancela-
mento teria sido motivado 
por questionamentos de 
jornalistas sobre seu filho, 
Flávio Bolsonaro.

O CASO
Para os que não têm 

acompanhado, Flávio Bolso-
naro (PSL), senador eleito, 
filho mais velho do presi-
dente, nomeou como asses-
sor na Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj), 
enquanto exerceu o man-
dato de deputado estadual, 
Fabrício Queiroz, que é um 
dos alvos de uma investi-
gação do Ministério Público 
carioca, que apura diversas 
movimentações financeiras 
que foram consideradas atí-
picas pelo Conselho de Con-
trole de Atividades Finan-
ceiras (Coaf).

DESCULPA
Diante da repercus-

são negativa do ‘calote’ 
dado pelos brasileiros na 
imprensa internacional’, 
assessores de Bolsonaro 
tentaram justificar o can-
celamento atribuído a de-
cisão à agenda extensa e à 
necessidade de o presiden-
te descansar por causa da 
cirurgia que fará na segun-
da-feira (28), para a retira-
da da bolsa de colostomia 
que usa desde setembro 
do ano passado, quando 
sofreu um atentado duran-
te a campanha eleitoral.
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Bondade é sentimento que se ensina

Sueli Bravi Conte
é educadora, psicopedagoga,
doutoranda em Neurociência

O objetivo é que seu fi lho seja 
um adulto bem-sucedido e 
feliz no futuro? Então, desde 

cedo, ensine as crianças a serem 
pessoas generosas e altruístas. 
Isso não é apenas a coisa certa a 
fazer, como também é fundamen-
tal para que elas desenvolvam 
relacionamentos duradouros e fe-
lizes.

Ser bom é um ensinamento 
para a vida. No mercado de tra-
balho, por exemplo, o sucesso 
depende mais do que nunca de 
saber colaborar com os outros. 
Crianças empáticas e socialmente 
conscientes são melhores colabo-
radoras e terão mais chances de 
uma colocação efi ciente quando 
adultas.

As crianças aprendem a se im-
portar e respeitar o próximo quan-
do elas são tratadas com respeito 
e amor. Assim, converse, faça per-
guntas, escute as respostas com 
interesse, planeje coisas legais 
para fazer juntos, leia livros na 
hora de dormir. Uma criança que 
se sente amada já tem meio cami-
nho andado.

Comportamentos éticos e mo-
rais são aprendidos observando os 
pais e outros adultos que as crian-
ças respeitam. Preste atenção em 
você mesmo, se está se compor-
tando da maneira honesta, ética e 
generosa que você deseja ver nas 
crianças. Você está sabendo re-
solver seus próprios confl itos com 
tranquilidade? Claro que ninguém 
é perfeito todo o tempo e, por isso, 
que é tão importante dar o exem-
plo também reconhecendo erros, 
sendo humilde e avaliando nosso 
próprio comportamento. Errou? 
Admita - peça desculpas e busque 
melhorar.

É bom falar em alto e bom som 
que generosidade e valores éticos 
são importantes. Apesar de muitos 
pais falarem que isso é uma prio-
ridade, muitas crianças não estão 
escutando. As crianças precisam 
ouvir e entender claramente que a 
felicidade dos outros é tão impor-
tante quanto a nossa, que a gente 
tem de fazer a coisa certa mesmo 
quando é mais difícil, que temos 
que honrar nossos compromissos 
e sermos justos. Encoraje seus fi -

lhos a tomarem decisões sob a luz 
da ética e do respeito ao próximo.

Gratidão é o princípio de tudo 
para quem está buscando a felici-
dade. Vários estudos mostram que 
quem reconhece as coisas boas da 
sua vida é muito mais feliz. A grati-
dão tem de ser exercitada para se 
fortalecer no inconsciente. “Por fa-
vor e muito obrigado...” são lições 
diárias. Assim, motive as crianças 
a expressarem gratidão: agradecer 
aquela professora bacana, agrade-
cer pelo dia no parquinho com a 
vovó, um agradecimento especial 
pela aquela comidinha especial, 
obrigada por ter me ajudado com 
o dever de casa.

Ensine-os a verem além do 
próprio mundinho. A maioria das 
crianças se importa com sua famí-
lia e com seus amigos. O grande 
desafi o é fazer com que desen-
volvam empatia em relação a al-
guém fora do seu círculo social, 
o aluno novo da classe, alguém 
que não fala o seu idioma, o faxi-
neiro da escola, alguém que mora 
em um país muito distante. Ajude 
o seu fi lho a dar o “zoom in” no 
mundo. Converse sobre notícias, 
sobre as difi culdades de pessoas 
que moram longe. Ou apenas con-
verse sobre pessoas diferentes de 
vocês. Isso já as ajuda a entender 
que o mundo é muito mais do que 
a gente pode ver. 

Ensine-as a pedir desculpas. Sa-
ber pedir desculpas é muito impor-
tante para desenvolver a bondade 
das crianças. Nem sempre se trata 
de expressar verbalmente, mas de 
encontrar uma forma de parar por 
um momento, reavaliar o confl ito 
de forma construtiva, se aproximar 
do outro, pedir desculpas e seguir 
em frente. Além disso, é preciso 
fazer as crianças entenderem que 
pedir desculpas é libertador e pode 
apaziguar o coração. O fato de sa-
ber reconhecer os próprios erros e 
as consequências negativas que os 
outros sofreram vai lhes permitir 
começar de novo, identifi car as fa-
lhas e aprender a promover situa-
ções positivas para todos.

Ser professor não signifi ca só 
atuar em escola ou sala de aula. 
Vai muito além quando o assunto 
é criança. Estamos todos nesse 
mundo para ensinar e aprender 
buscando um jeito novo de com-
preender a vida. Quanto mais 
cedo, melhor!
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INSCRIÇÕES - Centro Cultural funciona em prédio anexo ao Teatro Municipal de Macatuba
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Regional
CORAL UNIMED
O Coral Infantil Unimed de Macatuba realiza na próxima semana entre 
segunda e sexta-feira as inscrições para teste de voz de crianças e 
adolescentes, de 8 a 16 anos, interessados em participar do coral. O teste de 
voz será no dia 4 de fevereiro, às 14h. As inscrições e o teste serão no Centro 
Cultural Orlando Bozan. Outras informações pelo telefone (14) 3268-1821.

A3

Centro Cultural 
disponibiliza 
400 vagas em 
cursos de artes

Polos da região estão com inscrições abertas

Apaixonados por esportes eletrônicos 
invadem Teatro em Pederneiras

PEDERNEIRAS

Prefeitura Municipal promove
ação social na Vila Paulista
Evento, marcado para amanhã (27), oferece 
diversos serviços gratuitos à população

Da Redação

A Prefeitura Municipal 
de Pederneiras reali-
za neste domingo (27) 

uma grande Ação Social na 
Praça Natal Sipoli, na Vila 
Paulista, oferendo dezenas 
de prestações de serviços 
gratuitos à população local. 
Todo o trabalho será execu-
tado pelo Fundo Social de 
Solidariedade e demais Se-
cretarias Municipais.

“Estamos buscando com 
essas Ações Sociais levar os 
serviços da prefeitura para 
os bairros, para mais próxi-
mo do cidadão, não só para 
eles se beneficiarem, mas 
também para eles tomarem 
conhecimento de tudo o 
que a Prefeitura de Peder-
neiras oferece para o cida-
dão em todas as esferas, no 
esporte, na saúde, no so-

cial, no meio ambiente, na 
cultura e tantas outras ben-
feitorias. Na Ação Social, 
tudo está localizado em um 
mesmo local para facilitar 
isso”, explica o prefeito Vi-
cente Minguili.

Na Vila Paulista, a Ação 
Social começará as 9h e 
segue até as 12h oferecen-
do gratuitamente Corte de 
Cabelo, Instruções Sobre o 
Bolsa Família e Confecção 
de porta guardanapo (ar-
tesanato) oferecidos pela 
Secretaria Social. Também 
haverá distribuição de ár-
vores, flores e temperos 
(manjericão), cadastro de 
coletores de material reci-
clável, orientação de poda 
e supressão de árvores e 
orientações com a veteriná-
ria oferecidos pela Secreta-
ria do Meio Ambiente.

O evento também terá a 

Inscrições começam 
na segunda-feira (28) 
e seguem até o dia 8 
de fevereiro

Cursos são oferecidos em Macatuba e Pederneiras

Competição de Fifa 
2019 deve reunir mais 
de 60 competidores 
neste sábado (26)

1º PEDERGAMES - Campeonato reúne craques de Fifa 2019 em Pederneiras

Elton Laud

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

cos) neste sábado (26), quando 
será realizado o 1º Pedergames. 
O evento, promovido pela Se-
cretaria de Esportes, Lazer e 
Juventude da Prefeitura Muni-
cipal com apoio da Liga Bau-
ruense de Futebol Digital e 
Virtual (LBFDV), deve reunir 
mais de 60 competidores apai-
xonados por Fifa 2019, sucesso 
do console Playstation 4 (PS4).

As inscrições para o evento, 
que acontece no Teatro Muni-
cipal Flávio Razuk, começaram 
no início deste mês, mas po-
dem ser feitas até momentos 
antes da competição. A partici-
pação é gratuita, mas liberada 
exclusivamente para pessoas re-

Flávia Placideli

Na segunda-feira (28), os 
polos do Projeto Guri 
de Macatuba e Peder-

neiras iniciam as inscrições 
para alguns cursos de formação 
musical. Todos são gratuitos e 
destinados a crianças e jovens 
com idade entre seis e 18 anos 
incompletos. As inscrições se-
rão realizadas até o dia 22 de 
fevereiro, de acordo com a dis-
ponibilidade de cada curso.

Em Macatuba a oferta é de 
29 vagas nos cursos de percus-

são e violão. Já em Pederneiras 
são 131 vagas nos cursos de 
coral juvenil, iniciação musi-
cal, percussão e violão. Não é 
preciso ter conhecimento pré-
vio de música nem possuir ins-
trumentos. A disponibilidade 
de vagas para cada curso deve 
ser consultada diretamente nos 
respectivos polos. Confira os 
endereços abaixo.

As inscrições devem ser fei-
tas pessoalmente pelos pais ou 
responsáveis dos candidatos. 
Os documentos necessários são 
RG ou certidão de nascimento 

do aluno e do responsável (ori-
ginal e cópia), comprovante de 
matrícula ou declaração esco-
lar do aluno e comprovante de 
residência. O início das aulas 
ocorre de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno.

As aulas acontecem de se-
gunda e quarta-feira, das 8h às 
11h e das 13h30 às 17h30, no 
polo de Macatuba; e de terça 
e quinta-feira, das 8h às 11h e 
das 13h30 às 17h30, no polo 
de Pederneiras. 

O polo de Macatuba fica 
junto ao Centro Cultural Or-

Elton Laud

O Centro Cultural Orlando 
Bozan, em Macatuba, abre 
na próxima segunda-feira 

(28) o período de inscrições para 
11 cursos de artes que serão ofe-
recidos gratuitamente no primeiro 

requisitos para cada curso, datas e 
horários das aulas devem ser con-
sultadas diretamente no local.

Para fazer a inscrição é neces-
sário apresentar cópias de RG e 
comprovante de endereço atuali-
zado. No caso dos menores de ida-
de, os pais ou responsáveis devem 
comparecer ao local munidos de 
cópias de Certidão de Nascimento 
ou RG do aluno, do próprio RG 
e comprovante de endereço atuali-
zado. Os alunos que frequentaram 
qualquer curso oferecido em 2018 

devem procurar a secretaria do 
Centro Cultural para a atualização 
dos dados.

Os interessados devem com-
parecer para se inscrever, dentro 
do período indicado, das 8h às 
16h. O Centro Cultural Orlando 
Bozan funciona em prédio anexo 
ao Teatro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico, que fica na 
Avenida Cel. Virgílio Rocha, 525, 
no Jardim Capri. Outras informa-
ções podem ser obtidas através do 
telefone (14) 3268-1821.

CONFIRA A IDADE MÍNIMA PARA
CADA CURSO DISPONIBILIZADO

- Artesanato - a partir de 18 anos
- Crochê - a partir de 8 anos
- Danças Urbanas - a partir de 5 anos
- Desenho - a partir de 14 anos
- Mosaicos e mandalas - a partir de 18 anos
- Piano - a partir de 8 anos
- Pintura em tecido - a partir de 8 anos 
- Pintura em tela - a partir de 8 anos 
- Violão - a partir de 8 anos
- Violino - a partir de 8 anos
- Teatro - a partir de 8 anos
- Teclado - a partir de 8 anos

semestre. Ao todo serão disponibi-
lizadas 400 vagas nas áreas de ar-
tesanato, desenho, dança, música 
e teatro. A idade mínima para as 
inscrições é de 8 anos. O prazo ter-
mina no dia 8 de fevereiro já que o 
início das aulas está previsto para 
o dia 11.

Os cursos, com vagas disponí-
veis para várias idades, são de ar-
tesanato, crochê, danças urbanas, 
desenho, mosaicos e mandalas, 
piano, pintura em tecido, pintura 
em tela, violão, violino, teatro, 
teclado. As informações sobre os 

lando Bozan, em prédio anexo 
ao Teatro Municipal Renata 
Lycia dos Santos Ludovico. O 
endereço é Avenida Coronel 
Virgílio Rocha, 5-25, no Jar-
dim Capri. Em Pederneiras, 
o polo está localizado na Rua 
Belmiro Pereira, 0710, no Cen-
tro. Outras informações po-
dem ser obtidas pelos telefo-
nes (14) 3268-1821 (Macatuba) 
e (14) 3284-4959 (Pederneiras).

MÚSICA - Inscrições para 
os polos de Macatuba e 
Pederneiras iniciam na 

segunda-feira (28)

parte esportiva com pis-
cina de bolinhas, cama 
elástica e outras brinca-
deiras e atividades de la-
zer. A Secretaria de Saúde 
preparou orientação sobre 
prevenção de dengue e 
escorpião com a presença 
dos agentes do Controle 
de Vetores. Também ha-
verá aferição de pressão 
arterial e glicemia e uma 
caixa com sugestões para 
melhorias na saúde do 
município. A Secretaria 
de Educação levará recre-
ação para as crianças da 
Vila Paulista com dese-
nhos e pintura.

Também haverá es-
clarecimento de dúvidas 
e orientações sobre o 
transporte escolar e infor-
mações sobre matrículas, 
início das aulas etc. A 
Secretaria de Cultura tam-
bém estará presente com 
distribuição de pipoca e 
algodão-doce, entre outras 
atividades culturais.

sidentes em Pederneiras, maio-
res de idade ou menores com 
autorização por escrito dos pais 
ou responsáveis.

O 1º Pedergames será dis-
putado em sistema eliminató-
rio desde a primeira fase, com 
os vencedores de cada partida 
avançando à fase seguinte até o 
confronto final. O regulamento 
completo da competição pode 
ser acessado no site da Prefei-
tura Municipal de Pederneiras 
(www.pederneiras.sp.gov.br). 
Os três primeiros colocados 
serão premiados com troféus, 
medalhas e vales-brindes de 

um dos patrocinadores: R$ 150 
(campeão), R$ 100 (vice-cam-
peão) e R$ 50 (terceiro lugar).

Para receber a competição, 
o Teatro Municipal Flávio Ra-
zuk vai receber toda a estrutura 
para a disputa das partidas. A 
entrada para o público que dese-
jar acompanhar é gratuita, mas 
limitada à capacidade do local, 
que fica na Rua Prudente de Mo-
rais, 232, na Vila Camillo Razuk. 
O evento também será transmiti-
do integralmente, ao vivo, pelo 
site www.apertaox.com. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3283-1715.
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MEGAEMPREENDIMENTO

Economia RGE
Fundado em 1973, o grupo asiático RGE (Royal Golden Eagle), com sede em 
Singapura, gerencia um grupo de indústrias de excelência que trabalham 
globalmente com recursos renováveis e efi ciência de energia. Os ativos 
controlados pela companhia ultrapassam os US$ 18 bilhões (cerca de R$ 
65,7 bilhões). O Grupo tem mais de 60 mil colaboradores em todo o mundo.
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Capacitação vai preparar trabalhadores 
para 2,4 mil vagas na ampliação da Lwarcel

Objetivo é qualifi car candidatos que concorrerão às vagas de emprego

Investimento total pode 
chegar a R$ 6 bilhões

Cronograma prevê início das obras para abril
Em operação, nova 
unidade vai empregar 
3,4 mil trabalhadores

Desde que o Grupo Lwart 
oficializou a venda da Lwarcel 
Celulose à RGE (Royal Golden Ea-
gle) - a transação estimada em R$ 
2 bilhões foi anunciada em maio e 
aprovada em junho pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) - a empresa está 
sob controle da Bracell Limited, 
subsidiária do grupo asiático que 
já administra a BSC (Bahia Spe-
cialty Cellulose), em Camaçari, na 
Bahia. É a empresa, com sede em 
Singapura, que tem conduzido o 
projeto de expansão, que, devido 
às pretensões dos novos investido-
res, passou por uma adequação 

nos últimos meses.
Com investimento que pode 

chegar a R$ 6 bilhões, o projeto vai 
resultar na ampliação da capacida-
de de produção das atuais 250 mil 
toneladas para 1,5 milhão de tone-
ladas anuais de celulose. Segundo 
Pedro Stefanini, gerente geral da 
Lwarcel, a nova unidade contará 
com uma linha flexível para pro-
duzir tanto celulose kraft (conven-
cional), utilizada principalmente 
na fabricação de papel e derivados, 
quanto celulose solúvel, aplicada 
nas indústrias têxteis, especifica-
mente para a fabricação de viscose, 
que será o foco da nova planta.

A ampliação será fei-
ta em uma área de cerca 
de 60 hectares localizada 
à frente e ao lado da atu-
al fábrica. O cronograma 
prevê que as obras de in-
fraestrutura tenham início 
em abril e se estendam até 
setembro deste ano, quan-
do deve ser iniciada a 
montagem da fábrica. Um 
dos desafios do projeto é 
a construção de um duto 
de mais de 20 quilômetros 
que vai capitar água dire-
tamente do Rio Tietê, na 
região da fazenda Pouso 
Alegre, em Macatuba.

A área florestal da 
empresa também deve 
receber investimento nos 
próximos anos, já que 
será necessário um vo-
lume maior de produção 
de eucalipto para atender 
à demanda de produção 
da nova planta. A empre-
sa não revelou os valores 
gastos, mas a área de cul-
tivo, que hoje é de 60 mil 
hectares, deve ser amplia-
da para 90 mil hectares, 
distribuídos em diversos 
municípios da região.

Quando estiver em 
operação - a previsão de 

conclusão das obras e 
partida da fábrica é agos-
to de 2021 - a nova unida-
de, ao longo de sua cadeia 
produtiva, deve gerar 
360MW/hora de energia 
elétrica, com previsão de 
excedente de 150 MW/
hora, que vai ser injetado 
na rede e disponibilizado 
para o mercado externo. 
Apenas a energia exce-
dente, segundo dados da 
Aneel (Agencia Nacional 
de Energia Elétrica), será 
suficiente para abastecer 
uma cidade com 600 mil 
habitantes.

A reportagem apurou que, 
durante a reunião realizada na úl-
tima quarta-feira (23), a diretoria 
da Lwarcel Celulose apresentou 
aos prefeitos, além dos detalhes 
do projeto de expansão, um levan-
tamento sobre a estimativa de de-
manda de mão de obra necessária 
para a implantação da nova plan-
ta. Apenas na área da construção 
civil, que vai concentrar os traba-
lhos da primeira fase do projeto, a 
empresa calcula que será necessá-
ria a contratação de cerca de 2,4 
mil trabalhadores nas funções de 
pedreiro, armador de ferragens, 
carpinteiro de forma, bombeiro 
hidráulico, eletricista predial, pin-

tor de obras e ajudante.
O programa de capacitação 

profissional que visa garantir 
que os postos de trabalho sejam 
preenchidos em Lençóis Paulista 
e demais cidades da região vai 
contemplar as sete funções. Os 
cursos, que devem ter carga horá-
ria de 100 horas, com 20 horas de 
aulas teóricas e 80 horas de aulas 
práticas (para a função de ajudan-
te o curso só terá as 20 horas de 
aulas teóricas), serão ministrados, 
provavelmente, por meio de par-
ceria com os Senai (Serviço Na-
cional da Indústria). Os locais e 
datas de realização, assim como 
os requisitos para a participação 

serão divulgados em breve, se-
gundo a assessoria de imprensa.

O objetivo da capacitação é 
preparar os candidatos que con-
correrão às vagas para a atuação 
no canteiro de obras. No conteú-
do programático, além das habi-
lidades específicas exigidas para 
cada função, serão trabalhadas 
questões de higiene e segurança 
no trabalho, educação ambien-
tal, ética e cidadania e orientação 
profissional. Segundo o prefeito 
Prado de Lima, o treinamento é 
uma forma de encaminhar pro-
fissionais mais bem preparados 
para as funções, mas não se pode 
confundir os cursos com garantia 

de emprego.
“É importante destacar que, 

devido à necessidade de mão de 
obra qualificada, a empresa vai 
contratar apenas as pessoas que 
passarem por estes cursos, que 
estiverem com seus certificados 
em mãos. Também é preciso 
frisar que promoveremos a ca-
pacitação dos candidatos, mas 
isso não garante que todos serão 
contratados. Quem conduzirá 
este processo através da Central 
de Serviços será a empresa, que 
dentre todos os candidatos sele-
cionará os que melhor se enqua-
drarem no perfil que ela busca”, 
complementa o prefeito.

MÃO DE OBRA QUALIFICADA - Prefeito Prado de Lima 
destaca que treinamento é uma forma de encaminhar 
profissionais mais bem preparados para concorrer às vagas

Além das vagas geradas du-
rante a implantação do projeto, 
a Lwarcel deve aumentar em 
quase duas vezes o número de 
trabalhadores a partir do início 
da operação da nova planta. 
Segundo informações obtidas 
pela reportagem, a empresa es-
tima que a área industrial crie 
600 novos postos de trabalho, 
passado de 800 para 1,4 mil 
funcionários. Já a área florestal, 
que hoje emprega 600 pessoas, 
deve passar a contar com 2,4 
mil trabalhadores. Somadas as 
duas áreas, a empresa deve pas-
sar dos atuais 1,4 mil para 3,8 
mil funcionários.

Articulação liderada por prefeito Anderson Prado de Lima visa garantir que geração de emprego 
se concentre em Lençóis e região; pico da obra pode empregar até 7 mil pessoas

AMPLIAÇÃO - No auge da construção da nova fábrica, Lwarcel pode empregar até 7 mil trabalhadores

vice-prefeitos de Pederneiras, 
José Marcio Urrea (MDB); de 
Areiópolis, Antonio Carlos Prín-
cipe (PR); e de Barra Bonita, 
Manoel Fabiano Ferreira Filho 
(PROS) - que também represen-
tou Igaraçu do Tietê. A empresa 

foi representada por Pedro Ste-
fanini, diretor geral; Alexandre 
Mello, VP Corporate Affairs; 
Carlos Gasparetto, gerente de Re-
cursos Humanos; e Walter Pinto, 
gerente de construção civil.

Procurado pela reportagem, 

o prefeito Prado de Lima revelou 
que a articulação para garantir 
que a geração de empregos se 
concentrasse na cidade e região 
começou desde as primeiras 
reuniões com a diretoria da em-
presa. Segundo ele, a parceria 

com Macatuba - que também 
abrigará uma parte importante 
do projeto - e os demais muni-
cípios da região também visa 
garantir que a estrutura de ser-
viços essenciais do município 
não seja comprometida com a 

Elton Laud

Prestes a iniciar as obras 
de seu ousado projeto de 
expansão, a Lwarcel Celu-

lose, adquirida no ano passado 
pelo grupo asiático RGE (Royal 
Golden Eagle), será responsável 
pela geração de milhares de em-
pregos nos próximos três anos. 
Para garantir que a demanda por 
mão de obra qualificada possa 
ser atendida por Lençóis Paulis-
ta e região, evitando a migração 
de pessoas de outras cidades e 
estados, um grupo liderado pelo 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) discutiu nesta semana al-
guns detalhes de um programa de 
capacitação de trabalhadores. Se-
gundo informações obtidas pela 
reportagem do Jornal O ECO, o 
assunto estava na pauta de uma 
reunião realizada na tarde da últi-
ma quarta-feira (23), na Prefeitu-
ra Municipal de Lençóis Paulista.

Além de Prado de Lima, o 
encontro contou com a presença 
do presidente da Câmara Muni-
cipal, Nardeli da Silva (MDB); do 
vereador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB); do secretário de Desen-
volvimento Econômico, André 
Paccola Sasso; dos prefeitos de 
Macatuba, Marcos Olivatto (PR); 
de Agudos, Altair Francisco Silva 
(PRB); de Borebi, Antonio Carlos 
Vaca (PSDB); e de São Manuel, 
Ricardo Salaro Neto (PPS); dos 

chegada repentina de milhares 
de trabalhadores de fora.

“Temos que pensar em duas 
vias. Primeiro em garantir, atra-
vés da capacitação, que nossos 
trabalhadores desempregados 
possam concorrer a essas vagas. 
Em segundo lugar, precisamos 
evitar que se crie um problema 
com a chegada de muitas pessoas 
de fora para trabalhar neste im-
portante empreendimento. Como 
Lençóis Paulista e Macatuba, que 
estão diretamente ligadas ao pro-
jeto, não têm condições de suprir, 
sozinhas, a demanda, a melhor 
solução foi propor a parceria com 
as cidades vizinhas”, explica Pra-
do de Lima.

Segundo informações da em-
presa, o projeto de ampliação vai 
empregar direta e indiretamente 
uma média de 3,5 mil traba-
lhadores, mas o número pode 
chegar a 7 mil no pico da obra. 
Além da parte de construção 
civil, montagens industriais e 
outras áreas diretamente ligadas 
à implantação da nova unidade, 
será necessária a contratação 
de trabalhadores das áreas de 
apoio, como manutenção, lim-
peza, cozinha, entre outras. To-
das as contratações devem ser 
feitas por intermédio de uma 
Central de Serviços que está 
sendo montada em Lençóis Pau-
lista, mas que terá ramificações 
nos outros oito municípios.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Prefeitura 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 exigidos pelo Artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro:
 
DENI WILEN JOSÉ BLANCO e JULIA DE OLIVEIRA E SOUZA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 30/11/1989, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de DENI EDU-
ARDO BLANCO e de ELIANA DE CASSIA JOSÉ; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Macatuba - SP, aos 03/06/1997, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de RIVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA e 
de SILENE APARECIDA GIMENES SOUZA.
 
JOÃO PEDRO MONTANHEIRO e PATRÍCIA CRISTINA ALVES, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 10/04/1996, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de PAULO 
ADRIANO MONTANHEIRO e de GEOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA MON-
TANHEIRO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 13/11/1996, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, 
fi lha de ANTONIO ALVES e de INÊS DE JESUS SEVERIANO ALVES.
 

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

Lençóis Paulista, 24 de janeiro de 2019.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto 
na alínea 'a' do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o 
seguinte ato oficial:

Portaria n.º 006/2019 de 24.01.2019.......Dispõe sobre o reajuste dos bene-
fícios de aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos muni-
cipais concedidas na vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, com 
fundamento no artigo 40 da Constituição Federal, sem direito à paridade 
ativo-inativo.

Lençóis Paulista, 24 de Janeiro de 2019.
ANTONIO MARCOS MARTINS

Diretor do Instituto de Previdência Municipal

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 004/2019; DATA ASSINAT: 24/01/2019; CONTRATADO: CO-
NAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA; CNPJ: 
51.235.448/0001-25; ENDEREÇO: Rua Marques de Paranagua, n. 348, 7A, Mu-
nicípio de São Paulo/SP; OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
setor público, para prestar consultoria e assessoria; VALOR: R$ 18.400,00 (de-
zoito mil, quatrocentos reais) mensais; TOMADA DE PREÇOS n.° 028/2018; 
FUNDAMENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA A6
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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

ACIDENTE

OPERAÇÃO

Polícia PRISÃO
Na manhã da última quinta-feira (24), por volta das 11h, a Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu um individuo 
acusado de praticar quatro furtos na madrugada do mesmo dia. W.A.R., de 23 anos, é acusado de praticar furtos 
em uma academia, uma clínica de estética, um escritório de prestação de serviços e uma instituição de caridade 
do município. Ele foi detido em sua residência após a prática dos crimes e encaminhado à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado ratifi cou a prisão em fl agrante do mesmo, deixando-o preso à disposição da Justiça.

DATA: 19/1/2019 a 25/1/2019

Obituário
Gilberto Ferreira Lima faleceu na quinta-feira (24) aos 62 anos em 
Lençóis Paulista
Edy Minetto Malavazi faleceu na quarta-feira (23) aos 85 anos em 
Macatuba
Joceli da Conceição Pereira faleceu na quarta-feira (23) aos 77 anos 
em Lençóis Paulista
Luis Felipe Domingues faleceu na quarta-feira (23) aos 19 anos em 
Lençóis Paulista
Maria Garcia Proence faleceu na quarta-feira (23) aos 74 anos em 
Lençóis Paulista
Pedro Bernardo faleceu na terça-feira (22) aos 52 anos em Lençóis 
Paulista
Luzia Narciza Paccola Bosi faleceu na segunda-feira (21) aos 79 anos 
em Lençóis Paulista
Rui Pregnaca faleceu na segunda-feira (21) aos 61 anos em Lençóis 
Paulista
Delphina Guedes do Prado faleceu no domingo (20) aos 92 anos em 
Macatuba
Maria Cleide de Castilho faleceu no domingo (20) aos 56 anos em 
Lençóis Paulista
Maria Regina Ferreira Scucuglia faleceu no domingo (20) aos 96 anos 
em São Manuel
Carlos Gonçalves faleceu no sábado (19) aos 74 anos em Lençóis 
Paulista
Delfi no Cerqueira Rocha faleceu no sábado (19) aos 83 anos em 
Lençóis Paulista

REPOUSO

Livro “Vida Feliz”-Joanna de Ângelis-Divaldo Franco

O repouso é necessário para o
corpo e para a mente.

Tem cuidado, porém, a fim de
que ele não se te converta em

ociosidade, em preguiça.
É justo que, ao trabalho suceda

o refazimento de energias, através
da variação de atividade ou do

repouso, do sono.
As muitas horas de descanso,

todavia, violentam o caráter moral
do homem e desarticulam as

fibras e músculos orgânicos destinados
ao movimento, à ação.

Repousa, pois, o tempo suficiente
e não em demasia.

CENTRO ESPÍRITA ANTÔNIO DE PÁDUA

Trânsito faz primeira vítima 
fatal do ano em Lençóis

Ação conjunta resulta na prisão de três pessoas por tráfi co

Motocicleta perde o controle e colide em coqueiro

Embriaguez causou novo acidente entre motos na quinta-feira (24)

Na madrugada da quarta-fei-
ra (23), por volta das 2h, a Polícia 
Militar de Lençóis Paulista regis-
trou outro acidente de trânsito 
envolvendo uma motocicleta. 
A colisão aconteceu na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Macha-
do, onde um motociclista perdeu 

o controle e atingiu um coqueiro 
no canteiro central da via.

Segundo informações do Bo-
letim de Ocorrência registrado na 
5ª Cia da Polícia Militar, quando 
os policiais chegaram ao local dos 
fatos, a vítima E.L.S. de 47 anos, já 
havia sido socorrida pela equipe 

de resgate do Corpo de Bombeiros 
e encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

A equipe se dirigiu até 
o local, onde a vítima, que 
teve apenas escoriações leves 
na mão e no peito e passava 
por atendimento médico, in-

formou aos policiais que não 
sabia as causas da colisão 
frontal. A motocicleta, uma 
Honda CG Fan, estava com 
o licenciamento em atraso e, 
por isso, foi encaminhada ao 
pátio de Bauru com o auxílio 
de um guincho.

Na madrugada da última 
quinta-feira (24), por volta das 
2h, mais um acidente de trânsi-
to foi registrado pela 5ª Cia da 
Polícia Militar de Lençóis Paulis-
ta. Desta vez, a colisão envolveu 
duas motocicletas, uma Honda 
Hornet e uma Honda CG Fan, 
que trafegavam pela Rua Adria-
no Anderson Foganholi, no Jar-

dim das Nações.
Segundo o registro policial, 

o condutor da Honda CG Fan 
abandonou a motocicleta e fu-
giu do local após o acidente. Já 
o condutor da Honda Hornet, 
que teve escoriações leves, pre-
cisou ser socorrido pela equipe 
do Corpo de Bombeiros e en-
caminhado à UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento).
Na unidade, enquanto a víti-

ma, M.M.T., de 38 anos, recebia 
atendimento médico, os poli-
ciais constataram que o mesmo 
apresentava evidências de em-
briaguez. Ele teria se recusado a 
realizar o teste do Etilômetro (Ba-
fômetro) e desacatado as equipes 
médica e policial

Diante disso, após receber o 
atendimento ele foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde teve 
sua CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) apreendida e o dele-
gado de plantão, após tomar co-
nhecimento dos fatos, elaborou 
um Boletim de Ocorrência por 
embriaguez ao volante e desaca-
to à autoridade. 

Motociclista de 19 anos não resistiu aso ferimentos após colidir contra um ônibus

Entre as apreensões estão 134 pedras de crack e 35 eppendorfs de cocaína

Flávia Placideli

Na manhã dessa sexta-feira 
(25), as polícias Civil e 
Militar de Lençóis Pau-

lista, com apoio do Canil de 
Bauru, deflagraram uma ope-
ração para o cumprimento de 
três mandados de busca e apre-
ensão em três residências da 
cidade. A ação conjunta, feita 
no Conjunto Habitacional Ma-
estro Júlio Ferrari, no Centro e 
no Jardim Monte Azul, resultou 
na prisão de três indivíduo e na 
apreensão de entorpecentes.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do 
Jornal O ECO, a operação teve 
início por volta das 6h, na Rua 
Ênio Giacomini, no Conjun-
to Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari, onde foi autuado em 
flagrante C.C., de 42 anos. Em 
sua residência, no interior de 
um saco plástico foram encon-
tradas 121 pedras de crack, R$ 
125 em espécie e uma bicicleta, 
possível produto de furto. 

No Centro, na Travessa 
João Ramalho, foi autuado em 

Flávia Placideli

O ECO noticiou na capa da 
edição da última quarta-
-feira (23) que um acidente 

envolvendo uma moto e um ôni-
bus, ocorrido na noite anterior, no 
Jardim Santa Terezinha, em Len-
çóis Paulista, havia deixado um 
jovem gravemente ferido. Após o 
fechamento da edição, devido à 
gravidade do caso, a vítima pre-
cisou ser transferida para o Hos-
pital Estadual de Bauru, mas não 

resistiu aos ferimentos e faleceu 
horas depois.

O acidente foi registrado por 
volta das 18h50 na Avenida Jáco-
mo Augusto Paccola, no Jardim 
Santa Terezinha. De acordo com  
o Boletim de Ocorrência registra-
do pela Polícia Militar, um ônibus 
que transportava trabalhadores ru-
rais seguia pela via, quando, após 
sinalizar que faria a conversão à es-
querda no cruzamento com a Rua 
Antônio José Paccola, iniciou a ma-
nobra, mas acabou sendo atingido 

por uma motocicleta que vinha 
pela avenida em alta velocidade.

Segundo relatos de testemu-
nhas que presenciaram o acidente, 
o jovem tentou desviar do ônibus, 
porém colidiu na parte da fren-
te do mesmo. Após o choque, o 
motociclista foi arremessado por 
alguns metros sofrendo múltiplas 
fraturas pelo corpo. A moto dele 
chegou a atingir outra moto que 
também seguia pela avenida, mas 
o condutor deste segundo veículo 
não se machucou.

Luís Felipe Domingues, de 
19 anos, foi socorrido com vida 
pela equipe de resgate do Corpo 
de Bombeiros e encaminhado até 
a UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento). Após receber os primeiros 
cuidados, ele foi transferido para 
o Hospital Estadual de Bauru, 
mas, não resistiu à gravidade dos 
ferimentos e acabou falecendo no 
local. O corpo da vítima foi velado 
e sepultado na quarta-feira (23), 
no Cemitério Municipal Alcides 
Francisco, em Lençóis Paulista.

COLISÃO - Grave acidente resultou na primeira 
morte do ano no trânsito de Lençóis Paulista

flagrante N.C.S., de 54 anos. 
No local foram encontrados 35 
eppendorfs de cocaína e mais 
R$ 430 em espécie. Já em uma 
residência dos fundos, localiza-
da na Rua Abramo Zacarias, no 
Jardim Monte Azul, foi autuado 
em flagrante A.P.S., de 27 anos, 
após ser encontrado em sua 
residência 13 pedras de crack, 
um invólucro de maconha, R$ 

150 e uma balança de precisão.
“Tivemos mais um êxito em 

capturar pessoas envolvidas 
com o tráfico de entorpecentes 
em Lençóis Paulista. O trabalho 
em conjunto entre nós, da Polí-
cia Militar, com a Polícia Civil e 
o apoio do Canil de Bauru é de 
extrema importância para fina-
lizarmos com sucesso mais uma 
operação”, enfatiza o sargento 

Lucas, comandante da equipe 
da Força Tática da Polícia Mili-
tar, que participou da operação.

Após o cumprimento dos 
mandados de busca e apreen-
são, os três indivíduos foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão ratificou as prisões em 
flagrante, mantendo todos à dis-
posição da Justiça.

FLAGRANTE - Ação resultou na apreensão de grande quantidade de droga

FOTO: GABRIEL COCHI/DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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BOREBI

MACATUBA

FUTSAL

VOLEIBOL

CORRIDA DE RUA

Polícia
COPA AMÉRICA
Jogando ‘em casa’, o Brasil enfrentará Peru, Venezuela e Bolívia no Grupo A da Copa América 
2019. O caminho considerado fácil foi defi nido em sorteio na quinta-feira (25), no Rio de 
Janeiro. A estreia será diante dos bolivianos, no dia 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo, às 
21h30. No dia 18, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, será a vez dos venezuelanos. 
O Brasil fechará a chave contra o Peru, no dia 22, às 16h, na Arena Corinthians em São Paulo.

Amanhã é dia de prova de 
resistência em Lençóis Paulista

Expressinho busca 
reabilitação no Regional

Quatro jogos movimentam a 
rodada deste domingo (27)

União Ponte Alta e Borebi 
vencem e garantem classifi cação

Sempre Vôlei realiza seletiva em busca de novos atletas

Após derrota para donos da casa na estreia, 
equipe lençoense enfrenta o Botafogo de Agudos

Lençoense São Cristovão entra em campo 
contra o SC Amigos, de Barra Bonita

Equipes levaram 
a melhor sobre 
Renegados e Esporte 
Clube Trem

Atletas das categorias sub-16, sub-18 e sub-20 serão avaliados amanhã (27)

Elton Laud

O Ginásio Municipal de Es-
portes Archangelo Brega 
Primo (Csec), em Lençóis 

Paulista, recebe neste domingo 
(27), a partir das 9h, uma seletiva 
para atletas de voleibol. A organi-
zação é da Associação dos Amigos 
do Voleibol de Lençóis Paulista 
(AAVLP). O evento é aberto a prati-
cantes do esporte de toda a região.

O objetivo da seletiva é des-
cobrir novos talentos para refor-
çar as equipes masculinas do 
Programa Sempre Vôlei Lençóis 
Paulista para a temporada 2019, 

principalmente para os campe-
onatos da Associação Pró Volei-
bol (APV) e Jogos Regionais. A 
avaliação será feita em três ca-
tegorias: sub-16 (nascidos entre 
2003 e 2004), sub-18 (nascidos 
entre 2001 e 2002) e sub-20 (nas-
cidos entre 1999 e 2000).

Os interessados podem ob-
ter outras informações sobre 
a seletiva diretamente com o 
técnico Douglas Coneglian, co-
ordenador do Programa Sempre 
Vôlei. O telefone para contato 
é o (14) 9 9794-4332. O Csec 
fica na Rua 13 de maio, 650, no 
Centro de Lençóis Paulista.

Elton Laud

Dois confrontos válidos 
pelo Grupo B, disputa-
dos na noite da última 

terça-feira (22), no Ginásio 
do CART (Centro de Apoio 
e Recreação do Trabalhador) 
João Carlos Hueb, movimen-

BRIGA PELA PONTA - Após vencer na estreia, São Cristovão 
(camisa clara) encara o SC Amigos pela liderança do Grupo B

PENEIRA - Csec recebe seletiva do Programa Sempre Vôlei

Elton Laud

Este domingo (27) será movi-
mentado na cidade de Maca-
tuba, que recebe mais quatro 

jogos do Campeonato Regional de 
Futebol Amador. Os confrontos, vá-
lidos pela quarta rodada, acontecem 
no Estádio Municipal Amadeu Ar-
tioli. Em busca da classificação para 
as quartas de final da competição 
promovida pela Secretaria de Es-
porte, Turismo e Lazer, entram em 
campo as equipes dos grupos B e D.

O Grupo B abre e fecha a ro-
dada. Às 8h, o confronto é entre 
São Cristovão (Lençóis Paulista) e 
SC Amigos (Barra Bonita). Às 16h, 
jogam Real Atlético e Esperantina. 
Nos primeiros jogos da chave o 
São Cristovão goleou o Esperanti-
na por 5 a 2 e o SC Amigos venceu 

o Real Atlético por 2 a 1, por isso, 
brigam perla liderança.

Pelo Grupo D, às 10h, o Asa 
Branca (Lençóis Paulista), que 
vem de goleada de 7 a 2 sobre o 
Shakhtar (Macatuba), enfrenta 
o conterrâneo Atlético Lençóis, 
que em sua estreia empatou em 
1 a 1 com o Capital FC (Lençóis 
Paulista). No período da tarde, às 
14h, entram em campo Shakhtar 
e Capital FC.

Até o momento, a briga pela 
classificação está aberta nos qua-
tro grupos. Das oito vagas para as 
quartas de final (os dois melhores 
de cada chave se classificam), 
apenas uma foi preenchida pelo 
União Ponte Alta (Barra Bonita), 
no Grupo A, que venceu os três 
jogos que disputou e chegou aos 
nove pontos.

PELA RECUPERAÇÃO - Expressinho (mangas escuras) entra 
em campo em busca de vitória contra o Botafogo de Agudos

Elton Laud

Três jogos marcados para 
este domingo (27) movi-
mentam a quarta rodada 

do 3º Campeonato Regional 
de Futebol Amador de Bore-
bi, promovido 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. 
Os confrontos acontecem no 
Estádio Municipal Antonio 
Carlos Vaca.

Na partida que abre a roda-
da, às 8h, válida pelo Grupo B, 
o Expressinho (Lençóis Paulis-
ta), que estreou sofrendo golea-
da de 4 a 1 para Borebi, busca a 
recuperação diante do Botafogo 
(Agudos), que vem de empate 
de 1 a 1 com o CSK (Macatuba).

Às 10h, pelo Grupo C, o 

Caiuby FC (Boa Esperança do 
Sul), que na última rodada der-
rotou o Grêmio Cecap (Lençóis 
Paulista) por 3 a 2, encara o 
SEME (Avaré), que fez sua es-
treia perdendo de 3 a 1 para a 
equipe sub-20 de Borebi.

No jogo da tarde, às 15h, 
pelo Grupo A, o XX de Janeiro 
(Macatuba), que vem de vitó-
ria de 2 a 0 sobre o Santa Cruz 
(Areiópolis), mede forças com 
o Açaí, que no último domingo 
(20) derrotou o Red Bull (Bau-
ru) por 1 a 0.

Ao final da primeira fase, 
além dos dois primeiros co-
locados de cada grupo, avan-
çam às quartas de final os 
dois melhores terceiros co-
locados. Segundo a organiza-
ção, os confrontos das quartas 
de final serão definidos com 
base na classificação geral 
das equipes.

Cerca de 600 atletas participam de Meia Maratona Capital Nacional do Livro

RESISTÊNCIA - Meia Maratona reúne centenas de atletas 
em Lençóis; primeira edição (foto) foi realizada no ano passado

Elton Laud

Atletas de diversas cidades 
do estado de São Paulo 
se reúnem em Lençóis 

Paulista para a disputa da se-
gunda edição da Meia Marato-
na Capital Nacional do Livro. A 
prova, que abre o calendário es-
portivo de 2019, acontece neste 
domingo (27) e deve trazer para 
a cidade cerca de 600 corredo-
res amadores e profissionais.

Realizada pela Prefeitura 
Municipal, por meio de convê-

nio com a Secretaria Especial 
do Esporte do Ministério da 
Cidadania, firmado por inter-
médio do vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho, a 
Meia Maratona terá quatro per-
cursos distintos, o de 21 quilô-
metros, que faz jus ao nome, e 
os de 5 e 10 quilômetros.

Além das provas, também 
será realizada uma caminhada 
de 5 quilômetros, voltada aos 
adeptos de atividades mais le-
ves, e uma corrida infantil com 
trajetos curtos para crianças até 

12 anos de idade, de acordo 
com cada faixa etária. O ponto 
de largada e chegada de todos 
os percursos será o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti.

A entrega dos kits para os 
atletas inscritos acontece na 
estrutura montada no local da 
prova. A distribuição será fei-
ta neste sábado (26), das 9h às 
18h, e no domingo (27), das 5h 
às 6h30. Segundo o cronograma 
divulgado pela organização, a 
primeira largada está prevista 
para às 6h45.

ALTERAÇÕES NO
TRÂNSITO

Por conta da realização da 
Meia Maratona Capital Nacional 
do Livro, diversas ruas e avenidas 
que serão utilizadas para a com-
posição do percurso serão inter-
ditadas parcial ou totalmente. A 
mudança afeta vias da região dos 
jardins Itamaraty, Village, Bela 
Vista e Europa e da Vila da Prata.

As interdições totais aconte-
cem nas avenidas Lázaro Brígido 
Dutra, Marino de Santis e Osaka 
e na Rua Miruna. Os bloqueios 
parciais serão feitos nas ruas 
Cel. Joaquim Anselmo Martins 
(entre as ruas Santo Antônio e 
Jalisco, no Jardim Bela Vista), 
José Veloso (no entroncamento 
da rua Dom Américo Boso, no 
Jardim Europa), Olavo Bilac (en-
tre as rotatórias do Jau Serve e 
do recinto da Facilpa).

Segundo informações da 
Prefeitura Municipal, os mora-
dores do Jardim Itamaraty terão 
livre acesso ao Centro e demais 
bairros da cidade através da Ave-
nida Maracatins, onde equipes 
da organização da prova estarão 
controlando o tráfego de veículos 
para a segurança dos atletas.

taram a penúltima rodada da 
primeira fase do Campeonato 
Regional de Futsal de Macatu-
ba. No primeiro jogo, o União 
Ponte Alta (Barra Bonita) der-
rotou o Renegados (Macatuba) 
por 6 a 2. Na outra partida, 
a representação de Borebi 
venceu o Esporte Clube Trem 
(Macatuba) por 5 a 3.

Com os resultados, União 
Ponte Alta e Borebi foram a 
sete pontos e garantiram suas 
classificações para as quartas 
de final. O Sem Surpresas 
(Pederneiras), com cinco pon-

tos, também já estava assegu-
rado na próxima fase, assim 
como as quatro equipes do 
Grupo A: Atlética Futsal (Ma-
catuba), Valência (Areiópo-
lis), Danados FC (Macatuba) 
e Real City (Jaú).

A última vaga do Grupo B 
seria definida na noite de on-
tem (25), no duelo entre Re-
negados e Sem Surpresas. O 
Renegados, com três pontos, 
precisava pelo menos de um 
empate para permanecer na 
competição. Caso perdesse, 
a vaga ficaria com o Esporte 

Clube Trem, que encerrou sua 
participação com os mesmos 
três pontos, mas com melhor 
saldo de gols.

A definição dos confron-
tos das quartas de final da 
competição, que é promovida 
pela Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer de Macatu-
ba, seria feita de acordo com 
a classificação final de todas 
as equipes, independente-
mente dos grupos. Os jogos, 
datas e horários serão divul-
gados na edição da próxima 
quarta-feira (30).
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MAIS MÉDICOS
Os brasileiros formados no exterior e estrangeiros, aptos a participarem do programa 
Mais Médicos, têm nova data para selecionar os municípios que ainda possuem vagas 
abertas. Agora, os profi ssionais natos do país terão os dias 7 e 8 de fevereiro para 
escolherem a nova localidade no site do programa. Nos dias 18 e 19 do mesmo mês, 
será a vez dos médicos estrangeiros terem acesso ao sistema para optarem pelas vagas.

Brasil está na lista dos países com maior 
incidência de câncer de colo do útero

Crise emocional pode provocar tontura
Especialista fala sobre a vertigem fóbica um tipo de labirintite ligada à ansiedade e estresse

Da Redação

Problemas emocionais po-
dem causar tontura? A 
resposta é sim. Trata-se 

da chamada vertigem fóbica, 
ocasionada por uma espécie 
de distúrbio cerebral que 
compromete o funcionamento 
do sistema responsável pela 
transmissão das informações 
à área responsável pelo equi-
líbrio. A informação é do Dr. 
Saulo Nader, neurologista da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e do Hospital Israelita 
Albert Einstein, também co-
nhecido como ‘Dr. Tontura’, 
por ser um conceituado espe-
cialista em distúrbios vestibu-
lares e do equilíbrio.

O médico explica que o 
Sistema Vestibular é forma-

do pelos labirintos, que en-
viam informações, através de 
um nervo, à área do cérebro 
responsável pelo controle do 
equilíbrio e da postura da 
pessoa. Ela é regida por uma 
química cerebral que a faz 
funcionar adequadamente. 
Essa química pode sofrer um 
distúrbio e, quando isso acon-
tece, um dos sintomas pode 
ser a tontura. “É assim que 
começa a vertigem fóbica”, 
relata o médico.

A vertigem fóbica costuma 
acontecer em ambientes com 
muita informação e conflito 
visual, como supermercados 
(com luz clara, prateleiras 
coloridas, grande movimento 
de pessoas e carrinhos), shop-
pings, feiras, etc. Os sintomas 
mais comuns são o atordoa-

mento, mal-estar e inseguran-
ça postural. De acordo com o 
neurologista, essas sensações, 
muitas vezes, vêm acompa-
nhadas de sensação de medo. 
“Às vezes, a pessoa pode sen-
tir tontura, instabilidade e 
insegurança em lugares espe-
cíficos, quando vai à casa de 
um determinado parente, por 
exemplo”, completa.

O nome vertigem fóbica 
deriva do fato de a alteração 
da química cerebral acontecer 
de forma muito semelhante a 
de quem sofre de muita an-
siedade ou de estresse inten-
so. Aliás, de acordo com Dr. 
Nader, existe uma correlação 
entre a doença e esses fatores. 
Vale lembrar que a tontura 
pode estar associada, tam-
bém, a outras doenças psiqui-

átricas, como depressão, bipo-
laridade, ansiedade e pânico, 
entre outras.

A vertigem fóbica é um 
tipo bem diferente e peculiar 
de labirintite, muito relacio-
nada sempre a questões emo-
cionais. A boa notícia, se-
gundo o médico, é que existe 
tratamento. Se a pessoa tem 
uma outra doença vestibular 
ativa, que foi perpetuada e 
piorada pela vertigem fóbica, 
essa doença também precisa 
ser tratada. Fora isso, existem 
remédios que trazem a quí-
mica cerebral de volta para o 
lugar, aliviam os sintomas e 
permitem que se tenha uma 
vida completamente normal. 
O importante é fazer o diag-
nóstico para ter um tratamen-
to adequado.

Janeiro é o mês de conscientização deste tipo de tumor que tem o HPV como causador de 70% 

Da Redação

De cada 100 mil mulheres, 
14 terão câncer de colo do 
útero no mundo, segundo 

a OMS (Organização Mundial 
da Saúde). Em países menos de-
senvolvidos a incidência cresce 
para 15,7 casos a cada 100 mil 
mulheres, enquanto que nos 
mais desenvolvidos o núme-
ro atinge 9,9 casos. De acordo 
com o relatório do Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), o Bra-
sil possui taxa de 15,43 casos, 
bem próxima aos países menos 
desenvolvidos no mundo.

“A situação no Brasil é ain-
da mais preocupante quando 
analisamos os dados da região 
Norte (25,62/100 mil), Nordeste 
(20,47/100 mil) e Centro-Oeste 
(18,32/100 mil), locais em que 
o aumento é significativo”, 
afirma o oncologista David Pi-
nheiro Cunha, do Grupo Sasse 
Oncologia e Hematologia.

O Papiloma Vírus Humano, 
conhecido por HPV, é o respon-
sável por cerca de 630 mil casos 
deste tipo de câncer por ano no 
mundo. Desde o lançamento da 
vacina contra o HPV, em 2006, 
mais de 200 milhões de doses fo-
ram aplicadas no mundo e diver-
sos estudos - que monitoraram 
durante anos centenas de mi-
lhares de pessoas vacinadas - ex-
cluíram a ocorrência de eventos 
adversos graves ou permanentes. 

O cenário no Brasil é alar-
mante. Em 2017, somente 
41,8% das meninas elegíveis à 
vacinação tomaram a segunda 
dose e este número é ainda pior 
nos meninos, chegando somen-
te a 13%. Por isso, o Ministério 
da Saúde está convocando fre-
quentemente os adolescentes 
para a vacinação. 

“É importante destacar que 
para uma proteção eficaz é ne-
cessário receber duas doses da 
vacina. E, ainda, reforçar que a 

vacina utilizada no país é capaz 
de prevenir 70% dos cânceres 
do colo útero, 90% dos cânce-
res de ânus, 63% dos cânceres 
de pênis, 70% dos cânceres de 
vagina, 72% dos cânceres de 
orofaringe e 90% das verrugas 
genitais. Além disso, as vacinas 
HPV protegem contra o pré-
-câncer cervical em mulheres 
de 15 a 26 anos, associados ao 
HPV16/18.  São vacinas segu-
ras e não aumentam o risco de 
eventos adversos graves, aborto 
ou interrupção da gravidez”, 
explica o especialista.

PREVENÇÃO
Janeiro é o mês de conscien-

tização do câncer de colo do 
útero, que, dentre os tipos de tu-
mor, é a neoplasia com altíssimo 
potencial de prevenção, atingin-
do a cura em mais de 80% dos 
casos, quando diagnosticado 
em fases iniciais. Para o rastre-
amento e diagnóstico precoce é 

recomendado o exame citopato-
lógico, conhecido popularmente 
como exame de Papanicolau.

“Este exame permite a de-
tecção das lesões precursoras 
da doença em estágios iniciais, 
antes mesmo do aparecimento 
dos sintomas. Deve ser feito em 
toda mulher que tem ou já teve 
atividade sexual, especialmente 
entre 25 e 64 anos. A prevenção 
também deve ser realizada com 
o uso de preservativos durante 
a relação sexual, uma vez que 
a prática de sexo seguro é uma 
das formas de evitar o contágio 
do HPV”, afirma o oncologista.

Outra forma de prevenção 
é a vacinação contra o HPV re-
comendada para meninas entre 
9 e 14 anos e meninos entre 11 
e 14 anos. Mulheres e homens 
fora dessa faixa etária também 
podem tomar a vacina no siste-
ma privado, apesar da eficácia 
ser reduzida em caso de exposi-
ção prévia ao vírus.

INCIDÊNCIA -INCIDÊNCIA - Segundo  Segundo 
OMS, de cada 100 mil OMS, de cada 100 mil 

mulheres, 14 terão câncer mulheres, 14 terão câncer 
de colo do útero no mundode colo do útero no mundo
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TIA FOTOGRAFIAS.

Rede DIA INAU-
GURA mais um SU-
PERMERCADO em 
Lençóis Paulista. B2 B6

NEGÓCIOS S/A SOCIEDADE

Há 11 anos, familiares se reúnem 
para realizar projeto “Arco Íris”

LEMBRANÇA - Casa do 
Coronel Joaquim Anselmo 
Martins é preservada até hoje 
na Fazenda Fartura, onde a 
família se reúne

Flávia Placideli

Já faz parte da tradição da 
família Martins, de Lençóis 
Paulista, colocar em prática 

todos os anos um projeto criado 
em 2009, batizado de “Arco Íris”. 
Desenvolvido na região da Fazen-
da Fartura, próximo ao distrito de 
Alfredo Guedes, a iniciativa visa 
estabelecer contato com a comu-
nidade local e também colaborar 
para a manutenção de um meio 
ambiente saudável, além de de-
senvolver ações que contribuam 
para a educação das crianças e 
suas famílias. Neste ano, o projeto 
completou 11 edições consecuti-
vas. O último encontro aconteceu 
no último sábado (19).

Por meio do projeto, além 
das ações de cidadania ligadas à 
educação e ao meio ambiente, o 
projeto resgata a cultura e a tradi-
ção familiar cultivadas pelo gran-
de gerador de tudo isso, Coronel 
Joaquim Anselmo Martins (em 
memória), patriarca da família, 
que em sua época ficou muito co-
nhecido por atuar como protetor 
de toda a comunidade em torno 
da Fazenda Fartura e recebeu uma 
justa homenagem com seu nome 
em uma das principais ruas de 
Lençóis Paulista.

“Sentíamos uma necessidade 
de desenvolver algo que pudesse 
colaborar com a sociedade naque-
le local. Todas nós nascemos na 
Fazenda da Fartura e ali vivemos 
muitos anos com nossos pais e 
avôs. Depois, todas casamos e 
viemos para a cidade, mas sempre 
com um pé lá e outro cá”, explica 
Maria Elizabeth Longo Rodrigues 
Alves, neta do Coronel Joaquim 
Anselmo Martins.

Um encontro com sua própria 
história. Esse é o principal objetivo 
alcançado com o projeto “Arco Íris”, 
que teve início apenas com a par-
ticipação das primas Martins, mas, 
hoje, reúne os filhos, sobrinhos, 

Família Martins:Família Martins:
história e tradiçãohistória e tradição

mais de 150 livros novos para a 
Escola Municipal Plilomena Bri-
quesi Boso, em Alfredo Guedes. 
“Achamos oportuno realizarmos 
essa ação voltada à educação, 
principalmente pensando nas 
crianças da região que poderão 
usufruir dos livros que ficarão 
disponíveis na biblioteca do lo-
cal e poderão ser emprestados e 
repassados para outras gerações, 
que futuramente também estarão 
estudando no local”, destaca Vera 
Lúcia Portes Martins Tagliatela, 
outra neta do Coronel.

Como o projeto “Arco Íris” 
virou tradição na família Martins, 
outros parentes também quiseram 
se juntar e contribuir de alguma 
forma com a iniciativa, tão im-
portante para o distrito de Alfre-
do Guedes. Foi assim que todos 
se juntaram e resolveram, após a 
realização do projeto, encerrar o 
encontro com um grande almoço 
familiar. É assim que tudo vem 
acontecendo há quatro anos. 

São nestes encontros que as 
gerações mais novas, principal-
mente as crianças, conhecem 
sua própria história, a cultura da 
família e os muitos contos e causos 
que os pais, avós e bisavós viven-
ciaram. “Para nós, que nascemos 
no local e vivemos ali muitas 
histórias e experiências distintas, 
é recompensador poder voltar às 
nossas origens e, mais que isso, 
devolver àquela terra tudo o que 
ela nos propiciou durante todo 
esse tempo e nos propicia até hoje 
em nossas vidas”, finaliza Renata 
Martins Sarzi, bisneta do Coronel 
Joaquim Anselmo Martins.

esposos, tios e tias, que se dividem 
em várias gerações. Atualmente, 
mais de 70 pessoas participam dos 
encontros anuais, como o que acon-
teceu no último sábado (19).

O projeto Arco Íris, que é 
desenvolvido nos redores da Fa-
zenda Fartura, foi idealizado pela 
professora Maria Izabel Mar-
tins Redondo Botelho, uma das 
primas pioneiras. As primeiras 
ações envolviam a coleta de lixo 
nas fazendas e transformação dos 
materiais em adubo orgânico para 
plantação de árvores e frutíferas 

HERANÇA 
DE FAMÍLIA 
Projeto que 

começou entre 
as primas hoje 
reúne mais de 

70 pessoas

por toda área verde, reaproveita-
mento de material reciclável des-
cartado por moradores no local, 
criação de uma oficina de brin-
quedos para as crianças, além das 
doações de roupas e objetos para 
a população carente da região de 
Alfredo Guedes.

Na edição deste ano, com a 
ajuda das empresas Dpaschoal 
e Camba-
lhota, a 
ação reali-
zada foi a 
doação de 

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

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Rede Dia inaugura mais um 
supermercado em Lençóis Paulista

Localizado no Jardim Nova Lençóis, Dia Market aposta em produtos de marca própria, nacionais e importados

Flávia Placideli

A rede de Supermercados 
Dia inaugurou nesta se-
mana mais uma unidade 

em Lençóis Paulista. Localiza-
do na Avenida das Ararás, no 
Jardim Nova Lençóis, o Dia 
Market abriu as portas na ma-
nhã da última quinta-feira (24) 
com a presença de muitos con-
sumidores, que compareceram 
para aproveitar a grande va-
riedade de ofertas e produtos, 
com destaque para os itens da 
marca própria.

O supermercado conta com 
todos os serviços oferecidos 
pela rede, que já possui mais de 
1000 unidades no Brasil. Além 
de seguir um conceito de loja 
com design moderno e estru-
tura enxuta para permitir que 
o cliente encontre os produtos 
que deseja de maneira rápida 
e fácil, o Dia Market mantém 
uma política forte de redução 
de preços através da minimiza-
ção de custos operacionais.

Considerada uma das prin-
cipais redes do segmento no 
país, o Dia tem seus pilares 

pautados no preço e na pro-
ximidade com o cliente, se 
destacando pela variedade de 
produtos de marca própria 
(alimentício, limpeza, higiene, 
beleza, bebidas, entre outros), 
desenvolvidos com excelente 
qualidade. Além dos produtos 
Dia, nas prateleiras os clientes 
encontram diversas marcas na-
cionais e importadas, sempre 
com ofertas.

Um dos grandes diferenciais 
da nova unidade da franquia é o 
formato Market, que aposta na 
praticidade para atender à ne-

cessidade que o cliente tem de 
adquirir produtos que facilitem 
seu dia a dia, oferecendo uma 
grande variedade de produtos 
frescos, como frutas, verduras 
e legumes, além de carnes no 
açougue, laticínios, pães assa-
dos regularmente e outros itens.

“O conceito Dia Market é 
de loja de conveniência, onde 
os clientes fazem suas compras 
no caminho para casa ou adqui-
rindo produtos que necessitam 
para seu dia a dia. Por isso, de-
diquei maior atenção aos seto-
res de perecíveis, como frutas, 

verduras, produtos de padaria, 
assim como bebidas geladas”, 
destaca o proprietário Wander-
ley Pires Cardoso.

Ainda segundo o proprietá-
rio, a franquia de Lençóis Pau-
lista terá todos os benefícios 
oferecidos pela marca, como 
os produtos próprios do Dia, 
que se tornou a terceira marca 
mais vendida no país. “Vamos 
oferecer nosso serviço de fi-
delidade, que permitirá des-
contos exclusivos aos clientes. 
Um serviço personalizado para 
cada um, ganhando vantagens 

nos produtos a cada compra”, 
destaca Cardoso.

Com lojas menores concen-
tradas nos bairros, o proprietá-
rio destaca ainda que este for-
mato permite ao consumidor 
comprar com maior frequência 
e em menor quantidade, estan-
do nas proximidades do traba-
lho ou da residência. “Quere-
mos atender a essa demanda 
da população que preza por 
praticidade e ao mesmo tempo 
quer ter na mesa um produto 
fresco na alimentação todos os 
dias”, finaliza.

SERVIÇO - O Dia Market está localizado na Avenida das Ararás, 349, no Jardim Nova Lençóis, em Lençóis Paulista. 
O local funciona todos os dias da semana, de domingo a domingo, das 5h30 às 21h30. O telefone é o (14) 3264-2613

DIA MARKET - Formato permite que clientes 
comprem produtos que necessitam para seu dia a dia 
no caminho de casa ou do trabalho

CONVENIÊNCIA - Franquia oferece ao consumidor 
produtos frescos, como frutas, verduras e legumes, 
além de carnes, laticínios e pães

FOTOS: O ECO
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA FINAL – AGENTE DE 

SERVIÇOS GERAIS

A Comissão Examinadora TORNA PÚBLICO, aos candidatos ao cargo de 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS do Concurso Público – Edital 01/2018, 
do CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PREFEITO 
IDEVAL PACCOLA, o que segue:

1 – Conforme Edital 01/2018, a nota fi nal é igual à soma dos pontos obtidos 
na prova escrita objetiva considerando: 
Prova Escrita Objetiva: Com valor de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos.

2 – Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos 
no Edital Nº 01/2018.

3 – A lista dos candidatos em or dem decrescente da nota fi nal, consta do 
ANEXO I deste Edital.

4 – Faz publicar o presente Edital, para conhecimento dos interessados.

 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 DA 
CLASSIFICAÇÃO DA FINAL – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS com-
plemento ao Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, o qual em caráter me-
ramente 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, 25 de janeiro de 2019

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

Paccola

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL INSCRIÇÃO NOME NOTA 

FINAL

1 43.886 ELIAS FERRAREZI 
PACHECO 68

2 43.754 FERNANDA CAROLINE 
LUIZ DOS SANTOS 68

3 43.671 ADRIANA MARIA 
CASTELHANO 66

4 43.687 ISABELLA MARTÍ 
VELOZO 66

5 43.858 ABNER CORREA ROSA 66

6 43.727 THIAGO BOLONHA 
MAZZINI 64

7 43.750 EDUARDO RUBENS 
MORETTO 62

8 43.684 MARCOS DIAS JUNIOR 62

9 43.859 MATEUS HENRIQUE 
FREITAS GRIFANTI 62

10 43.898
ELLIOT GIUSEPPE 
WOSTOG FERREIRA 
CATTUZZO

60

11 43.892 TAMARA ROBERTA 
PRANDINI RODRIGUES 58

12 43.764 DANILO ALENCAR 
PINHEIRO 58

13 43.835 MARIA DE FATIMA 
FELISBERTO 56

14 43.781 EMILI VIRGINIA POLA 54

15 43.777 KAIQUE PABLO ALVES 
DOS SANTOS 54

16 43.829 ELIANE APARECIDA 
DE SOUZA SOARES 52

17 43.743 DANIEL PEREIRA DA 
SILVA 50

18 43.831 LINDIANA MARIA DA 
SILVA 50

19 43.786 JULIANA DAS DORES 
DE LIMA 50

20 43.804
KELLIANE 
CONSTANTE DA SILVA 
SOARES

50

21 43.870 AMARILDO JULIANO 
DE ARAUJO 50

22 43.819 RAQUEL DA SILVA 
GERACINDO 50

23 43.843 ELISETE RENATA 
RODRIGUES 48

24 43.682 MARINES GOMES DA 
SILVA 48

25 43.681 ANGELA FURTADO DE 
CALDAS 48

26 43.706 WELINGTON JULIO 
VAZ 48

27 43.679 ANDRESSA BARBOSA 
DA SILVA 48

28 43.720 ADRIANA PEREIRA DA 
ROCHA 46

29 43.749 JOÃO AUGUSTO LEME 46

30 43.895 ANA JOICE DE 
CARVALHO SILVA 46

31 43.718 LUCIANO FRANCISCO 
DOS SANTOS 44

32 43.647 JOANA BATISTA DOS 
SANTOS MILVO 44

33 43.766 ESTER BITU DO 
CARMO 42

34 43.826 ANA PAULA DA SILVA 
PRADO 42

35 43.705 SILMARA REGINA 
GIMENES SOARES 42

36 43.693 CRISTIANE ROQUE 
COUZA FERNANDES 42

37 43.768 DANIELI CAROLINE 
AVELINO DA SILVA 42

38 43.774 MARIA CILEIDE DE 
LIMA SILVA 34

39 43.850 PAULO SERGIO DA 
SILVA JUNIOR 34

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional Centro Municipal de Formação Profi ssional

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018 - PUBLICAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E CONVOCAÇÃO 

PARA A PROVA PRÁTICA
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL “PREFEITO 
IDEVAL PACCOLA TORNA PÚBLICO, aos candidatos do Processo Seletivo 
– Edital 01/2018 – CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
o que segue:

1 - Para o Cargo de: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO foram clas-
sifi cados para a Prova Prática o número máximo na proporção prevista pelo Edi-
tal Nº 01/2018, excedendo esse número em tantos quantos obtiveram a mesma 
nota do último classifi cado.

CARGO Nº DE CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS

ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 21

2 - A lista dos classifi cados e a lista com o número de inscrição dos reprovados 
e ausentes constam do ANEXO I deste Edital.

3 - Local e Horário da Prova Prática:

DIA 03/02/19 - PERÍODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 8h00

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 8h30

LOCAL: CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Avenida Lázaro Brígido Dutra, 101 - Lençóis Paulista - SP

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

4 - DAS INFORMAÇÕES:
4.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 mi-
nutos de antecedência;
4.2. Não haverá aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecido;
4.3. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o motivo 
alegado para justifi car a ausência ou o atraso do candidato;
4.4. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na elimi-
nação do candidato;
4.5. Somente será admitido para a realização da prova prática, o candidato que 
apresentar documento que bem o identifi que como: carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identi-
dade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem 
como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM, 
CRO, a Carteira de Trabalho e a Carteira Nacional de Habilitação (com fotogra-
fi a, na forma da Lei n.º 9.503/97), assim como portar protocolo de inscrição no 
concurso;
4.6. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item anterior 
não realizará a prova;
4.7. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com qual-
quer dos fi scais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
b) Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fi scal.
4.8. As regras estabelecidas no edital do Processo Seletivo permanecem em vi-
gor;
4.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.

5 - DA PROVA PRÁTICA:
5.1 Conforme edital, a Prova Prática para o cargo de Assistente Técnico Admi-
nistrativo será a reprodução de atividades onde serão avaliados os conhecimen-
tos e a capacidade de execução das atividades específi cas do cargo. Estas ati-
vidades previamente padronizadas darão condição de uma avaliação segura do 
nível profi ssional do candidato. O candidato deverá mostrar conhecimento em:
 - LibreOffi  ce Calc: Criação de novos nomes para planilha; seleção de intervalos, 
formatação de células; ajuste do tamanho das colunas e linhas; movimentação de 
dados na planilha; edição do conteúdo da célula; autopreenchimento; autocalcu-
lo; autofi ltro, formatação de planilha e impressão; formatação de células, bordas, 
fórmulas, funções e gráfi cos; salvamento da planilha.
- LibreOffi  ce Writer: Criação de novos nomes para arquivo; edição de texto e 
conteúdo; formatação do arquivo e impressão; salvamento do arquivo.
5.2 A prova prática poderá ser interrompida a qualquer momento caso o candida-
to demonstre inabilidade que apresente risco ao equipamento.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar igno-
rância, faz baixar o presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018 
- PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA de ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 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, 25 de janeiro de 2019

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

ANEXO I

CLASSIFICADOS: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NOTA 
FINAL

1 43.741 DULCILEIA APARECIDA 
VERA GRECCO 66

2 43.762 ANGÉLICA ALMEIDA 
CORDEIRO 66

3 43.723 MARCIO ANTONIO DINIZ 64

4 43.855 ANA CECILIA BREDA 
BERTOLI 62

5 43.864 LARISSA NATHÁLIA 
LAZARINI 62

6 43.744 HUDSON VAGNER LEITE 60

7 43.642 JOYCE BAPTISTELLA 
BOAVENTURA 60

8 43.662 HENRIQUE LORENZETTI 
RIBEIRO DE SÁ 58

9 43.655 VALDIR TAMBORIM 56

10 43.885 ELIANA FERREIRA DE 
LIMA 56

11 43.794 RAQUEL GISELE 
GOTTARDI 56

12 43.650 FLÁVIA DANIELA 
BATISTA JULIO 56

13 43.847 CASSIANA JUSTO 56
14 43.862 CÉLIA MARIA CAGNÃO 54
15 43.716 LISANDRA DE OLIVEIRA 54

16 43.863 MARCOS DANIEL 
GONÇALVES FERNANDES 52

17 43.641 MICHELE REGINA 
MATSUZAKI DE ASSIS 52

18 43.643 NATÁLIA CRISTINA 
MELON 52

19 43.825 SAULO BUENO 
FERNANDES 52

20 43.748 JOSÉ RICARDO DESTRO 
JUINIOR 52

21 43.733 JOÃO PAULO VIEIRA 
MOLINAR 52

REPROVADOS (por número de inscrição)
43.644 43.721 43.816 43.854 
43.645 43.731 43.823 43.856 
43.646 43.732 43.834 43.861 
43.665 43.739 43.836 43.868 
43.670 43.751 43.839 43.869 
43.680 43.753 43.840 43.873 
43.694 43.755 43.844 43.875 
43.700 43.761 43.846 43.890 
43.701 43.797 43.848 43.894 
43.719 43.801 43.849 

AUSENTES (por número de inscrição)
43.651 43.860 
43.664 43.865 
43.726 43.889 
43.734 43.897 
43.742 
43.771 
43.783 
43.788 
43.789 
43.810 

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 003/2019; DATA ASSINAT: 23/01/2019; CON-
TRATADO: Maria Helena Dias Renófio - ME.; CNPJ: 07.803.530/0002-60; 
ENDEREÇO: Rua Ignácio Anselmo, n.º 106, centro, no município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de Medicamentos 
conforme Lei Municipal nº 2.980/2001.; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA-
LIDADE: PREGÃO n.° 001/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 26/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 004/2019; DATA ASSINAT: 15/01/2019; CON-
TRATADO: Ângelo José Panico -ME.; CNPJ:17.616.412/0001-53; ENDERE-
ÇO: Av. Jácomo Nicolau Paccola, n.º 2740, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para a contratação de serviços de sepultamento 
com cessão de uso de jazigo; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 002/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 26/01/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO nº 202/2018; DATA ASSINAT: 
20/11/2018; CONTRATADO: LEANDRO WILLIAM PIRES, residente e 
domiciliado na Rua Ângelo Paccola Primo, n.º 320, Jd Santana, no município 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, com registro no CPF/MF sob n.º 
303.484.788-28 e portador do RG sob n.º 44.008.098-8: OBJETO: rescisão 
unilateral do contrato; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 008/2018; 
FUNDAMENTO: Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

         PSDB – PARTIDO DA SOCIAL  DEMOCRACIA BRASILEIRA
                       Diretório Municipal de Lençóis Paulista

EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, fi cam convocados, por este Edital, todos 
os eleitores fi liados ao Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, 
neste município, para a Convenção Municipal  que será realizada no dia 
24 ( vinte e quatro) de fevereiro de 2019, com início às 9:00 (nove) horas 
e encerramento às 12:00 (doze) horas, à Rua Presbítero Carlos Gomes, 
número 446, bairro Maria Luisa I,  nesta cidade de Lençóis Paulista, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros titulares e 11 (onze) membros 
suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 5 (cinco) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina Partidária, constituído de 
5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes.
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Municipal e seus suplentes  e os membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada 
por este Edital para as 13:00 horas, sendo o início do credenciamento de 
suplentes às 12:30 horas, no mesmo local.
Informamos que no dia  12 de fevereiro de 2019, das 9:00 às 17:00 horas. a 
Comissão Executiva manterá plantão, à Avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado, número 1.282, nesta cidade de Lençóis Paulista, para protocolar 
o requerimento  para registro de chapas completas, obedecendo ao Art. 25, 
§ 7º do Estatuto do PSDB.

Lençóis Paulista, 21 de janeiro de 2019

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti
Presidente da Comissão Executiva Municipal

PSDB MULHER
SECRETARIADO MUNICIPAL DA
MULHER DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da legislação partidária, fi cam convocadas, por este Edital, todas 
as eleitoras fi liadas ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, 
neste município, para o Encontro/ Eleição Municipal do Secretariado da 
Mulher que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2019, com início às 9:00 
horas e encerramento às 12:00 horas, à Rua Presbítero Carlos Gomes, nº 
446, Bairro Maria Luisa I,  nesta cidade, junto à Convenção do Diretório 
Municipal, com a seguinte                                                                          

ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Secretariado Municipal da 
Mulher, que será constituído por 17 (dezessete) integrantes.
b) Eleição por voto direto e secreto, de duas delegadas para o Encontro 
Estadual.
c) Eleição e Posse da Executiva do Secretariado Municipal e Assuntos 
Gerais.

Informamos que, em cumprimento ao Art. 11 § 3° do Regimento Interno 
do PSDB-Mulher Nacional, manterá plantão, na Sede do Partido, dentro do 
expediente do Diretório local, para recebimento das chapas concorrentes ao 
Encontro Municipal.
Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo e-mail: sec.mulheres@psdb-
sp.org.br

Lençóis Paulista – SP, 24 de janeiro de 2019

Presidente do Secretariado da Mulher PSDB Municipal 
 

IRANI  GORGONIO

ASSOCIAÇÃO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA     
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
  
ASSOCIAÇÃO AMORADA, convoca todos os (as) Sócios (as) Voluntários (as), para 
se reunir em Assembléia Geral Ordinária, de acordo com o Estatuto Social, na sede da 
Associação, situada na Cidade e Comarca de Lençóis Paulista, à Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, nº. 950, centro, no dia 14 de fevereiro de 2.019, às 18:30hs em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 19:00hs em segunda 
convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e às 19:30hs em 
terceira convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem 
sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Aprovação das Contas da Associação exercício de 2.018.

2. Leitura e aprovação do Relatório da Administração que compreende as 
Demonstrações Financeiras com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal Exercício 
2.018.

3. Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 25 de janeiro de 2.019.

Maria Cristina Lorenzetti 
Presidente

• O Presente Edital será fi xado em local visível, na Sede da Associação Amora-
da e publicado em jornal de circulação local.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ADITIVO AO CONTRATO N.º 131/2017; DATA DE ASSINAT.: 
03/01/2019; CONTRATADA: Davoi ISP – Provedor de Soluções e Acesso 
a Internet Ltda.; ENDEREÇO: Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 383, 
município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ:08.997.741/0001-09: OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão de rede de 
Internet (UNIVESP), Prorrogação de prazo; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
01/01/2019 a 31/12/2019; MODALIDADE: PREGÃO: 181/2017; FUNDA-
MENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 085/2015; DATA DE ASSINAT.: 
03/01/2019; CONTRATADA: Cootelpa Cooperativa de Transportes Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, n.º 1612, Centro, mu-
nicípio de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 01.570.843/0001-96: OBJETO: 
Prorrogação de prazo, Serviço de Transporte de Funcionário da Prefeitura; 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; 01/01/2019 a 30/06/2019; MODALIDADE: 
PREGÃO nº 109/2015; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2018; DATA DE ASSINAT.: 09/01/2019; 
CONTRATADA: Expresso Sanheiro Ltda.; ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º 
1049, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 24.286.057/0001-67: OB-
JETO: Prorrogação de prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona 
rural,(Linha-01); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; 
MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , 
Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-02); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 010/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Zan Transportes de Lençóis Paulista - ME; 
ENDEREÇO: Rua Nicola Aiello, n.º 20, Núcleo Hab. Luiz Zillo, município 
de Lençóis Paulista/SP; CNPJ:02.432.726/00001-29: OBJETO: Prorroga-
ção de prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-03); 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: 
PREGÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, 
DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-04); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Eneide Tomaz Prando - EPP; ENDEREÇO: 
Rua Rogério Giacomini, n.º 451, Pq Residencial Rondon, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ:66.952.284/0001-24: OBJETO: Prorrogação de 
prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-05); VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PRE-
GÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 013/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Eneide Tomaz Prando - EPP; ENDEREÇO: 
Rua Rogério Giacomini, n.º 451, Pq Residencial Rondon, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ:66.952.284/0001-24: OBJETO: Prorrogação de 
prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-06); VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PRE-

GÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Gabriel Azevedo Fernandes Transportes 
- ME; ENDEREÇO: Rua Lúcio de Oliveira Lima, n.º 278, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ:29.334.957/0001-56:OBJETO: Prorrogação de 
prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-07); VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PRE-
GÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 015/2018; DATA DE ASSINAT.: 09/01/2019; 
CONTRATADA: Expresso Sanheiro Ltda.; ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º 
1049, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 24.286.057/0001-67: OB-
JETO: Prorrogação de prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona ru-
ral, (Linha-08); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; 
MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , 
Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 016/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Valdirene Machado da Silva Montanari-
ME.; ENDEREÇO: Rua Moaci, n.º 20, município de Lençóis Paulista/SP; 
CNPJ:14.606.425/0001-53: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço de 
Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-10); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 017/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: F.A Fernandes Transportes -ME.; ENDE-
REÇO: Rua Raposo Tavares, n.° 312, município de Lençóis Paulista/SP; 
CNPJ:08.883.267/0001-86: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço de 
Transporte de Alunos da Zona rural, (Linha-16); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 018/2018; DATA DE ASSINAT.: 09/01/2019; 
CONTRATADA: Expresso Sanheiro Ltda.; ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º 
1049, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 24.286.057/0001-67: OB-
JETO: Prorrogação de prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona ru-
ral, (Linha-17); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; 
MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , 
Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 019/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: D. B. Purgano Transportes -ME; ENDERE-
ÇO: Rua José Placca, n.º 780, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 
23.882.662/0001-38: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço de Trans-
porte de Alunos da Zona rural, (Linha-18); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; FUNDA-
MENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-19); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 021/2018; DATA DE ASSINAT.: 09/01/2019; 
CONTRATADA: Expresso Sanheiro Ltda.; ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º 
1049, município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 24.286.057/0001-67: OB-
JETO: Prorrogação de prazo, Serviço de Transporte de Alunos da Zona ru-
ral, (Linha-20); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 01/02/2019 a 31/01/2020; 
MODALIDADE: PREGÃO 003/2018; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , 
Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 031/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-09); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 032/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Fernandes e Salvador Transportes Ltda-ME; 
ENDEREÇO: Rua Dos Professores, n.º 380, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 08.166.432/0001-89: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-11); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 033/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Fernandes e Salvador Transportes Ltda-ME; 
ENDEREÇO: Rua Dos Professores, n.º 380, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 08.166.432/0001-89: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-12); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 034/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-13); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Paulo Rodrigues Fernandes; ENDEREÇO: 
Rua Raposo Tavares, n.º 213, Jd. Ubirama, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ:08.935.848/0001-14: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-14); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2018; DATA DE ASSINAT.: 
09/01/2019; CONTRATADA: Fernandes e Salvador Transportes Ltda-ME; 
ENDEREÇO: Rua Dos Professores, n.º 380, município de Lençóis Paulista/
SP; CNPJ: 08.166.432/0001-89: OBJETO: Prorrogação de prazo, Serviço 
de Transporte de Alunos da Zona rural (Linha-15); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; 16/02/2019 a 15/02/2020; MODALIDADE: PREGÃO nº 013/2018; 
FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 
26/01/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 194/2018; DATA DE ASSINAT.: 
10/01/2019; CONTRATADA: Dalpino Terraplenagem Ltda.; ENDEREÇO: 
Rodovia SP 225, KM 176 (Jaú-Brotas) zona rural, município de Jaú/SP; 
CNPJ: 56.694.763/0002-15: OBJETO: Acréscimo e Supressão; VALOR: 
580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos); MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇO nº 022/2018; FUNDAMENTO: art.65, I, “a”,“b” e § 
1º, Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.º 066/2017; DATA DE ASSI-
NAT.: 09/01/2019; CONTRATADA: Corcril Serviços de Jateamento Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, n.º 693, município 
de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 01.484.759/0001-50: OBJETO: Rescindem 
amigavelmente o contrato de Reforma da cancha de malha do jd. Cajú; MO-
DALIDADE: CONVITE nº 016/2017; FUNDAMENTO: art.79, inciso II, 
Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 26/01/2019.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

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

Decreto Executivo 014 de 11.01.2019…….Dispõe sobre a suplementação de ver-
bas do orçamento vigente no valor de R$ 904.109,00.
Decreto Executivo 023 de 14.01.2019..….Denomina Fonte de Hidratação Luiz 
Gonzaga de Carvalho, o próprio público localizado no Jardim das Nações, neste 
município.
Decreto Executivo 024 de 14.01.2019……Dispõe sobre a suplementação de ver-
bas do orçamento vigente no valor de R$ 764.000,00.
Decreto Executivo 026 de 21.01.2019…...Designa Andreia Carolina Sanches de 
Oliveira para movimentar a conta Poderes Públicos – Transporte no período de 28 
de janeiro a 28 de fevereiro de 2019.

Decreto Executivo 027 de 21.01.2019…...Dispõe sobre a suplementação de ver-
bas do orçamento vigente no valor de R$ 174.716,05. 
Decreto Executivo 028 de 21.01.2019…...Dispõe sobre a modifi cação do código 
de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 029 de 21.01.2019…...Dispõe sobre  a permissão de uso one-
rosa de imóvel público a favor de Humberto Félix de Lima.
Decreto Executivo 030 de 14.01.2019…...Considera o Núncio Apostólico Dom 
Giovane D’Aniello hóspede ofi cial do Município.
Portaria 043 de 11.01.2019………Autoriza a contratação temporária de Professo-
res de Ensino Fundamental II – Inglês.
Portaria 047 de 23.01.2019………Dispõe sobre a nomeação da Comissão Espe-
cial de Concurso Público.
Portaria 048 de 24.01.2019………Autoriza o Santuário Arquidiocesano Nossa 
Senhora da Piedade a utilizar a Praça “Comendador José Zillo.
Portaria 049 de 24.01.2019……..Exonera Allisson Danilo Custódio da função 

temporária de Professor Orientador de Informática Educacional – término de 
contrato.
Portaria 050 de 24.01.2019………Designa José Antônio Ribeiro Ramos Júnior 
responsável pelo expediente da Secretaria de Recursos Humanos no período de 
11 a 20 de fevereiro de 2019.
Decreto Executivo 023 de 14.01.2019 e Portaria 043 de 11.01.2019 republicados 
por conter incorreções.
Termo de Permissão de Uso 002 de 21.01.2019 celebrado com Humberto Félix 
de Lima, pelo prazo de 02 (dois) anos, que tem por objeto a utilização de imóvel 
público para implantação de horta comunitária.

Lençóis Paulista, 25 de janeiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

RESCISÃO DO CONTRATO nº 108/2015; DATA ASSINAT: 
29/10/2018; CONTRATADO:VINÍCIUS APARECIDO GONÇAL-
VES: Rua Gonçalves de Oliveira , n.°07, município de Lençóis Pau-
lista/SP;CPF/MF sob n.º 349.016.678-74: OBJETO: rescisão amigável 
com anuência de ambas as partes; MODALIDADE: Concorrência N° 
002/2015; FUNDAMENTO: Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 26/01/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 012/2019 – Processo nº 016/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de água e gelo. Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 06 de feverei-
ro de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site 
ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 25 de janeiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – Pregão nº 013/2019 – Processo nº 017/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de GLP (gás liquefeito de 
petróleo) de 13kg e 45 kg, para diversos setores da Prefeitura. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 
de fevereiro de 2019 às 14:00 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, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 25 de janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

NOTIFICAÇÃO

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

Lençóis Paulista, 26 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro 
imobiliário

Coopervap Coop. Habit. 
Vale do Paraíba

Av. Jácomo Augusto 
Paccola L Q próx. Grajaú 054 23544/2158

João Carlos Pavanello Rua Fortunato Zillo L18 
Q01 Antonieta 057 11638/765

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Armando Baptistella 
L18 Q27 Maria Luiza IV 026 28433/5937

Júlio César Prenhaca Rua Luiz Vaz Pinto L35 Q 
G Principe 026 21152/2104

EXTRAVIO DE NOTAS

A empresa NILSON BALTAZAR DA SILVA - ME, situada em Lençóis Pau-
lista – SP, a avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, nº 520, Parque Resi-
dencial Rondon, CEP: 18685-000, Inscrição Municipal nº 8.202-1 e CNPJ 
nº 69.165.827/0001-51 e Inscrição Estadual nº 416.043.621-116, comunica 
o extravio dos livros Fiscais de Prestação de Serviços, e de 02 talões de 
notas fi scais prestação de serviços Série G do nº 001 a 100 em branco.  Não 
se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

PAJERO FULL 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, 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

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

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

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

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

SAVERIO CS ano 2013 
completa, cor branca em 
ótimo estado. 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

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

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

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

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

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

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

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

FIAT IDEA 2016 
completa, branca, 
com 23.000 km por 
R$37.900,00 shop cars 
veículos (14) 3264-3644/ 
(14) 99610-5960/ (14) 
99670-2279

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

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

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

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  

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

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 Corsa Wind 
4 portas, 1.0 gasolina, 
cor prata, ano 2001 com 
travas e alarme, valor 
R$ 9.500,00. Tratar: (14) 
99782-7563. 

FORD FUSION 2010 
prata, completo por R$ 
38.500,00 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

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

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

RENAULT KWID 2018, 
único dono completo 
com 10.000 km e taxa 
de 0 km por R$33.900,00 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

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

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

FORD ECOSPORT 2017 
completa por R$ 57.900,00 
shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

ONIX 1.0 Joy 2018 branco 
por R$ 36.500 com 50% 
de entrada e taxa de 0.99 
.am shop cars veículos (14) 
3264-3644/ (14) 99610-
5960/ (14) 99670-2279

FIORINO FURGÃO 
completa 2016 com 
refrigeração profi ssional 
tratar: (14) 98177-0870

NEW CIVIC automático 
2011 prata completo 
tratar: (14) 98177-0870 tb 
whatzap  

MONTANA 1.4 LS com-
pleta baixa quilometragem  
.Tratar: (14) 98177-0870 

NOVO UNO 4 pts 
2011 oferta especial 
R$16.990,00 Tratar: (14) 
98177-0870 

ZAFIRA CD 7 lugares 
2004 Completa Tratar: (14) 
98177-0870 

PRISMA LT 1.0 com 
multimídia e câmera 
de ré 2013 Tratar:(14) 
98177-0870

NOVO FOCUS Sedan 
Fast back 2016 top de 
linha oferta imperdível 
.Tratar: (14) 98177-0870 

TORO OKM com super 
desconto para produtor 
rural ou CNPJ Tratar:(14) 
98177-0870 

PALIO WAY 1.0 fl ex 
Completo 2016 oferta 
imperdível ligue e confi ra 
Tratar: (14) 98177-0870

CORSA ANO 99, 04 
portas, cor prata, trava e 
alarme. Tratar: (14) 99794-
5805.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

DRAG STAR XVS 650 
Preta 2006 Impecável 
Tratar: (14) 98177-0870

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

CONTRATA-SE ME-
CÂNICO de Máquinas 
Florestais - requisitos ne-
cessários: 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.

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

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

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

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

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

SUCATÃO DIDI - 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

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

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

NATAL JARDINA-
GEM - faço 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!

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

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

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

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

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

FERNANDO CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário 
de atendimento de se-
gunda 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.

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

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

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

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

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

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

ALONSO 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. 

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

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

PROCURO EMPREGO 
como empregada domés-
tica, tenho 20 anos de 
experiência. Tratar (14) 
3263-4212/ 9.9832-3375

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

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

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

CONTRATA-SE 
VENDEDOR (a) com 
experiência e 02 grau 
completo. Possibilida-
des 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 experiên-
cia 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™

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.

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

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

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

VENDO BROS 150 ESD 

ano 2008, cor vermelha 

com baú e protetor. 

Tratar: (14) 99635-6661
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Classifi cados

APARTAMENTO - Ubirama - 2 dorm, 1 sala, 1 
coz c/ armario e fogão, 1 lavand, 1 vag gar cob. R$ 
201.400,00 Cód 02353

CASA - Cecap - 3 dorm, 1 sala, 1 coz, 1 banh, 1 gar. 
R$ 190.800,00 Cód 02355

CHACARA - Boqueirão  - com 6914m², rio quatro 
quedas passa ao fundo. R$ 194.000,00 Cód 02360

CASA - Jd Alvorada - 3 dorm, 1 sala grand, 1 
coz c/ copa, 1 lavand, 1 banh, gar ampla cob. R$ 
212.000,00 Cód 02362

CASA - Centro - 3 dorm, 2 salas, 1 coz, 1 copa, 1 
lavand, 1 banh, gar cob. R$ 350.000,00 Cód 02363

SITIO - Mal Rondon - com 3,2 alqueires, possui 
barracão p/ animais, casa sede toda murada, 2 
casas p/ caseiro, pasto, piscina, sauna, churrasq e 
etc. R$ 848.000,00 Cód 02371

TERRENO - São Jose - terr c/ 253m², excelente 
localização. R$ 105.000,00 Cód 02372

TERRENO - Humaita - terreno com 331,32m², 
excelente localização. R$ 233.200,00 Cód 02373

CASA - Vila Carina Areiopolis - 3 dorm, 1 sala, 1 
coz c/ copa, 1 lavand, 1 banh, despensa, 2 gar. R$ 
170.000,00 Cód 02380

CASA - João Paccola - 1 dorm, 1 suite, 1 sala, 1 coz, 
1 copa, 1 lavand, gar cob. R$ 312.700,00 Cód 02384

CHACARA - Vargem limpa - 20.000m², com 
casa, plantação de eucalipito, toda iluminada. R$ 
276.000,00 Cód 02385

CASA - Centro - 2 dorm, 1 sala, 1 banh, 1 coz, 1 
lavand, gar p/ 2 carr cob. R$ 402.800,00 Cód 02398

www.imobiliaria21lp.com.br

Rua 13 de Maio, 430
Centro - Lençóis Pta.

 3263-0021
9 9728-1313
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Avaliação - Administração
IMOBILIÁRIA

CRECI: 100725Venda - Locação/

VENDA

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

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

SERRALHERIA 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

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!

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

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

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

PROCURO VAGA 
de diarista; Faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia e 
horário, para 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. 

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.

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

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

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

ESTUDANTIL PRESEN-
TES 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

CONSORCIO CONTEM-
PLADO Crédito R$ 265 
MIL   - para comprar imó-
vel e capital giro - quero R$ 
30 mil   e transfi ro dívida   
- 99860-4853 ( partic.) 

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

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

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

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

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

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!

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

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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 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 serviço 
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

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

CENTRO 02 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros. 
R$ 350.000,00 – SAN-
TANGELO 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

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

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

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

JD. 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 banheiro 
- R$ 330.000,00 – SAN-
TANGELO 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

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

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

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

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

VENDE EDÍCULA fase 
de acabamento 43 me-
tros. Rua: Mario Dalbém 
nº609, vila Grajau mais 
planta 123 metros paga 
valor R$ 65 mil mais 
parcelas. Tratar: (14) 
99773-2793. Aceito carro 
parte do pagamento.

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

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

VENDO APARTAMEN-
TO no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada com 
vidros temperados. Con-
tatos: (14) 99141-9526 
ou (14) 99829-1217

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

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

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

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

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

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

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

VENDO AR 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.

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

VENHA REALIZAR o 
sonho da casa própria! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômica 
Federal! *Imóvel Novo 
* Imóvel Usado*Terreno 
e 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro Bela 
Vista 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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO JA-
CARANDÁ (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.

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

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

CASA - Rondon - 2 dorm, 
1 sala, 1 coz, 1 banh, 
1 lavand, gar cob. R$ 
850,00 ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02460

BARRACÃO - Rondon 
- 2 galpões c/ sanitários 
especiais, 2 escritórios, re-
cepção. R$ 4.000,00Ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02715

CASA - JD Caju - 2 dorm, 
1 sala, 1 banh, 1 coz, 1 
lavand, churrasq, gar 
ampla. R$ 880,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02479

BARRACÃO - Rondon 
- 200m² construção, 
pátio cob, com valeta 
mecânica, escritório c/ 
banh. R$ 2.200,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02481

BARRACÃO - Cruzeiro 
- barracão c/ 275m², 2 
banh adap, 1 escrit, forro 
c/ estrutura metálica, 1 
mesanino, estacionament 
em frente. R$ 2475,00 
ligue p/3263-0021/99728-
1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.
br Cód 02497

CASA – Ubirama – 2 
dorm,1 suíte, 1 sala, 
1copa, 1 coz 1 lavanderia, 
1 banheiro, 1 gar p 2 
carros, quintal. R$ 1500,00 
ligue p/ (14) 3263-0021/ 
(14) 99728-1313 (whats 
app) ou www.imobilia-
ri21lp.com.br cod 02433

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

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

SALA COMERCIAL - Nova 
Lençóis - 1 sala c/ entrada 
adaptado, 1 banh adaptado, 
1 coz, quintal peq., porta me-
tálica c/ controle. R$ 1550,00 
ligue p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02474

VENDO PRÉDIO comercial 
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, 1 banh, 
prox ao Tunicão. R$ 980,00 
ligue p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) ou 
www.imobiliari21lp.com.br 
Cód 02756

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

SITIO VARGEM Limpa 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, Suíte 
com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro Social, 
Poço Artesiano, Manguei-
ra, 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 ANDRADE 
Assessoria Rural LTDA. 
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte um Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de conformidade. Tratar 
(14) 99683-6437, www.
regionaltodaraca.blogs-
pot.com

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala, 1 banh, 
prox ao Tunicão. R$ 
980,00 ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02757

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala, 1 banh, 
prox ao Tunicão. R$ 
980,00 ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02758

SALA COMERCIAL 
- Centro - 2 salas, 1 depo-
sito, 1 coz, 2 banh, gar p/ 
1 carro. R$ 1.100,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02465

SALA COMERCIAL - 
Nova Lençóis - 1 sala c/ 
entrada adaptado, 1 banh 
adaptado, 1 coz, quintal 
peq., porta metálica c/ 
controle. R$ 1550,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02475

SALA COMERCIAL - 
Núcleo - 1 sala ampla 
c/ entrada adap, 1 banh 
adaptado. R$ 500,00 ligue 
p/ (14) 3263-0021/ (14) 
99728-1313 (WhatsApp) 
ou www.imobiliari21lp.
com.br Cód 02482

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala, 1 banh, 
excelente localização. R$ 
770,00 ligue p/ (14) 3263-
0021/ (14) 99728-1313 
(WhatsApp) ou www.
imobiliari21lp.com.br Cód 
02488

TERRENOS
VENDA

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

TERRENO LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados 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. Antonio 
Lorenzetti Filho (ALF) 
Apenas R$78.200,00. 
Entre em contato e confi ra 
a forma de pgto. Consult 
Imóveis 14-3263-1118

LOTEAMENTO SAINT 
raphael – macatuba Lotes 
com 200 m² disponíveis 
para venda! Preços es-
peciais! Informações: 
(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 topogra-
fi 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 Baptistela, 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 JD. GRAJAÚ 

Terreno c/ 275,00m². – 
Entrada de R$ 70.000,00 
+ Prestações – SANTAN-
GELO 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 su-
permercado Azulão. Trata 
r: (14) 99816-6963 ou (14) 
9854-1999.

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. Adria-
no Cian – Consultor de 
Imóvel tel. (14) 99126-5928

PQ ANTÁRTICA terreno 
todo murado 410m² Adria-
no 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 
terreno murado 412,38 
m² R$ 165.000 (pronto p/ 
construir) Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

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

JARDIM 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 to-
pografi a plana, com 517,5 
m2 (15m x 34,5m), na parte 
alta do Jardim Itamarati. 
Tratar com Eduardo - 14 
99786 3769

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 fecha-
da em alambrado, volto 
a diferença. Tratar: (14) 
99650-0053 

ALUGA–SE CHÁCARA. 
Tratar (14) 99653-1140
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DOSE DUPLA
Os atletas Luiz Miller 
e Fabiano dos Anjos 
aniversariaram 
nos dias 18 e 19 
e receberam os 
parabéns dos 
companheiros do 
futebol amador de 
Lençóis Paulista. 
Tudo de bom!

BODAS DE PINHO
Ivanir e Benedito 
Ventura de Souza 
completaram 32 
anos de casamento 
na quinta-feira (24) 
e celebraram a 
data especial com 
familiares e amigos. 
Felicidades ao 
casal!

Marcos e Marlene, na Pizzaria Hábil

Estefani e Luiz, na Cia da Esfiha

Alexandre, José e Ester, na Cia da Esfiha

Selma e Alexandre, na Pizzaria Hábil

Lucinei e Lica, na Pizzaria Hábil

Cristina, Felipe e Reinaldo,
na Cia da Esfiha

Marcelo, Elisangela e Nair,
na Pizzaria Hábil

Gilberto, Pedro e Isabela, na Cia da Esfiha

Ana Julia, Vivian, Cleber e
Artur, na Cia da Esfiha
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Gente bonita e animada curtindo a noite de Lençóis Paulista.
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

FICANDO MAIS VELHO
Érico Hypolito faz aniversário neste sábado (26) 
e comemora ao lado dos amigos e familiares. 
Saúde e paz!

MAIS UMA PRIMAVERA
Erika Santos aniversariou ontem (25) e recebeu 
o carinho de toda a família, que deseja muitas 
felicidades!

NOVO CICLO
Angela Fermino completa mais um ano de vida 
neste domingo (27) e festeja a data com a família 
e os amigos. Parabéns!
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