
Repasses de ICMS e FPM � caram R$ 1,5 milhão abaixo do previsto em Lençóis Paulista; outros tributos, porém, tiveram aumento no mesmo mês
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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

DOMINGO, 23/02
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51%17ºC
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Con� rmado. Somos 
o país do carnaval!
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Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.
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Fechamento
desta edição: 
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A partir do dia 2 de março, o 
trânsito no Centro de Lençóis 

Paulista tem mudança. As 
principais alterações se 

dão no sentido de tráfego 
da Avenida Vinte e Cinco de 

Janeiro e da Rua Geraldo 
Pereira de Barros, que 

passarão a ter mão única; a 
primeira apenas no sentido 
bairro-Centro (oposto ao da 

Rua Quinze de Novembro); a 
segunda apenas no sentido 

Centro-bairro. Motoristas, 
� quem atentos!

SENTIDO
ÚNICO

O Jornal O ECO lançou nesta semana o mais novo canal de informação de 
Lençóis Paulista e região. O ECO NOTÍCIAS, que vai ao ar às terças e sextas-
feiras, sempre às 17h, traz notícias de Cultura, Economia, Polícia, Esporte, 
Política, prestação de serviço, entre outras coisas. Acompanhe em nossa página 
do Facebook (Jornal O ECO). Para ver a segunda edição, que foi ao ar nessa 
sexta-feira (21), escaneie o QR Code ao lado com a câmera do seu smartphone.

NO AR

REGIÃO DO NÚCLEO

Coleta mecanizada 
começa na segunda A5

JARDIM AMÉRICA

Campeonato Society 
começa hoje (22) A6

ABUSO

Criança de nove 
anos é estuprada A4

VALORIZE SEU TALENTO

Lençoense é � nalista 
de concurso do BB B1

CARNAVAL

Concha Acústica espera 
mais de 20 mil pessoas

A alegria contagiante da maior 
festa popular do país tem início em 
Lençóis Paulista na manhã deste sá-
bado (22). Como nos últimos anos, 
o tradicional des� le de blocos pela 
Rua Quinze de Novembro abre a pro-
gramação do Carnaval na cidade. O 
evento conta com a participação de 
sete blocos, que prometem animar 
a população com suas marchinhas 

durante a passagem pelo centro co-
mercial. Já na tarde de hoje, os fo-
liões lençoenses se reúnem a partir 
das 16h na Concha Acústica para as 
atrações do “Carnaval da Alegria na 
Capital do Livro”. O evento gratuito, 
promovido pela Secretaria de Cul-
tura de Lençóis Paulista, tem quatro 
dias de festa com diversas atrações 
para toda a família. A7

SELEÇÃO

Inscrições para Jovem 
em Cena começam dia 1

Jovens de Lençóis Paulista e 
região que se interessam pelo 
teatro têm uma nova oportunida-
de de aprofundar seus conheci-
mentos sobre formação artística 
teatral e conhecer técnicas como 
expressão vocal, improvisação, 
cenário, figurino, dramaturgia e 
iluminação. De 1 a 13 de março 
estão abertas as inscrições para o 
Projeto Jovem em Cena, que retor-

na à cidade depois de quatro anos, 
após passar por localidades como 
Itapevi, Itapetininga e Jundiaí. 
Para participar da seleção, é mui-
to fácil: basta fazer a inscrição no 
site www.jovens.art.br, preencher 
a Ficha de Inscrição, escolher a 
turma de sua preferência, se no 
período da tarde (14h às 18h) ou 
da noite (19h às 22h15) e torcer 
para ser selecionado. B2

SARAMPO

Dia D mobiliza mais de 2 
mil pessoas em Lençóis

No último sábado (15), o Dia D 
da Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o sarampo levou 2.366 
pessoas às unidades de saúde de 
Lençóis Paulista. Apesar de o públi-
co-alvo da ação ter sido as crianças 
a partir de cinco anos e os jovens 
com até 19 anos, todos que compa-
receram às UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) e EFS (Estratégias de 
Saúde da Família) puderam atuali-

zar a carteirinha de vacinação.
De acordo com dados divulga-

dos à reportagem do Jornal O ECO, 
a Unidade do Jardim do Caju foi a 
que registrou maior movimentação 
no sábado, recebendo 381 pesso-
as do público-alvo em busca de 
imunização. Contabilizando todas 
as vacinas, foram imunizadas 822 
pessoas contra o sarampo e outras 
doenças na ação. A8

HORÁRIO DIFERENCIADO SEGURANÇA

Diversos serviços sofrem 
alteração neste feriado

Polícia Militar inicia 
Operação de Carnaval

A região de Lençóis Paulista se 
prepara para as comemorações do 
Carnaval. Na área de circulação do 
Jornal O ECO, o cronograma de 
serviços das prefeituras será alte-
rado nos dias de folia em diversos 
setores, com destaque para a coleta 
de lixo, creches, postos de saúde e 
também o atendimento ao público 
nas repartições internas e externas 
da administração. 

Em Lençóis Paulista, o comércio 
funciona normalmente hoje (22), 

das 9h às 17h. Amanhã (23), segun-
da-feira (24) e terça-feira (25) as lo-
jas estarão fechadas. Na quarta-feira 
(26) as portas voltam a ser abertas 
no horário convencional.

Enquanto isso, a coleta de lixo 
será realizada na segunda-feira e 
quarta-feira. Na terça-feira, dia de 
Carnaval, o serviço será suspenso. 
Já as equipes da Cooperativa de Re-
ciclagem mantêm o recolhimento 
de material reciclável nos dias 24, 
25 e 26 de fevereiro.

Nos próximos dias a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista realiza a 
“Operação de Carnaval”, atuando 
com o efetivo reforçado para in-
tensi� car a � scalização e garantir a 
segurança na cidade. Segundo o co-
mandante da 5ª Cia da PM, Capi-
tão Marcelo Paes, o foco são as áreas 
que devem receber maior aglomera-
ção de pessoas, como a Praça Co-
mendador José Zillo (Concha Acús-
tica), a Rua Quinze de Novembro, 
o Parque do Paradão e a Avenida 

Padre Salústio Rodrigues Machado.
A ação das equipes também 

deve se concentrar nas rondas a � m 
de coibir o abuso de álcool e dro-
gas. Em toda a área de abrangência 
da 5ª Cia, sertão feitos bloqueios de 
trânsito para que não haja abuso de 
velocidade e para que os motoris-
tas assumam uma direção segura. 
“Também estaremos com o apare-
lho de etilômetro (bafômetro) co-
locando em prática a operação Lei 
Seca”, completa.A3 A4
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Arrecadação tem queda em janeiro
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PARA PENSAR
 “Eu me assusto com a maldade 

humana, mas os que simulam a 
bondade me assustam ainda mais”,

Padre Fábio de Melo.

FRASE
 “Da mesma forma como, em caso de aumento de arrecadação, é 

possível aumentar a despesa, quando há queda, é preciso conter 
gastos. Mas é cedo para ver isso como um grande problema”,

Adriano Paccola, secretário de Finanças de Lençóis.
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l As outras faces da economia

Com a economia local demonstran-
do sinais de alta por conta da geração 
de emprego, que foi destaque ao longo 
de todo o ano passado, 2020 teve início 
com um grande clima de otimismo - que 
ainda persiste. No entanto, como um 
banho de água gelada para quem está 
curtindo aquele ‘calorzinho gostoso, a 
administração foi surpreendida por um 

fato inesperado em janeiro: a queda 
na arrecadação tributária.

No mês passado, a cidade reco-
lheu menos do que o projetado em 
decorrência de queda nos repasses 
pelos governos Estadual e Federal. 
A previsão de arrecadação com ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) e FPM (Fundo 
de Participação dos Municípios) era 

de R$ 9,6 milhões.
No entanto, foram repassados R$ 8,1 

milhões aos cofres municipais, R$ 1,5 
milhão a menos. Como os municípios 
dependem majoritariamente dos repas-
ses para cumprirem com suas respon-
sabilidades, garantindo a manutenção 
de serviços essenciais à população, a 
queda fez ligar um sinal de alerta.

O secretário de Finanças diz que é 
cedo para que tema seja visto como 
algo tão alarmante, mas não se pode 
desconsiderar a questão, principalmen-
te pelo fato de que, se a queda persistir 
nos próximos meses, o resultado ime-
diato disso pode ser o corte de inves-
timentos em áreas importantes, que 
impactam diretamente a vida da popu-
lação que mais necessita.
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Confirmado. Somos o país do carnaval!

Nelson Faillace
é escritor

Realmente este ano confirmou todas 
as previsões otimistas. Somos o país do 
Carnaval, sem dúvida nenhuma!

Tempos atrás só se falava em Rio de 
Janeiro e Pernambuco. Pernambuco com 
seus ritmos tradicionais, o frevo princi-
palmente. No Rio as marchinhas carna-
valescas e o fabuloso ritmo do samba. 
Para enfeitar mais ainda, as maravilho-
sas escolas de samba que, na origem, 
desfilavam pela Av. Getúlio Vargas, sem 
arquibancadas e a galera assistindo em 
pé. Eu mesmo já participei assim, firme 
nos calcanhares, vendo as escolas pas-
sarem. Depois vieram as arquibancadas 
até geral na Marquês de Sapucaí, com 
toda a estrutura possível.

Vale a pena registrar o carnaval de 
Salvador com seus exclusivos Trios elé-
tricos, seus abadás e os foliões brincan-
do dentro das cordas que protegem os 
carnavalescos e que os fazem pular des-
preocupadamente. Também já participei, 
mas entrando na metade do percurso, 
que já davam três horas.

Por falar em escola de samba temos 
que nos lembrar das passistas. Lugar que, 
hoje em dia, quase todas as famosas so-
nham em demonstrar seu samba no pé, 
para gáudio de fãs e admiradores. Mas 
as passistas legítimas já nascem em suas 
comodidades com o DNA próprio, figuras 

que não se vê em nenhum outro lugar, é 
um DNA exclusivo, tanto na Mangueira, 
como na Rocinha, como na Beija-flor, de 
Jacarepaguá. Exclusividade pura!

Este ano São Paulo entrou com tudo 
e arrastou multidões que se esbaldaram 
como verdadeiros foliões. Em Belo Hori-
zonte o mesmo fenômeno, euforia total. 
Seriam os novos ares que devolveram a 
essa gente esse espírito tão brasileiro, 
que é o espírito carnavalesco?

Até na nossa pequena Lençóis Paulis-
ta criaram o Bloco Pela Contramão, como 
o nome diz desce nossa principal artéria 
comercial, literalmente na contramão e 
também arrasta um número sugestivo 
de foliões, num mini carnaval, porém, 
pleno de animação!

É uma alegria só, milhares de carna-
valescos pulando, cantando e dançando, 
são milhares e mais milhares, fantasia-
dos ou não, porém, extravasando de ver-
dade qualquer sintoma de tristeza que 
possa existir em seu ser.

Como curiosidade, algumas fantasias 
estariam proibidas. A de Índio ou Índia, 
por exemplo, seria considerada invasão 
na história dessa gente, que nos habita 
desde o princípio dos tempos e que têm 
toda a sua própria cultura, suas próprias 
danças, muitas vezes fantasiados de ci-
vilizados, mas isso não importa mesmo.

Cada um com seus direitos, assim 
como nossos eméritos foliões, sejam de 
que estado forem!!!

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a CASO DE POLÍCIA

Outro tema que repercutiu no 
encontro do Legislativo foi uma 
nota policial publicada pelo Jornal 
O ECO na edição do último sábado 
(15). O texto falava sobre um caso 
de agressão ocorrido na escola 
Antonieta Grassi Malatrasi, na Vila 
Mamedina, onde um aluno de 18 
anos havia, segundo informações 
da Polícia Militar, agredido colegas e 
professores, além de ter depredado 
carteiras da sala de aula. O assunto 
foi abordado pelo vereador Damião 
Augusto Xavier de Oliveira, o Pro-
fessor Guto (MDB).

PORTA-VOZ
Na tribuna da Casa de Leis, Pro-

fessor Guto, que leciona na referida 
escola, se colocou como porta-voz 
da instituição de ensino, dizendo 
que a direção e demais servido-
res do local se mostraram descon-
tentes com a publicação do jornal. 
Segundo ele, o entendimento dos 
colaboradores foi que dar destaque 
para o assunto abriria espaço para 
que a comunidade enxergasse ape-
nas as coisas ruins, sem se atentar 
para as coisas boas que também 
acontecem no local.

COISA DE IMPRENSA
O ECO lamenta se o fato foi in-

terpretado desta forma, mas rei-
tera que o seu dever, enquanto 
imprensa, é noticiar os fatos de 
relevância para a comunidade. 
Também é preciso se destacar que 
todas as informações contidas no 
texto foram fornecidas pela Polícia 
Militar através do Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia. Outra 
questão é que, diferentemente do 
que disse a escola, o caso sequer 
teve destaque na página policial, 
visto que foi publicado em uma 
nota de cabeçalho.

ESPAÇO ABERTO
Também vale destacar que nem 

só de ‘tragédias’ e assuntos nega-
tivos vive a imprensa. O espaço 
para boas iniciativas colocadas em 
prática na comunidade de Lençóis 
Paulista e demais cidades da região 
sempre esteve aberto nas páginas 
do presente jornal, inclusive para 
a escola Malatrasi. Qualquer su-
gestão de pauta pode ser encami-
nhada à redação por meio dos mais 
variados canais de comunicação, 
como telefone, e-mail, WhatsApp, 
redes sociais, etc.

“CARAS GORDOS”
O vereador Leonardo Henrique 

de Oliveira, o Dudu do Basquete 
(CIDA), foi bastante infeliz em um 
comentário sobre mudanças no 
formato de disputa dos Jogos Re-
gionais. Ao citar que neste ano a 
competição promovida pela Secre-
taria de Esporte, Lazer e Juventude 
do Governo do Estado de São Pau-
lo vai extinguir a categoria sub-21 
da competição, Dudu disse que a 
medida vai fazer com que as de-
legações sejam compostas apenas 
por “caras gordos” que só ficam to-
mando cerveja.

PARCIAL
É claro que o vereador só esta-

va querendo defender os seus alu-
nos de basquete, visto que todos 
- ou quase todos - tem menos de 
16 anos de idade e sempre repre-
sentaram a cidade nessas compe-
tições. Se a intenção foi boa, não 
pode se dizer o mesmo da aborda-
gem, que foi de extremo mau gos-
to. Além de demonstrar total par-
cialidade, a fala do vereador pode 
ser interpretada como falta de res-
peito, principalmente pelo a que se 
refere aos atletas.

TRETA
Por fim, um último assunto que 

chamou a atenção na sessão des-
ta semana foi uma troca de farpas 
sutil e ‘cordial’ entre o presidente 
Nardeli da Silva e o vice, Francis-
co de Assis Naves, o Chico (PDT). 
Depois que Chico utilizou os micro-
fones para falar da aprovação de 
um projeto de sua autoria, Narde-
li recomendou que os nobres edis 
utilizem menos a tribuna para fa-
zer autopropaganda, principalmen-
te em ano eleitoral. A fala surgiu 
como um tapa na cara de Chico, 
que havia acabado de discursar.

ESTRANHO
Ao final da sessão, no momen-

to destinado à palavra livre dos 
vereadores, Chico Naves não se 
fez de rogado e rebateu o colega 
dizendo que falar das conquistas 
não é fazer autopromoção, por-
que “contra fatos não há argu-
mentos”. O leve embate entre os 
parlamentares, ainda que velado, 
causou certa estranheza em algu-
mas pessoas que acompanham as 
sessões, pois deu a entender que 
algum fato anterior poderia ter 
ocorrido nos bastidores.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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O ladrão da cruz

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Dificilmente você não ouviu sobre 
o ladrão da cruz. O jovem ladrão que, 
contrariando seu comparsa, já que Jesus 
fora crucificado entre malfeitores, reco-
nheceu o senhorio de Cristo e entregou-
-se nas mãos do Salvador. Aqueles que 
por ali passavam, diziam: “aí estão três 
ladrões perigosos, certamente o do cen-
tro deve ser Barrabás, o pior”. Encabe-
çados pelos Fariseus, o povo passou a 
zombar e escarnecer dos pobres conde-
nados, principalmente daquele que ocu-
pava a cruz do meio, dizendo: “Se és rei 
dos judeus, salva a ti mesmo, o Cristo”.

A princípio, o ladrão da esquerda e o 
da direita concordavam com a multidão, 
porém, a certa altura do sofrimento, o 
ladrão da direita, passou a refletir sobre 
o crucificado do meio, e começou a re-
cordar das atitudes amorosas e perdo-
adoras de Jesus, suas pregações à mul-
tidão, seus ensinos, seus milagres, mas 
que, por influência de alguns Fariseus e 
Sacerdotes, dos seus ensinamentos ha-
via se desviado.

Entretanto, algo ardia em seu cora-
ção que aquele jovem estava ali sem 

merecer, injustamente, convencendo-o 
de que Jesus era Deus. O jovem mal-
feitor, assiste a tudo comovido, mas 
de repente o Espírito Santo toca-lhe a 
mente e, naquele que pendia toda sorte 
de desgraça e pecados, vê em Jesus fe-
rido e zombado, o Cordeiro de Deus que 
tira os pecados do mundo. E, num misto 
de dor e esperança, na agonia de sua 
voz atira-se, sem restrições, sobre seu 
Salvador: “Senhor, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu reino”.

O jovem ladrão que via a sua vida fin-
dar, agora olha para um horizonte lindo, 
belo, de ímpar serenidade e paz, e, rece-
be do autor da vida a seguinte promes-
sa: “Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no paraíso”. Um ladrão escolheu 
o caminho da morte o outro o da vida. In-
felizmente, todos nós temos um pouco de 
cada ladrão, somos maus, incrédulos, vez 
por outra caminhamos pela má influência.

Como parceiros do “bom ladrão” de-
vemos atentar para voz do Espírito San-
to a nos convencer do pecado, da justiça 
e do juízo. E, só assim Jesus poderá dizer 
naquele dia: “...Vinde, benditos de meu 
Pai, possui por herança o reino que vos 
está preparado desde a fundação do 
mundo” (Mateus 25:34).
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RECAPEAMENTO
O serviço de recapeamento asfáltico em ruas de bairros da cidade foi retomado 
por empresa contratada via licitação, para cumprir convênio com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. O trabalho, iniciado em 6 de 
fevereiro, teve que ser paralisado devido às chuvas contínuas deste mês e foram 
retomadas na quinta-feira (13). O convênio com a Secretaria Estadual é de R$ 344 mil.
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Cotidiano

SERVIÇO

Prefeituras têm cronograma 
especial de trabalho no Carnaval
Administrativos voltam a trabalhar somente na quarta-feira (26); creches e postos de saúde também contam com horários diferenciados 

Angelo Franchini Neto

A região de Lençóis Paulista 
se prepara para as come-
morações do Carnaval. 

Na área de circulação do Jornal 
O ECO, o cronograma de servi-
ços das prefeituras será alterado 
nos dias de folia em diversos se-
tores, com destaque para a coleta 
de lixo, creches, postos de saúde 
e também o atendimento ao pú-
blico nas repartições internas e 
externas da administração. 

Em Lençóis Paulista, o co-
mércio funciona normalmente 
hoje (22), das 9h às 17h. Ama-
nhã (23), segunda-feira (24) e 
terça-feira (25) as lojas estarão 
fechadas. Na quarta-feira (26) 
as portas voltam a ser abertas 
ao público no horário conven-
cional, das 9h às 18h. As infor-
mações foram confirmadas pela 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista).

Enquanto isso, a coleta de 
lixo será realizada na segunda-
-feira e quarta-feira. Na terça-
-feira, dia de Carnaval, o servi-
ço será suspenso. Já as equipes 
da Cooperativa de Reciclagem 
mantêm o recolhimento de ma-
terial reciclável nos dias 24, 25 
e 26 de fevereiro. 

As creches municipais não 
funcionam nos dias 24 e 25 e 
retomam o atendimento em ho-
rário normal na quarta-feira. Já 
as demais repartições internas 
e externas da Prefeitura e das 
autarquias também suspendem 
o atendimento nos dias 24 e 25 
de fevereiro. No dia 26, o expe-
diente tem início às 13h30, com 
exceção dos setores de limpeza 
pública, vigilância patrimonial e 
eletrônica e fiscalização de am-
bulantes, que mantêm o horário 
normal de atendimento. 

O agendamento de viagens 

PAUSA - Coleta de lixo em Lençóis Paulista não funciona na terça-feira; cidades da região também mudam o cronograma deste e de outros serviços

A Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) infor-
mou que na segunda-feira 
(24) e terça-feira (25) não ha-
verá atendimento ao público 
nas agências. Na quarta-feira 
(26), o início do expediente 
será às 12h, com encerra-
mento em horário normal 
de fechamento das agências. 
As exceções são as agências 
que normalmente fecham 

antes das 15h: para garantir 
um mínimo de três horas de 
funcionamento na quarta-
-feira, elas abrirão mais cedo 
neste dia.

A Febraban alerta que 
as contas de consumo (água, 
energia, telefone, etc) e car-
nês com vencimento em 24 
ou 25 de fevereiro poderão 
ser pagos, sem acréscimo, 
na quarta-feira. 

A Farmácia do Povo trabalha 
em regime de plantão no feria-
do: hoje, amanhã e segunda-
-feira, das 9h às 11h; e fecha 
na terça-feira. Na quarta-feira, 
o atendimento começa às 13h. 
O Pronto-Socorro e o serviço de 
plantão da ambulância seguem 
com funcionamento normal de 
24h por dia.

O setor administrativo da 
Prefeitura Municipal volta a tra-
balhar na quarta-feira, às 13h.

AREIÓPOLIS
A coleta de lixo em Areiópo-

lis será realizada normalmente 
na segunda-feira (24) e terça-
-feira (25).  Na contramão, as 
creches permanecem fechadas 
nos mesmos dias.

No setor de saúde, as viagens 
para a realização de procedimen-
tos médicos fora do município 
(consultas, exames) acontecem 
normalmente, sem alteração no 
cronograma, bem como o servi-
ço de urgência e emergência. Já 
as unidades de saúde municipais 
não funcionam na segunda-feira 
e terça-feira. 

O atendimento ao público 
na Prefeitura Municipal volta na 
quarta-feira (26), às 13h.

BOREBI
Em Borebi, na segunda-

-feira (24) e terça-feira (25), as 
unidades de saúde municipais 
funcionam apenas para casos 
de urgência e emergência. Já 
as viagens para a realização de 
procedimentos médicos fora do 
município (consultas, exames) 
acontecem normalmente.

A coleta de lixo será realiza-
da apenas na segunda-feira pela 
manhã, com parada na terça-
-feira e retorno previsto para a 
quarta-feira (26). As creches es-
tarão fechadas nos dias 24 e 25.

para a realização de procedi-
mentos médicos fora do muni-
cípio (consultas, exames) para o 
período de 22 a 26 de fevereiro 
foi antecipado. O mesmo proce-
dimento será adotado para exa-
mes e consultas marcadas para o 
dia 27 de fevereiro. Neste caso, 
o agendamento deve ser feito na 
quarta-feira (26), das 13h30 às 
15h30, no mesmo local.

Já as Unidades Básicas de 
Saúde suspendem o atendimento 
na segunda-feira (24) e terça-feira 
(25), e retomam o expediente na 
quarta-feira (26). A Unidade de 
Pronto Atendimento do Núcleo 
Luiz Zillo mantém o atendimen-
to na segunda-feira, das 17h às 
23h. Já o atendimento da UPA 

(Unidade de Pronto Atendimen-
to) será normal em todos os dias 
durante o período do Carnaval. 

MACATUBA
A Coleta de Lixo em Maca-

tuba será normal na segunda-
-feira (24) e segue o cronograma 
previsto na semana. Já o servi-
ço de Transporte Circular roda 
normalmente na segunda-feira 
e na quarta-feira (26). Na terça-
-feira (25), feriado de Carnaval, 
o Circular não roda.

Nas escolas municipais e 
creches, as atividades com os 
alunos só voltam somente na 
quinta-feira (27).

As unidades de saúde rea-
brem na quarta-feira, às 13h. 

Bancos também têm 
horários diferenciados

DEMUTRAN

Centro tem mudança no 
trânsito a partir do dia 2 
Rua Geraldo Pereira de Barros e Avenida Vinte e Cinco de Janeiro passam a ter mão única

Da Redação

A Secretaria de Segurança 
Pública, responsável pelo 
Demutran (Departamen-

to Municipal de Trânsito), ini-
ciou na manhã dessa sexta-feira 
(21), com auxílio da Secretaria 
de Motomecanização, a instala-
ção das faixas informativas para 
alertar a população sobre as 
mudanças do trânsito da região 
central de Lençóis Paulista, que 
vão acontecer a partir do dia 2 
de março.

As principais mudanças se-
rão realizadas na Avenida Vin-
te e Cinco de Janeiro e na Rua 

MUDANÇAS - Motorista só poderão trafegar pela Rua 
Geraldo Pereira de Barros no sentido bairro-Centro

Geraldo Pereira de Barros, que 
a partir de 2 de março se torna-
rão vias de mão única. A Vinte e 
Cinco terá fluxo apenas no sen-
tido bairro-Centro. Já a Geraldo 
Pereira de Barros terá sentido 
único oposto. Com essa mudan-
ça, será permitido estacionar 
dos dois lados das vias. Segun-
do estudos de trânsito, somente 
essa mudança vai gerar cerca de 
190 vagas, sendo 114 para carros 
e 76 para motos.

“O condutor que vem da 
Avenida Papa João Paulo II até 
essa rotatória na frente do cemi-
tério deve ficar atento, porque 
a partir da mudança, em 2 de 

março, ele não poderá virar à 
direita para seguir pela Geral-
do Pereira de Barros, pois será 
contramão”, explicou o coronel 
Carlos Alberto Paffetti Fantini, 
secretário de Segurança Pública.

Outra mudança no trânsito 
da região central, que também 
será implementada nesta mesma 
data, será a alteração nas vias 
preferenciais que cruzam a Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti. A par-
tir de 2 de março, essa via vol-
tará a ser preferencial no trecho 
entre a Rua Geraldo Pereira de 
Barros e a Avenida Brasil, como 
já acontece com a Rua Doutor 
Antonio Tedesco, por exemplo. 

A única diferença é que ela 
permanecerá sendo uma via de 
mão dupla.

A Rua Princesa Isabel tam-
bém terá sentido único, do 
trecho que vai da Rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins até 
o início da Avenida Nove de Ju-
lho. Portanto, os motoristas que 
estavam habituados a seguir pela 
Antônio Tedesco e virar à direita 
na Rua Princesa Isabel (estação 
ferroviária) não poderão mais 
seguir por este caminho. Outro 
ponto que merece a atenção 
dos condutores é o cruzamento 
da Avenida Nove de Julho com 
a Vinte e Cinco de Janeiro. Os 

motoristas que vêm sentido 
bairro-Centro, pela Nove de Ju-
lho, não poderão mais virar à 
esquerda, pois será contramão.

TERMINAL URBANO DE 
TRANSPORTE COLETIVO

A partir de 2 de março o 
local de embarque e desembar-
que de passageiros do transpor-
te público coletivo também vai 

mudar. Nesta data, o atual ter-
minal urbano será desativado 
e o embarque e desembarque 
de passageiros vai acontecer 
no Novo Terminal Rodoviário 
Interbairros Itagiba Mourão, 
onde funcionou a Estação Fer-
roviária Sorocabana. O local foi 
restaurado e ampliado, manten-
do as características arquitetô-
nicas originais do prédio.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

A3



EMBRIAGUEZ
Na noite da quinta-feira (20), no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari, a Polícia 
Militar registrou uma ocorrência envolvendo uma moto e um carro. Uma Honda/
Biz que estava estacionada foi atingida por um VW/Gol. O motorista que causou o 
acidente estava visivelmente embriagado e foi autuado por dirigir sob influência de 
álcool. Os documentos foram apreendidos e o carro recolhido ao pátio de Bauru.
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Polícia

SEGURANÇA

ESTUPRO

VIOLÊNCIA

ROUBO

DELIVERY

Polícia Militar inicia Operação 
de Carnaval em Lençóis Paulista

Criança de nove anos é 
estuprada por adolescente

Motorista é feito refém 
em Lençóis Paulista 

Trailer de pastel é 
assaltado no Monte Azul

Entregador de 
pizzaria é roubado

Efetivo reforçado 
intensifica ações 
de fiscalização 
nos próximos dias

Acusado pelo 
abuso sexual, 
jovem de 16 anos 
é vizinho da vítima

Roubo ocorreu em uma pedreira 
na área rural; vítima passa bem

Bandido fugiu levando celular, documentos 
pessoais, cartões de banco e R$ 850

Ação aconteceu durante uma entrega 
de um pedido no Jardim Planalto

Flávia Placideli

Nos próximos dias a Po-
lícia Militar de Lençóis 
Paulista realiza a “Ope-

ração de Carnaval”, atuando 
com o efetivo reforçado para 
intensificar a fiscalização e ga-
rantir a segurança na cidade. 
Segundo o comandante da 5ª 
Cia da PM, Capitão Marcelo 
Paes, o foco são as áreas que 
devem receber maior aglome-
ração de pessoas, como a Praça 
Comendador José Zillo (Con-
cha Acústica), a Rua Quinze de 
Novembro, o Parque do Para-
dão e a Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado.

“Começamos a Operação 
de Carnaval nesta semana e 
nessa sexta-feira iniciamos 
a fiscalização inteligente em 
pontos estratégicos mapeados 
pela equipe da Polícia Militar”, 
ressalta o capitão, que destaca 
que o patrulhamento também 
deve ser mantido para coibir 
crimes e infrações em toda 
a cidade. “A experiência nos 
mostra que em períodos de 
festa acontecem mais furtos, 
roubos e também os chamados 
por perturbação de sossego. 
Por isso, vamos atuar em todos 
os bairros”, acrescenta.

A ação das equipes também 
deve se concentrar nas rondas 
a fim de coibir o abuso de ál-
cool e drogas. Em toda a área 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou 
no início da noite da 

quarta-feira (19) uma ocorrên-
cia de estupro de vulnerável. 
Segundo as informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO, uma criança de nove 
anos, moradora do Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari, relatou à mãe que te-
ria sido abusada por um vizi-
nho, de 16 anos, no dia ante-
rior, no Parque do Paradão, na 
Vila Santa Cecília. O autor do 
abuso não foi localizado.

Segundo informações co-
lhidas no Boletim de Ocorrên-
cia, a mãe da vítima relatou à 
Polícia Militar que na terça-fei-
ra (18) seu filho de nove anos 
havia ido ao Parque do Para-
dão acompanhado de um vizi-

Flávia Placideli

Na noite dessa quinta-feira 
(20), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista regis-

trou uma ocorrência de roubo 
em uma pedreira localizada na 
área rural. A reportagem do Jor-
nal O ECO apurou que um mo-
torista foi mantido refém dentro 
de um caminhão da empresa, 
na Rodovia Waldemar Geraldo 
da Motta, perto do distrito de 
Alfredo Guedes. Após mais de 
três horas mantido em cárcere, 
ele foi solto pelos bandidos, que 
levaram o caminhão carregado. 

Segundo as informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada por volta das 20h. 
Chegando ao local, A.M.N., 
de 42 anos, motorista de uma 
empresa de Jaú, relatou que 
por volta das 17h havia termi-
nado de carregar o caminhão 
e se preparava para prosseguir 
viagem, quando três homens se 
aproximaram pedindo carona 
para Areiópolis. Quando ele ne-
gou, os indivíduos levantaram a 
camisa mostrando os revólveres 
e anunciaram o assalto.

“Conduzi o caminhão com 
os três indivíduos na cabine 
por aproximadamente dois qui-
lômetros, quando percebi que 
um VW/Gol prata fazia o acom-
panhamento do caminhão, 
fazendo a segurança dos indi-
víduos”, relatou a vítima, que 
também disse que, após parar 
o caminhão no local indicado 
pelos bandidos, foi amarrado 
e colocado no banco de trás do 
carro citado. Um dos indivídu-
os assumiu a direção enquanto 
outro o ameaçava com uma 
arma. Os demais fugiram com 
o caminhão. 

“Fui deixado em meio a um 
canavial. Eles me devolveram 
os pertences e o meu celular 
sem o chip. Quando foram 
embora, caminhei por cerca 
de trinta minutos, quando en-
contrei o proprietário de uma 
chácara e liguei para a polícia”, 
acrescentou A.M.N., que foi 
encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão elaborou o Boletim 
de Ocorrência por roubo de 
veículo e carga. Ninguém havia 
sido preso pelo crime até o fe-
chamento desta matéria.

Flávia Placideli

Na madrugada dessa sexta-
-feira (21), a Polícia Militar 
registrou um roubo a um 

trailer de pastel em Lençóis Pau-
lista. O assalto aconteceu na Rua 
Guaianazes, no Jardim Monte 
Azul. Após a ação, bandido fu-
giu levando R$ 850 em espécie, 
um aparelho celular, cartões de 
banco e documentos pessoais.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao comando da 5ª 
Cia da Polícia Militar, o roubo 
aconteceu por volta da 00h30, 

quando um indivíduo trajando 
uma blusa com capuz portando 
uma faca chegou ao local anun-
ciando o assalto.

A vítima, M.L.R., cozinheiro 
do trailer, informou aos policiais 
que o indivíduo pegou o seu 
aparelho celular, documentos 
pessoais, dois cartões de banco 
e cerca R$ 850 em dinheiro, de-
pois fugiu para rumo ignorado.

Com base nas características 
fornecidas, policiais militares fi-
zeram um patrulhamento pelas 
redondezas, porém, até o fecha-
mento desta matéria, o autor do 
crime não havia sido localizado.

Flávia Placideli

Um entregador de pizza 
foi assaltado na noite da 
quarta-feira (19), no Jar-

dim Planalto, em Lençóis Pau-
lista. A vítima relatou que foi 
fazer a entrega de três pizzas na 
Rua Antônia Cecília Pavanelli 
Sasso, mas que chegando ao 
endereço um indivíduo sacou 
uma faca e anunciou o assalto.

A.C., de 35 anos, descreveu 

o criminoso como um homem 
alto e magro, que trajava rou-
pa preta e touca. Segundo ele, 
o indivíduo o surpreendeu na 
entrada da residência com uma 
faca, pegou as três pizzas, o tro-
co de R$ 50 e a chave da moto, 
fugindo a pé para um matagal. 

A ocorrência foi apresen-
tada na Delegacia da Polícia 
Civil, que instaurou inquérito 
para investigar o caso. Nin-
guém foi detido.

REFORÇO - Capitão Marcelo Paes ressalta que fiscalização será intensiva durante o Carnaval

PROTEÇÃO - Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso envolvendo criança e adolescente

O Comando de Policia-
mento Rodoviário iniciou 
ontem (21) e segue até a 
quarta-feira (26) a Operação 
Carnaval 2020, que cobre os 
mais de 22 mil quilômetros 
da malha rodoviária do esta-
do de São Paulo. As fiscali-
zações têm como alvo as ul-
trapassagens proibidas, não 
uso de cinto de segurança e 

de abrangência da 5ª Cia, se-
rão feitos bloqueios de trânsito 
para que não haja abuso de 
velocidade e para que os moto-
ristas assumam uma direção se-
gura. “Também estaremos com 
o aparelho de etilômetro (bafô-

metro) colocando em prática a 
operação Lei Seca”, completa.

“A Polícia Militar estará 
atenta e trabalhando em todos 
os períodos, especialmente nos 
locais de maior aglomeração de 
pessoas, para que a seguran-

ça, a ordem e a paz imperem 
durante o Carnaval e não haja 
nenhuma intercorrência de 
gravidade no período”, finaliza 
Capitão Marcelo Paes, coman-
dante da 5ª Cia da Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista. 

nho de 16 anos, que cometeu 
o abuso após tê-lo ameaçado.

Diante da situação envol-
vendo menores de idade, foi 
acionado um representante 
do Conselho Tutelar, que fez 
as devidas orientações. A mãe 
do garoto foi encaminhada 
à Delegacia da Polícia Civil 

para elaboração do Boletim de 
Ocorrência. O autor do abuso 
não foi localizado. 

A reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com o 
conselheiro tutelar que aten-
deu a ocorrência. “A genitora 
da criança esteve na Delega-
cia Civil para o registro do 

ato infracional. Foi feito um 
encaminhamento para o IML 
de Bauru para realização do 
exame de corpo delito. A ví-
tima será ouvida posterior a 
isso por uma equipe de pro-
fissionais capacitados”, ex-
plicou Juliano Vasconcelos, 
conselheiro tutelar.

Polícia Rodoviária também intensifica fiscalização
cadeirinhas para crianças, uso 
do celular ao volante, o excesso 
de velocidade e, principalmen-
te, a embriaguez ao volante 
com o emprego de etilômetros 
passivos (bafômetro).

A Polícia Rodoviária tam-
bém estará atenta a outras ques-
tões que envolvem as normas 
de trânsito, com o objetivo de 
reduzir o número de mortos e 

feridos nas estradas. O efeti-
vo será empregado de manei-
ra estratégica em toda malha 
viária, englobando diversas 
modalidades de policiamento 
ostensivo em diferentes pon-
tos de fiscalizações, horários 
e locais conforme o volume 
de tráfego e índices de vulne-
rabilidade, visando a preser-
vação da ordem pública.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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VISITA
O prefeito Prado de Lima (DEM) recebeu na quinta-feira (20), os alunos da Escola 
Rubens Pietraroia, acompanhados pela professora Simone. O encontro segue a 
agenda do projeto “Escola Vai à Câmara”, uma iniciativa da vereadora e professora 
Diusa Furlan (REDE), que possibilita aos jovens estudantes a oportunidade de 
conhecer o gabinete, a Câmara Municipal e os setores do Paço Municipal.
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Administração

DATA: 14/2/2020 a 21/2/2020

Obituário
Antônio Edson Torreta faleceu na sexta-feira (21) aos 65 anos em Macatuba
José Nilson Crisostomo faleceu na quinta-feira (20) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Silvana Conceição Cantizani faleceu na quinta-feira (20) aos 53 anos em Macatuba
Dalva Gomes de Camargo faleceu na quarta-feira (19) aos 53 anos em Lençóis Paulista
Francisco Franco faleceu na quarta-feira (19) aos 69 anos em Macatuba
José Augusto Barnabe faleceu na quarta-feira (19) aos 59 anos em Lençóis Paulista
José Claudemir Estevam faleceu na quarta-feira (19) aos 51 anos em Macatuba
Eumilse Delmiro da Silva faleceu na terça-feira (18) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Terezinha Maciel faleceu na terça-feira (18) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Maria de Lurdes Luciano Barbosa faleceu no domingo (16) aos 88 anos em 

Lençóis Paulista
Benedicto Felix faleceu no sábado (15) aos 82 anos em Lençóis Paulista
Aparecido Rodrigues de Souza faleceu na sexta-feira (14) aos 73 anos em Areiópolis

Aviso de licitação. Pregão Presencial nº 02/2.020, Processo nº 176/2020. 
Tipo: Menor Preço Lote, Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisição 
parcelada de Cestas Básicas destinadas aos funcionários da Prefeitura Mu-
nicipal de Areiópolis de acordo com a Lei Municipal 1201/1998, conforme 
especificações constantes do anexo I do presente edital (com cota reservada 
de 25% para ME e EPP). Data e hora da realização: Dia 09 de Março de 
2020 às 09:30h. Credenciamento: Dia 09 de Março de 2020: a) Das 08:00h 
às 09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para 
as demais empresas - cota principal e (ampla participação, caso não exis-
tam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima 
(cota reservada de 25% para ME/EPP). O pregão será realizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezen-
de, 230, Centro, CEP 18670-000, telefone (14) 3846.9800. Os documentos 
integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e atra-
vés do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 
19/02/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973, E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

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

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
JOSÉ APARECIDO DE FREITAS e SIMONE REGINA DOS SAN-

TOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, convive em 
união estável, caldereiro, nascido em Santa Monica - PR, aos 18/02/1975, re-
sidente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ELOI NAPOLEÃO 
DE FREITAS e de FRANCISCA MARIA DE FREITAS; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, frentista caixa, 
nascida em Macatuba - SP, aos 28/02/1980, residente e domiciliada em Len-
çóis Paulista - SP, filha de JOÃO BENEDITO DOS SANTOS FILHO e de 
ANGELA MARIA DOS SANTOS.

PEDRO LUIZ GUILHERME CRUZ JÚNIOR e SARA ALVES 
CORRÊA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, mecâni-
co, nascido em São Manuel - SP, aos 05/02/1999, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de PEDRO LUIZ GUILHERME CRUZ e 
de MARIA CRISTINA PARDINI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em Bauru - SP, aos 23/10/1999, residente e domi-
ciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MARLON ROGERIO CORRÊA 
DAMACENO e de ANDREA PATRICIA ALVES.

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA e GABRIELA CRISTINA 
ANGELICO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, con-
vive em união estável, rebobinador de motor eletrico, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 19/02/1991, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, filho de LUZIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, vendedora, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 25/03/1993, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de JOSÉ ROBERTO ANGELICO e de DA-
NIELA CRISTINA GONÇALVES. (pretendem converter união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro).

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTOTRIBUTOS

MEIO AMBIENTE

Lençóis registra queda na 
arrecadação em janeiro

Coleta mecanizada começa na segunda 
no Núcleo, Rondon e Jardim América

Repasses de ICMS e FPM ficaram R$ 1,5 milhão abaixo da previsão; mesmo com aumento 
no recolhimento de outros impostos, impacto nos cofres públicos foi de R$ 600 mil 

Moradores devem começar a descartar o lixo nos contentores instalados próximos as esquinas

Elton Laud

A economia do país, há 
algum tempo, vem de-
monstrando sinais de re-

cuperação, mas em alguns pe-
ríodos isolados ainda é possível 
observar vestígios de retração 
que inspiram cautela no merca-
do e também na esfera pública, 
visto que para garantir a manu-
tenção de serviços essenciais à 
população, as administrações 
- municipais, estaduais e fede-
rais - dependem dos impostos, 
que, por sua vez, estão direta 
ou indiretamente ligados a fato-
res como produção e consumo.

A explicação é simples. Se 
o que impera no mercado é 
a sensação de apreensão em 
relação à economia, seja por 
insegurança ou pela própria 
perda do poder econômico, o 
consumo, inevitavelmente, di-
minui. Com menos consumo, 
cai a produção e a oferta de 
serviços, o que, consequente-
mente, além de causar impacto 
negativo ao mercado de tra-
balho, implica na redução do 
recolhimento de tributos essen-
ciais para a saúde financeira da 
União, estados e municípios.

A qualquer sinal de retra-
ção ou até mesmo de desem-
penho abaixo da expectativa, 
os primeiros a sentirem o 
impacto são os municípios, 
que para arcarem com suas 
responsabilidades dependem 
majoritariamente de repas-
ses de ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) e FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios), 
este último atrelado ao reco-
lhimento de IR (Imposto de 
Renda) e IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados).

Foi o que aconteceu em ja-
neiro, em Lençóis Paulista, que 
recolheu menos do que o proje-
tado em decorrência de queda 
nos repasses pelos governos Es-
tadual e Federal. A previsão de 

Da Redação

Começa na segunda-feira 
(24), o programa Cole-
ta Certa no Núcleo Ha-

bitacional Luiz Zillo, Jardim 
América e Parque Residencial 
Rondon. Os moradores ago-
ra devem descartar o lixo nos 
contentores (verde e azul) insta-
lados próximos as esquinas de 
cada rua, separando o lixo reci-
clável do orgânico. O descarte 
pode ser feito em qualquer dia 
e horário, sem a necessidade de 
aguardar o caminhão de coleta.

O processo de recolhimento 

do lixo é simples, pois o con-
tentor já possui o dispositivo de 
engate para facilitar a acopla-
gem ao caminhão coletor, que 
realiza o processo de despejo na 
caçamba compactadora sem a 
necessidade de auxílio manual. 
Os resíduos orgânicos, do con-
tentor azul, serão transportados 
para o aterro sanitário, enquan-
to os do contentor verde serão 
destinados às Cooperativas de 
Reciclagem de Lençóis Paulista.

O serviço de Coleta Certa foi 
idealizado em 2018 e já está em 
funcionamento desde 2019 nos 
Jardim Ubirama, Parque Antárti-

ca e Jardim Humaitá. “A medida 
também traz diversos ganhos am-
bientais, diminuindo o risco de 
obstrução das galerias e bocas de 
lobo, impedindo que o chorume 
chegue até os rios e aumentando 
a separação do lixo reciclável”, ex-
plica a secretária de Agricultura e 
Meio Ambiente, Edéria Azevedo.

Materiais orgânicos são os 
restos de alimentos, geralmente 
depositados no lixo da cozinha, 
como papel toalha, lenços de pa-
pel, papel engordurado e resídu-
os de banheiro. Já os materiais 
não orgânicos, que são separa-
dos e vendidos pela Usina de 

Reciclagem, são plásticos, como 
garrafas pet, sacos, cano PVC, 
brinquedos, embalagens e co-
pos; papéis, como papelão, ca-
dernos, revistas, jornais, folhetos 
e caixas; vidros, como frascos, 
potes, garrafas e copos; e metais, 
como canos, chapas, enlatados, 
latas, tampas e panelas.

Os contentores não são des-
tinados para o descarte de entu-
lho, pneus, restos de podas de 
árvores e móveis velhos. Para 
saber como destinar esses ma-
teriais ou em caso de dúvidas 
sobre o Coleta Certa, basta ligar 
no telefone 3264 7054.

QUEDA - Adriano Paccola, secretário de Finança de Lençóis Paulista, fala sobre a queda na arrecadação em janeiro

arrecadação com ICMS e FPM 
para o mês passado era de R$ 
9,6 milhões. No entanto, foram 
repassados R$ 8,1 milhões aos 
cofres municipais, R$ 1,5 mi-
lhão a menos. A queda, como 
já era de se esperar, tem preo-
cupado a administração, prin-
cipalmente o prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM).

“É preocupante, no pri-
meiro mês do ano, uma queda 
de arrecadação tão brusca em 
relação a janeiros anteriores. 
Estamos com o sinal amarelo 
aceso e em contingenciamento 
em algumas áreas. Com a cida-
de em desenvolvimento e com 
empregos em alta, vivemos 
uma sensação de economia 
forte, porém, a composição do 
orçamento financeiro do muni-
cípio também é composto com 
receitas advindas da União”, 
comenta o chefe do Executivo.

O secretário de Finanças, 
Adriano Paccola, revela que 
o impacto negativo só não foi 
maior devido às demais fontes 
de receita do município, que 
aliviaram um pouco os cofres 
públicos. Porém, mesmo so-
mando o valor arrecadado com 
os impostos que tiveram arre-
cadação superior à prevista, 
como IPVA (Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores), ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis), 
a queda em relação à previsão 
de recolhimento ainda foi de 
aproximadamente R$ 600 mil 
em janeiro, visto que os três 
impostos, juntos, arrecadaram 
R$ 7 milhões frente à previsão 
de R$ 6,1 milhões de recolhi-
mento (R$ 900 mil a mais) - O 
levantamento não considera o 
IPTU (Importo Predial e Terri-

torial Urbano), que só começa 
a ser recolhido em abril.

Apesar da situação negativa 
registrada em janeiro, Paccola 
acredita em recuperação para 
os próximos meses. “O Orça-
mento é feito com base em pre-
visão de receita e despesa fixa. 
Da mesma forma como, em 
caso de aumento de arrecada-
ção, é possível aumentar a des-
pesa, quando há queda, é pre-
ciso conter gastos. Mas é cedo 
para ver isso como um grande 
problema. É uma queda repre-
sentativa, mas não é motivo 
para alarmar. Esperamos que 
haja uma recuperação em feve-
reiro. É lógico que uma perda 
de R$ 1,5 milhão se repõe em 
um único mês, mas temos o 
ano todo pela frente. Em 2019, 
praticamente conseguimos re-
verter a partir de setembro e 
outubro”, comenta Paccola.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

A5



MAU PAGADOR
Um levantamento divulgado na quinta-feira (20) pelo jornal Valor Econômico 
mostra que o Corinthians é o clube que mais deve à União, com R$ 737,7 
milhões de débitos - sem incluir o financiamento para a construção da Arena 
Itaquera. As informações são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
e foram obtidas pela publicação por meio da Lei de Acesso à Informação.
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Esporte

SOCIETY

BOREBI

XADREZ
AMADOR

AREIÓPOLIS

Campeonato do Jardim América 
começa neste sábado (22)

Lençoenses avançam para as 
quartas de final do Regional

Lençoenses conquistam 
troféus no Circuito Solidário

Copa Lençóis tem pausa 
por conta do Carnaval

Campeonato Varzeano 
define semifinalistas

Em sua 12ª edição, competição conta 
com a participação de nove equipes

Atleticano e Unidos da Vila encaram Atlético 
Nacional e Deportivo na próxima fase

Eduarda Migliorini Medola e Liara Blanco 
Silva foram campeãs em suas categorias

Última rodada da primeira fase está 
marcada para o próximo domingo (1)

Golinho encara Meninos da Rua; Audax/
Gera Soccer enfrenta Mercenários

Elton Laud

Campo de Futebol Socie-
ty Armando Giacomi-
ni, localizado na Praça 

Jácomo Langona, no Jardim 
América, recebe a partir 
deste sábado (22) os jogos 
da 12ª Copa Lençóis de Fu-
tebol Society. Neste ano, a 
competição, promovida pela 
Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista, 
conta com a participação de 
nove equipes.

Na primeira fase, os times 
estão divididos em três gru-
pos de quatro (confira abai-
xo), nos quais todos se enfren-
tam entre si. Apenas os dois 
primeiros colocados de cada 
chave seguem na disputa. 
Nesta edição, devido ao nú-
mero de participantes, o sis-
tema de disputa será um pou-

Elton Laud

Dois times de Lençóis Pau-
lista seguem na briga pelo 
título do 4º Campeonato 

Regional de Futebol Amador de 
Borebi. Atleticano Lençoense 
e Unidos da Vila terminaram 
a fase de classificação entre os 
dois melhores de suas respec-
tivas chaves, garantindo suas 
vagas nos confrontos mata-mata 
das quartas de final.

Pelo Grupo A, avançaram 
Atlético Nacional (Bauru) e 
União Ponte Alta (Barra Bo-
nita). No Grupo B, se garan-
tiram Santa Cruz (Areiópolis) 
e Unidos da Vila. Pelo Grupo 
C, passaram Borebi e Atletica-
no Lençoense. Já no Grupo D, 
permaneceram na disputa De-
portivo (Macatuba) e Red Bull 

Elton Laud

No último domingo, a cida-
de de Águas de São Pedro 
sediou o 86º Circuito Soli-

dário de Xadrez, que contou com 
a participação de 160 atletas de 
todo o estado de São Paulo.  Len-
çóis Paulista foi representada por 
cinco enxadristas: Caio Angélico, 
Eduarda Migliorini Medola, Gus-
tavo Henrique Martins de Souza, 
Liara Blanco Silva e José Sydnei 
Garcia de Carvalho.

Os destaques da equipe local 
foram para Eduarda Migliorini 
Medola, campeã no sub-14 femi-
nino, e Liara Blanco Silva, cam-
peã no sub-16 feminino. Caio An-

Elton Laud

Por conta do Carnaval, a 
Copa Lençóis de Futebol 
Amador, competição pro-

movida pela Secretaria de Es-
portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, tem uma pausa neste 
final de semana. A terceira e 
última rodada da primeira fase 
está marcada para o próximo 
domingo, 1 de março.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), às 8h, 
Nova Lençóis e Santa Luzia se 
enfrentam pelo Grupo 8. Às 10h, 
Esportivo União e Monte Azul 

medem forças pelo Grupo 5. Às 
15h30, Reduto e Atleticano Len-
çoense duelam pelo Grupo 6.

No Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap), às 8h, Grêmio 
Cecap e Raça Carolina se enca-
ram pelo Grupo 3. Asa Branca 
e Nacional jogam pelo Grupo 7. 
Unidos da Vila e Atlétiko Kaju 
entram em campo pelo Grupo 2.

No Estádio Municipal Zefe-
rino Ribeiro Sobrinho (Alfredo 
Guedes), às 8h, Açaí e Atlético 
Lençóis se enfrentam pelo Gru-
po 4. Às 10h, Alfredo Guedes 
e União Primavera duelam pelo 
Grupo 1.

Elton Laud

O 2º Campeonato Varzeano 
de Areiópolis encerrou a 
primeira fase no último do-

mingo (16), com duas partidas no 
Estádio Municipal Geraldo Pe-
reira de Barros. Pelo Grupo A, o 
Golinho derrotou o Golinho Mas-
ter por 4 a 2, com gols de Rafael 
Santos, Genivaldo Oliveira, Da-
nilo Crescêncio e Igor Luz - Lu-
cas Brito e Alexandro Silva des-
contaram. Pelo Grupo B, Audax/
Gera Soccer e Meninos da Rua 
empataram em 1 a 1, com gols de 
Paulo Barbosa e Wesley Carvalho 
(contra), respectivamente.

Com os resultados, o Goli-
nho garantiu o primeiro lugar do 
Grupo A, com nove pontos. O 
segundo colocado foi o Mercená-
rios, que terminou com seis pon-
tos conquistados. No Grupo B, 

a liderança ficou com o Audax/
Gera Soccer, que somou os mes-
mos cinco pontos que o Meninos 
da Rua, mas levou vantagem no 
saldo de gols (2 contra 1). Goli-
nho Master (3 pts.) e Vila Cremer 
(0 pt.), no Grupo A; Mercearia 
Lima (4 pts.) e Zebra Total (1 pt.), 
no Grupo B, foram eliminados.

Os confrontos da semifinal 
da competição, que é promo-
vida pelo Departamento de 
Esportes de Areiópolis, estão 
marcados para o dia 1 de mar-
ço. Às 8h, o Golinho briga pela 
vaga na decisão com o Meninos 
da Rua. Em seguida, às 10h, o 
Audax/Gera Soccer mede forças 
com o Mercenários. Segundo 
a organização, a final entre os 
dois vencedores está prevista 
para o dia 8 de março, às 10h, 
também no Estádio Municipal 
Geraldo Pereira de Barros.

DONO DA TAÇA - Asa Branca (uniforme claro) é o atual campeão; 
na final de 2019, equipe derrotou o Estrela Várzea por 3 a 1

SEGUE O JOGO - Atleticano Lençoense (uniforme preto), enfrenta 
Atlético Nacional nas quartas de final do Campeonato Regional de Borebi

EQUIPES CRESCENDO - 86º Circuito Solidário 
de Xadrez contou com cinco lençoenses

COPA INTERIOR - Lençóis Paulista sediou no último domingo (16) 
uma etapa da Copa Interior de Triathlon e Duathlon. A competição, 
disputada em várias modalidades e categorias, reuniu centenas de atletas 
profissionais e amadores vindos de diversas cidades do estado de São 
Paulo. Vários lençoenses terminaram suas provas em boas colocações. O 
melhor desempenho da cidade veio no Duathlon Sprint, que teve Fernando 
Collino e Rafael Ramponi nos dois lugares mais altos do pódio. Os demais 
resultados podem ser conferidos no site www.copainterior.com.br.

SKATE EM AÇÃO - No último domingo (16), um grupo de lençoenses do 
projeto Skate em Ação, comandado pelo professor Rangel Norato, viajou 
para São Paulo, capital, para a disputa do Campeonato R2 Skate Park. 
O evento, realizado no bairro Bom Retiro, contou com a participação de 
atletas de todo o estado. Os destaques da equipe local foram Yasmim 
Hipolita, de 12 anos, quinta colocada no Feminino, e Kauan Teixeira, de 
16 anos, sexto lugar no Iniciante Masculino. O projeto conta com apoio da 
Secretaria de Esportes e Recreação de Lençóis Paulista.

DIVISÃO DOS GRUPOS DA
COPA LENÇÓIS DE FUTEBOL SOCIETY

gélico terminou em terceiro lugar 
no sub-14 masculino. José Sydnei 
Garcia de Carvalho foi o oitavo 
colocado no veterano masculino. 
Já Gustavo Henrique Martins de 
Souza terminou em décimo se-
gundo no adulto masculino.

Lençóis Paulista está bus-
cando reforços para a equipe 
que deve disputar os Jogos Re-
gionais, que neste ano aconte-
cem na cidade. Por isso, agora 
todas as segundas, quartas e 
quintas-feiras acontecem aulas 
gratuitas de xadrez no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão). Os 
interessados podem compare-
cer diretamente ao local.

(Bauru).
Por conta do Carnaval, os 

confrontos das quartas de final 
serão disputados nos dias 1 e 
8 de março. No dia 1, às 8h, 
o Atlético Nacional enfrenta o 
Atleticano Lençoense. Às 10h, 
jogam Santa Cruz e Red Bull. 
No dia 8, às 8h, o time de Bo-
rebi encara o União Ponte Alta. 
Às 10h, entram em campo De-
portivo e Unidos da Vila.

De acordo com a Liga Len-
çoense de Futebol Amador 
(LLFA), que organiza a compe-
tição em parceria com a Prefei-
tura Municipal de Borebi, as 
semifinais acontecem no dia 15 
de março. A grande decisão do 
título está prevista para a sema-
na seguinte, no dia 22. Os jogos 
acontecem no Estádio Munici-
pal Antonio Carlos Vaca.

co diferente no mata-mata.
Beneficiados pelo sorteio, 

os primeiros colocados dos 
Grupos A e B avançam direto 
para a semifinal. Os demais 
se enfrentam em dois con-
frontos eliminatórios: Jogo 1 
(1º C x 2º B) e Jogo 2 (2º A 
x 2º B). O vencedor do Jogo 
1 pega o líder do Grupo A. 
Quem levar a melhor no Jogo 
2 encara o líder do Grupo B.

Na rodada deste sábado 
(22), às 15h30, pelo Grupo A, 
o Mercenários enfrenta o Re-
negados. Às 16h30, pelo Gru-
po C, o Atlético Paulista due-
la com o atual campeão, Asa 
Branca, que na final de 2019 
levantou a taça ao derrotar 
o Estrela Várzea pelo placar 
de 3 a 1, com gols de Marcos 
Santos (2) e Armando Carlos 
da Silva - Renan Ribeiro des-
contou para o Estrela Várzea.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C
Borebi Ibaté Asa Branca
Mercenários Jardim América Atlético Paulista
Renegados União Primavera On-Line

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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BONECOS GIGANTES
Na cidade de Torrinha, na região de Jaú, além das atrações musicais o 
Carnaval conta com o tradicional desfile dos Bonecos Gigantes, considerado 
um dos maiores do interior. O evento deve reunir cerca de 50 mil pessoas 
na Praça da Matriz. A programação noturna agita os quatro dias de festa. 
Amanhã (23) e terça-feira (25) também acontecem matinês para as crianças.
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Cultura

Agenda cultural
HIPNOSE

Neste sábado (22), a partir das 15h, o Tap Room da Cervejaria Hipno-
se, realiza o Carna Pils, com animação da banda Os 40tões. Amanhã 
(23), no mesmo horário, se apresenta a banda Beatles on the Rock. Na 
segunda-feira (24), a partir das 19h, é a vez da banda É Nóis Queiroz 
animar o público. A entrada é gratuita para todos os dias. A Hipnose fica 
na Rua Fortunato Zillo, 231, na Vila Antonieta.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

CAMALEÃO ZANK EVENTOS

Hoje (22), a partir das 21h, o Camaleão Bar, em Macatuba, reabre as 
portas com uma superfesta com música ao vivo. A animação fica por 
conta da banda Dona Encrenka, que se apresenta ao público tocando os 
maiores sucessos do pop e do rock nacional. A entrada é R$ 10. Outras 
informações estão disponíveis na página do bar no Facebook. O Cama-
leão fica na Rua Vergílio Enei, 861, no Jardim Capri.

Neste sábado (22), a partir das 22h, a Zank Eventos, em Lençóis Paulis-
ta, realiza o “Carna Zank”. A festa tem animação do grupo Toke Novo, 
que toca o melhor do samba e do pagode, além de DJ. A entrada é R$ 
15. Haverá premiação para a melhor fantasia. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (14) 3264-5100. A Zank Eventos fica na 
Rua Humberto Alves Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.

FOLIA

Desfile de blocos abre programação 
de Carnaval em Lençóis Paulista
Com muita animação, música e figurino especial, evento homenageia José Carlos 
Mathias, um dos fundadores do Bloco Pela Contramão, falecido em dezembro

Concha Acústica deve receber mais 
de 20 mil pessoas em quatro dias

Clube Marimbondo tem 
quatro dias de festa

Folia também agita 
cidades da região

Flávia Placideli

A alegria contagiante da 
maior festa popular do 
país tem início em Len-

çóis Paulista na manhã deste 
sábado (22). Como nos últi-
mos anos, o tradicional desfile 
de blocos pela Rua Quinze de 
Novembro abre a programação 
do Carnaval na cidade. O even-
to conta com a participação 
de sete blocos, que prometem 
animar a população com suas 
marchinhas durante a passagem 
pelo centro comercial.

Segundo a organização, 
participam do desfile os blo-
cos Pela Contramão, Aranha 
Negra, Amigos do Morro, Es-
trelas, Projeto Guri, Unidos 
do Júlio Ferrari e Vai Kem Ké. 
Outros grupos de foliões tam-
bém devem marcar presença. 
A concentração tem início 
previsto para as 9h, na Praça 
do Soldado Constitucionalis-
ta, que fica no início da Rua 
Quinze de Novembro.

O desfile deve começar por 
volta das 10h, quando os blocos 

Os foliões lençoenses se 
reúnem a partir das 16h des-
te sábado (22) na Praça Co-
mendador José Zillo (Con-
cha Acústica), que recebe 
até a terça-feira (25) as atra-
ções do “Carnaval da Ale-
gria na Capital do Livro”. O 
evento gratuito, promovido 
pela Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista, tem quatro 
dias de festa com diversas 
atrações para toda a família.

A animação das noites 
fica por conta de quatro ban-
das lençoenses: Na Vibe, nes-
te sábado (22), Toke Novo, 
no domingo (23), Os Quatro, 
na segunda-feira (24), e Mix 
Show, que encerra a progra-
mação na terça-feira (25). 
Os shows têm início às 21h. 
Para as matinês, um dos des-
taques é o Festival Kids, na 
tarde da terça-feira (25), com 

O Clube Esportivo Ma-
rimbondo (CEM), em Len-
çóis Paulista, também rea-
liza seu tradicional “Carna 
Cem”, com quatro dias de 
festa com animação da ban-
da Via Rádio e participação 
da escola de samba Aliança 
de Ouro. Os bailes estão 
marcados para hoje (22) e se-
gunda-feira (24), a partir das 
22h. As matinês acontecem 
amanhã (23) e terça-feira 
(25), a partir das 15h.

A animação também cor-
re solta em algumas cidades 
da região. Em Macatuba, 
o Rotary Club realiza o 1º 
Fest Folia, com animação da 
banda Êxtase. São três dias 
de festa, com bailes hoje 
(22) e segunda-feira (24), a 
partir das 23h, e matinê no 
domingo (23), a partir das 
16h. Haverá premiação para 
as melhores fantasias femini-
nas e masculinas. O pacote 
de ingressos antecipado, 
com abadá, está à venda a 
R$ 60. Para outras informa-
ções e reservas o telefone é o 
(14) 9 9869-9521.

Na cidade de Peder-
neiras, o destaque da pro-
gramação de Carnaval é o 
“Carnalegria”, que acontece 
no Jardim Recreio Lago dos 
Paturis. Os bailes acontecem 
entre hoje (22) e segunda-
-feira (24), a partir das 23h. 
Amanhã (23) também tem 

ABRE ALAS - Blocos desfilam na manhã deste sábado (22) pela Rua Quinze de Novembro

NO SALÃO - Bailes e matinês do Clube 
Marimbondo têm animação da banda Via Rádio

BARRA FOLIA - Estrutura montada na Praça 
do Teleférico recebe foliões de toda a região

CONCHA ACÚSTICA - Carnaval da Alegria na 
Capital do Livro começa na tarde deste sábado (22) 

A entrada para sócios do 
clube é gratuita, sendo obri-
gatória a apresentação da 
carteirinha. Para não sócios, 
os ingressos custam R$ 100 
para os bailes, que têm en-
trada permitida apenas para 
maiores de 18 anos, e R$ 50 
para as matinês, indicadas 
para crianças a partir de cin-
co anos. Haverá premiação 
de fantasias e blocos. Para 
outras informações o telefo-
ne é o (14) 3269-3400.

matinê para as crianças, a 
partir das 16h, no estaciona-
mento do Parque Ecológico 
Vale do Sol. Com animação 
da Banda Sam 7 e do Grupo 
Misturadinho, o “Carnale-
gria” tem entrada gratuita 
todos os dias.

Em Barra Bonita acon-
tece o tradicional “Barra 
Folia”, com quatro noites 
e duas matinês na Avenida 
Rosa Zanella Petri. Neste sá-
bado (2) acontece o desfile do 
trio elétrico com animação 
da banda Seo Dito, que parte 
da Avenida Pedro Ometto e 
segue até a Praça do Telefé-
rico, onde está montado o 
palco principal. No local se 
apresentam as bandas Bote-
quim do Samba, das 20h às 
23h, e Bamboa, das 23h às 
2h. A programação comple-
ta está disponível no site da 
Prefeitura Municipal: www.
barrabonita.sp.gov.br.

descem pela contramão da via 
com destino ao Parque do Pa-
radão. Para receber os foliões, 
o local de dispersão conta com 
uma estrutura com barracas 
para a venda de bebidas e co-
midas, além de um palco onde, 
a partir das 11h30, acontece o 
Samba Verão, com animação do 
grupo lençoense Toke Novo.

Na segunda-feira (24), a par-
tir das 17h, os blocos partem 

da Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado com direção 
à Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), onde já es-
tará acontecendo o Carnaval da 
Alegria na Capital do Livro. Du-
rante o desfile, um trio elétrico 
com animação do coreógrafo 
Marcelo Estrella e seus bailari-
nos acompanha os foliões. Toda 
a população está convidada.

Além do desfile com muita 

animação, música e figurino 
especial, neste ano os blocos 
prestam uma homenagem ao 
músico José Carlos Mathias, 
falecido em dezembro de 2019. 
Grande entusiasta do resgate 
dos carnavais de rua no mu-
nicípio, Zé Matias, como era 
mais conhecido pelos amigos, 
foi um dos fundadores do Blo-
co Pela Contramão, que deu 
origem ao evento.

diversos personagens infantis.
Em todos os dias também 

acontecem o Agita Lençóis, 
sob o comando do coreógrafo 
Marcelo Estrella, a Oficina de 
Máscaras e o Projeto Criança 
Feliz, com brinquedos inflá-
veis e o banho de espuma que 
foi sucesso entre crianças e 

adultos na última edição. Nes-
te ano, o Trenzinho da Alegria 
também realiza passeios pela 
cidade todos os dias.

Parte da estrutura montada 
na Concha Acústica recebeu 
uma cobertura para abrigar os 
foliões em caso de chuva. O 
local também conta com uma 

praça de alimentação com 
barracas de comidas e bebi-
das, que devem ser mantidas 
pelas entidades assistenciais 
do município. Durante o 
evento, equipes de emer-
gência e Polícia Militar dão 
apoio para garantir a segu-
rança dos participantes.

“Esperamos que seja 
mais um grande evento 
como na edição do ano 
passado, quando passaram 
pela Concha Acústica mais 
de 20 mil pessoas. Para 
o desfile dos blocos não é 
diferente. No ano passado 
participaram quase 2 mil 
pessoas. Então convidamos 
todos os comerciantes e o 
público que estiver no cen-
tro comercial para entrar no 
ritmo e se divertir”, convi-
da Marcelo Maganha, secre-
tário de Cultura.
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CASTRAMÓVEL
Acontece entre hoje (22) e amanhã (23) o primeiro mutirão de castração 
do Castramóvel de Lençóis Paulista. A unidade estará estacionada na EMEF 
Guiomar Furtunata Coneglian Borcat, no Jardim do Caju. Nesta primeira etapa 
serão atendidos cães e gatos de moradores do Jardim Ibaté, que realizaram o 
cadastramento nesta semana. O próximo bairro a ser atendido é o Jardim do Caju.
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Saúde

#mãosquetransformam
#NossoDNAZilorVamos mudar o mundo juntos?

Acreditamos que quando o setor privado, o poder local e a comunidade se 

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!

Investimos em ações culturais, esportivas e educacionais que promovem as 

potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

SARAMPO

ESPAÇO SAÚDE E MOVIMENTO

Dia D mobiliza mais de 2 mil 
pessoas do público-alvo

Projeto retoma atividades na Cruzeiro

Unidade do Jardim do Caju teve maior movimentação; na ação foram aplicadas 822 doses

Ação de voluntários organiza atividades físicas monitoradas para idosas de diversos bairros

Priscila Pegatin

No último sábado (15), o 
Dia D da Campanha Na-
cional de Vacinação contra 

o sarampo levou 2.366 pessoas 
às unidades de saúde de Lençóis 
Paulista. Apesar de o público-alvo 
da ação ter sido as crianças a par-
tir de cinco anos e os jovens com 
até 19 anos, todos que compare-
ceram às UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) e EFS (Estratégias de 
Saúde da Família) puderam atu-
alizar a carteirinha de vacinação.

De acordo com dados divul-
gados à reportagem do Jornal O 
ECO, a Unidade do Jardim do 
Caju foi a que registrou maior 
movimentação no sábado, rece-
bendo 381 pessoas do público-
-alvo em busca de imunização.

Adriana Santana, coordena-
dora de Vigilância Epidemioló-

vência Terezinha de Jesus Ribei-
ro Ramos. As aulas já voltaram e 
as participantes estão muito feli-
zes”, informou o vereador.

O projeto Espaço Saúde e Mo-
vimento atende pessoas de diver-
sos bairros: Jardim Alvorada, Vila 
Cruzeiro, Jardim Nelli, Vila São 
João, Vila Baccili, Vila Contente 

e Parque Rondon. Iniciadas há 10 
anos, as atividades de ginástica, 
alongamento, postura e boa for-
ma física eram realizadas no salão 
de festas da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida (Jardim Alvorada).

“Ficamos ali por sete anos, até 
que não pudemos mais usar o sa-
lão. Então, o projeto ficou inativo 

IMUNIZAÇÃO - Vacinação contra o sarampo segue até março

BEM-ESTAR - Projeto atende pessoas de diversos bairros de Lençóis

Da Redação

O projeto social Espaço Saú-
de e Movimento retomou 
as atividades em novo lo-

cal na Vila Cruzeiro. O trabalho 
de voluntários com senhoras es-
tava parado havia três anos por 
falta de um espaço físico, mais 
foi retomado com apoio do ve-
reador Luiz Gonzaga da Silva, o 
Luizinho do Açougue (PR).

“Os responsáveis me procu-
raram e colocaram a seguinte 
situação: havia voluntários e pes-
soas interessadas em participar, 
mas faltava um lugar para que as 
atividades fossem desenvolvidas. 
Com apoio do prefeito Anderson 
Prado, conseguimos autorização 
para utilizar o Centro de Convi-

nos últimos anos por falta de local 
para as atividades. Mas agora já 
retomamos atividades e temos 
grande participação de mulheres 
de todas as idades”, explica Nilza 
Aparecida Fernandes Giorgetti, 
coordenadora pelo projeto. 

No Centro de Convivência 
Terezinha de Jesus Ribeiro Ra-
mos, as participantes se reúnem 
duas vezes por semana (terça e 
quinta-feira), das 19h às 20h. Lá 
elas realizam gratuitamente aulas 
de educação física para senhoras, 
orientadas por personal trainer.

Além da atividade física mo-
nitorada duas vezes por semana, 
o projeto oferece palestras com 
outros profissionais e participa-
ção do grupo em eventos, tais 
como caminhadas e passeios.

POR MAIS PROTEÇÃO
A Campanha Nacional Con-

tra o Sarampo continua até o 
dia 13 de março e, como nos 
outros anos, a ação foi dividida 
em etapas. Segundo Adriana, 
finalizada esta fase a próxima 
será em agosto. O público-alvo 
será as pessoas de 30 a 59 anos.

A coordenadora da vigilância 
de saúde ressalta a importância da 
vacinação para combater o saram-
po. E, apesar de Lençóis Paulista 
não ter registrado casos da doença 
em 2019, no Brasil foram mais de 
12 mil pessoas infectadas, o maior 
número em 22 anos, sendo que só 
o estado de São Paulo concentrou 
mais de 10,2 mil casos.

Entre as doenças infeccio-
sas graves, o sarampo é a mais 
contagiosa, cerca de quatro ve-
zes mais que o novo coronaví-
rus, por exemplo.

gica da Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista, explica que no 
total foram aplicadas 89 doses 
com foco na campanha e mais 
117 imunizações em crianças 
menores de quatros anos e 263 
em pessoas acima dos 20 anos, 
totalizando 469 vacinas contra 
o sarampo.

Além de a tríplice viral, 
que protege contra o sarampo, 

caxumba e rubéola, a coorde-
nadora revela que outras do-
ses foram aplicadas, entre elas 
as contra HPV e Meningo C, 
nos adolescentes. 

Contabilizando todas as 
vacinas distribuídas no Dia D, 
foram 822 imunizações. As de-
mais pessoas que comparecem 
as unidades estavam com a car-
teirinha de vacinação em dia.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A8



FO
TO

: C
IN

TI
A 

FO
TO

GR
AF

IA
S

• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2020 • ANO 82 • EDIÇÃO Nº 7.840 •
B

O ECO

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •

Veja os aniversari-
antes da semana 
e os cliques do 
Giro Social

Confira opções de 
compra, venda, 
aluguel e muito mais 
em Lençóis Paulista
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BOLETO
GUIA MÉDICO

E MUITO MAIS!

BAIXE O APLICATIVO PELO QR CODE

OU PROCURE: UNIMED SP - CLIENTE

Lençoense é finalista de 
concurso do Banco do Brasil
Willian Douglas de Melo, foi um dos 100 selecionados entre mais de 200 mil inscritos

Flávia Placideli

Reconhecimento, valori-
zação e oportunidade 
de recomeçar. Foi com 

base nesses conceitos que o 
Banco do Brasil lançou na 
internet o concurso “Valorize 
seu talento”. Para participar, 
cada candidato precisou pro-
duzir um vídeo explicando 
qual o seu talento e como ele 
poderia ser transmitido a ou-
tras pessoas. Os autores dos 
100 melhores trabalhos foram 
selecionados para a fase final. 
Entre eles está um lençoense.

Willian Douglas de Melo, 
de 25 anos, concorre na cate-
goria “Faça você mesmo”, na 
qual, através de uma videoau-
la de cerca de 15 minutos de 
duração, explica e ensina ao 
público o processo de produ-
ção artesanal de alianças, uti-
lizando moedas antigas como 
matéria-prima. A técnica, 
bastante interessante, come-
çou a ser trabalhada por ele 
há mais ou menos cinco anos.

“Sempre procurei formas 
de complementar a renda 
familiar. Comecei vendendo 
alianças banhadas a ouro, po-
rém, tinha muitos problemas 
com a qualidade delas. Foi 
quando tive a feliz ideia de fa-
zer minhas próprias alianças, 
tudo porque uma vez, quando 
criança, minha mãe me disse 
que ganhou uma aliança feita 
com uma moeda de prata an-
tiga”, explica o jovem.

HUMILDADE - Jovem de 25 anos conta que o 
trabalho manual já foi sua única fonte de renda

FAÇA VOCÊ MESMO - No vídeo, lençoense ensina 
como criar alianças a partir de moedas antigas

QR CODE
Para ser direcionado direto para 
o site www.valorizeseutalento.
com, basta escanear o QR Code 
pelo smartphone

Ele conta que foi estudar 
e entender um pouco mais 
sobre a técnica, mas que nun-
ca fez nenhum tipo de curso 
para isso. Todo o aperfeiço-
amento foi adquirido através 
de muitos erros e acertos. 
“Não foi nada perfeito ou 
imediato, várias encomendas 
não davam certo, mas sem-
pre procurei resolver meus 
problemas e me aperfeiçoar. 
A verdadeira técnica aprendi 
escutando críticas de meus 
clientes”, comenta.

O jovem, que hoje traba-
lha na área de tecnologia da 
informação, utiliza o trabalho 
manual como uma fonte de 
renda extra, mas nem sempre 
foi assim. “Eu gostaria mui-
to de dedicar essa entrevista 
ao meu filho Guilherme, que 
é o principal motivo de eu 
permanecer sempre focado e 
com vontade de ser uma pes-
soa melhor. Quando ele esta-
va para nascer, esse trabalho 
foi primordial para nossos 
gastos naquele momento”, 
destaca Willian.

Sobre o concurso, o jovem 
conta que viu o anúncio na 
televisão e ficou muito em-
polgado para participar. “Eu 
resolvi me inscrever e queria 
muito estar entre os selecio-
nados, mas não esperava con-
seguir. Afinal, foram feitas 
mais de 200 mil inscrições e 
apenas 200 pessoas passaram 
para a segunda fase. Na etapa 
final, participam apenas 100 

candidatos”, pontua.
Os vencedores do concur-

so “Valorize seu talento” serão 
eleitos por voto popular. Por 
isso, o lençoense conta com 
a ajuda da população para 
estar entre os premiados. 
Para apoiar o jovem, basta 
acessar o site www.valorize-
seutalento.com.br, pesquisar 
por Willian Douglas de Melo 
no campo indicado e seguir 
as instruções. A votação fica 
aberta até a próxima quarta 
(26). O resultado final sai no 
dia 6 de março.

“Ganhar o prêmio é muito 
importante, mas acredito que 
o mais importante é motivar 
as pessoas. Acredito que essa 
atividade possa gerar uma 
fonte de renda extra para 
quem precisa, assim como 
foi para mim. Quando a gen-
te exerce um trabalho com 

VALORIZE SEU TALENTO
Votação popular segue até a 

próxima quarta-feira (26); resultado 
final sai no dia 6 de março
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humildade e perseverança, 
consegue conquistar tudo 
o que precisa. Espero real-
mente que meu vídeo sirva 
de exemplo para aqueles que 
estão desempregados ou que 
precisem de uma renda ex-
tra”, finaliza.
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FORMAÇÃO DE LÍDERES
Segue até a terça-feira (25), pelo site liderajovem.org, as inscrições para o Projeto Formação de 
Líderes. Pode se inscrever adolescentes de 13 a 16 anos que estejam cursando o 8º ou 9º ano do 
Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. O projeto, mantido pela Lwart e a Bracell, tem como 
objetivo criar espaços para jovens desenvolverem suas habilidades de liderança de maneira positiva 
e participativa, podendo assim impactar sua vida pessoal, profissional e sua ação na comunidade.
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Cidade

SELEÇÃO

Projeto Jovem em Cena retorna a Lençóis
Com patrocínio da Lwart Lubrificantes, 
oficinas teatrais acontecem até o mês de 
junho; inscrições vão de 1 a 13 de março

Da Redação

Jovens de Lençóis Paulista 
e região que se interes-
sam pelo teatro têm uma 

nova oportunidade de aprofun-
dar seus conhecimentos sobre 
formação artística teatral e co-
nhecer técnicas como expres-
são vocal, improvisação, ce-
nário, figurino, dramaturgia e 
iluminação. De 1 a 13 de mar-
ço estão abertas as inscrições 
para o Projeto Jovem em Cena, 
que retorna à cidade depois de 
quatro anos, após passar por 
localidades como Itapevi, Ita-
petininga e Jundiaí.

Para participar da seleção, 
é muito fácil: basta fazer a ins-
crição no site www.jovens.art.
br, preencher a Ficha de Ins-
crição, escolher a turma de sua 
preferência, se no período da 
tarde (14h às 18h) ou da noite 
(19h às 22h15) e torcer para 
ser selecionado. No total, são 
30 vagas para estudantes entre 
13 e 18 anos matriculados nos 
ensinos fundamental e médio. 
Os participantes selecionados 
serão anunciados no dia 16 de 
março, segunda-feira.

As aulas acontecem a par-

PROJETO - Iniciativa é idealizada pelo Instituto Ideia Coletiva e conta com o patrocínio da Lwart Lubrificantes

tir do dia 18 de março e vão 
até o mês de junho, no Espa-
ço Cultural Cidade do Livro 
(Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
286, Centro). A iniciativa gra-
tuita é idealizada pelo Institu-
to Ideia Coletiva e conta com 
o patrocínio da Lwart Lubri-
ficantes por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura.

“Embora muitas pessoas 
pensem que oficinas artísticas 
sirvam prioritariamente para 
aqueles que queiram seguir car-
reira na área, a ideia do projeto é 
utilizar a arte como ferramenta 
para a criação de competências 
que serão necessárias para os 
jovens na vida adulta, indepen-
dente da carreira que eles opta-
rem”, comenta o coordenador 
do projeto, Roberto Limberger.

Caio Magalhães, orientador 
das oficinas, relembra a passa-
gem anterior do Jovem em Cena 
por Lençóis Paulista, em 2016, e 
a conexão artística criada com 
os participantes, por meio da 
dramaturgia e das diversas for-
mas de atuação dentro e fora 
dos palcos. “É uma alegria 
imensa retornar ao município, 
que sempre nos recebe de bra-
ços abertos. Já estou ansioso 

para reencontrar os jovens que 
participaram de edições ante-
riores e conhecer os que farão 
parte dessas novas turmas”, diz.

Além dos aprendizados das 
oficinas, os alunos ainda pode-
rão apresentar o resultado de 

suas experiências durante os 
três meses de curso no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, em 
uma cerimônia de formatura.

“Patrocinar e fazer parte de 
um projeto tão inspirador como 
esse faz parte do compromis-

so do Grupo Lwart de apoiar 
a cultura e contribuir com o 
desenvolvimento dos jovens da 
nossa comunidade. Acredita-
mos que a arte proporciona di-
versos aprendizados e estamos 
muito felizes de poder receber 

o Jovem em Cena novamente 
e com muita expectativa em 
relação ao resultado das ofici-
nas”, comenta Laura Camara, 
gerente de Recursos Humanos 
e Comunicação Corporativa da 
Lwart Lubrificantes.
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Editais

MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jovem, você que já completou ou virá completar 18 anos no ano de 

2020, aliste-se on-line no sítio www.alistamento.eb.mil.br e compareça a 
Junta de Serviço Militar de sua cidade, portando os seguintes documentos 
(originais e cópias simples): Certidão de Nascimento, RG, CPF, comprovan-
te de residência e comprovante de escolaridade.

“Serviço Militar” - A segurança do Brasil em nossas mãos.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE TALÃO
A empresa GERALDO MACARIO METALÚRGICA E MANUTEN-

ÇÃO EIRELI, situada em Lençóis Paulista/SP., rua Ernesto Cacciolari, nº 
349 - Distrito Empresarial Luiz Trecenti, CEP 18685-785, inscrita no CNPJ 
09.313.678/0001-07, comunica extravio de 09 talões de NF de Prestação de 
serviços Série G, do nº 1.576 à 2.000.

ROSELY RODRIGUES, OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CO-
MARCA DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições e nos termos dos parágrafos 4o e 13 do art. 216-A da Lei 
6.015/73 e item 428.1 do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Correge-
doria Geral da Justiça de São Paulo, faz saber à Maria Cleuza Portes Ramos; 
Anaisa Portes Ramos; Dayana Portes Ramos e seu marido Jaime José Portes 
Bueno; José Antônio Ribeiro Ramos Júnior; Maria José Ramos Netto; Thia-
go Ramos Netto e sua mulher Karina Graziela Paccola Netto; Matheus Ra-
mos Netto; Tatiana de Cássia Ramos Netto e terceiros eventualmente interes-
sados, que em 24.10.2018 foi apresentado neste Registro e prenotado sob no 
104.069, Requerimento, firmado em 24 de outubro de 2.018, por ARTHUR 
BERTTO, IURI BERTTO e RAUL BERTTO, para reconhecimento de USU-
CAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, com fulcro no artigo 
1.238 do Código Civil, do parte imóvel objeto da transcrição n° 5.110, desta 
Serventia, consistente no que segue: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice CRJ-M-2492, de coordenadas Long: 48°42’56,761” W, Lat: 
22°35’52,615” S e Altitude: 497,266 m; deste segue confrontando com SI-
TIO AREIA BRANCA, transcrição 5.110 (parte) do ORI de Lençóis Paulis-
ta, propriedade de JOAQUIM VICENTE BORIM; com os seguintes azimu-
tes e distâncias: 125°05’17” e de 177,193m até o vértice CRJ-P-3430, de 
coordenadas Lon: 48°42’51,685” W, Lat: 22°35’55,926” S e Altitude: 
498,421 m; situado na margem direita do RIO LENÇÓIS; deste segue pela 
margem direita do RIO LENÇÓIS a jusante, confrontando pela margem es-
querda com o imóvel matricula n° 14.385 do ORI de Lençóis Paulista, de 
propriedade de CLAUDIO BOSO e outros, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias: 223°14’12” e de 6,378m até o vértice CRJ-P-3431, de coordenadas 
Lon: 48°42’51,838” W, Lat: 22°35’56,077” S e Altitude: 496,368 m; 
213°37’17” e de 17,179m até o vértice CRJ-P-3432, de coordenadas Lon: 
48°42’52,171” W, Lat: 22°35’56,542” S e Altitude: 497,074 m; 253°22’11” 
e de 18,811m até o vértice CRJ-P-3433, de coordenadas Lon: 48°42’52,802” 
W, Lat: 22°35’56,717” S e Altitude: 495,293 m; 253°59’12” e de 21,634m 
até o vértice CRJ-P-3434, de coordenadas Lon: 48°42’53,530” W, Lat: 
22°35’56,911” S e Altitude: 495,042 m; 255°55’30” e de 45,792m até o vér-
tice CRJ-P- 3435, de coordenadas Lon: 48°42’55,085” W, Lat: 22°35’57,273” 
S e Altitude: 493,878 m; 233°26’04” e de 22,050m até o vértice CRJ-P-3436, 
de coordenadas Lon: 48°42’55,705” W, Lat: 22°35’57,700” S e Altitude: 
495,937 m; 241°26’35” e de 27,415m até o vértice CRJ-P- 3437, de coorde-
nadas Lon: 48°42’56,548” W, Lat: 22°35’58,126” S e Altitude: 495,372 m; 
244°38’42” e de 10,273m até o vértice CRJ-P-3438, de coordenadas Lon: 
48°42’56,873” W, Lat: 22°35’58,269” S e Altitude: 497,295 m; 191°54’42” 
e de 16,883m até o vértice CRJ-P- 3439, de coordenadas Lon: 48°42’56,995” 
W, Lat: 22°35’58,806” S e Altitude: 494,260 m; situado na margem direita 
do RIO LENÇÓIS; deste segue pela margem direita do RIO LENÇÓIS a 
jusante, confrontando pela margem esquerda com o imóvel matricula n° 
4.405 do ORI de Lençóis Paulista, de propriedade de MARCO ANTONIO 
DUTRA JUSTO e Outros, com os seguintes azimutes e distâncias: 
208°25’12” e de 8,884m até o vértice CRJ-P-3440, de coordenadas Lon: 
48°42’57,143” W, Lat: 22°35’59,060” S e Altitude: 500,706 m; 228°16’09” 
e de 27,175m até o vértice CRJ-P-3441, de coordenadas Lon: 48°42’57,853” 
W, Lat: 22°35’59,648” S e Altitude: 498,275 m; 235°28’08” e de 13,730m 
até o vértice CRJ-P-3442, de coordenadas Lon: 48°42’58,249” W, Lat: 
22°35’59,901” S e Altitude: 497,806 m; 250°17’43” e de 12,773m até o vér-
tice CRJ-P-3443, de coordenadas Lon: 48°42’58,670” W, Lat: 22°36’00,041” 
S e Altitude: 497,954 m; 255°04’14” e de 12,653m até o vértice CRJ-P- 
3444, de coordenadas Lon: 48°42’59,098” W, Lat: 22°36’00,147” S e Altitu-
de: 497,266 m; 286°41’42” e de 9,423m até o vértice CRJ-P-3445, de coor-
denadas Lon: 48°42’59,414” W, Lat: 22°36’00,059” S e Altitude: 500,163 m; 
11°43’19” e de 11,248m até o vértice CRJ-P- 3446, de coordenadas Lon: 
48°42’59,334” W, Lat: 22°35’59,701” S e Altitude: 495,633 m; 8°55’41” e 
de 12,332m até o vértice CRJ-P-3447, de coordenadas Lon: 48°42’59,267” 
W, Lat: 22°35’59,305” S e Altitude: 496,829 m; 27°11’00” e de 25,073m até 
o vértice CRJ-P-3448, de coordenadas Lon: 48°42’58,866” W, Lat: 
22°35’58,580” S e Altitude: 496,706 m; 37°11’35” e de 19,232m até o vérti-
ce CRJ-P-3449, de coordenadas Lon: 48°42’58,459” W, Lat: 22°35’58,082” 
S e Altitude: 497,240 m; 17°17’05” e de 23,938m até o vértice CRJ-P-3450, 
de coordenadas Lon: 48°42’58,210” W, Lat: 22°35’57,339” S e Altitude: 
490,036 m; 354°46’46” e de 11,615m até o vértice CRJ-P-3451, de coorde-
nadas Lon: 48°42’58,247” W, Lat: 22°35’56,963” S e Altitude: 497,200 m; 
58°29’52” e de 14,071m até o vértice CRJ-P-3452, de coordenadas Lon: 
48°42’57,827” W, Lat: 22°35’56,724” S e Altitude: 496,769 m; 52°31’33” e 
de 12,489m até o vértice CRJ-P-3453, de coordenadas Lon: 48°42’57,480” 
W, Lat: 22°35’56,477” S e Altitude: 496,947 m; 29°18’14” e de 13,017m até 
o vértice CRJ-P-3454, de coordenadas Lon: 48°42’57,257” W, Lat: 
22°35’56,108” S e Altitude: 507,148 m; 355°40’06” e de 11,723m até o vér-
tice CRJ-P-3455, de coordenadas Lon: 48°42’57,288” W, Lat: 22°35’55,728” 
S e Altitude: 499,301 m; 339°47’59” e de 19,274m até o vértice CRJ-P-3456, 
de coordenadas Lon: 48°42’57,521” W, Lat: 22°35’55,140” S e Altitude: 
497,877 m; 302°50’16” e de 18,324m até o vértice CRJ-P-3457, de coorde-
nadas Lon: 48°42’58,060” W, Lat: 22°35’54,817” S e Altitude: 498,121 m; 
deste abandona a margem direita do Rio Lençóis e segue confrontando com 
o imóvel transcrição 5.110 (parte) do ORI de Lençóis Paulista, propriedade 
de LUCIANO RAVANELLI; com os seguintes azimutes e distâncias: 
27°57’34” e de 43,257m até o vértice CRJ-M-2491, de coordenadas Lon: 
48°42’57,350” W, Lat: 22°35’53,575” S e Altitude: 496,690 m; deste segue 
confrontando com o imóvel transcrição 5.110 (parte) do ORI de Lençóis Pau-
lista, de propriedade de DACIO BENEDITO ROMÃO; com os seguintes 
azimutes e distâncias: 29°40’11” e de 33,989m até o vértice CRJ-M-2492, de 
coordenadas Lon: 48°42’56,761” W, Lat: 22°35’52,615” S e Altitude: 
497,266 m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, ten-
do como DATUM o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas com origem do 
plano definido pela média das coordenadas (SGL - Sistema Geodésico Lo-
cal). O presente memorial descritivo contempla uma área de 2,0018 ha. ou 
20.018 metros quadrados; imóvel de titularidade da José Bento Ribeiro e sua 
mulher Eliza Crotti Ribeiro; Terezinha Aparecida de Jesus Ribeiro Ramos e 
seu marido Antônio Ramos Martins; Lázaro Francisco Ribeiro; e, Eunice 
Ribeiro. Ficam, portanto, I N T I M A D O S os sucessores dos titulares de 
domínio do imóvel usucapiendo e os terceiros eventualmente interessados, 
para que se dirijam ao Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de Len-
çóis Paulista/SP, situado na Rua Sete de Setembro, no 1033, centro, atendi-
mento ao público das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira, para tomarem co-
nhecimento dos termos da Usucapião Extrajudicial e, caso não concordem 
com seus termos, para apresentarem, por escrito, impugnação, no prazo im-
prorrogável de 15 dias, contados da data desta publicação. Cientifica-se, ain-
da que, nos termos do art. 216-A, parágrafos 6o e 13, da Lei no 6.015/73, 
presumir-se-ão suas anuências em relação à Usucapião Extrajudicial preten-
dida, na hipótese de não ser apresentada impugnação no prazo deste edital e 
que, findo o prazo sem nenhuma impugnação, esta Oficiala, não havendo 
motivo impeditivo, declarará a usucapião relatada e a registrará. E para que 
chegue ao conhecimento dos intimados e de terceiros eventualmente interes-
sados, e no futuro, ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital e publicado na forma da lei.

Minuta De Edital Citação Pelo Prazo De 15 Dias. Ação De Cobrança Processo Nº 1000601-12.2017.8.26.0319 Juízo De 
Direito Da 1ª Vara Cível Da Comarca De Lençóis Paulista. Edital De Citação Dos Requeridos Emily Karoline Paes Silva E Iran 
Rogério Da Silva, Nos Autos Ação Cobrança, Processo Nº 1000601-12.2017.8.26.0319, Onde São Partes Jose Cícero De 
Almeida, Como Requerente E Emily Karoline Paes Silva E Iran Rogério Da Silva, Como Requeridos. Prazo 20 (Vinte Dias). A 
Doutora Natasha Gabriella Azevedo Motta, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista, SP, na 
forma da lei, Faz Saber a Emily Karoline Paes Silva, brasileira, solteira RG n. 41.066.170-3-SSPS-SP, CPF 381.317.258-98, 
e Iran Rogério Da Silva, brasileiro, divorciado, CPF 180.967.638-06 que, por este Juízo e respectivo cartório processa-se, em 
relação à eles, a Ação De Cobrança, por meio da qual o Requerente pretende dele receber a importância de R$ 35.247,77 
(trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), crédito esse representado pelo não 
pagamento de aluguel e demais encargos dele decorrente. Encontrando-se os Réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a citação dos mesmos por Edital para, querendo e no prazo de quinze dias, apresentem defesa. Revelia: não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelas partes requeridas como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 
salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis, lhe sendo assegurado a nomeação de Curador Especial, conforme 
estabelece o art. 72, inc. II c/c art. 257, inc. IV, ambos do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente 
edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Lençóis Paulista, aos 07 de fevereiro de 2020 K-15e19/02

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 70 (setenta) Médicos Cooperados da Unimed de 
Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária, no Auditório da Unimed sito à Rua Manoel Amân-
cio, nº 65, Centro, em Lençóis Paulista - SP, no dia 24 de março de 2.020, 
às 18:00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados, às 19:00hs em segunda convocação com a presença da metade 
mais 1 (um) dos cooperados e às 20:00hs em terceira convocação com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e votação do relatório do Conselho de Administração, 

incluindo o Balanço Geral (que contempla os procedimentos contábeis estabe-
lecidos pela IN/DIOPE/ANS nº 20/2008, da ANS, de 20/10/2008, conforme 
aprovação da AGE realizada no dia 16/12/2008), o Demonstrativo das contas 
de Sobras e Perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria 
externa independente, tudo referente à prestação de contas do exercício de 2019.

2 - Dar destino às sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

3 - Juros do Capital, fixação do índice, artigo 48 Estatuto Social.
4 - Fixar os honorários da Diretoria Executiva, bem como a cédula de 

presença dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e Técnico.
5 - Eleição do Conselho Fiscal exercício 2.020/2.021, artigo 75 do es-

tatuto Social.

Lençóis Paulista, 12 de fevereiro de 2.020.

Dr. Francisco Antônio Grillo
Diretor Presidente

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

• As inscrições de chapa para o Conselho fiscal deverão ser endereçadas 
a Diretoria Executiva, na pessoal do Presidente, entregue na secretaria da 
Cooperativa no horário comercial, até 13 de março de 2.020, na forma do art. 
96 do Estatuto Social.

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

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

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2.000. Faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2.019, no 
seguinte local, data e horário:

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

Data: 26 de Fevereiro de 2.020.

Horário: 19h30min

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participa-
rem desta audiência.

Areiópolis, 19 de Fevereiro de 2.020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Municipal de Saúde de Areiópolis, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2019, no 
seguinte local, data e horário:

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

Data: 26 de Fevereiro de 2020.

Horário: 19h30min

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participa-
rem desta audiência.

Areiópolis, 20 de Fevereiro de 2020.

MAICON RODRIGUES PEREIRA
Diretor Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de fevereiro de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 389,46.

Prefeitura Municipal de Borebi
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 002/2019

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO APÓS PROVA PRÁTICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI com supervisão da Comissão Organizadora do Concurso Público nomeada pela PORTARIA no 15/2019, DIVULGA 
pelo presente instrumento a CLASSIFICAÇÃO FINAL para os cargos de: ESCRITURÁRIO E FISCAL DE TRIBUTOS, após prova prática.

A relação segue abaixo por cargo e em ordem de classificação.
OBS: A relação dos, não aprovados e ausentes na prova escrita/objetiva fica à disposição dos interessados nos sites www.borebi.sp.gov.br e www.suporterh.net.br Borebi 

S/P, 20 de Fevereiro de 2020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal de BOREBI

CARGO: ESCRITURÁRIO
CANDIDATOS APROVADOS

INSC NOME ACERTOS NOTA PRÁTICA TOTAL CLASSIF. NASC. FILHOS DEFIC.
148425 ROBERTO COMIN NETO 33 82,5 95 177,5 1 03/02/2001 0 Não
148180 DANUBIA CRISTINA DA SILVA GODOY 30 75 100 175 2 19/02/1999 0 Não
148399 GUSTAVO PEREIRA DIAS 30 75 99,5 174,5 3 22/03/1989 0 Não
148424 JULIO CESAR COMIN 30 75 97 172 4 25/09/1971 1 Não
148181 GUILHERME AUGUSTO PESCINELLI DOS SANTOS 28 70 100 170 5 05/03/1992 0 Não
148205 MATHEUS CRES FERNANDES 29 72,5 93,5 166 6 26/02/1994 0 Não
148268 RAFAEL DA SILVA MIGLIORINI 26 65 100 165 7 26/07/1982 0 Não
148306 ARIELE CRISTINA MESSIAS 26 65 98,5 163,5 8 15/09/1997 0 Não
148435 GUSTAVO MENDES ANDREOTTI 28 70 93 163 9 19/01/1995 0 Não
148311 MATHEUS TRINDADE DE VASCONCELOS 28 70 93 163 10 27/07/2000 0 Não
148451 PAOLA DOMINGUES DE SANTI 25 62,5 100 162,5 11 25/05/1996 0 Não
148315 DAVID CARLOS DE ALMEIDA 27 67,5 95 162,5 12 08/01/2001 0 Sim
148389 GRAZIELLE DIAS DOS SANTOS BAPTISTA 28 70 92 162 13 07/02/2000 0 Não
148358 RAÍ ELIAS DA SILVA PONTES 26 65 94,5 159,5 14 16/12/1992 0 Não
148310 WELLINGTON MAURICIO TOME 24 60 99 159 15 10/05/1981 1 Não
148420 JOSIANE LOURENÇO DOS SANTOS 24 60 97,5 157,5 16 22/02/1978 1 Não
148199 EWERTON LOURENÇO GENEROSO 25 62,5 94 156,5 17 24/07/1988 0 Não
148184 LUANA HOLANDA CORREIA LIMA 23 57,5 98 155,5 18 23/03/1989 2 Não
148417 JOSE EDUARDO DE SOUZA 23 57,5 96 153,5 19 19/02/2003 0 Não
148367 MARIA FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 24 60 93 153 20 24/08/2001 0 Não
148269 STEFFANI CARLA FRANCISCO DOS SANTOS 23 57,5 94,5 152 21 27/11/1993 0 Não
148499 ANA PAULA CARDOSO RODRIGUES 23 57,5 94 151,5 22 05/07/1985 1 Não
148295 THAIS CHRISTINA RODOKAS 21 52,5 99 151,5 23 10/01/1992 0 Não
148464 MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 23 57,5 93,5 151 24 01/03/1999 0 Não
148431 JOICE DIAS MACIEL 23 57,5 93 150,5 25 31/01/1990 2 Não
148280 ANA CLARA NASCIMENTO 22 55 95 150 26 21/02/2001 0 Não
148383 BRUNA RODRIGUES DANELON DE OLIVEIRA 21 52,5 95 147,5 27 29/10/1985 1 Não
148490 THAMIRIS MARTINS FERREIRA 20 50 97,5 147,5 28 29/06/1990 2 Não
148485 PAMELA CRISTINA SANTOS FONTES 21 52,5 95 147,5 29 18/11/1992 1 Não
148511 FÁBIO JOSÉ DE LIMA 21 52,5 94,5 147 30 17/03/1984 3 Não
148293 LAURA BENEDITA DE ALMEIDA TERAOKA 22 55 92 147 31 25/12/2001 0 Não
148356 NATALIA PISANI 22 55 91 146 32 15/09/2000 0 Não
148278 GIOVANI VIEIRA DE ANDRADE 20 50 92 142 33 30/06/2001 0 Não

CANDIDATO DEFICIENTE
INSC NOME ACERTOS NOTA PRÁTICA TOTAL CLASSIF. NASC. FILHOS DEFIC.

148315 DAVID CARLOS DE ALMEIDA 27 67,5 95 162,5 1 08/01/2001 0 Sim

CANDIDATOS AUSENTES
INSC CARGO INSC CARGO

148218 ESCRITURÁRIO 148468 ESCRITURÁRIO
148257 ESCRITURÁRIO 148497 ESCRITURÁRIO
148292 ESCRITURÁRIO 148515 ESCRITURÁRIO
148340 ESCRITURÁRIO 148517 ESCRITURÁRIO
148413 ESCRITURÁRIO 148522 ESCRITURÁRIO
148466 ESCRITURÁRIO

CANDIDATOS NÃO APROVADOS
INSC CARGO INSC CARGO

148481 FISCAL DE TRIBUTOS 148468 ESCRITURÁRIO
CANDIDATOS AUSENTES

INSC CARGO INSC CARGO
148264 FISCAL DE TRIBUTOS 148360 FISCAL DE TRIBUTOS
148337 FISCAL DE TRIBUTOS 148476 FISCAL DE TRIBUTOS
148353 FISCAL DE TRIBUTOS

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
CANDIDATOS APROVADOS

INSC NOME ACERTOS NOTA PRÁTICA TOTAL CLASSIF. NASC. FILHOS DEFIC.
148255 VINICIUS TELES DA SILVA 35 87,5 94 181,5 1 12/09/1990 0 Não
148426 ROBERTO COMIN NETO 31 77,5 100 177,5 2 03/02/2001 0 Não
148397 GUSTAVO PEREIRA DIAS 31 77,5 99 176,5 3 22/03/1989 0 Não
148463 GRAZIELLE DIAS DOS SANTOS BAPTISTA 32 80 96 176 4 07/02/2000 0 Não
148182 GUILHERME AUGUSTO PESCINELLI DOS SANTOS 29 72,5 100 172,5 5 05/03/1992 0 Não
148427 JULIO CESAR COMIN 29 72,5 98 170,5 6 25/09/1971 1 Não
148469 MAYARA FERNANDA FRAIDEMBERG MAIA 28 70 99 169 7 20/08/1992 1 Não
148363 GABRIELA CANDIDA ROCHA DA SILVA 28 70 98,5 168,5 8 20/06/1996 0 Não
148448 WELITON GALDINO DA SILVA 28 70 96 166 9 19/03/1998 0 Não
148206 MATHEUS CRES FERNANDES 28 70 95,5 165,5 10 26/02/1994 0 Não
148388 HUGO ALBERTO LAVISO RODRIGUES 27 67,5 94 161,5 11 10/06/1988 1 Não
148249 LUANA HOLANDA CORREIA LIMA 25 62,5 99 161,5 12 23/03/1989 2 Não
148200 EWERTON LOURENÇO GENEROSO 26 52 95 160 13 24/07/1988 0 Não
148195 DANUBIA CRISTINA DA SILVA GODOY 25 62,5 97 159,5 14 19/02/1999 0 Não
148434 JOSE EDUARDO DE SOUZA 24 60 99,5 159,5 15 19/02/2003 0 Não
148508 FÁBIO JOSÉ DE LIMA 25 62,5 95 157,5 16 17/03/1984 3 Não
148297 ELEN MAYARA VENANCIO 23 57,5 99 156,5 17 11/01/1993 0 Não
148344 RÔMULO DONATO 23 57,5 99 156,5 18 17/04/1996 0 Não
148453 MAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA 23 57,5 95 152,5 19 07/05/1987 3 Não
148380 MARIANE ALBUQUERQUE ALCARAS 22 55 95 150 20 12/09/1999 0 Não
148445 RUBENS LEANDRO HERNANDES DAL POSSO JUNIOR 21 52,5 96,5 149 21 24/05/1999 0 Não
148339 JENIFER DE SOUZA PAULINO 21 52,5 96 148,5 22 07/07/1990 1 Não
148277 GIOVANI VIEIRA DE ANDRADE 21 52,5 94 146,5 23 30/06/2001 0 Não
148504 PEDRO LUCAS FRIAS DUARTE 21 52,5 92,5 145 24 03/11/2001 0 Não
148308 ARIELE CRISTINA MESSIAS 20 50 94,5 144,5 25 15/09/1997 0 Não
148271 ELIANE DE FÁTIMA AZEVEDO 20 50 94 144 26 08/02/1979 1 Não
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Classificados

PRESTAMOS SERVIÇOS 
de cortes de árvores e 
limpeza de quintais em 
geral. Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 ou 
(14) 99864-1088. 

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um orça-
mento sem compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837 / 
99864-9769 

FERNANDO CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário de 
atendimento de segunda 
das 9h às 12h30 e de 
terça à sexta-feira das 9h 
às 12h30 e 14h30 às 19h 
e aos sábados das 9h às 
12h00 e 13h30 às 19h. 
Domingos e feriados não 
abrimos. Na Av. Procópio 
Ferreira, 510, Cecap ou 
telefone (14) 99675-2769. 

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. Tra-
tar (14) 99665-6449. Email: 
je_ quadrado1500@
hotmail. com. Com 
Jéssica Quadrado - Crefito 
56758-LTF 

CARIMBOS LENÇÓIS e 
folhinhas. Tratar na Rua 
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 Auto-
rizado. (14) 99773-1547 / 
98128-1597 

MARCENARIA MORET-
TI - 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 

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

CONSULTÓRIO ODON-
TOLÓGICO - Cirurgiã 
Dentista Dra. Maraísa 
- Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 1.133, Centro - 
Atende convênios AESP 
odonto, ASP - aceita 
também cartões de crédito 
e débito. Tratar (14) 3263-
0730 / 99115-6306. Email: 
marai-sama@hotmail.com 

GRÁFICA LENÇÓIS 
Comunicação Visual e 
impressos. Av. Jácomo 
Nicolau Paccola no 412. 
Tratar (14) 3264-4200 / 
(14) 98153-2890 ou por 
e-mail graficalencois@ 
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 
às 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 Correto-
ra de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Centro - 
Lençóis Paulista, (14) 3263 
3803 / (14) 99884- 3777 

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

SERVIÇOS

DOA-SE FILHOTES de 
gatos, já estão comendo. 
Tratar (14) 99743-5826 
com Maura, na Rua 
Travessa Inconfidência 85 
(fundo) no Sindicato das 
Empregadas Doméstica 

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

PEDICURE DOMICÍLIO 
com hora marcada para 
idosas. Agende seu horá-
rio. Tratar (14) 99658-6608. 

AUTO ELÉTRICA 
Zamboni está trabalhando 
com serviços em bombas 
injetoras, bicos injetores e 
injeção eletrônica diesel, 
para maiores informações 
entrar em contato conosco: 
(14) 3263-4713, estamos à 
disposição. 

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

CONSERTO DE máquinas 
de costura, atendimento a 
domicílio (Devanir). Tratar 
(14) 99727-6618 ou (14) 
98104-6618 

ROCHA SERRALHERIA 
- Portões basculantes, 
portas, vitrôs, esquadrias 
metálicas em geral, faça 
um orçamento. Tratar na 
Rua Paraná, s/n, Jd. Cru-
zeiro ou no telefone (14) 
3263-5428 / 99724-0188 
com João Sérgio Rocha. 

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

BORRACHARIA TIÃO 
- Tratar na Rua Palmiro 
Diegoli, 129, Jd. Primavera 
ou no telefone (14) 3264-
8827. 

SERRALHERIA CONE-
GLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - 
troca de cabo de aço, kit e 
roldanas, placas de moto-
res - rolamentos, roldanas, 
fechaduras elétricas ou 
simples - revisão geral. 
Fabricação de portões 
basculante / correr / social 
/ grades de proteção 
para vitrôs e portas / 
qualquer tipo de esquadria 
metálicas. Ligue: (14) 
3263-1148 ou 99758-3585 
/ 99633-7516. 

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

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

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas em 
geral. Faço principalmente 
jalecos. Tratar (14) 99671-
7781 ou na Rua Amazonas, 
532, Vila Cruzeiro 

VENDE-SE COROLLA 
XEI, 2018, cor prata, 41 mil 
km, revisões na Toyota, 
valor R$ 83 mil (FIPE). 
Tratar (14) 99714-4007. 

VENDE-SE MERCEDES 
ano 1985, modelo 15/16, 
interculado, cor vermelho. 
Tratar (14) 99798-5499 

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, prata, 
completa, sensor estacio-
namento - Tel whats (14) 
99614-3191

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

VENDE-SE AGILE, 2011, 
flex, preto. Contato (14) 
99674-7626

VENDE-SE COROLA 
2019 alts, completo, 
impecável, 270 mil km, 
valor R$ 105 mil. Tratar 
(14) 99664-4455 

VENDE-SE SAVEIRO 
ano 1990, 1.6 CHT, branca, 
ótimo estado. Tratar (14) 
99786-4342 

VENDE-SE GOL Trend 
1.0, ano 2012, completo, 
ótimo estado. Tratar (14) 
99786-4342 

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

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

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

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 OU troca, 
Palio 2009/2010, cor 
prata, vidro e travas 
elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

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

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
Flexpower 2006 em óti-
mo estado - procedência 
- 07 lugares - documen-
tada - aceito troca. Troca 
só carro ou moto de 
menor valor e a diferença 
em dinheiro, valor R$ 
26.000,00. Falar com (14) 
99793-7010 Vivo whats. 

VENDE-SE KOMBI ano 
93, para 9 lugares, valor 
R$ 8.500, aceito troca 
por carro ou moto de 
menor valor. Tratar (14) 
99882-5275

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor bran-
co, baixa quilometragem. 
Tratar (14) 99732-7713 

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

VENDE-SE CIVIC ano 
2012, cor prata, segundo 
dono, bem conservado. 
Tratar (14) 99887-7508 

SE VOCÊ está buscando 
um cuidador de idoso ou 
cuidadora com experiência 
e ótimas referências 
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. 

PROCURO EMPRE-
GO como empregada 
doméstica, tenho 20 anos 
de experiência. Tratar (14) 
3263-4212/ 99832-3375 

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

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

SOU CUIDADORA, tenho 
experiência, tenho 15 
anos de hospital (enfer-
meira) possuo carta de 
habilitação, tenho vários 
horários dispo- níveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou 
(14) 99770-0265 

PROCURA-SE APOSEN-
TADO procurando cháca-
ra, sítio para ser caseiro. 
Formado em jardinagem 
em geral. Solteiro. Cel:. 
(14) 98816- 7062 falar 
com José 

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa organiza-
ção e disciplina. Atuo em 
residências, escritórios e 
consultórios. (Escritórios 
e Consultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: (14) 
99702-5096 

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

SERRALHERIA PORTAL 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade em 
primeiro lugar. Tratar (14) 
3264-4313. e-mail serralhe-
riaportaljc@hotmail.com 

AUTO STILO Lava 
Car - lavagens simples a 
completa, lavagem interna 
e polimento Rua Nove de 
Julho, no 999 - Centro. 
E-mail esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14) 
99178-4013 

ACADEMIA DE judô AKI - 
Rua Rio Grande do Sul, no 
340, Vila Cruzeiro / Face- 
book.com/academiadeju-
dolp tratar: (14) 99822-9294 
ou (14) 99769-4121 

ELETRICISTA/ANTE-
NISTA - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
fixação de antenas para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo. 

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

EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO para aposentados 
e pensionista do INSS, ga-
rantidos pela Caixa Federal. 
JCS Negócios Imobiliários 
- Rua 15 de Novembro 581 
(Edifício Paccola), Centro, 
Lençóis Paulista. Tratar: 
(14) 3264- 5165 ou (14) 
99667-9992 

L. A. Munck - Locação de 
guindastes, Rua Castro 
Alves, 170, Jd. Ubirama. 
Tratar: (14) 99117-2055 ou 
(14) 3263-6011 

ARTES - Diagramação 
(jornal, revistas, folders, 
livros, etc.) desenhos em 
geral (caricaturas, retrato 
falado, etc.). Tratar: (14) 
99700-0877 

GRAFITE PARA fachada, 
pinturas artísticas com 
desenhos para fachadas 
comerciais e residências. 
Studio Paccola (14) 99832-
3243. 

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria afetarão 
você? Faça uma consulta 
conosco e entenda. sem 
compromisso. Escritório 
Contábil G5 Contec Ltda. 
Rua José do Patrocínio, no 
591, Centro, Lençóis Pta - 
SP. Fone: (14) 3263-2015 / 
3264-8282 / 3264-6569 

CABELEIREIRO E Barbeiro 
a domicílio. Atendo pesso-
as idosas e enfermas que 
não podem sair de suas 
casas, tenho experiências 
no ramo a mais de 50 anos. 
Tratar: (14) 99191-0232 

VENDE-SE TÍTULO do 
Clube Marimbondo. Tratar 
(14) 99793-3252.

VENDE-SE 1 cortador de 
frios Filizola, 1 mala mé-
dia, 1 sofá de 2 lugares, 
3 portas, 4 janelas. Tratar 
(14) 3263-1280 ou (14) 
99113-3070.

VENDE-SE TV 29 polega-
das, R$ 50 reais a tv e R$ 
80 reais com o conversor. 
Tratar (14) 99818-1874.

VENDE-SE FURADEIRA 
a bateria. Tratar (14) 
3263-2793 

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

VENDE-SE 1.300 telhas 
francesas, forro pvc semi-
-novo aproximadamente 
65 m2, 2 janelas ferro 1.20 
x 1.00, 1 janela sala (ferro) 
1.60 x 1.20, janela cozinha 
(ferro) 1.20 x 1.00, 1 porta 
laminada branca 0.80 x 
2.10, 2 portas madeira 
80 x 2.10, 1 portão 2.50 x 
2.00. Tratar (14) 3263-1617 
ou (14) 98127-5060. 

VENDE-SE APOIO para 
cadeirante (banho e sa-
nitário) em ótimo estado. 
Tratar 14 99686-7382 ou 
14 99890-6650 

VENDE-SE BEBÊ confor-
to marca Burigotto. Tratar 
(14) 99727-9056 

VENDE-SE CARRINHO 
de bebê marca Galzerano. 
Tratar (14) 99727-9056 

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e 
armários, confeccionados 
em mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: (14) 
99118-0204 

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

VENDO APARELHO de 
som LG Am eFm toc aCD 
com entrada pen drive, 
R$ 500,00. Tratar: (14) 
99818-1874 

VENDE- SE duas tv de 
tubo 20 polegadas. Tratar 
cel: 99865-4330 

VENDE-SE MALOTE de 
roupa e calçados usados 
para brechó. Tratar cel: 
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 
15 de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3o 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista. 

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Fun-
damental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO crédito R$ 302 mil 
para comprar imóvel cons-
tr./ capital giro - quero 
R$30 mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

GUINCHO - 24 horas, 
tratar (14) 99693-1478 

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória Imobi-
liária 21, excelente locali-
zação com fluxo constante 
de veículos e pedestres. 
Ligue 99728-1313 

VENHA PARTICIPAR 
do Feira do Rolo (carros e 
motos) que está aconte-
cendo na Cecap em frente 
a creche na Av. Orígenes 
Lessa, todos os domingos. 

BALCÃO ATENDIMEN-
TO modulado em “ L”. R$ 
1.500. Falar com Dani. Cel: 
(14) 99624-2282 

PRATELEIRA SEIS mó-
dulos sendo R$ 250 reais 
cada módulo. Falar com 
Dani Cel: (14) 99624-2282 

PRATELEIRA 6 módulos 
sendo R$ 250 cada módulo 
falar com Dani (14)9962- 
42282 

TROCO MOTOR Yamaha 
25HP, ano2005 por 1 de 
15. Tratar (14) 99894-0309 

SANFONA, VENDE-SE, 
troca e conserta. Tratar 
cel: (14) 99711-8613 

COMPRO TÍTULO do 
Clube Marimbondo. Pago 
à vista. Contato (14) 
98118-8850 

VENDE-SE, PANOS de 
pratos 100% algodão, 
R$3,50 cada ou 3 por R$ 
10,00. Aceito cartão de 
crédito. Falar com João 
(14) 98803-7954 

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de 
novidades quentíssimas 
para esse verão, sempre 
com 

O MELHOR atendimento 
e o melhor pra você...Corre 
pra cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 186, 
Rondon, fone (14) 3263-
2125. 

VENDE-SE LOTE de rou-
pa seminovas e calçados 
seminovos n° 36. Tratar 
(14) 3263-1280 

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

TOTAL LIMP - limpeza e 
descartáveis, Rua Antônio 
Paccola, no 20, Vila An-
tonieta ll. E-mail eliejf@
yahoo.com. br. Tratar: (14) 
99778-3100 

AULAS PARTICULARES 
de Italiano Tratar Valério 
cel: (14) 99715-2968 

CASA TRINCADA? Faça 
um orçamento grátis com 
o Engenheiro. Tratar: 
0800-118023 ou (14) 
99650- 3279 

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE MOTO CG 
125 Honda. Tratar (14) 
99712-2211.

VENDE-SE HONDA 
Biz 125, flex, 2015, com 
partida elétrica, único 
dono, com 13mil km. Valor 
R$ 7.900,00. Tratar (14) 
99752-4898. 

VENDE-SE MOTO Hon-
da, CB 300 R, ano 2015, 
cor preta. Tratar 14 99735-
1396 falar com Elaine. 

VENDE-SE MOTO ML 
85, cor preta, com freio a 
disco, bem conservada, 
aceito metade do valor em 
material de construção. 
Tratar (14) 99178-5810. 

MOTO PCX 2016 - 21.200 
km - Cinza peroliza-
da - Tratar - Fone (14) 
98806-7043. 

TWISTER ANO 2006, 
cor prata - vendo ou troco 
por moto 2011 Titan 150, 
Tratar: (14) 99782-1770 
com Mariano. 

VENDE-SE MOTO Kawa-
saki 250 cilindradas, ano 
2009, cor verde com 30 
mil km rodado. Tratar (14) 
3263-7022 ou (14) 98149-
5634 falar com Alemão. 

EMPREGOS

PROCURO VAGA 
de diarista; faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia e 
horário. Para Residências 
ou escritórios. Tratar (14) 
99896-2101

ANIMAIS

LANCHE MANIA - Trailer 
do Gilson Chapeiro na 
rotatória do Posto Leão na 
Cecap (entrega grátis). Te-
lefone (14) 98136-4598 ou 
(14) 99671- 4312 Whats. 

SABORES DE Minas 
- meia cura, queijos arte-
sanais, vinhos e salames. 
Tratar: (14) 99623-1664 ou 
(14) 99696-7124. 

ROÇA URBANA - 
Verduras, legumes, ervas 
e raízes sem agrotóxicos. 
Rua Carlos Ranzani, 165, 
Jd. Lago da Prata. Tratar 
(14) 99761-1693.

ALIMENTAÇÃO

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

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 

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

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

FRETES MUDANÇAS 
ligue (14) 3263-6074 / 
98127-2764 (Vivo) com 
Benedito (Donizete). Rua 
João Capone, no 220, 
Núcleo H Luiz Zillo. 

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

RUBINHO ESTOFADOS - 
conforto e qualidade em 1º 
lugar, reforma de estofados 
em geral. Tratar na Av. Na-
ções Unidas, 230, Núcleo. 
Fone (14) 3264-7318, (14) 
3264-8163 e 99781-7519. 

VENDE-SE 
BROS ESDD 
Novíssima 
2016/2016, 
IPVA pago, 

cor preta, 10 
mil km, valor 
10 mil. Tratar 

(14) 99174-
1514 ou (14) 
3263-3433

DIVERSOS

B4
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25/02 - Zoológico + 
Mercadão de São Paulo. 
Tratar pelos telefones (14) 
99724- 8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel. Aceita-
mos cartões de créditos, 
faça um orçamento sem 
compromisso. 

07/03 - Aparecida do Nor-
te. Tratar pelos telefones 
(14) 99724-8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel.

09 À 12/03 - Praia Grande. 
Tratar (14) 3263-6938, (14) 
3264-7919, (14) 99702-
7108, (14) 99794-7639 
falar com Arlindo ou Eliza.

28/03 - Monte Sião. Tratar 
(14) 3263-6938, (14) 3264-
7919, (14) 99702-7108, 
(14) 99794-7639 falar com 
Arlindo ou Eliza.

COMPRAS DE São Paulo 
todas as sexta feiras e 
outros destinos e datas 
consulte as programações, 
Monte Sião, Paraty (RJ), 
Camboriu (SC), Trindade 
(GO), Capitólio (MG). 
Tratar pelos telefones (14) 
99724- 8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel. Aceita-
mos cartões de créditos, 
faça um orçamento sem 
compromisso. 

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

RESIDÊNCIAS
VENDA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

VENDE-SE CASA no 
bairro Maria Luiza II, 115 
m2, 03 quartos, sendo 01 
suíte. Tratar: (14) 99712-
0847.

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

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

VENDO SOBRADO na 
Rua Ignácio Anselmo (Cen-
tro), comercial e residen-
cial com piscina / rancho. 
Aceito apto ou casa como 
parte no negócio. Tratar: 
(14) 99148-9959 

VENDE-SE CASA 
localizada - Rua Padre 
Anchieta, no18 esquina 
com a Rua Geraldo Pereira 
de Barros, próximo à 
Avenida Ubirama. Última 
localização para quem 
quer montar um comércio. 
Tratar (14) 99658-4415 
com Cláudio.

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

EDIFÍCIO VILLA Splendo-
re - Vendo apartamento. 
Fone (14) 99870-0202. 

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

VENDO CASA na Rua 15 
de Novembro, 1.242, com 
190.00m2, R$ 330 mil. 
Tratar (14) 99897-6444 

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

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

VENDE-SE UMA casa 
em Alfredo Guedes na Rua 
15 de Novembro 217, com 
terreno de 15x96 m, fundo 
divisa com Rio Lençóis. 
Tratar (14) 3264-6403 ou 
(14) 99712-9948 

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem e la-
vanderia cobertas. Na Rua 
João Florêncio Amaral, no 
220, Bairro Monte Azul.
(uma quadra do mercado 
Azulão/Gigantão) e tenho 
interesse em troca por 
chácara (São Judas Tadeu, 
Virgílio Rocha, Corvo Bran-
co e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 ou 
(14) 99648-6977. 

VENDE-SE CASA na 
Cecap. Av. Orígenes Lessa 
em frente ao mercado 
Azulão, com 4 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, 
garagem para 2 carros, 
valor R$ 110.000,00. Tratar 
(14) 98206-3296 ou (14) 
99791-3666. 

VENDE-SE CASA próxi-
mo ao Orsi, com 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, copa, 
com laje, área de serviço e 
garagem, valor R$ 380 mil. 
Tratar (14) 98206-3296 ou 
(14) 99791-3666 

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamento, 3 
quartos com móveis plane-
jados sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha plane-
jada, copa e sala amplas, 
linda área gourmet com 
lavabo, suíte com sacada 
na parte de cima, garagem 
para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme, interfone 
e portões automatizados. 
Valor R$ 585 mil. Tratar 
(14) 99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 194142F 

PLANALTO - MACATU-
BA - casa-2 quartos (com 
armário embutido) - 1 sala 
ampla - 1 cozinha ame-
ricana com armários - 1 
banheiro social completo 
(blindex) - 1 lavanderia 
coberta - área gourmet 
com piscina, churras-
queiras, pia, 2 banheiros 
com chuveiro e gramado, 
muro alto com cerca elé-
trica, portão da garagem 
automático, sistema de 
segurança completo. R$ 
3.300,00. Código 02784. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

ITAMARATY - centro - 2 
quartos, 1 suíte, 1 sala de 
tv, 1 sala de visita, 1 cozi-
nha, 1 copa, 1 lavanderia, 
1 banheiro interno, 1 ba-
nheiro externo, Garagem 
coberta e descoberta para 
5 carros. Edícula 1 quarto, 
1 banheiro, cozinha, 
lavanderia, (acabamento 
de primeira). R$ 4.000,00. 
Código 02834. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

MONTE AZUL - sobrado - 
4 quartos, sendo 1 suíte, 2 
salas de visita, 2 cozinhas 
completas com fogão 
cooktop, 4 banheiros, 1 
copa, 1 lavanderia, ven-
tilador de teto em todos 
os cômodos, garagem 
coberta e descoberta para 
5 carros, churrasqueira, 
portão automático. R$ 
5.500,00. Código 02821. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - casa - 4 
quartos, 1 suíte, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 1 
cozinha comum, 1 cozinha 
americana, 5 banheiros 
completos, lavanderia, 
garagem coberta e 
descoberta para 6 carros. 
Edícula 1 quarto, 1 banhei-
ro, churrasqueira, 1 salão, 
piscina. R$ 6.500,00. 
Código 02018. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

ALUGA-SE CHÁCARA. 
Tratar: (14) 99754-4603 ou 
(14) 3263-5034. 

ALUGA-SE CASA com 
6 cômodos e outra com 
4 cômodos na Chácara 
Corvo Branco. Tratar (14) 
99712-2211.

ALUGA-SE CASA, com 
3 quartos, 3 banheiros, 
sala, cozinha, mobiliada, 
ar condicionado, no centro 
da cidade, mais detalhes. 
Tratar cel (14) 99632-3811 
valor R$ 2.700 centro da 
cidade. 

AP. ILHA Comprida, 
frente pata o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 
pessoas, somente R$250 
reais a diária. Tratar com 
Edna (14) 3264-8064 ou 
(14) 99632 3811 envio foto 
pelo whats. 

GUARUJÁ PARA tempo-
rada - Praia Pitangueiras 
- quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 pessoas), 
1 quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315 

CHÁCARA PARA 
festa - 1 cozinha ampla 
com churrasqueira, uma 
geladeira e freezer, uma 
área com mesa e cadeiras, 
1 piscina, muita área 
verde. Valor R$350,00/dia. 
Contato: (14) 99772-7315 

EDÍCULA ALDEIA - para 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasqueira, 
quadra, piscina, banheiro 
externo masculino, mesa 
de bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV). Tenho mesas 
e cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats,

JD. EUROPA. Vende-se 
casa, sobrado com 215 
m2 de construção, 3 
quartos sendo uma suíte, 
3 banheiros, escritórios, 
cozinhas com armários 
planejados, sala, copa, 
área gourmet, sacada com 
visão ampla da cidade, 
garagem coberta para 2 
carros com portão auto-
matizado. Valor R$ 530 
mil, aceita financiamento, 
aceito como parte do 
pagamento carro, terreno 
e casa. Tratar (14) 99795-
2449 Magno Ferreira 
Cresci 194142F 

EXCURSÕES

FESTAS

ITAMARATY - Terreno 
todo murado portão, exce-
lente localização 395,82 
m2 R$ 175.000 Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.
ITAMARATY: Terreno 
topografia plana, excelente 
localização 525 m² - R$ 
240.000 Adriano Cian Con-
sultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

ITAMARATY: Terreno 
topografia plana, excelente 
localização 501,74 m² - R$ 
230.000 baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topografia 
plana, excelente localiza-
ção 1056 m2 R$ 650.000 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 99126-
5928.

OPORTUNIDADE. MARIA 
LUIZA IV: 04 Terrenos 
Juntos, total de 1115 m2 
excelente localização 
topografia plana (próximo 
ao Senai) R$ 528.000 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

MARIA LUIZA IV: 02 
Terrenos Juntos, total 
de 450 m2 m² excelente 
localização topografia 
plana (vendo separado 
225   cada lote 225 m2 
R$ 113.000) Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

VENDE-SE TERRENO 400 
m², murado na Maria Luiza 
4. Tratar (14) 99712-2211.

VENDE-SE OU troca 
por casa, 3 alqueires de 
terra no Rio Claro, vendo 
separados também. Tratar 
(14) 99868-9731.

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno. Todo Murado 
343 m². Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: Todo Murado 
410m². Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

ITAMARATY: TERRE-
NO 02 Juntos Total 856 
m² Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. (14)99126 
5928.

VENDE-SE TERRENO Jar-
dim Itapuã, na Rua Wiliam 
Orsi, n° 47. Valor 100mil. 
Tratar (14) 99816-4387 ou 
3436-1926 falar com Didi. 

VENDE-SE UM terreno 
na Rua 28 de Abril, Centro, 
medindo 251m2. Valor 
R$ 220.000,00. Tratar (14) 
3263-6176. 

VENDE-SE VÁRIOS terre-
nos murados no Itamaraty. 
Tratar (14) 98206-3296 ou 
(14) 99791-3666. 

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos no Jardim Grajaú, 
medindo 250 m2 a partir de 
R$ 90.000,00, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 99791- 
3666.

VENDE-SE CASA frente 
e fundo na Rondon, casa 
frente sendo 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros, casa fundo 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 
garagem para 3 carros. 
Tratar (14) 99710-7993 ou 
(14) 99830-3079.

RESIDENCIA ITAMARA-
TY: Sala de jantar e estar, 
Cozinha com armários em-
butidos, 01 suíte, 02 quartos, 
banheiro social, lavabo, 
área de serviço, garagem 
p/ 4 carros, piscina com 
aquecimento, área gourmet 
com churrasqueira, dispensa 
e banheiro. R$ 950.000 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-5928.

VENDE-SE CASA no 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3263-2793

JD UBIRAMA vende-se 
casa na Rua Borba Gato, 
390, com 03 quartos, sendo 
01 suíte, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, quarto de 
empregada com banheiro, 
edícula com churrasqueira 
e cozinha, garagem para 02 
carros coberta. Tratar (41) 
99815-9747 com Maristela. 

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

VENDO APARTAMENTO 
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. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217 

VENDE-SE LINDA casa 
Núcleo H. L. ZILLO, 03 
dormitórios (1 armário plane-
jado), sala estar, sala de 
jantar, cozinha planejada c/ 
forno e cooktop embutidos, 
02 banheiros, área com 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem para 02 
carros. Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita finan-
ciamento. Tratar: (14) 99821-
7389 ou (14) 99184-2567 

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

VENDE-SE UM terreno 
no Jardim Planalto por R$ 
40.000 mais prestações, 
sendo negociável os 
40.000. Tratar (14) 3264-
4451 ou (14) 99119-2443 
com Ângela ou Rubens.

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 ITAMARATY. 
Vendo um terreno com 
topografia plana, com 
517,5 m2 (15m x 34,5m), 
na parte alta do Jardim 
Itamaraty. Tratar com 
Eduardo (14) 99786-3769.

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

LOTEAMENTO SAINT 
Raphael - Macatuba. 
Lotes com 200 m2 dispo-
níveis para venda! Preços 
especiais! Infos: (14) 
3264-5165 e (14) 99820-
0872 José Carlos.

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

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; Macatuba; 
Pederneiras; Barra Bonita; 
São Manuel; Votuporanga 
e Três Lagoas/MS. Falar 
com Américo Oliveira 
(14) 99793-7010 - CRECI 
140642.

VENDO TERRENO Jd. 
Itapuã com 200m2 na Rua 
José Hiram Garrido, no 
594, próximos ao novo 
Cemitério Paníco. Topogra-
fia plana 80% murado, 
R$ 100.000,00. Tratar: 
(14) 99782-7113 ou (14) 
99709-5288.

ALUGA-SE SALA comer-
cial na Av. Jose Antônio 
Lorenzetti 897. Tratar (14) 
99677-1099. 

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

VENDO PRÉDIO comer-
cial especial para clínica 
ou escritório, situado na 
Rua Anita Garibaldi, no 
1.515 e 1.519. Tratar (14) 
3264-3165/ 99701-6335.

ALUGA-SE BARRACÃO 
na Maria Luiza 4.250 m². 
Tratar (14) 99712-2211.

ALUGA-SE SALÃO co-
mercial, na Cecap II. Rua 
Adriano da Gama Cury, no 
616. Tratar com Bebeto 
Cel: (14) 99630- 6731 ou 
(14) 3263-5068 

VENDA OU permuta, Bar-
racão Comercial multiuso 
com 230m2 - terreno em 
avenida de maior circula-
ção de Lençóis Paulista, 
em zona estritamente 
comercial, já alugado com 
contrato até 2022, que 
deverá ser respeitado. 
(Documentação - ok). 
Até 50% do valor estudo 
permuta com residência, 
terreno ou área rural. Valor 
R$ 550.000.00 - Contato 
direto com proprietário 
(14)99721-7534 

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

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

CARICATURAS DIGITAL 
e ao vivo. Studio Paccola. 
Tratar: (14) 99832-3243. 

CENTRO - casa - 3 
quartos, sendo 1 suíte, 1 
sala de visita, 1 sala de 
jantar, 1 cozinha comum 
com armários embutidos, 
1 banheiro social, 1 lavan-
deria, churrasqueira. R$ 
1.500,00. Código 02749. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - casa - 3 
quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
banheiro interno, banheiro 
externo, lavanderia, 
garagem coberta para 
2 carros. R$ 1.500,00. 
Código 02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

VILLAGE - casa - 2 
quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 
2 carros. R$ 1.800,00. 
Código 02833. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - casa - 2 quar-
tos, sendo 1 suíte, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 
1 cozinha, lavanderia, ga-
ragem + Edícula 1 salão,1 
churrasqueira, banheiro, 
piscina. R$ 2.700,00. 
Código 02796. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - MACATUBA 
- casa-3 quartos, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 
1 cozinha, 1 banheiro, 
lavanderia, garagem para 
2 carros + edícula 1 salão, 
1 banheiro, churrasqueira. 
R$ 2.800,00. Código 
02797. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - casa - 3 quar-
tos, sendo 1 suíte, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 
1 cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 2 
carros + edícula 1 quarto, 
1 banheiro, 1 churrasquei-
ra, piscina. R$ 3.500,00. 
Código 02696. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

VILLAGE - casa - 2 quar-
tos, sendo 1 suíte, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 
1 cozinha, 1 banheiro, 1 la-
vanderia, garagem coberta 
para 2 carros, churrasquei-
ra + edícula. R$ 3.500,00. 
Código 02832. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - casa - 3 
quartos, 1 suíte, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 1 
cozinha, 4 banheiros, 1 
lavanderia, garagem para 
2 carros. Edícula 1 salão, 
1 banheiro, churrasqueira, 
piscina. R$ 3.500,00. 
Código 02033. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CHÁCARAS
VENDA

ALUGA-SE CHÁCARA, 
no São Judas Tadeu para 
eventos em geral. Para 
mais informação entrar em 
contato. Tratar (14) 99653-
1140 ou (14) 3263-4713. 

APARTAMENTO - 
Bauru - 2 quartos, 1 sala 
conjugada com 1 copa, 
1 cozinha ampla, 1 área 
de serviço, 1 banheiro 
social,1 garagem cob, 
portaria 24 h. R$680,00. 
Contato: (14) 99728-1313 / 
99772-7315. 

SÃO JUDAS Tadeu - chá-
cara medindo 20.000m2. 
Tratar (14) 99772-7716. 

VENDE-SE UMA 
chácara (Corvo Branco) 
ou troca por casa, terreno 
ou barracão. Tratar (14) 
99712-2211. 

VENDE-SE UM sítio área 
rural de 1 (um) alqueire de 
terra, ao lado do Engenho 
São Luiz, fica no São 
Judas Tadeu, com asfalto, 
água e luz. Tratar (14) 
99772-5363 com Amaral. 

VENDE-SE UMA chácara 
em Alfredo Guedes, bairro 
Areia Branca 3.000 m2 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar (14) 
99883-2411. 

VENDE-SE SÍTIO Gleba 
A - Bairro Campinho. Área 
total de 3,3 alqueires 
paulista, ou seja, 8,06 
hectares, localiza- do 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. 

TERRENOS
VENDA

VENDO TERRENOS 
comerciais Jd. Planalto 
em frente à Constrular 
450m2 cada. Tratar: (14) 
99712-0847.

VENDO TERRENO Vila 
Antonieta II, Rua Honório 
Barbosa lote 4 quadras 6, 
12x36,5 - 459m2. Tratar: 
(14) 99614-3191.

VENDE-SE TERRENO, 
na Rua José Bonifácio 
no 592, Jd. Marimbondo, 
topografia plana. Pronto 
para construção. Tratar 
cel: (14) 99787-4343.

SPAZIO VERDE. Terreno, 
quitado com 300m2, 
localizado na parte alta, 
excelente disposição 
e topografia plana. R$ 
200.000,00. Direto com 
proprietário tratar: (14) 
99788-5669. 

VENDE-SE UM terreno 
400 m2 no Jardim Mo-
rumbi, duas frentes, Rua 
Antônio Biral (esquina 
28 de Julho). Tratar (11) 
98156-4130 WhatsApp.

AULAS PARTICULARES 
- inglês, conversação, 
leitura, escrita, Professor 
“Fluente” residiu e 
trabalhou na Inglaterra 
(Londres) por 05 anos. 
Tratar Cel/whats (14) 
99611-7673

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, Suíte 
com Ar Condicionado, Cozi-
nha, Banheiro Social, Poço 
Artesiano, Mangueira, 
Pastagem, Plantação de 
Milho a 12 Km de Lençóis, 
aceito Residência como 
parte do negócio. Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topo-
grafia plana, toda cercada, 
arborizada R$ 185.000 
(aceito caminhonete como 
parte do negócio) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO Ro-
cha - 2400 metros, excelen-
te localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO Ro-
cha - 2400 metros, excelen-
te localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO Ro-
cha - 3360 metros, excelen-
te localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) Casa 03 Quartos, 
Sala, Cozinha Banheiro, 
Bar, Piscina, Salão de 
Festa, Sauna, canil, casa 
caseiro, topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 480.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro 
da cidade de Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 98118-
8850. 

VENDE-SE OU troca ter-
ras no Virgilio Rocha, com 
3,6 ou 9mil m2, com água 
e energia, valor a combi-
nar. Tratar(14) 99898-1445 
com Canário. 
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DO CARATÊ - Edilson Aroca, ou somente 
Aroca, completou mais um ano na quinta-
feira (20). Conhecido em Lençóis Paulista 
por conduzir, com maestria, projetos ligados 
ao caratê, Aroca é daquelas personalidades 
que fazem acontecer. Parabéns, Aroca.

FELIZ ANIVERSÁRIO - A comerciante 
Camila Bernini Perez apaga velinhas 
na próxima segunda-feira (24). 
Batalhadora e de bem com a vida, 
Camila é exemplo a ser seguido. A ela 
desejamos sucesso, saúde e alegrias!

PARABÉNS - Gabriel Cochi comemora 
mais uma primavera amanhã (23). 
Versátil e competente em tudo o que 
faz, Cochi é um exemplo a ser seguido. 
Felicidades, Cochi. Que todos os seus 
sonhos possam se tornar realidade.

Confira nas fotos da Cíntia Fotografias quem 
marcou presença na noite lençoense!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Ana Clara e Roberto, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Bruno e Ana Júlia, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik
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RECORDANDO

TIME CAMPEÃO - O registro desta semana é de 9 de julho de 1973 e 
mostra a equipe de futsal da antiga Omi Zillo Lorenzetti, que na ocasião havia 
conquistado um título em uma competição local. Em pé, da esquerda para a 
direita, Paulo Dino, Nogueira, Renato, Pelé. Agachados, Jorginho, Canhão, 
Português e Lori.

Por Nelson Faillace

Ana Paula e Paulo, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

João Victor e Mirelle, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Andreia e Suelen, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Leonardo e Guilherme, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Liniker, Tito e Raquel, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Rafaela e Roberta, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik

Vanda e Rafael, na 
Pizzaria e Esfiharia Sheik
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