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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 2,00

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

DOMINGO, 5/1

31ºC UR 91%
51%20ºC
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O que esperar
de 2020?

Construindo uma
grande nação

EDITORIAL ARTIGOA3 A3TEMPO
Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

SÁBADO, 4/1

29ºC UR 85%
49%19ºC

Fechamento
desta edição: 

21h11

Comércio inicia ano 
em clima de otimismo
Com descontos de até 70%, lojas registram � uxo intenso e projetam boas vendas A5

OPORTUNIDADEPOLÍCIA

Casa da Cultura 
oferece mais de 
640 vagas para o 
primeiro semestre

Jovem de 20
anos é autuado 
por trá� co no 
Jardim Ibaté

A Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis Pau-
lista, inicia no dia 3 de fevereiro, a 
partir das 8h, o período de inscri-
ções para os cursos oferecidos no 
primeiro semestre deste ano. Ao 
todo serão disponibilizadas 640 va-
gas em mais de 25 cursos nas áreas 
de música, dança, pintura e teatro. 
Todos são gratuitos, mas as vagas 
são limitadas e devem ser preenchi-
das por ordem de chegada. A dispo-
nibilidade de vagas e a faixa etária 
para cada curso, bem como os dias 
e horários das aulas, devem ser 
consultados diretamente na Casa da 
Cultura. Para efetuar a matrícula os 
interessados devem comparecer ao 
local munidos do Cartão do Cida-
dão Municipal.

Na madrugada dessa sexta-
-feira (3), a Polícia Militar regis-
trou uma ocorrência de trá� co de 
entorpecentes no Jardim Ibaté, em 
Lençóis Paulista. Um jovem de 20 
anos, morador do Jardim Monte 
Azul, confessou o crime e foi en-
caminhado à Delegacia da Polícia 
Civil, onde � cou preso à disposi-
ção da Justiça.

De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência, o fla-
grante aconteceu por volta das 
2h, na Rua Lázaro Benedito de 
Camargo, no Jardim Ibaté, quan-
do uma equipe de policiais que 
realizava patrulhamento de rotina 
no local avistou D.C.S.P., de 20 
anos, em atitude suspeita próxi-
mo a um caminhão. A2A4

O lençoense Fernando Collino terminou a 95ª edição da Corrida de São 
Silvestre na 51ª colocação. Largando no pelotão de elite ao lado dos 

principais atletas do mundo, o corredor local completou os 15 quilômetros 
de percurso com o tempo de 51m32s, superando os 52m05s da edição de 

2018, quando terminou em 38º lugar. O vencedor da prova masculina foi 
o queniano Kibiwott Kandie, que passou Jacob Kiplimo, de Uganda, nos 
últimos metros e quebrou o recorde que já durava 24 anos, com 42m59s.

Excelente
DESEMPENHO

CICLISMO

Lençoense supera marca 
de 150 mil quilômetros A6

VIVER BEM

Seo Chico conta 
os segredos para 
a longevidade

Plantar e colher. Uma forma de 
retratar o hoje com o olhar voltado 
para o amanhã. É exatamente desse 
modo que vive o lençoense Francis-
co Evangelista, de 80 anos. No fun-
do de seu quintal, em uma residên-
cia simples, ele planta e acompanha 
durante todo o ano o desenvolvi-
mento de seus vegetais, que vão se 
renovando a cada dia, assim como 
sua vontade de viver. B1

TERCEIRA COLUNA

Ataque dos EUA 
traz mais tensão 
ao Oriente Médio

O assunto dessa sexta-feira (3) 
foi o ataque que resultou na morte 
de um dos homens mais poderosos 
do Irã. O general Qassem Soleima-
ni foi atingido na quinta-feira (2) 
em um bombardeio em Bagdá, no 
Iraque, ordenado pelo presidente 
norte-americano, Donald Trump. 
O episódio marca mais um capítu-
lo de tensão entre os países e gera 
apreensão no mundo todo. A3

LEVANTAMENTO

Ministério quer 
diagnóstico da 
saúde bucal

Como evoluiu a saúde bucal dos 
brasileiros nos últimos 10 anos? 
Para responder a esta questão e 
subsidiar a formulação e aprimo-
ramento das políticas públicas da 
área, o Ministério da Saúde vai 
realizar a nova edição do levanta-
mento epidemiológico em saúde 
bucal, o SB Brasil 2020. O primei-
ro passo é a consulta pública que 
� ca aberta até 17 de janeiro. A8

FUTEBOL

Federação divulga 
tabela do Paulistão A6

BASQUETE

LBC premia destaques 
da temporada A6
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BOATOS
Kelly Osbourne, filha do cantor Ozzy Osbourne, usou as redes sociais na quinta-
feira (2) para negar que o pai estaria “à beira da morte”. Na publicação, a 
cantora disse que passou o primeiro dia de 2020 junto com o pai, desmentindo 
rumores que surgiram no dia anterior. Ao longo de 2019, Ozzy teve diversos 
problemas de saúde, que levaram ao adiamento de sua turnê solo pela Europa.
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Cultura

TEATRO MUNICIPAL

Alic divulga balanço 
cultural de 2019
Associação promoveu mais de 70 espetáculos ao longo do último ano

Flávia Placideli

A Alic (Associação Lençoen-
se de Incentivo à Cultura) 
divulgou nesta semana um 

relatório com o balanço das ativi-
dades promovidas durante o ano 
de 2019 no Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti. De acordo com o 
documento, foram desenvolvidas 
73 apresentações entre espetácu-

los teatrais, shows musicais, con-
tações de histórias, visitas técnicas 
e atividades extras não contem-
pladas inicialmente pelo projeto.

“Realizamos mais do que 
nosso plano para 2019 previa, 
graças ao apoio de nossos patro-
cinadores, que são Lwart, Bra-
cell, Zilor, Duratex e Frigol”, 
relata João Carlos Lorenzetti, 
presidente da Alic, que também 

SUCESSO - Musical Aparecida, apresentado em outubro, foi um dos mais elogiados da programação de 2019

OPORTUNIDADE

Casa da Cultura oferece mais de 600 vagas para o primeiro semestre
Inscrições começam no dia 3 de fevereiro e seguem até o preenchimento das turmasFlávia Placideli

A Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, em 
Lençóis Paulista, inicia no 

dia 3 de fevereiro, a partir das 
8h, o período de inscrições para 
os cursos oferecidos no primeiro 
semestre deste ano. Ao todo serão 
disponibilizadas 640 vagas em 
mais de 25 cursos nas áreas de 
música, dança, pintura e teatro. 
Todos são gratuitos, mas as vagas 
são limitadas e devem ser preen-

CONFIRA A LISTA DE CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA CULTURA

diz que a receptividade do pú-
blico foi excelente, com lotação 
média de 80%. Todos os espetá-
culos promovidos pela associa-
ção tiveram entrada gratuita. 

“Já temos um projeto aprova-
do para o ano de 2020, e estamos 
na fase de captação de recursos. 
Nosso projeto atinge o valor apro-
ximado de R$ 1,9 milhão. Já te-
mos um bom valor captado, mas 

esperamos atingir a nossa meta e 
continuar oferecendo o melhor ao 
público de Lençóis e região. Não 
nos limitamos a trazer espetáculos 
para o Teatro, mas cuidamos dele 
também”, enfatiza o presidente.

De acordo com a parceria es-
tabelecida com a Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista, além 
de fomentar a cultura através da 
promoção de atrações gratuitas 

que democratizam o acesso à arte, 
a Alic é responsável por investir 
na manutenção interna e externa 
do Teatro Municipal, na aquisição 
de equipamentos e na divulgação 
dos eventos através do site, mídia 
impressa, eletrônica e social.

“Esse projeto da Alic é um 
exemplo do bom aproveitamen-
to da Lei Rouanet. Todos artis-
tas que recebemos elogiam mui-

to, pois não tem em outro lugar 
uma associação que promova 
espetáculos com essa qualidade 
gratuitamente para a comunida-
de. Todos têm a possibilidade 
de ver grandes trabalhos e a do-
ação das empresas é vital para 
esse sucesso e essa transforma-
ção da sociedade”, destaca Nil-
ceu Bernardo, responsável pela 
programação artística.

chidas por ordem de chegada. 
Os cursos oferecidos contam 

com aulas teóricas e práticas 
com professores especializados 
em suas respectivas áreas e aptos 

a desenvolverem atividades vol-
tadas a alunos com necessidades 
especiais e idosos.

A disponibilidade de vagas e a 
faixa etária para cada curso, bem 

como os dias e horários das aulas, 
devem ser consultados diretamen-
te na Casa da Cultura. Para efetuar 
a matrícula os interessados devem 
comparecer ao local munidos do 

Cartão do Cidadão Municipal.
Para se inscrever é necessário 

fazer a doação de dois gibis ou li-
vros infantis (novos ou usados em 
bom estado), que serão doados 

para o acervo da Biblioteca In-
fantil Monteiro Lobato, no Espa-
ço Cultural Cidade do Livro. Para 
os menores de idade é obrigatória 
a presença dos pais ou responsá-
veis no momento da matrícula.

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

Baby class
Ballet
Bateria
Clarinete 
Contrabaixo acústico 

Canto coral
Dança de salão
Flamenco
Flauta transversal
Jazz

Maracatu
Musicalização infantil
Percussão
Piano
Pintura (tela e tecido)

Ritmos 
Sax alto e tenor
Street
Teatro
Teclado

Viola caipira
Viola erudita
Violão MPB
Violoncelo
Violino
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PARA PENSAR
 “A opressão nunca conseguiu 

suprimir nas pessoas o desejo de 
viver em liberdade”,

Dalai Lama

FRASE
 “Apesar de ainda não termos feito o fechamento, 

estimamos que as vendas dessa sexta-feira e sábado 
representem as vendas de todo o mês de janeiro”,

Valéria Brito da Silva, gerente de loja.
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l O que esperar de 2020?

Mais um ano se foi e, como em todo 
início de ciclo, o que predomina é o de-
sejo de que tudo corra bem em 2020. O 
pensamento positivo e o clima de oti-
mismo nem sempre vinga, como já foi 
possível comprovar em anos anterio-
res, nos quais o país foi castigado pela 
crise econômica e, principalmente, pela 

instabilidade política, mas é sempre 
bom acreditar em dias melhores. 

É fato que o atual Governo Fede-
ral nem de longe inspira confiança 
em boa parte da população, mas 
o que vale são os sinais positivos 

que o mercado tem dado nos últi-
mos meses. Bolsonaristas dirão que 
tudo se deve às medidas adotadas 
pelo presidente. Para os que sabem 

que o ‘buraco é bem mais embaixo’ 
isso pouco importa. O que vale é ver as 
coisas caminhando para frente, ainda 
que lentamente.

Também vale lembrar que no âmbito 
municipal, 2020 será marcado por no-
vas disputas pelos cargos no Executivo 
e no Legislativo. Algumas localidades, 
inclusive na região de circulação do Jor-

nal O ECO, devem enfrentar dias tene-
brosos e sombrios nos próximos meses. 
Quem achou que o pleito presidencial e 
as desavenças entre as turmas do “Fora 
PT” e do “Ele não” foram exacerbadas 
que aguarde. Vem muito mais por aí!

É natural que todos se perguntem o 
que é possível esperar de 2020. Como 
a resposta pode não ser tão simples 
como se imagina, o melhor é deixar 
acontecer. Pelo menos no campo eco-
nômico o que se vê adiante é um hori-
zonte promissor, sobretudo em Lençóis 
Paulista, que vai na contramão de mui-
tas cidades, ao encontro de uma reali-
dade jamais vista.

A expectativa é que a geração de 
emprego atinja recordes históricos na 
cidade. Como emprego significa mais 
geração de renda, como renda signi-
fica mais consumo e como consumo 
significa mais emprego e mais renda, o 
momento é propício para os adeptos do 
otimismo. Talvez, o ideal seja não per-
der tempo perguntando o que esperar. 
2020 já chegou. É hora de construir um 
feliz ano novo!
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Construindo uma grande nação

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

Ilustremos uma reflexão com três 
historinhas, a primeira muito conhecida.

– Condenado à morte por corrom-
per a juventude, Sócrates, o filósofo, 
recusou a oferta para fugir de Atenas 
sob o argumento de que seu compro-
misso com a polis não lhe permitia 
transgredir as regras. Os gregos culti-
vavam o respeito à lei.

– Lúcio Júnio Bruto, fundador da Re-
pública Romana, libertou seu povo da 
tirania de Tarquínio, derrubando a mo-
narquia. Mais tarde, executou os pró-
prios filhos por conspirarem contra o 
novo regime. Pregava o poeta Horácio: 
“Doce e digno é morrer pela Pátria”.

– Outro romano, rico e matreiro, 
conta Maquiavel no Livro III sobre os 
discursos de Tito Lívio, deu comida aos 
pobres por ocasião de uma epidemia 
de fome e, por esse ato, foi executado 
por seus concidadãos. O argumento: 
pretendia tornar-se um tirano. Os ro-
manos prezavam mais a liberdade do 
que o bem-estar social.

Desses relatos, emerge a pergun-
ta: qual dos três personagens se sairia 
melhor caso o enredo ocorresse den-
tro do cenário da política contemporâ-
nea? Sem dúvida, o terceiro. Com uma 
diferença: o matreiro político não seria 
executado por alimentar a plebe, mas 
glorificado, mesmo escondendo por 
trás da distribuição de alimentos seu 
projeto de poder.

Essa é a hipótese mais provável, 
pelo menos em nossas plagas de tra-
dição patrimonialista.

A moldura oferece uma leitura de 
dois mundos. O primeiro é regrado por 
princípios e valores, dentre os quais se 
destacam o compromisso com o bem 
comum, a obediência às leis, a defesa 
da moral e da ética. Esse escopo com-
bina com a paradisíaca ilha da Utopia, 
que o inglês Thomas Morus descre-
veu: “uma terra de paz e tranquilidade 
onde os habitantes não têm proprie-
dade individual e absoluta”.

Esse Estado perfeito espelha a ci-
dade divina em contraposição à cida-
de terrestre, esta afinada ao universo 
de Maquiavel, onde “os fins justifi-
cam os meios”. O florentino prega 
a noção de que o povo é dotado de 
razão, sendo capaz de decidir o seu 
destino. Sonha com a liberdade e, 
para conquistá-la, o príncipe deve 
usar os meios necessários. A lógica 
maquiavélica é: ideologias e valores 

morais devem ceder lugar aos instru-
mentos que podem garantir a hege-
monia. Ou, na expressão de Weber, a 
ética da ação deve prevalecer sobre a 
ética da consciência.

O desenho ajuda a entender a qua-
dra político-institucional que vivemos. 
Protagonistas da política, governan-
tes, representantes e até juízes, lutam 
para fazer valer suas demandas. O re-
sultado aparece na multiplicação de 
mazelas e velhos padrões da política.

Afinal, o que se faz necessário para 
que o Brasil, em 2020, comece a for-
talecer seu conceito de Nação? Ten-
temos responder. O primeiro aspecto 
é: democratizar nossa democracia. Ou 
seja, dar vazão ao esforço para expan-
dir a participação do povo no processo 
decisório, visando a aumentar a inclu-
são social, melhorar as condições do 
trabalho, proteger o meio ambiente, 
os direitos humanos e qualificar os 
serviços públicos, a partir das áreas da 
educação, saúde e segurança. 

Urge incrementar nossa democra-
cia participativa, convocando a socie-
dade para formação de um projeto 
nacional, evitando multiplicação de 
pro¬gramas com foco em conveni-
ências eleitoreiras. O Brasil clama por 
planos essenciais, integradores de ne-
cessidades sociais, culturais, geográfi-
cas e econômicas. No lugar de tijolos, 
paredes inteiriças.

E mais: a relação entre os Poderes 
há de ocorrer sob a égide da harmo-
nia, respeito e autonomia, evitando 
tensões. Significa consolidar as fun-
ções do Parlamento, do Judiciário e do 
Executivo, dentro da norma constitu-
cional, fazendo-os respeitar os espa-
ços de cada um. 

Impõe-se valorizar a meritocracia 
e atenuar a carga das indicações as-
sentadas na vida partidária. Significa 
selecionar perfis adequados para as 
estruturas governativas. Aristóteles 
dá uma pista: “Quando diversos toca-
dores de flauta possuem mérito igual, 
não é aos mais nobres que as melho-
res flautas devem ser dadas, pois eles 
não as farão soar melhor; ao mais 
hábil é que deve ser dado o melhor 
instrumento”. Isso é mérito. É claro 
que demandas partidárias devem ser 
contempladas, mas com critério, res-
peitando-se o princípio: partidos que 
ganham devem participar da adminis-
tração.

Por último, a lembrança de que 
uma grande democracia repousa so-
bre uma base de direitos e deveres, de 
ordem e harmonia, de ética e moral.
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O assunto dessa sexta-
-feira (3) foi o ataque norte-
-americano que resultou na 
morte de um dos homens 
mais poderosos do Irã. O ge-
neral Qassem Soleimani, líder 
da Força Al Quds, unidade es-
pecial da Guarda Revolucioná-
ria, foi atingido nesta quinta-
-feira (2) em um bombardeio 
ordenado por Donald Trump, 
em Bagdá, no Iraque. O epi-
sódio marca mais um ca-
pítulo do conflito entre os 
governos dos dois países.

TENSÃO
Em nota, o Pentágono cul-

pou Soleimani por mortes de 
americanos e afirmou que o 
objetivo foi deter planos de 
futuros ataques iranianos. No 
Oriente Médio, porém, o que 
se fala é em vingança. O cli-
ma ficou tão tenso que a em-
baixada dos Estados Unidos 
em Bagdá emitiu um comu-
nicado para que os cidadãos 
norte-americanos que estão 
no Iraque deixem o país o 
mais rápido possível, por via 
aérea ou terrestre.

QUEM FOI?
Qassem Soleimani tinha 62 

anos e era um alto líder das for-
ças militares iranianas. Herói 
nacional, ele foi o general da 
Força Al Quds, unidade espe-
cial da Guarda Revolucionária, 
um braço paramilitar de elite 
que responde diretamente ao 
aiatolá Ali Khamenei, líder su-
premo do país há 30 anos. So-
leimani era apontado como o 
cérebro por trás da estratégia 
militar e geopolítica do país. 
Muito próximo ao líder supre-
mo, ele sobreviveu a diversas 
tentativas de assassinato nas 
últimas décadas.

MORTOS
Segundo a imprensa in-

ternacional, pelo menos sete 
pessoas teriam morrido no 
ataque. Além de Qassem Solei-
mani, Abu Mahdi al-Muhandis, 
chefe das Forças de Mobiliza-
ção Popular do Iraque (milícia 
apoiada pelo Irã) também foi 
identificado. Entre outros cin-
co mortos está o porta-voz 
das Forças Populares de Mo-

bilização, Mohammed Ridha 
Jabri. O enterro de Soleimani 
e al-Muhandis será hoje (4) e 
tanto o Iraque quanto o Irã de-
cretaram três dias de luto.

ATAQUE
O bombardeio ordenado 

pelo presidente Donald Trump 
teve como alvo um comboio de 
veículos dentro do Aeroporto 
Internacional de Bagdá. A co-
mitiva com Soleimani vinha 
da Síria e deixava o aeroporto 
em dois carros. O ataque acon-
teceu próximo a uma área de 
cargas. O Pentágono não apre-
sentou detalhes sobre a ação, 
mas veículos da imprensa in-
ternacional dizem que mísseis 
teriam sido lançados pelo dro-
ne American MQ-9 Reaper.

SERÁ?
O presidente dos Estados 

Unidos, Donald trump, afir-
mou na tarde de ontem (3) 
que morte do general foi ação 
necessária para “conter o ter-
ror”, e que a intenção do país 
norte-americano não é a de 
começar uma nova guerra no 
Oriente Médio. “Agimos ontem 
à noite para parar uma guer-
ra, não tomamos medidas para 
iniciar uma guerra.”, afirmou 
Trump em seu primeiro pro-
nunciamento sobre a morte do 
general iraniano.

VINGANÇA 1
Já o líder supremo do Irã, o 

aiatolá Ali Khamenei, escre-
veu em seu Twitter: “O mar-
tírio é a recompensa por seu 
trabalho incansável duran-
te todos estes anos (....) Se 
Deus quiser, sua obra e seu 
caminho não vão parar aqui 
e uma vingança implacável 
espera os criminosos que en-
cheram as mãos com seu san-
gue e a de outros mártires”.

VINGANÇA 2
O presidente iraniano, Has-

san Rouhani, disse que agora 
o país estará mais determina-
do a resistir aos EUA e prevê 
vingança. “Não há nenhuma 
dúvida de que a grande nação 
do Irã e outras nações livres 
da região se vingarão por este 
crime horrível dos criminosos 
Estados Unidos.”

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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SOLTO
Na quinta-feira (2), a Polícia Militar de Lençóis Paulista conduziu até a 
Delegacia da Polícia Civil um homem de 39 anos que estava foragido da 
justiça. J.I.R.M. foi encontrado no Centro e responde por diversos delitos. 
A equipe, ao consultar o sistema, verificou que o mandado de prisão era 
para ser cumprido em regime aberto, e liberou o indivíduo posteriormente.
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Polícia

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26

Email: visaareiopolis@yahoo.com.br
Areiópolis - SP

1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPO-
LIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS - SAMU DE AREIÓPOLIS
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 1811
CEVS: 350360401-862-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVIANE APARECIDA FERREIRA
CPF: 29439993855
DATA DE VALIDADE: 03/12/2020

RAZÃO SOCIAL: ERICA CASSIANA DA COSTA
END: RUA CANUTO HELENE,100
CEVS: 350360401-865-000011-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICA CASSIANA DA COSTA
CPF: 33261718897
DATA DE VALIDADE: 23/08/2020

RAZÃO SOCIAL: CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
END: GIACOMO BAILO, 528
CEVS: 350360401-559-000038-1-6
END: RUA JOÃO JOSÉ SERGIO, 276
CEVS: 350360401-559-000039-1-3 
END: RUA JOÃO JOSÉ SERGIO, 246
CEVS: 350360401-559-000042-1-9
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 2021
CEVS: 350360401-559-000029-1-7
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 2025
CEVS: 350360401-559-000002-1-3
END: RUA JOSÉ BENEDETE, 30
CEVS: 350360401-559-000041-1-1
END: RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 146
CEVS: 350360401-559-000016-1-9
END: RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 146 F
CEVS: 350360401-559-000016-1-9
END: RUA VICENTE RENDA, 04
CEVS: 350360401-559-000009-1-4
END: RUA CEL FRANCISCO RODRIGUES, 421
CEVS: 350360401-559-000001-1-6
END: RUA FRANCISCO DOS ANJOS LOPES, 240
CEVS: 350360401-559-000040-1-4
END: RUA VEREADOR ABILIO LOURENÇO BLANCO, 40
CEVS: 350360401-559-000050-1-0
END: RUA IZALTINO FRANCISCO DOS SANTOS, 299
CEVS: 350360401-559-000045-1-0
END: RUA ANTONI GONÇALVES DA SILVA, 326
CEVS: 350360401-559-000046-1-8
END: RUA JOÃO ABILIO GOMES, 3328
CEVS: 350360401-559-000044-1-3
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 587
CEVS: 350360401-559-000055-1-7
END: RUA OLIMPIO R. DA SILVA, 210
CEVS: 350360401-559-000051-1-8
END: RUA OLIMPIO R. DA SILVA, 160
CEVS: 350360401-559-000052-1-5
END: RUA JOSÉ BENEDETE, 165
CEVS: 350360401-559-000054-1-0
END: NICOLA EGÍDIO, 55
CEVS: 350360401-559-000053-1-2
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 146
CEVS: 350360401-559-000048-1-2
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 100
CEVS: 350360401-559-000049-1-0
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 100 CASA C
CEVS: 350360401-559-000047-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARILIA DONATO MAZIERO

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

2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE 
AREIÓPOLIS CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: LUZINETE P. DA SILVA ACIELLI ME
END: PEDRO PUPO DA SILVEIRA, 125
CEVS: 350360401-471-000020-1-1

3 - CONCEDENDO LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO:
Nº LTA: 002/2019 - retificação de LTA 001/2019
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS
NOME FANTASIA: EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSO TETO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: PAULA ALENCAR 

AUGUSTO
CREA: 5069827420

04 - COMUNICADO
Em cumprimento ao disposto no Art.142 da Lei Estadual 10.083/98, O 

Setor de Vigilância Sanitária Municipal de Areiópolis, torna público após 
decisão definitiva a PENALIDADE imposta em Processo Administrativo 
Sanitário referente ao AIF nº 006 de 05/09/2019. Processo nº:189/2019

Autuado: Vera Porto de Novaes
CPF: 009.551.015-06
Localidade: Rua Francisco Inácio Leite, nº 125 - Mario Covas - Areiópolis/SP
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 006 de 24/09/2019 no 

valor de R$500,00(quinhentos reais). Notificação Recolhimento de Multa nº 
001 de 17/10/2019 - Prazo 30(trinta) dias a partir da ciência. Multa não recol-
hida no prazo legal. Encaminhe-se para inscrição do débito em divida ativa.

AREIÓPOLIS, 03 DE JANEIRO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Flávia Placideli

Na quarta-feira (1), a Po-
lícia Militar registrou 
uma ocorrência de 

agressão no Centro de Len-
çóis Paulista. Um homem de 
33 anos foi preso e indiciado 
pelo crime de lesão corpo-
ral e violência doméstica, 
amparado pela Lei Maria da 
Penha. A vítima, que estava 
na presença dos filhos, foi 
encaminhada à UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento) 
com hematomas no rosto e 
lesão na região do tórax.

MARIA DA PENHA

DROGA

TRÂNSITO

Homem agride companheira 
e é preso em flagrante 
Ocorrência foi 
registrada no 
primeiro dia do ano 
em Lençóis Paulista

Após a colisão, vítima foi encaminhada à UPA com ferimentos leves Na tarde da quinta-feira 
(2), um carro e uma moto-
cicleta se envolveram em 
um acidente no Centro de 
Lençóis Paulista. A colisão 
aconteceu no cruzamento 
das ruas Pedro Natálio Lo-
renzetti e José do Patrocínio. 
Com o impacto, o motoci-
clista e passageiro que esta-
vam na moto precisaram ser 
socorridos à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

De acordo com as in-

formações registradas no 
Boletim de Ocorrência, 
o condutor do carro, um 
Toyota/Corolla, alegou que 
trafegava pela Rua Pedro Na-
tálio Lorenzetti, quando, no 
cruzamento com a Rua José 
do Patrocínio, visualizou que 
não vinha nenhum veículo e 
prosseguiu, mas colidiu com 
a moto, uma Honda/CG 160.

Em sua versão, o moto-
ciclista relatou à equipe que 
transitava pela Rua José do 

Patrocínio quando, na altura 
do referido cruzamento, teve 
a frente cortada pelo carro. 
Motociclista e passageiro 
foram socorridos por uma 
equipe de resgate do Corpo 
de Bombeiros e encaminha-
dos à UPA com lesões leves.

Os documentos de am-
bos os veículos, assim como 
dos condutores, estavam 
em ordem. As partes foram 
orientadas e liberadas ao fi-
nal da ocorrência.

TRÁFICO - Jovem de 20 anos foi preso durante patrulhamento de rotina

tares se depararam com uma 
mulher de 29 anos com diver-
sos hematomas no rosto e uma 
lesão na região do tórax.

A vítima, que estava acom-
panhada por duas crianças que 
não tiveram as idades divulga-
das, estava sendo socorrida por 
outra viatura para ser encami-
nhada à UPA, onde recebeu 
cuidados médicos. As crianças 
também passaram por atendi-
mento, mas não foram consta-
tadas quaisquer lesões.

O autor da agressão, com-
panheiro da vítima, foi enca-
minhado à Delegacia da Polícia 
Civil, onde a autoridade de 
plantão ratificou a prisão em 
flagrante por lesão corporal e 
violência doméstica. Antes de 
ser preso, o homem, que tam-
bém possuía algumas lesões, 
foi encaminhado à UPA.

Na madrugada da quin-
ta-feira (2), outra ocorrência 
de agressão entre um casal, 
ocorrida no Jardim Prín-
cipe, em Lençóis Paulista, 
resultou na prisão de um in-
divíduo foragido da Justiça.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, uma equipe da 
Polícia Militar foi solicitada 
via Copom (Centro de Ope-
rações) por conta de uma 

briga entre um casal, mas, 
chegando no local, cons-
tatou que o homem envol-
vido era foragido (o crime 
não foi informado). 

Diante disso, L.C.P., de 
47 anos, foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil, 
onde a autoridade de plantão 
cumpriu a ordem judicial, 
deixando o indivíduo preso, 
à disposição da Justiça. 

Foragido se envolve em 
briga e acaba detido

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada 

por volta das 23h para atender 
uma ocorrência de agressão. 
No local informado, os mili-

Jovem de 20 anos é autuado 
por tráfico no Jardim Ibaté
Polícia Militar apreendeu 24 eppendorfs de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro

Flávia Placideli

Na madrugada dessa 
sexta-feira (3), a Polícia 
Militar registrou uma 

ocorrência de tráfico de entor-
pecentes no Jardim Ibaté, em 
Lençóis Paulista. Um jovem de 
20 anos, morador do Jardim 
Monte Azul, confessou o crime 
e foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde ficou 
preso à disposição da Justiça.

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-
cia, o flagrante aconteceu por 
volta das 2h, na Rua Lázaro 
Benedito de Camargo, no Jar-
dim Ibaté, quando uma equipe 
de policiais que realizava pa-
trulhamento de rotina no local 
avistou D.C.S.P., de 20 anos, 
em atitude suspeita próximo a 
um caminhão.

Abordado pela equipe, 
o mesmo relatou que estava 
desempregado e que por isso 
estava praticando o comércio 
ilegal de drogas no bairro. 

Com ele foram apreendidos 
24 eppendorfs de cocaína, 
uma balança de precisão e 
mais R$ 8 em espécie. 

Diante disso, ele foi enca-
minhado à Delegacia da Polí-
cia Civil, onde o delegado de 
plantão, após tomar conheci-

mento dos fatos, ratificou o 
flagrante pelo crime de tráfico 
de entorpecentes, deixando-o 
preso, à disposição da Justiça.

Flávia Placideli

Na manhã dessa sexta-feira 
(3), a Polícia Militar re-
gistrou um acidente de 

trânsito com vítima no Centro 
de Lençóis Paulista. Um moto-
ciclista, ao tentar realizar uma 
manobra para desviar de um 
ônibus de transporte coletivo, 
acabou se desequilibrando e 
caindo no asfalto. Ele foi enca-

minhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) com feri-
mentos leves.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, por volta das 
9h, um motociclista que con-
duzia uma Honda/Twister pela 
Rua Luiz Vaz Pinto se deparou 
com um ônibus ao tentar cru-
zar a Rua Ana Maria Machado 
e tentou realizar uma manobra 
para não colidir contra o veí-

culo, mas acabou se desequili-
brando e caindo.

As circunstâncias do aci-
dente foram confirmadas tan-
to pelo condutor do ônibus, 
quanto pelo motociclista, que 
deu sua versão aos policiais na 
UPA, para onde foi encaminha-
do com ferimentos leves para 
receber atendimento médico. 
As partes foram orientadas e 
liberadas em seguida.

Carro e moto se envolvem em acidente no CentroMotociclista se fere ao desviar de ônibus
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QUEDA
A balança comercial brasileira teve, em 2019, o menor superávit desde 2015. O 
saldo ficou positivo em US$ 46,674 bilhões, 19,6% abaixo do registrado em 2018. 
Segundo o Ministério da Economia, o resultado é explicado pelas quedas tanto no 
valor das exportações quanto das importações. No caso das exportações, a redução 
foi puxada pelo menor valor de vendas externas de produtos manufaturados.
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Economia

DATA: 27/12/2019 a 3/1/2020

Obituário
José Renato Gomes faleceu na sexta-feira (3) aos 67 anos em Lençóis Paulista
Ondina Meira da Rosa faleceu na sexta-feira (3) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Antonio Barbosa faleceu na quinta-feira (2) aos 77 anos em Lençóis Paulista
José Kuchausky faleceu na quinta-feira (2) aos 85 anos em Bauru
Edemundo Valentin Rossini faleceu na quarta-feira (1) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Emily Isadora Stati faleceu na terça-feira (31) aos 4 dias em Lençóis Paulista
Donarthe Ramponi faleceu na terça-feira (31) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Maria José Vieira de Camargo faleceu na terça-feira (31) aos 92 anos em Lençóis Paulista
José Alfredo da Silva faleceu no domingo (29) aos 54 anos em Lençóis Paulista
Manoel Lino de Oliveira faleceu no domingo (29) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Doralice Maria de Jesus Lima faleceu no sábado (28) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Mathilde Migorança Ignácio faleceu no sábado (28) aos 83 anos em São Manuel
Antonio Francisco Bueno faleceu na sexta-feira (27) aos 78 anos em Macatuba

COMÉRCIO CALENDÁRIO

RENDA

Tradicionais liquidações 
movimentam varejo
em Lençóis Paulista
Lojas de diversos segmentos estão com produtos com até 70% de desconto

Flávia Placideli

Para quem está com dinhei-
ro no bolso neste começo 
de ano, é hora de aprovei-

tar. Nas principais lojas de Len-
çóis Paulista, a temporada é de 
liquidação, com descontos de 
até 70% em alguns setores. Des-
de ontem (3), estabelecimentos 
da Rua Quinze de Novembro, no 
Centro, já registram grande flu-
xo de consumidores em busca 
de promoções de móveis, eletro-
domésticos, roupas e calçados.

Os lojistas garantem que 
os descontos estão valendo a 
pena. “A loja abriu às 6h. Já é 
uma promoção que os clientes 
passam o ano todo esperando. 
Alguns chegam de madrugada 
para garantir as compras. São 
27 anos de tradição. Os descon-
tos vão até 70% em produtos 
do mostruário. E para quem 
não conseguiu vir até a loja, as 

promoções continuam neste sá-
bado (4) em alguns produtos”, 
diz a gerente de vendas, Valéria 
Brito da Silva.

O impacto das liquidações 
de início de ano é bem signifi-
cativo para as lojas do segmento 

Elton Laud

Ao contrário do ano pas-
sado, em que boa parte 
dos feriados e pontos fa-

cultativos acabou coincidindo 
com sábados e domingos, 2020 
será propício para as chamadas 
pontes, já que a maioria das 
datas comemorativas oficiais 
cai em dias úteis da semana, 
principalmente às segundas e 
sextas-feiras.

No ano passado, apenas 
cinco datas possibilitaram 
emendas para feriados prolon-
gados: Carnaval (2 a 6 de mar-
ço), Paixão de Cristo (19 a 21 
de abril), Corpus Christi (20 a 
23 de junho), Revolução Cons-
titucionalista (6 a 9 de julho) e 
Proclamação da República (15 a 
17 de novembro).

Neste ano, apenas a Pro-
clamação da República (15 de 
novembro) coincide com um 
domingo. Considerando os fe-
riados municipais do Aniver-
sário de Lençóis Paulista (28 de 
abril) e do Dia de Nossa Senho-
ra da Piedade (15 de setembro), 
12 datas permitem ampliar os 
dias de folga, mais do que o do-
bro de 2019.

Se para os trabalhadores 
os feriados prolongados são si-
nônimo de descanso, o varejo 
avalia que o calendário deve 
resultar em prejuízo. Segundo 
estimativa da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomércio) de São 
Paulo, o impacto decorrente da 
perda com vendas deve ser de 
R$ 11 milhões.

Para o presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista), José 
Antonio Silva, o Neno, a quan-
tidade de feriados em dias úteis 
também deve ser sentida pelo 
comércio de Lençóis Paulista, 
no entanto, o setor se articula 
para que a redução nas vendas 
não seja tão significativa.

“Os feriados sempre im-
pactam de forma negativa no 
comércio. Porém, eles são uma 
realidade. O correto é que o em-
presário pense em ações para 
compensar as perdas decorren-

Elton Laud

O salário mínimo foi reajus-
tado de R$ 998 para R$ 1.039, 
superando a previsão inicial, 
que era de R$ 1.031. O anúncio 
foi feito na última terça-feira 
(31), em edição extraordiná-
ria do Diário Oficial da União 
(DOU), que publicou a Medi-
da Provisória (MP) 916/2019, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O valor, utilizado 
como base para pagamento de 
aposentadoria, abono salarial 
e seguro-desemprego, passou a 
vigorar na quarta-feira (1).

O reajuste do salário míni-
mo foi de 4,1%, que correspon-
de ao acumulado da inflação de 
2019, de acordo com o Índice 
Nacional do Preços ao Consu-
midor (INPC), apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 

VEJA A LISTA DE 
FERIADOS E PONTOS 
FACULTATIVOS
DE 2020

1 DE JANEIRO (QUARTA-
FEIRA) - Confraternização 
Universal (feriado)

24 DE FEVEREIRO 
(SEGUNDA-FEIRA) - Carnaval 
(ponto facultativo)

25 DE FEVEREIRO (TERÇA-
FEIRA) - Carnaval (ponto 
facultativo)

26 DE FEVEREIRO (QUARTA-
FEIRA) - Quarta-Feira de Cinzas 
(ponto facultativo até às 14h)

10 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) 
Paixão de Cristo (feriado)

21 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) 
Tiradentes (feriado)

28 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) 
Aniversário de Lençóis Paulista 
(feriado municipal)

1 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) 
Dia Mundial do Trabalho 
(feriado)

11 DE JUNHO (QUINTA-
FEIRA) - Corpus Christi (ponto 
facultativo)

9 DE JULHO (QUINTA-FEIRA) 
Revolução Constitucionalista de 
1932 (feriado estadual)

7 DE SETEMBRO 
(SEGUNDA-FEIRA) 
Independência do Brasil 
(feriado)

15 DE SETEMBRO (TERÇA-
FEIRA) - Dia de Nossa Senhora 
da Piedade (feriado municipal)

12 DE OUTUBRO (SEGUNDA-
FEIRA) - Dia de Nossa Senhora 
Aparecida (feriado)

2 DE NOVEMBRO 
(SEGUNDA-FEIRA) - Dia de 
Finados (feriado)

15 DE NOVEMBRO 
(DOMINGO) - Proclamação da 
República (feriado)

25 DE DEZEMBRO (SEXTA-
FEIRA) - Natal (feriado)

Ano terá mais feriados prolongados
Varejo estima que impacto decorrente da 
perda com vendas deve ser de R$ 11 milhões

tes dos feriados prolongados, 
seja com promoções para ante-
cipar as vendas ou ações poste-
riores para recompor o fluxo de 
vendas”, completa.

de móveis e eletrodomésticos. 
“Nosso faturamento só tem cres-
cido ano após ano, pois a em-
presa ganha credibilidade por 
oferecer aos clientes promoções 
de verdade. O fluxo de clientes 
foi constante durante o dia todo 
e, apesar de ainda não termos 
feito o fechamento, estimamos 
que as vendas dessa sexta-feira 
e sábado representem as vendas 
de todo o mês de janeiro”, acres-
centa a gerente Valéria.

Outros profissionais que tra-
balham no comércio se mostram 
otimistas com as vendas e o au-
mento do faturamento, já que, 
em muitos casos, os resultados 
do período chegam a superar as 
registradas em dezembro. Para 
a gerente Paula Santos, o movi-
mento registrado nesta sexta-feira 
é sinal de que o ano para as ven-
das começou positivo.

“Para a gente que trabalha 
no comércio, o período entre o 
final e início de ano é o melhor, 
pois tem muita gente que deixa 
para comprar os presentes ago-
ra e já aproveita para levar algo 

para si mesmo, já que os des-
contos são bem atraentes. Aqui 
mesmo, os produtos seleciona-
dos em roupas e calçados che-
gam a 40%. Então, para nós que 
trabalhamos na área de vendas, 
o período é otimista”, destaca.

Para quem ainda não teve a 
oportunidade de ir até o Cen-
tro, a liquidação de verão deve 
permanecer ao longo de todo o 
mês de janeiro. Como constata-
do, a expectativa é de aqueci-
mento na economia local e que 
os estabelecimentos fechem o 
primeiro mês do calendário 
com saldo positivo.

A expectativa é muito boa. 
O brasileiro está tomando gosto 
pelas liquidações de começo de 
ano, com o lençoense não é di-
ferente. O comerciante precisa 
vender e reduzir seu estoque 
e o consumidor aproveita para 
comprar produtos com preços 
muito abaixo do comum”, re-
lata o presidente da Acilpa (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), José Anto-
nio Silva, o Neno.

CASA CHEIA - Liquidações atraem consumidores à lojas do Centro de Lençóis Paulista

MÍNIMO - Mesmo ultrapassando pela primeira vez a barreira dos
R$ 1 mil, salário ainda está bem abaixo do considerado ideal pelo Dieese

Governo Federal eleva salário mínimo para R$ 1.039
Reajuste de 4,1% acompanha previsão da inflação medida pelo IBGE

e Estatística (IBGE). A previsão 
inicial de aumento, contempla-
da pela Lei Orçamentária Anual 
(LOA) aprovada pelo Congresso 
Nacional, era de 3,3%, mas 
houve uma revisão devido à 
nova projeção inflacionária di-
vulgada pelo Instituto.

Segundo nota encaminha-
da à imprensa pelo Ministério 
da Economia, o fator determi-
nante para a mudança foi o 
aumento do valor da carne, que 
pressionou o crescimento geral 
nos preços no final do ano, am-
pliando o percentual de infla-

ção calculado. A pasta estima 
que, com isso, o impacto nas 
despesas do Governo Federal 
seja de R$ 2,8 bilhões a mais do 
que o previsto, o que obrigará 
ajustes no orçamento para não 
comprometer o teto de gastos.

É a primeira vez que o salá-
rio mínimo ultrapassa os qua-
tro dígitos desde o início do 
Plano Real, em 1994. O valor 
começou fixado em R$ 64,79 
e foi subindo gradativamente, 
atingindo R$ 151, em 2000, e 
R$ 510, em 2010. Apesar do 
avanço, estimativa mais recen-
te do Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), di-
vulgada em dezembro, aponta 
que para suprir as necessida-
des de uma família de quatro 
pessoas, o salário ideal seria de 
R$ R$ 4.021,39.
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MANTOS
O site Classic Football Shirts, especializado em camisas de futebol, divulgou uma 
lista com o Top 20 dos uniformes dos últimos dez anos. A campeã foi a camisa 
titular da Nigéria preparada para a Copa do Mundo de 2018. Entre os brasileiros 
o Corinthians foi o melhor colocado, fi cando na oitava colocação com o terceiro 
uniforme lançado em outubro de 2018 em homenagem a Ayrton Senna.
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Esporte

CICLISMO

FUTEBOL

Lençoense supera marca de 150 
mil quilômetros de pedalada

Federação divulga 
tabela do Paulistão

Com 76 anos de idade, Professor Geraldo já percorreu 
quase o equivalente a quatro voltas no planeta

Competição começa no dia 22; atual campeão, Corinthians 
estreia no dia 23 contra o Botafogo de Ribeirão Preto

Elton Laud

Inspiração talvez seja a pala-
vra que melhor defina a tra-
jetória de Geraldo Augusto 

da Silva, mais conhecido como 
Professor Geraldo. Apaixonado 
pelo ciclismo, o esportista de 
76 anos atingiu recentemente 
um feito digno de reconheci-
mento, completando a incrível 
marca de 150 mil quilômetros 
de pedalada, distância equiva-
lente a quase quatro voltas ao 
redor do planeta, que tem apro-
ximadamente 40 mil quilôme-
tros de circunferência.

Nascido na cidade de Santo 
Anastácio, perto da divisa de 
São Paulo com o Mato Grosso 
do Sul, seo Geraldo chegou a 
Lençóis Paulista há 34 anos, 
depois de passar breves pe-
ríodos em outras localidades 
paulistas. Formado em Peda-

Elton Laud

A FPF (Federação Paulista 
de Futebol) divulgou no 
último dia 26 de dezem-

bro a tabela da primeira fase 
do Campeonato Paulista de 
Futebol. A competição tem 
início previsto para o dia 22 
deste mês. A etapa classifica-
tória segue até o dia 1 de abril. 
Já a decisão está programada 
para o dia 26 do mesmo mês. 
Como nas últimas edições, o 
Paulistão 2020 conta com 16 
equipes divididas em quatro 
grupos de quatro.

O Grupo A conta com San-
tos, Água Santa (Diadema), 
Oeste (Itápolis) e Ponte Preta 

PAIXÃO PELO ESPORTE - Professor Geraldo começou a se dedicar 
ao ciclismo após a aposentadoria e já percorreu 150 mil quilômetros

TIMÃO - Atual campeão é o Corinthians, que na final de 2019 derrotou o São Paulo por 2 a 1 no placar agregado
(Campinas). O Grupo B tem 
Palmeiras, Botafogo (Ribeirão 
Preto), Novorizontino (Novo 
Horizonte) e Santo André (San-
to André). O Grupo C é com-
posto por São Paulo, Interna-
cional (Limeira), Ituano (Itu) e 
Mirassol (Mirassol). O Grupo 
D reúne Corinthians, Red Bull 
Bragantino (Bragança Paulis-
ta), Ferroviária (Araraquara) e 
Guarani (Campinas).

Na primeira fase, os times 
enfrentam os adversários das 
outras chaves. Os dois piores 
na classificação geral serão 
rebaixados e darão lugar a 
campeão e vice da Série A2. 
Já os dois melhores de cada 
grupo avançam e duelam em 

confrontos mata-mata nas 
quartas de final (1º A x 2º 
A; 1º B x 2º B; 1º C x 2º C; 
1º D x 2º D), que já contarão 
com o árbitro de vídeo para 
auxiliar nos lances polêmicos 
dos jogos.

De acordo com o regula-
mento, na semifinal os dois 
times com as melhores cam-
panhas na classificação geral 
pegam os dois com as piores 
campanhas (1º x 4º; 2º x 3º). 
Os vencedores se enfrentam em 
jogos de ida e volta na grande 
decisão, que vale prêmio de R$ 
5 milhões para o campeão. O 
atual detentor da taça é o Co-
rinthians, que na final do ano 
passado superou o São Paulo 

gogia, Estudos Sociais e Admi-
nistração, dedicou a vida toda 
ao magistério, primeiro como 
professor primário, depois 
como diretor de escola, ativi-
dade que exerceu até 2005, a 
maior parte do tempo na esco-
la Esperança de Oliveira.

Esbanjando disposição, 
energia e vitalidade, Professor 
Geraldo conta que sempre es-
teve ligado ao esporte. Praticou 
diversas modalidades, como 
atletismo e futebol, mas foi no 
ciclismo que descobriu sua ver-
dadeira paixão. Começou a se 
dedicar às pedaladas assim que 
se mudou para Lençóis Paulis-
ta, em 1985, mas foi apenas de-
pois da merecida aposentado-
ria, em 2005, que as aventuras 
sobre duas rodas começaram a 
ter mais espaço em sua rotina.

“No início não tinha nenhu-
ma grande pretensão, pedala-

va porque gostava e me sentia 
muito bem. Comecei a marcar 
a quilometragem em 22 de ja-
neiro de 2007, depois tudo aca-
bou se tornando uma obsessão. 
Minha meta era chegar aos 75 
anos com o dobro de quilome-
tragem (em milhares) pedalada. 
Consegui cumprir no último 
dia, porque completei 150 mil 
quilômetros no dia 4 de dezem-
bro e fiz 76 anos no dia 5”, co-
menta o esportista.

Em quase 13 anos de aven-
turas, seo Geraldo explorou 
praticamente todas as trilhas, 
estradas e vicinais de Lençóis 
Paulista e região, mas também 
desbravou outros territórios. A 
viagem mais longa que já fez 
teve como destino São Paulo, 
capital. No percurso, feito em 
dois dias com uma parada na 
cidade de Boituva, o esportista 
chegou a pedalar 182 quilôme-

tros em um único dia. Outra 
jornada marcante foi no Circui-
to do Vale Europeu, em Santa 
Catarina, no qual pedalou 320 
quilômetros em oito dias.

Um desafio que não termi-
nou como o planejado foi a ten-
tativa de ir pedalando até sua 
cidade natal. Na tentativa, feita 
em 2014, seo Geraldo, acom-
panhado por outros ciclistas, 
pretendia concluir o percurso 

de 380 quilômetros em três 
dias, mas acabou se acidentan-
do e fraturando o pulso perto 
da cidade de Marília, antes da 
metade. “Infelizmente, tive que 
terminar o trajeto de carro, mas 
meus amigos acabaram indo até 
o final. Talvez um dia eu tente 
novamente”, destaca.

Idealizador do Dia do Ci-
clista Lençoense, instituído pela 
Lei Municipal 4.254/2011, seo 

Geraldo também é o criador 
do grupo Vaidoso, formado por 
ciclistas que já estão na tercei-
ra idade e que, como ele, nem 
pensam em ficar parados. “O 
esporte faz bem para a mente, 
para a alma e para o corpo. Não 
adianta ficar em casa assistindo 
televisão. Me sinto muito bem, 
com a saúde em dia. Enquanto 
tiver condições vou continuar 
pedalando”, finaliza.

GRUPO A

Água Santa

Oeste

Ponte Preta

Santos

GRUPO B

Botafogo

Novorizontino

Palmeiras

Santo André

GRUPO C

Inter de Limeira

Ituano

Mirassol

São Paulo

GRUPO D

Corinthians

Ferroviária

Guarani

Red Bull Bragantino

por 2 a 1 no placar agregado.
A partida inaugural aconte-

ce no dia 22, quarta-feira, às 
17h, em Novo Horizonte, onde 
o Novorizontino recebe o Oes-

te. No mesmo dia, o Palmeiras 
encara o Ituano às 19h15, em 
Itu. Já o São Paulo pega o Água 
Santa às 21h30, no Morumbi. 
Na quinta-feira (23), às 19h15, 

na Vila Belmiro, o Santos due-
la com o Red Bull Bragantino. 
Às 21h30, na Arena Itaquera, o 
Corinthians mede forças com 
o Botafogo.

BASQUETE

LBC premia destaques da temporada regional
MVP 2019 
conta com sete 
lençoenses na lista

Elton Laud

A LBC (Liga de Basquete 
do Centro-Oeste Paulis-
ta) divulgou no último 

dia 24 de dezembro, véspera 
de Natal, a lista do MVP 2019, 
com os atletas e técnicos que 
mais se destacaram na tempo-
rada passada. Lençóis Paulis-
ta marcou presença com sete 
premiados, sendo cinco no 

DESTAQUE - Equipe sub-13 
masculina da Alba emplacou 
três premiados no MVP 2019

da Silva (Cestinha) e Guilher-
me Olavo Granado Souza (Se-
leção de Ouro).

Os outros dois prêmios 
do masculino ficaram com os 
atletas Kaique Pereira, Ces-
tinha da categoria sub-15, e 
Vitor Hugo Olímpio Pereira, 
Cestinha da categoria sub-
12. No feminino, os troféus 
foram para as atletas Marina 
Victória da Costa Ferreira, 
escolhida para a Seleção de 
Ouro da categoria sub-17, e 
Camila Fischer Oliveira, que 
integrou a Seleção de Ouro da 
categoria sub-11.

masculino e dois no feminino.
No masculino, o destaque 

foi a equipe sub-13 da Alba 

(Associação Lençoense de Bas-
quetebol), que pela campanha 
que resultou no título da cate-

goria, após vitória de 58 a 47 
sobre a representação da Luso/
Bauru, emplacou três premia-

ções: Leonardo Henrique de 
Oliveira (Melhor Técnico), 
Paulo André Cardoso Pereira 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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HABITAÇÃO
Borebi completa 30 anos de emancipação político-administrativa na próxima quinta-feira 
(9) e parte da população deve comemorar muito a data, que também será marcada 
pelo sorteio de 58 casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano). O sorteio acontece a partir das 8h, no Centro de Convivência do Idoso. Todos os 
inscritos devem comparecer ao local com a senha recebida no ato de inscrição.
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Regional

EMPREGO

Prefeitura de Borebi 
abre concurso para 
cinco cargos

Salários vão de R$ 1.040,93 a R$ 3.338,72; 
taxa de inscrição varia de R$ 25 a R$ 35

Elton Laud

A Prefeitura Municipal da 
vizinha cidade de Bore-
bi abriu no final do ano 

inscrições para concurso pú-
blico para o preenchimento de 
vagas em cinco cargos: agente 
comunitário de saúde, auxiliar 
de dentista, escriturário, fiscal 
de tributos e médico. Os inte-
ressados devem se inscrever até 
às 16h do dia 24 deste mês pelo 
site www.suporterh.net.br. A 
taxa varia de R$ 25 a R$ 35, de-
pendendo da função escolhida.

Para o cargo de médico, 

além do curso Superior em Me-
dicina é exigida especialização 
em Pediatria. Para os demais, 
o nível de escolaridade neces-
sário é o Ensino Médio. Para 
concorrer à vaga de auxiliar de 
dentista também é preciso ter 
curso Técnico da área. Para os 
cargos de escriturário e fiscal 
de tributos é exigido conheci-
mento básico em informática.

Todos os cargos têm uma 
vaga disponível, mas, como o 
concurso tem validade de dois 
anos com possibilidade de pror-
rogação por mais dois, outros 
candidatos aprovados podem ser 

HÁ VAGAS - Interessados em concorrer aos cargos devem se inscrever até o dia 24 deste mês

SERVIÇO MILITAR

Alistamento já pode 
ser feito pela internet
Jovens que completam 18 anos em 2020 têm até o dia 30 de junho

Elton Laud

Jovens do sexo masculi-
no que completam 18 
anos em 2020 já podem 

fazer o alistamento militar 
pela internet. O prazo teve 
início na última quarta-feira 
(1) e segue até o dia 30 de 
junho. Para se alistar, basta 
acessar o site www.alista-
mento.eb.mil.br e preencher 
o formulário. É necessário 
ter em mãos documentos 
pessoais como RG (Registro 
Geral) e CPF (Cadastro de 
Pessoa Física) para valida-
ção dos dados pessoais. O 
procedimento é obrigatório 
e quem descumprir a con-
vocação pode sofrer sansões.

O alistamento também 
pode ser feito diretamente 
nas Juntas de Serviço Militar 
dos respectivos municípios 
a partir da segunda-feira 
(6). Neste caso, é necessá-
rio comparecer aos locais 
portando RG, CPF, compro-
vante de escolaridade, com-
provante de residência em 
nome do requerente, da mãe 
ou do pai. Em Lençóis Pau-

JURAMENTO - Em Lençóis Paulista, cerimônia para a entrega dos 
Certificados de Dispensa de Incorporação acontece no Csec

PEDERNEIRAS

Cadastro para auxílio-transporte 
começa na segunda-feira
Estudantes devem procurar setor de transportes da Secretaria de Cultura

Da Redação

A partir da próxima segun-
da-feira (6), a Secretaria 
de Educação da Prefei-

tura Municipal de Pederneiras 
realiza o cadastro para a emis-
são da carteira de transporte es-
colar municipal e intermunici-
pal para 2020. Os documentos 
devem ser encaminhados pelo 
aluno ou responsável ao Setor 
de Transportes da secretaria, de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h às 17h.

Mesmo o estudante regular 
que já tem a carteirinha deve 
fazer a renovação para continu-
ar utilizando o benefício neste 
ano. Vale lembrar que o cadas-
tramento é válido para estudan-
tes municipais e intermunici-

pais que estudam em Bauru ou 
Jaú. Os estudantes que não con-
feccionarem a carteirinha não 
poderão usufruir do transporte.

O transporte escolar muni-
cipal garante o passe gratuito ao 
aluno dando prioridade àqueles 
que residem em área rural ou na 
área urbana, há um quilômetro 
ou mais de distância da escola 
em que está matriculado, seguin-
do as normas estabelecidas pelo 
Convênio do Transporte Escolar.

Para ter direito ao auxílio-
-transporte intermunicipal, o 
aluno deve residir em Peder-
neiras e estar matriculado em 
curso Superior, Técnico, Ensino 
Médio ou cursinho nas cidades 
vizinhas. É importante que o 
aluno já esteja devidamente 
matriculado e procure o setor 

de transporte da Secretaria de 
Educação portando os docu-
mentos solicitados

Para o transporte munici-
pal é necessária a declaração 
de matrícula escolar, cópia do 
comprovante de residência atu-
alizado no nome do responsável 
do aluno e uma foto 3x4 recen-
te. Para o transporte intermuni-
cipal é requerido cópia do RG 
(Registro Geral), CPF (Cadastro 
de Pessoa Física), comprovante 
de endereço atualizado, com-
provante de matrícula e uma 
foto 3x4 recente.

A Secretaria Municipal de 
Educação de Pederneiras fica 
na Rua Santos Dumont, O-40, 
no Centro. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(14) 3252-3100.

lista, a Junta Militar fica no Cen-
tro de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), na Rua Anita Garibaldi, 
821, no Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3264-1437.

Segundo o Ministério da De-
fesa, os jovens que não cumpri-
rem com a determinação ou que 
se alistarem fora do prazo ficam 
com em débito com o Serviço 
Militar e estão sujeitos ao paga-
mento de multa. Quem estiver 
com a situação pendente sofre 
diversas sanções relacionadas ao 
serviço público, como proibição 
de emissão de documentos, re-
gistros profissionais, matrículas 
em instituições de ensino, par-
ticipação em concursos, entre 

outras coisas.
Após o alistamento, in-

clusive o feito pela internet, 
é necessário efetuar o pa-
gamento de uma taxa, que 
atualmente é de R$ 6,98, 
mas deve ter um reajuste 
nos próximos dias. Todos os 
jovens alistados devem ser 
convocados para realizar o 
juramento à Bandeira antes 
da entrega do Certificado de 
Dispensa de Incorporação, 
já que na cidade ninguém é 
convocado para servir. Em 
Lençóis Paulista, a cerimô-
nia acontece no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Archan-
gelo Brega Primo (Csec).

convocados posteriormente. Os 
salários variam de R$ 1.040,93 
a R$ 3.338,72, com R$ 250,00 
de vale-alimentação. O cargo de 
médico tem carga horária de 20 
horas semanais; os outros quatro 
cumprem jornada de 40 horas.

As provas acontecem no 
dia 2 de fevereiro, em dois pe-
ríodos: das 9h às 12h para os 
cargos de agente comunitário 
de saúde e escriturário, e das 
13h30 às 16h30 para os cargos 
de auxiliar de dentista, fiscal de 
tributos e médico pediatra. A 
provas serão compostas por 40 
questões de múltipla escolha. 
O local será divulgado em data 
posterior no site citado acima, 
onde está disponível o edital 
completo do concurso.

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

A7



DATASUS
O portal do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) está com layout 
diferente, com alterações que trazem mais rapidez e acessibilidade aos gestores, profissionais de 
saúde, pesquisadores, professores, universitários e a população em geral. Uma das novidades é 
a melhor organização dos conteúdos mais acessados na home da página, de forma simples com 
botões de acesso rápido. O portal pode ser acessado pelo endereço: http://datasus.saude.gov.br.
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Saúde

LEVANTAMENTO

Pesquisa vai atualizar a situação 
da saúde bucal dos brasileiros
Consulta pública que define a metodologia do levantamento fica disponível até 17 de janeiro

Da Redação

Como evoluiu a saúde bu-
cal dos brasileiros nos 
últimos 10 anos? Para 

responder a esta questão e sub-
sidiar a formulação e aprimo-
ramento das políticas públicas 
da área, o Ministério da Saúde 
vai realizar a nova edição do le-
vantamento epidemiológico em 
saúde bucal, o SB Brasil 2020. 
O primeiro passo é a consulta 
pública que está aberta para 
avaliação da metodologia a ser 
usada no inquérito. O docu-
mento fica aberto para contri-
buições até 17 de janeiro. As 
sugestões podem ser enviadas 
por meio do formulário eletrô-
nico disponível no endereço: 
https://bit.ly/36mUaQk.

O objetivo da consulta pú-
blica é avaliar a forma como 
será feita a coleta dos dados e 
como os pesquisadores vão exa-
minar a saúde bucal da popula-
ção. O SB Brasil é uma pesqui-
sa de âmbito nacional que vai 
examinar aproximadamente 30 
mil pessoas em suas casas para 
levantar os principais proble-
mas na saúde bucal da popula-
ção brasileira. Esse estudo epi-
demiológico acontece a cada 10 
anos e a instituição responsável 
por executar a edição de 2020 é 
a Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). Os quatro 
grandes levantamentos nacio-
nais (realizados em 1986, 1996, 
2003 e 2010) contribuíram para 
construção da série histórica e 
da base de dados do perfil epi-
demiológico de saúde bucal da 
população brasileira.

A nova edição do SB Brasil 
visa levantar informações para 
qualificar o planejamento de 

PANORAMA - SB Brasil vai examinar aproximadamente 30 mil pessoas para 
levantar os principais problemas na saúde bucal da população brasileira

políticas e programas de pro-
moção, prevenção e assistência 
em saúde bucal. Também será 
uma importante ferramenta 
para analisar as condições atu-
ais de saúde bucal da popula-
ção brasileira, após 14 anos do 
lançamento da Política Nacio-
nal de Saúde Bucal - Programa 
Brasil Sorridente.

O quinto inquérito será 
feito nas capitais de todos os 
estados, no Distrito Federal e 
em cinco municípios do inte-
rior das regiões do Brasil. Os 
pesquisadores vão avaliar as 
pessoas para identificar as con-
dições bucais mais prevalentes 
como a cárie dentária, doenças 
periodontais, necessidade de 
próteses dentárias, condições 
da oclusão, traumatismo den-
tário e o impacto dessas con-

dições na qualidade de vida, 
entre outros aspectos.

DIAGNÓSTICO DE
SAÚDE BUCAL

Com esse quinto inquérito 
será possível qualificar o pro-
grama Brasil Sorridente, possi-
bilitando verificar tendências, 
planejar e avaliar os serviços 
de saúde no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O 
primeiro inquérito nacional, 
realizado em 16 capitais em 
1986, apontou um índice de 
cárie, aos 12 anos de idade, de 
6,7, ou seja, aproximadamen-
te sete dentes afetados pela 
doença, sendo a maioria des-
tes ainda sem tratamento. Os 
dados foram obtidos através 
do Índice CPO, que avalia a 
situação dos dentes cariados, 

perdidos ou obturados.
Em 2003 foi realizado o 

primeiro levantamento de saú-
de bucal que incluiu, além de 
todas as 27 capitais, os municí-
pios do interior das cinco regi-
ões, pesquisa que ficou conhe-
cida como Projeto SB Brasil 
2003. Naquele estudo, o CPO 
aos 12 anos foi igual a 2,78. Já 
no SB 2010, o CPO aos 12 anos 
ficou em 2,07, corresponden-
do a uma redução de 26% em 
sete anos.

Ainda neste levantamento, 
o Brasil entrou no grupo de 
países com baixa prevalência 
de cárie, segundo o critério da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), na faixa etária de 12 
anos, apresentando um índice 
melhor que a média dos países 
das Américas.

A8
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É tempo de plantar e de colher
Francisco Evangelista, de 80 anos, fala sobre os segredos para a longevidade

Flávia Placideli

Plantar e colher. Uma for-
ma de retratar o hoje 
com o olhar voltado para 

o amanhã. É exatamente des-
se modo que vive o lençoense 
Francisco Evangelista, de 80 
anos. No fundo de seu quintal, 
em uma residência simples no 
Centro de Lençóis Paulista, ele 
planta e acompanha durante 
todo o ano o desenvolvimento 
de seus vegetais, que vão se 
renovando a cada dia, assim 
como sua vontade de viver.

Atualmente, fala-se muito 
sobre os segredos da longevida-
de. Para o idoso, tudo depende 
de um conjunto de fatores, mas 
o importante é estar de bem 

SIMPLICIDADE - Para seo Chico, cuidar da horta no quintal de casa é como uma terapia

com a vida e fazer o que gosta. 
No seu caso, cuidar da planta-
ção é uma forma de terapia e 
também um ritual de todo fim 
e início de ano. “É muito bom 
ter um quintal e cultivar uma 
horta particular. Aqui eu pro-
duzo verduras, frutas e flores 
neste pedaço de terra e, quan-
do não há espaço, nos próprios 
vasos”, conta seo Chico, como 
é conhecido. 

O hábito vem de mais de 

40 anos, quando plantou seu 
primeiro pé de abacaxi. De-
pois de mais de quatro déca-
das, o hobby continua. Após 
o Natal ele planta e aguarda 
de 12 a 13 meses pela colhei-
ta, que rende, em média, de 
oito a dez abacaxis. “Eu adoro 
minha plantação de abacaxis, 
em especial de fazer o acom-
panhamento a cada dia, vendo 
sua evolução, é uma distração. 
Além do passatempo é tam-

bém uma oportunidade para 
exercitar a memória”, conta.

Em pouco mais de 40 me-
tros quadrados de terra tam-
bém estão plantados cana-de-
-açúcar, mandioca, pepino, 
pimenta, gengibre, além de um 
canteiro com couve, cebolinha, 
salsinha e outras variedades de 
verduras e temperos. No espa-
ço também está uma extensa 
parreira de uva da qual, além 
da fruta, são extraídas as folhas 

para a fabricação de vinagre. 
Seo Chico relata que a varie-
dade só não é maior pela limi-
tação do espaço “Se eu tivesse 
um terreno maior eu plantava 
feijão, milho, um pouquinho 
de cada coisa”, acrescenta.

Com uma vida bastante ati-
va, o idoso revela que não se 
ocupa só com o cultivo de seus 
vegetais. Também se dedica à 
carpintaria, profissão que exer-
ceu desde sua juventude. Quan-

do está fora de casa, realizando 
trabalhos na cidade, recebe aju-
da de sua esposa, dona Antônia 
de Lourdes Evangelista, que 
também o auxilia com os cuida-
dos diários no pedaço de terra.

As mãos calejadas revelam 
não apenas o domínio da arte de 
plantar e colher, mas toda a sa-
bedoria adquirida com o passar 
dos anos. Seo Chico é exemplo 
da valorização de uma vida lon-
geva e simples. “Acho que criar 
algo realmente bonito com as 
mãos, fazendo um belo jardim 
ou uma horta cheia de frutas e 
verduras é um dos resultados, 
além de relaxar, traz múltiplas 
vantagens para a minha saúde. 
Vou plantar e colher até o fim 
da minha vida”, finaliza.

RITUAL - Há quatro décadas, idoso planta seus abacaxis depois do Natal para fazer a colheita no ano seguinte

FOTOS: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

VENDE-SE 
PRISMA LTZ 2015, 
prata, único dono, 
79.500km, sem 
detalhes, todas as 
revisões na conces-
sionária. Tratar (14) 
99701-0362”

VENDE-SE 
OU troca, palio 
2009/2010, cor pra-
ta, vidro e travas 
elétricas. Tratar 
(14) 99769-4064

VENDE-SE CIVIC 
1.8, modelo LXL, 
ano 2011, auto-
mático, top, para 
pessoas exigentes, 
com 118 mil km, 
valor 40 mil, aceito 
terreno financiado 
como parte do 
negócio. Tratar (14) 
99645-4477

VENDE-SE OU 
troca-se por cháca-
ra, 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 CORO-
LA 2019 alts, com-
pleto, impecável, 
270 mil km, valor 
R$ 105 mil. Tratar 
(14) 99664-4455

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

VENDE-SE SIENA 
ano 2006, motor 
1.8, flex, completo, 
valor R$ 15.000, 
aceito troca por 
carro ou moto de 
menor valor. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE CAMI-
NHÃO D 608, ano 
78, com baú, tudo 
ok, aceito troca por 
Kombi de carroce-
ria ou pick up, valor 
R$ 31.000. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE SAVEI-
RO 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 Cami-
nhão ano 82 para 
entulhos Mercedes 
Bens 1513 com as 
caçambas, aceito 
casa ou terreno em 
(troca). Tratar: (14) 
99712-2211

VENDO ECOS-
PORT XLS 1.6 2006, 
flex, prata, comple-
ta, sensor estacio-
namento - Tel whats 
(14) 99614-3191

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 
2006 em ótimo 
estado - procedên-
cia -07 lugares - do-
cumentada - aceito 
troca. Troca só carro 
ou moto de menor 
valor e a diferença 
em dinheiro, valor 
R$ 26.000,00. Falar 
c/ (14) 99793-7010 
Vivo whats.

VENDE-SE PRIS-
MA LTZ, ano 2015, 
cor branco, baixa 
quilometragem. 
Tratar (14) 99732-
7713

VENDE-SE CELTA 
2014, completo, cor 
prata com apenas 
43.200 km rodados. 
Super conservado. 
Tratar. (14) 99628-
8876 / 99111-6710

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

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza 
perolizada - 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 
Kawasaki 250 cilin-
dradas, ano 2009, 
cor verde com 30 
mil km rodado. Tra-
tar (14) 3263-7022 
ou (14) 98149-5634 
falar com Alemão

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

FRETES MUDAN-
ÇAS 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 ca-
çamba para entulho 
(para empresas e 
particulares). Tratar 
(14) 99789-2210 / 
99777-2218.

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

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

AUTO ELÉTRICA 
Zamboni está 
trabalhando com 
serviços em bom-
bas injetoras, bicos 
injetores e injeção 
eletrônica diesel, 
para maiores infor-
mações entrar em 
contato conosco: 
(14) 3263-4713, 
estamos à dispo-
sição.

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

PROMOÇÃO 
PARA final do ano 
na Lava Seco Cava-
zzotti. Lava seu sofá 
e também fazemos 
impermeabilização 
em estofados. Faça 
um orçamento 
sem compromis-
so. Tratar: (14) 
99701-3523, (14) 
99846-5110 ou (14) 
3436-1419.

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

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

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

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

FAÇO PULVERI-
ZAÇÃO no com-
bate de doenças e 
pragas, em plantas 
frutíferas e orna-
mentais. Tratar (14) 
99127-0004

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

CHECK LAUDO 
Vistorias Veicular, 
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.

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

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

GEOVANE ELÉ-
TRICA Residencial: 
Serviços Insta-
lações e reparos 
elétricos, faça um 
orçamento sem 
compromisso, 
atendimento 24 
horas. Tratar (14) 
3264-3837 / 99864-
9769

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

FERNANDO 
CABELEIREIRO 
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 9h00 
às 12h00 e 13h30 
às 19h. Domingos 
e feriados não 
abrimos. Na Av. Pro-
cópio Ferreira, 510, 
Cecap ou telefone 
(14) 99675-2769.

FISIOTERAPIA 
ATENDIMEN-
TO domiciliar e 
consultório, Rua 
Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru. Tratar 
(14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.
com. Com Jéssica 
Quadrado - Crefito 
56758-LTF

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

JS SANTOS 
Automatizadores e 
Segurança Eletrô-
nica - Instalação de 
automatizadores de 
portão, cercas elé-
tricas, interfones, 
alarmes, manu-
tenção em todas 
as marcas. Tratar 
com Admilson - 
Técnico Autorizado. 
(14) 99773-1547 / 
98128-1597

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

GLÓRIA BERNAR-
DINI Escritório 
de Engenharia. 
email: gloria.es-
ceng@yahoo.com.
br. (14) 3281-4900

IZAEL ESTOFA-
DOS. Tratar (14) 
3264-7063 / 99738-
3544 - Atendi-
mento para toda a 
região!

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 
- Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - Rua 
Geraldo Pereira 
de Barros, 1.133, 
Centro - Atende 
convênios AESP 
odonto, ASP - acei-
ta também cartões 
de crédito e débito. 
Tratar (14) 3263-
0730 / 99115-6306. 
Email: maraisa-
ma@hotmail.com

ALONSO CABE-
LEIREIRO. 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 
CALCULAR seu 
seguro novo ou 
renovação? Faça 
já seu cálculo com 
a MC Corretora 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

SERRALHERIA 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estrutu-
ras e esquadrilhas 
metálica em geral. 
Pontualidade, efici-
ência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-
4313. e-mail ser-
ralheriaportaljc@
hotmail.com

SERVIÇOS

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

GRÁFICA LEN-
ÇÓIS Comunicação 
Visual e impressos. 
Av. Jácomo Nicolau 
Paccola nº 412. Tra-
tar (14) 3264-4200 / 
(14) 98153-2890 ou 
por e-mail grafica-
lencois@globomail.
com

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

ELETRICISTA/AN-
TENISTA - instala-
ção e manutenção 
em elétrica resi-
dencial e comercial, 
alarme, cerca 
elétrica e fixação de 
antenas parabólicas 
e digital. Fone: 
(14) 99834-9986 
Eduardo.

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, 
conta espaço natu-
ra, 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, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 
3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

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

SABORES DE 
Minas - meia cura, 
queijos artesanais, 
vinhos e sala-
mes. 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.

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

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

RESTAURAN-
TE VIAJAN-
TES - Marmitex, 
marmitas, self-ser-
vice e prato feito. 
Tratar na Rua Gino 
Augusto Antônio 
Bosi, 140, Pq Res. 
Rondon, Lençóis 
Pta-SP. Telefone 
(14) 3263-2412 / 
3264-2079 / 99686-
1979

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

PROCURO TRA-
BALHO na área 
de atendimento, 
tenho experiência e 
formação na área. 
Contato (14) 99632-
0888

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

PROCURO EM-
PREGO como em-
pregada doméstica, 
tenho 20 anos de 
experiência. Tratar 
(14) 3263-4212/ 
99832-3375

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

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

FAÇO SERVIÇO de 
jardinagem geral, 
plantio de grama 
esmeralda, em chá-
caras e sítios. Tratar 
(14) 98836-7306

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

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

PROCURA-SE 
APOSENTADO 
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 organização 
e disciplina. Atuo 
em residências, 
escritórios e con-
sultórios. (Escritó-
rios e Consultórios 
Disponível faxina a 
noite). Tratar: (14) 
99702-5096

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

DOA-SE FILHO-
TES de gatos, já 
estão comendo. 
Tratar (14) 99743-
5826 com Maura, 
na rua Travessa 
Inconfidência 85 
(fundo) no Sindicato 
das Empregadas 
Domestica

DOG HOUSE banho 
e tosa onde seu 
cão se sente em 
casa - Rua Antônio 
Tedesco nº 537, 
Centro. Tratar (14) 
3264-8885 ou (14) 
99758-2022.
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UBIRAMA - Casa 
3 quartos, sendo 
2 suítes, 1 sala de 
visita, 1 sala de 
jantar, 2 cozinhas, 
1 banheiro social, 
lavanderia, gara-
gem coberta, R$ 
159.000,00. Código 
02402. Ligue (14) 
99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CAJU I - Casa 2 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavan-
deria, 1 garagem.
R$ 159.000,00. 
Código 02505.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

NÚCLEO - Casa- 
Fundos casa 3 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banhei-
ro, garagem para 
3 carros.Frente: 
Sala comercial. 
R$ 160.000,00. 
Código 02061.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

JOÃO PACCOLA 2 
quartos, 1 banhei-
ro, 1 cozinha, ga-
ragem para 3 car-
ros-+ ED/ 1 quarto, 
churrasqueira, 
quintal murado. 
R$ 165.000,00. 
Código 02006.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

VENDO APARTA-
MENTO 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. Conta-
tos: (14) 99141-9526 
ou (14) 99829-1217

VENDE-SE LINDA 
casa Núcleo H. L. 
ZILLO, 03 dormi-
tórios (1 armário 
planejado), 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 (negoci-
ável). Aceita finan-
ciamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

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

VENDE-SE CASA 
na Rua Santo Antô-
nio, nº533 - Jardim 
Bela Vista, 02 dor-
mitórios, 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 CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista, medindo 
235,00 m e constru-
ção 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 SOBRA-
DO na Rua Ignácio 
Anselmo (Centro), 
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.

JD MORUM-
BI 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, cozi-
nha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
(14) 99883-8902 / 
99651-6810

MARIA CRISTINA 
vendo casa na R: 
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 lavan-
deria cobertas. Na 
Rua João Flôrencio 
Amaral, nº 220, 
Bairro Monte Azul.
(uma quadra do 
mercado Azulão/
Gigantão) e tenho 
interesse em troca 
por chácara (São 
Judas Tadeu, Vir-
gílio Rocha, Corvo 
Branco e Agudos) a 
negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977. 

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

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

PARQUE RON-
DON, vende-se 
uma casa exce-
lente acabamento, 
3 quartos com 
móveis planejados 
sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha 
planejada, 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 Ferrei-
ra Cresci 194142F

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 automati-
zado. Valor R$ 530 
mil, aceita financia-
mento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e 
casa. Tratar (14) 
99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 
194142F

ATENÇÃO NOI-
VAS - 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 ecléti-
co, que prioriza a 
harmonia vocal e a 
suavidade feminina. 
Contatos: 99124-
9296 (Cléo), 99839-
0390 (Nanci) e 
99112-3352 (Néia). 
E mail: sonoravf@
gmail.com.

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

GI BISCUIT- lem-
brancinhas 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.

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados 
e pensionista do 
INSS, garantidos 
pela Caixa Federal. 
JCS Negócios Imo-
biliários - Rua 15 
de Novembro 581 
(Edifício Paccola), 
Centro, Lençóis 
Paulista. Tratar: (14) 
3264-5165 ou (14) 
99667-9992

L. A. Munck - Loca-
ção de guindastes, 
Rua Castro Alves, 
170, Jd. Ubira-
ma. Tratar: (14) 
99117-2055 ou (14) 
3263-6011

ARTES - Diagra-
mação (jornal, 
revistas, folders, 
livros, etc.) de-
senhos em geral 
(caricaturas, retrato 
falado, etc.). Tratar: 
(14) 99700-0877

PREOCUPADO SE 
as mudanças nas 
regras de aposen-
tadoria afetarão 
você? Faça uma 
consulta conosco e 
entenda. sem com-
promisso. 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 domicí-
lio. Atendo pessoas 
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 
MALOTE de roupa 
e calçados usados 
para brechó. Tratar 
cel: 99865-4330

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

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

VENDE-SE 2 TVs 
de tubo, sendo uma 
já com o conversor. 
Tratar (14) 3263-
1280

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

TROCO MOTOR 
Yamaha 25 HP, ano 
2005 por 1 de 15. 
Tratar (14) 99894-
0309

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

COMPRO TÍTULO 
do Clube Marim-
bondo. 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 
PRESENTES, 
Sempre Repleta de 
novidades quen-
tíssimas para esse 
verão, sempre com 
o melhor atendi-
mento e o melhor 
pra você...Corre pra 
cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 
186, Rondon, fone 
(14) 3263-2125.

VENDE-SE LOTE 
de roupa semi novas 
e calçados semi 
novos n° 36. Tratar 
(14) 3263-1280

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

24 A 26/01/2020. 
Praia Grande (SP). 
Tratar: com Ivani 
(14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892.

TODA VIAGENS 
com Ivani ou Isabel 
aceitamos cartões 
de créditos, façam 
um orçamento 
conosco sem com-
promisso.

CENTRO - Casa 3 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavande-
ria,1 banheiro.+ ED/ 
1 quarto, cozinha 
e banheiro. R$ 
185.000,00. Código 
02631.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br 

NÚCLEO A. João 
Zillo 3 quartos, 1 
sala, 1 cozinha, 1 
banheiro,1 gara-
gem.R$ 190.800,00. 
Código 02355.Ligue 
(14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

MARIA LUIZA 
I- Casa 2 quartos, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
copa, 1 lavanderia 
e 1 garagem.R$ 
190.800,00. Código 
02691.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

EXCURSÕES

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 
para escritórios, 
vende - se mesas, 
gaveteiros e armá-
rios, confeccionados 
em mdf e revesti-
mentos padroni-
zados. Tratar: (14) 
99118-0204

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

VENDE-SE CÔ-
MODA, valor R$ 
150,00. Tratar (14) 
99686-7382

VENDO APARE-
LHO de som LG Am 
e Fm toca CD com 
entrada pen drive, 
R$ 500,00 reais. 
Tratar: (14) 99818-
1874

VENDE-SE DUAS 
malas de viagem 
semi novas, médias. 
Tratar (14) 3263-
1280

VENDE-SE DUAS 
tv de tubo 20 pole-
gadas. Tratar cel:. 
99865-4330

VENHA REALIZAR 
o sonho da casa 
própria! Financia-
mos 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. Edi-
fício Luiz Paccola, 
3º andar, sala 32. 
Lençóis Paulista.

LOCAÇÃO MURO 
para propagandas 
em geral, próximo 
à rotatória Imobili-
ária 21, excelente 
localização com 
fluxo constante de 
veículos e pedes-
tres. Ligue 99728-
1313

VENHA PARTI-
CIPAR do Feira 
do Rolo (carros e 
motos) que está 
acontecendo na 
Cecap em frente a 
creche na Av. Oríge-
nes Lessa, todos os 
domingos.

RESIDÊNCIAS
VENDA

ALUGA-SE BETO-
NEIRAS- mensal 
ou diária de segun-
da à segunda. Tratar 
(14) 99686-6030

VENDE-SE BICI-
CLETA ergométrica, 
valor R$ 200,00. 
Tratar (14) 99686-
7382

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO 
CRÉDITO R$ 302 
mil para comprar 
imóvel constr./capi-
tal giro - quero R$30 
mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

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

AULAS PAR-
TICULARES. 
Matemática (Ensino 
Fundamental) Tratar 
Valério cel: 99715 
2968

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. Tratar: 
0800.118023 ou (14) 
99650-3279

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

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

JOÃO PACCOLA - 
Casa 3 dormitórios 
sendo 1suite, 1 
sala, 1 cozinha, 1 
banheiro, 1 lavan-
deria, garagens 
coberta para 2 
veículos, 1 edícula, 
construção de alve-
naria, forro todo de 
laje. R$ 178.000,00. 
Código 02447.Ligue 
(14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CAJU II - Casa 
2 quartos, sala, 
cozinha e copa, 
lavanderia co-
berta, garagem 
descoberta para 1 
veículo, construção 
toda de alvenaria, 
forro de laje, piso 
todo laminado. R$ 
180.000,00. Código 
02388.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

NÚCLEO - Casa 2 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavan-
deria, 1 banheiro, 
garagem para 3 
carros./SALA CO-
MERCIAL: 1 sala, 1 
banheiro (21,90m²).
R$ 185.500,00. 
Código 02293.Ligue 
(14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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 documen-
tos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

EVERTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA e MICHELLE 
REGINA BARBI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em instrumentação, nascido em Lençóis Paulista - 
SP, aos 12/03/1990, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - 
SP, filho de MAURO ALEXANDRE DE OLIVEIRA e de CLEIDE 
APARECIDA GENERICK DE OLIVEIRA; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteira, operadora de máquina, nascida em 
Macatuba - SP, aos 19/07/1994, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, filha de JOSÉ CARLOS BARBI e de MIRIAN RO-
DRIGUES BARBI.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei.

Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela 
Imprensa Local.

Lençóis Paulista, 02 de janeiro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha 
confiança e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos 
Reis, Vós que fizeste o cego ver, paralótico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sa-
beis, Divino Coração, como preciso alcarçar esta graça: (pede-se a 
graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, 
só de Vós espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar con-
versa, dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos 
agradecer, divulgarei esta graça para que os homens aprendar a ter fé 
e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como 
esta luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrados 
Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

DIVERSOS

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

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

EXCURSÕES 
PRAIAS Ubatu-
ba, Praia Grande, 
Santos, Balneário 
Camboriú. Tratar 
com Bete (14) 
99738-0536

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

FESTAS

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

VILA DA Prata casa 
sendo 01 dorm, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
vaga de garagem 
para 2 carros. Tratar 
com Cláudio pelo te-
lefone 99772-7716
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GUARUJÁ P/ 
temporada - Praia 
Pitangueiras - 
quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 
pessoas),1 quadra da 
praia e 2 quadras dos 
shopping. Ligue (14) 
997717315

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

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

CHÁCARA P/ 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

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. 

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar 
amplo com cobertu-
ra, 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, no Jd. 
Itapuã. Pode me 
chamar no whats! 
Aceita pagamento 
no cartão débito ou 
crédito!

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

SÃO JUDAS Tadeu 
- chácara 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 CHÁ-
CARA com 28.500 
m² no centro da 
cidade de Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 
98118-8850

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

ALUGA-SE SALÃO 
comercial no Jd. 
Santa Terezinha com 
80m² localizado ao 
lado de mais três 
salas já alugadas. 
Tratar (14) 99816-
9663

VENDA OU 
PERMUTA, Barracão 
Comercial multiuso 
com 230M2 - terre-
no em avenida de 
maior circulação de 
Lençóis Paulista, em 
zona estritamente 
comercial, já aluga-
do com contrato até 
2022, que deverá ser 
respeitado. (Docu-
mentação - ok). Até 
50% do valor estudo 
permuta com resi-
dência, terreno ou 
área rural. Valor R$ 
580.000.00 - Contato 
direto com proprie-
tário (14)997-217534

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

MAMEDINA - Sala 
Comercial Sala 
ampla, 2 banheiros, 
excelente para escri-
tório. R$ 58.300,00. 
Código 02182.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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 
CHÁCARA no São 
Judas Tadeu, 1500 
m² com edificações 
valor 180 mil. Tratar 
(14) 99602-8261 ou 
(14) 98118-1625

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

PASTO COM 15 
mil m², 4 divisões, 
água, luz, estábulo, 
triturador, bem pró-
ximo a cidade. Óti-
mo preço R$ 150,00 
mensais. Tratar: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834.

VENDE-SE 
VÁRIOS terre-
nos no Jardim 
Grajau, medindo 
250 m² a partir 
de 90.000,00, não 
aceito financia-
mento. Tratar (14) 
98206-3296 ou 
(14) 99791-3666

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

VENDE-SE OU 
troca por outro 
imóvel, terreno 
com 2.500 m² 
de frente para a 
rodovia - Maca-
tuba (ao lado do 
supermercado 
Azulão). Tratar (14) 
99816-6963

VENDE-SE TER-
RENO com 200 
m² no residencial 
Antônio Lopes 
(sup. Gigantão) 
em frente a caixa 
d’água. Tratar (14) 
99816-6963

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 falar 
com Ângela ou 
Rubens

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

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

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

ALUGA-SE BAR-
RACÃO comercial 
com área de 160 m² 
no Jardim Maria 
Luiza I, na Rua 
Joaquim Maria 
Contente ao lado 
da avenida. Tratar 
pelo telefone (14) 
99816-6963

ALUGA-SE SALA 
comercial com 80 
m² no Jardim Prínci-
pe na Rua Henrique 
Losinka Alves 
esquina com Luiz 
Vaz Pinto (próximo 
da Comai). Tratar 
(14) 99816-6963

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Aveni-
da dos Estudantes. 
Interessados tratar 
no Tel: (14) 99725-
2619.

LOTEAMENTO 
SAINT Rapha-
el - Macatuba 
Lotes com 200 m² 
disponíveis para 
venda! Preços 
especiais! Infos: 
(14) 3264-5165 / 
(14) 99820-0872 
José Carlos

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

VENDO LOTES na 
região Centro-Oes-
te-Paulista: Jaú/
SP; Macatuba/
SP; Pederneiras/
SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/
SP; Votuporanga/
SP e Três Lagoas/
MS. Falar com 
Américo Oliveira 
(14) 99793-7010 - 
CRECI 140642.

VENDO TERRENO 
Vila Antonieta II, 
Rua Honório Bar-
bosa lote 4 qua-
dras 6, 12 x 36,5 
- 459 m² - Tratar: 
(14) 99614-3191

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

VENDO TERRE-
NOS comerciais 
Jd. Planalto em 
frente ao Constru-
lar 450m² cada. 
Tratar: (14) 99712-
0847

VENDE-SE 02 
terrenos juntos 
Grajau 250m² 
cada um, murado 
e nivelado. Tratar: 
(14) 99117-2055.

VENDE-SE TER-
RENO, na rua José 
Bonifácio nº 592, 
Jd. Marimbondo, 
topografia plana. 
Pronto para cons-
trução. Tratar cel: 
(14) 99787-4343.

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

VENDE-SE UM 
terreno 400 m² no 
Jardim Morumbi, 
duas frentes, Rua 
Antônio Biral (es-
quina 28 de Julho) 
tratar proprietário 
Fone: (11) 98156-
4130 WhatsApp.

RONDON - Terre-
no - Terreno am-
plo, possui muro 
de arrimo no fun-
do.R$ 90.000,00. 
Código 02491.
Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.
imobiliaria21lp.
com.br

ITAPUÃ - Terreno- 
Plano, 200mtrs, 
totalmente murado 
e com calçada. 
R$ 106.000,00. 
Código 02473.
Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.
imobiliaria21lp.
com.br

JD SANTANA 
-Terreno- 300 mtrs, 
plano 2 muros. 
R$ 120.000,00. 
Código 02411.
Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.
imobiliaria21lp.
com.br

MARIA LUIZA IV 
Sala Comercial, 1 
sala ampla, 1 ba-
nheiro masculino e 
1 banheiro feminino 
já com adaptação, 
1 cozinha. R$ 
180.200,00. Código 
02550.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

VENDE-SE UM ter-
reno na Rua 28 de 
Abril centro, medin-
do 251m². Valor R$ 
220.000,00, tratar 
(14) 3263-6176.

VENDE-SE 
VÁRIOS terrenos 
murados no Ita-
maraty. Tratar (14) 
98206-3666 ou (14) 
99791-3666
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FESTA - Nádia Placideli aniversariou na 
quinta-feira (2) e recebeu o carinho dos 
amigos e familiares, especialmente do 
esposo José Ramos. Saúde e paz!

APAGANDO AS VELINHAS - Diusaleia 
Oliver completou mais um ano de vida na 
última quarta-feira (1) e comemorou o dia 
com a família e os amigos. Parabéns!

IDADE NOVA - Lúcia Boranelli inaugura um 
novo ciclo neste sábado (4) e celebra a data 
ao lado dos familiares e amigos, que desejam 
muitas felicidades!

Confira nos registros da equipe da Cíntia Fotografias 
quem marcou presença na noite lençoense!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Bruna, Gabriel e 
Dalva, na Cia da Esfiha

Gina, Carlos e Isabela, 
na Cia da Esfiha
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RECORDANDO

DIA DE SÃO CRISTÓVÃO - O registro desta 
semana é de 25 de julho de 1984, Dia de São 
Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Na foto, 
dezenas de motociclistas aparecem na Avenida 
Vinte e Cinco de Janeiro, ao lado da Capela 
de São Benedito, recebendo as bênçãos do 
saudoso Padre João Amâncio da Costa Novaes

Por Nelson Faillace

Caio e Eloisa, 
na Cia da Esfiha

Mateus, Miguel e 
Eduardo, na Cia da Esfiha

David, Lorena e Maiara, 
na Cia da Esfiha

Miguel, Ana Cláudia e 
Wilian, na Cia da Esfiha

Raissa e Micheli, 
na Cia da Esfiha

Reni, Antonio e Ana 
Luisa, na Cia da Esfiha

Thayrin, Eduarda e 
Mariana, na Cia da Esfiha
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