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Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.
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Daniel encerra 
Facilpa no dia 
10 de maio
Com portões abertos, show acontece no Dia das Mães

A reportagem do Jornal O ECO 
obteve a con� rmação da primeira 
atração da 43ª Facilpa (Feira Agro-
pecuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), que acontece 
entre os das 30 de abril e 10 de 
maio. O cantor Daniel, que já pas-
sou pela feira inúmeras vezes, volta 

à cidade para encerrar a festa, com 
portões abertos. A data, em que se 
comemora o Dia das Mães, tam-
bém será marcada por uma missa 
no Recinto de Exposições José Oli-
veira Prado. A programação com-
pleta do evento deve ser divulgada 
nos próximos dias.

EXPANSÃO

Lençóis amplia vagas 
no ensino integral

Lençóis Paulista passa a 
contar, a partir deste ano, com 
mais uma escola de período 
integral. A Escola Estadual 
Prof.ª Leonina Alves Cone-
glian, no Jardim Cruzeiro, é 
uma das 247 unidades educa-
cionais incluídas pela Secreta-

ria de Educação do Governo 
do Estado de São Paulo no pla-
no de expansão do PEI (Pro-
grama de Ensino Integral). O 
novo modelo contempla tanto 
o Ensino Médio quanto o En-
sino Fundamental II, que vai 
do 6º ao 9º ano.

VIVER BEM

Liara busca apoio para 
competir pela cidade

Depois de mais uma tem-
porada vitoriosa nos tabulei-
ros, a jovem enxadrista Liara 
Blanco Silva, de 15 anos, 
inicia o ano aproveitando um 
pouco das merecidas férias, 
mas já de olho nas próximas 
competições. Em 2019, em 40 

torneios disputados a lençoen-
se subiu 29 vezes ao lugar mais 
alto do pódio e espera repetir o 
desempenho nesta temporada, 
que começa com a primeira 
etapa do Circuito Solidário de 
Xadrez, marcada para o dia 26 
desde mês, em Sumaré. B1A5

AREIÓPOLIS

Família busca pistas 
de jovem desaparecida

Familiares e amigos de 
Areiópolis procuram pela jo-
vem Lindalva de Fátima Gon-
çalves da Silva, de 14 anos, 
desde a noite do último do-
mingo (5), data em que ela foi 
vista pela última vez ao sair de 
sua casa com destino a uma 

igreja no bairro Santa Môni-
ca. Seu desaparecimento foi 
registrado na Delegacia da Po-
lícia Civil de São Manuel e é 
investigado. Nas redes sociais, 
familiares postam cartazes e 
fotos da adolescente, a � m de 
obter informações. A3

BALANÇO REGIONAL
PM registra queda nas 
ocorrências de roubo 
e furto no ano passado

CDHU realiza 
sorteio de 100 casas 
na cidade de BorebiA3 A7

PESQUISA
Preço dos materiais 
escolares pode variar até 
149% em Lençóis Paulista A4

PREVENÇÃO

Saúde faz Campanha 
de Papanicolau A8

CULTURA

Cia Atos & Cenas 
promove o� cina A7

PEDERNEIRAS

Cursinho da Unesp 
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Copa Lençóis tem 
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VIOLÊNCIA

Homem esfaqueia dois 
colegas no J. Ferrari A3
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PARA PENSAR
 “Nunca houve 

um guerra boa ou 
uma paz ruim”,

Benjamin Franklin.

FRASE
 “Entendo que as pessoas tenham algumas reservas e dúvidas, 

pois é uma proposta nova. No entanto, depois que os bons 
resultados começam a aparecer a resistência naturalmente acaba”,

Gina Sanchez, dirigente regional de Ensino, sobre ensino integral.
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l Educação na pauta e no bolso

A educação é um tema recorrente na 
edição deste sábado (11). Umas das ma-
térias fala da expansão do PEI (Programa 
de Ensino Integral) anunciada pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, que incluiu 
a escola Prof.ª Leonina Alves Coneglian, 
no Jardim Cruzeiro, entre as quase 250 
unidades que adotam a nova modalidade 

de ensino a partir deste ano.
Além do Ensino Médio, que já havia 

estreado no programa em 2018, na es-
cola Prof.ª Vera Braga Franco Giacomi-
ni, na Cecap, a cidade passa a contar 
com o integral no Ensino Fundamental 

II, que vai do 6º ao 9º ano. De acordo 
com levantamento feito pela reporta-
gem do Jornal O ECO, pelo menos 800 
alunos lençoenses devem estudar na 

nova modalidade nas duas escolas.
Outra novidade anunciada na mes-

ma matéria é a implantação do progra-
ma Inova Educação em todas as escolas 
da rede pública estadual. A iniciativa, 

inspirada no modelo do ensino integral, 
inclui três novas disciplinas nas grades 
de todas as escolas estaduais: Projeto 
de Vida, Tecnologia e Aulas Eletivas. 
O objetivo é que as atividades sejam 
mais alinhadas às vocações, desejos e 
realidades dos estudantes.

Outra matéria da edição é sobre os 
preços dos materiais escolares. De acor-
do com pesquisa feita pela reportagem 
em três estabelecimentos, o valor de um 
mesmo produto pode variar quase 150% 
de um local para outro, o que comprova 
que a boa e velha pesquisa continua, 
mais do que nunca, na moda para quem 
deseja economizar na hora de comprar 
os itens solicitados pelas escolas.

Outra questão é a variação exorbitan-
te entre os preços dos produtos popula-
res e os considerados mais sofisticados. 
Os grandes vilões continuam sendo os fa-
mosos personagens infantis, que cativam 
a criançada, mas aterrorizam os pais.
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Você não está sozinho

À mesa com os escarnecedores

José Renato Nalini
é Presidente da Academia Paulista de Le-

tras

As pessoas que enxergam o que está 
acontecendo neste mundo podem se 
sentir sozinhas. Será que ninguém en-
xerga que as mudanças climáticas não 
são invenção, mas resposta do planeta à 
crueldade humana? Será que ninguém se 
importa com a destruição da floresta, que 
implicará em ausência de chuva em todo 
o Brasil e desertificação da Amazônia? 
Ninguém notou que estamos fazendo do 
nosso habitat um imenso “lixão”, já que os 
indivíduos, as empresas, o governo, pro-
duz dejetos em ritmo incompatível com 
a possibilidade de absorção pelo ambien-
te e aos poucos seremos soterrados por 
plástico e outros materiais imperecíveis?

A sensação de derrota perante a vi-
tória do cinismo, nome apropriado para 
o ceticismo preponderante, é mais do 
que justificável. Mas é preciso resis-
tir. Enquanto houver uma voz racional, 
é preciso berrar. Romper a barreira da 
surdez moral e da cegueira científica.

Para animar os desalentados, é inte-
ressante rememorar a história de Yeo Bee 
Yin, a malaia que se chocou ao visitar os 
poços de petróleo no deserto do Turcome-
nistão. Quem toma conhecimento da ação 
nefasta dos combustíveis para empestear 

o mundo não pode ficar inerte. Ela foi es-
tudar Engenharia Química na Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra. Não aceitou 
trabalhar para os poluidores. Preferiu can-
didatar-se para procurar influenciar a ges-
tão da coisa pública de seu país, a Malásia.

Depois de ser deputada e empunhar 
a bandeira ecológica, viu-se Ministra de 
Energia, Ciência, Tecnologia, Meio Am-
biente e Mudanças Climáticas. E mos-
trou a que veio. Com 35 anos, provocou 
de imediato uma revolução na política 
nacional de energia. Fixou a meta de 
aumento de energia renovável de 2% 
para 20% até 2030. Declarou guerra à 
poluição por plástico e proibiu a impor-
tação desse material. Lançou plano de 
12 anos e um marco legal para a elimi-
nação do plástico nesse período, com 
incentivo à pesquisa de biodegradáveis.

Enfrentou resistência, é óbvio. Para a 
maior parte das pessoas, o dinheiro vale 
mais do que a vida. Principalmente quan-
do a vida é alheia. Mas ela não se importa. 
Vive a repetir: “algumas pessoas pensam 
em problemas para soluções e não em so-
luções para o problema”.

Inspiração para quem pensa estar so-
zinho contra a corrente. E que corrente! 
Parece que a humanidade fez um pacto 
com o demônio em desfavor da natureza, 
da vida e da permanência desta aventura 
existencial sobre este sofrido planeta.

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

O clima ainda é de festa. O momento 
é propício para analisar se devemos ou 
não sentar na mesa com os escarnece-
dores. A Bíblia nos ensina, no Salmo de 
1:1, o seguinte: “Bem-aventurado o ho-
mem que não anda segundo o conselho 
dos ímpios, nem se detém no caminho 
dos pecadores, nem se assenta na roda 
dos escarnecedores”.

Uma pessoa ímpia é uma pessoa má 
e o escarnecedor é aquele que zomba de 
Deus. Em sentido geral, ímpio e escarne-
cedor podemos resumir como pecado-
res. Será que a Bíblia proíbe de sentar na 
mesa ou à roda com pecadores, já que 
todos somos pecadores? Será que é isso 
que Deus quis dizer? Como fica então?

Ao longo do tempo houve muito dis-
senso na interpretação desse texto, e, 
infelizmente, ainda tem sido usado incor-
retamente. A resposta correta está nas 
próprias atitudes de Jesus, uma vez que ele 
é o nosso exemplo. Vários textos bíblicos 
nos mostram que o mestre sentava com 
prostitutas, bêbados e pecadores. Jesus 

disse que devemos ser o sal da terra e a 
luz do mundo, isto é, devemos salgar onde 
há indiferença e iluminar onde há trevas. 
A atitude de todo cristão é a de sentar sim 
com pessoas pecadoras, porém, o que não 
pode é deixar-se influenciar por elas, ao 
contrário, conduzi-las para o bom caminho.

Aliás, Jesus influenciou positivamente 
as pessoas com quem sentava, e é exa-
tamente isso que devemos fazer. Mas, 
como fazer isso sem ter contato com elas? 
Quando a palavra diz que não devemos 
sentar na roda dos escarnecedores está 
dizendo que não devemos imitar as más 
condutas deles, ou seja, não participarmos 
dos seus atos. Também está em foco que 
não devemos nos associar com pessoas 
que zombam de Deus e de Sua Palavra.

Jesus se sentava com esse tipo de 
pessoa e não se deixava contaminar, as 
contaminava com os seus ensinamentos 
e seus bons exemplos. Assim, concluo 
esse texto dizendo que devemos sim es-
tar na presença de pessoas que precisam 
conhecer melhor a Deus. Todavia, “caute-
la e caldo galinha não fazem mal a nin-
guém”, cuidado para não se contaminar, 
ao invés de bem influenciar as pessoas.
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INCENTIVO
O Governador João Doria anun-

ciou nessa sexta-feira (10) novas 
regras de lançamento e aproveita-
mento de créditos do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) para aquisição de máqui-
nas e equipamentos utilizados pela 
agroindústria de São Paulo. A me-
dida beneficia setores importantes, 
em especial o agronegócio e a in-
dústria alimentícia.

CRESCIMENTO
Segundo o tucano, as medidas 

vão proporcionar o crescimento dos 
setores que industrializam massas, 
laticínios, derivados de laranja, as-
sim como biscoitos e outros pro-
dutos, aumentando a capacidade 
de produção, a competitividade e a 
oferta no mercado. Em seu discurso, 
o governador também destacou o 
crescimento de 2,6% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto), com geração de 
291 mil novos empregos desde 2019.

ESTÍMULO
De acordo com o Secretário de 

Planejamento e Fazenda, Henrique 
Meirelles, o decreto visa estimu-
lar a modernização da indústria 
de São Paulo em complemento a 
uma série de ações tomadas desde 
o início da atual gestão, como os 
benefícios fiscais para o setor de 
hortifrutis lavados e higienizados e 
o também o IncentivAuto, dirigido 
à indústria automotiva.

MUDANÇA
Antes o crédito de ICMS do ativo 

comprado era apropriado aos pou-
cos, ao longo de 48 meses. Agora 
o crédito é integral e de imediato. 
A medida permite abater o valor do 
ICMS a ser pago pela empresa com a 
venda do seu produto final. Os seto-
res beneficiados, direta ou indireta-
mente, são responsáveis pelo abas-
tecimento alimentar e contribuem 
para a geração de emprego e renda 
nos meios rural e urbano.

PARA DEPOIS
Na prática, o diferimento per-

mite que empresas adiem o pa-
gamento do ICMS incidente sobre 
a aquisição de equipamentos e 
maquinário. O valor devido será 
considerado como parte do tribu-
to cobrado sobre a comercialização 
dos produtos finais - mecanismo 
que contribui para o fluxo de caixa 
das empresas. Para concretizar a 
medida, Doria assinou o decreto nº 
64.687/2019, que já está em vigor.

KIT SAUDÁVEL
No mês de dezembro, a Prefei-

tura Municipal de Lençóis Paulista, 
através da Secretaria de Saúde, 
passou a fornecer aos pacientes 
lençoenses que fazem tratamento 
em outras cidades, o Kit Saudável. 
A iniciativa se deu após o contato 
da Secretaria de Saúde com pa-
cientes e com profissionais envol-
vidos no transporte dos pacientes 
e também atende pedido feito pelo 
vereador Jucimário Cerqueira dos 
Santos, o Bibaia (PV).

AUXÍLIO
Bibaia, que encabeçou a causa 

lembrou que nem todos os pa-
cientes em tratamento médico nas 
cidades da região e seus acompa-
nhantes têm recursos para com-
prar um lanche na viagem. “Algu-
mas viagens entre Lençóis Paulista 
e as cidades de destino demoram 
mais que as outras e as pessoas 
acabam ficando com fome. Com 
esta iniciativa, vamos minimizar 
as dificuldades de centenas de 
pessoas”, disse.

SIMPLES E EFETIVO
Semanalmente, serão distribu-

ídas cerca de 800 frutas frescas, 
entre bananas e maçãs, a pessoas 
que viajam para fazer tratamento 
médico em outras cidades da re-
gião. “É mais um pedido das pesso-
as que conseguimos atender, é um 
gesto simples, mas que faz a dife-
rença no dia a dia das pessoas que 
precisam dos serviços do transpor-
te de saúde. Estou feliz em poder 
atender mais essa demanda”, de-
clarou o prefeito Anderson Prado.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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MEDIÇÃO DE PRODUÇÃO
Em 2019, a Polícia Militar de Lençóis Paulista cumpriu 78 mandados 
de prisão expedidos pelos Sistema Judiciário, 16% a mais do que em 
2018, quando foram presas 67 pessoas foragidas da Justiça. Outros 
dados revelam que 90 pessoas foram presas em fl agrante por 
envolvimento em diversos tipos de crime ao longo do último ano.
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Polícia

BALANÇO

PM registra queda nas 
ocorrências de roubo 
e furto no ano passado
Em contrapartida, número de homicídios dobrou em relação a 2018

Flávia Placideli

Pelo segundo ano conse-
cutivo, Lençóis Paulis-
ta registrou queda na 

maioria dos índices de crimi-
nalidade. Dados atualizados 
divulgados nesta semana à 
reportagem do Jornal O ECO 
pelo comandante da 5ª Cia 
da Polícia Militar, Capitão 
Marcelo Paes, revelam que, 
na comparação entre 2019 e 
2018, as reduções mais signi-
ficativas ocorreram nas ocor-
rências de roubo e furto.

Segundo as estatísticas, 
entre janeiro e dezembro do 
ano passado, foram registra-
dos 44 roubos (incluindo de 
veículos) na cidade, o que 
representa queda de 20% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior, quando 55 
ocorrências foram atendidas 

SEGURANÇA - Capitão Marcelo Paes 
destaca participação da população na 

prevenção de alguns delitos

Na contramão da redu-
ção da criminalidade, 
houve aumento no re-

gistro de homicídios no ano 
passado. Foram três mortes 
em Lençóis Paulista (duas 
em junho e uma em dezem-
bro) e uma no distrito de Al-
fredo Guedes (em julho), o 
que representa o dobro dos 
crimes ocorridos em 2018, 
quando foram registradas 
duas ocorrências do tipo. 

Número de homicídios dobrou no ano passado
força que, com atitudes sim-
ples e objetivas, o próprio 
cidadão também pode se pre-
venir contra crimes, observan-
do, por exemplo, o local em 
que carrega carteiras, celula-
res e outros objetos de valor, 
seja nas ruas ou em grandes 
eventos com a aglomeração de 
pessoas, evitando pequenos 
furtos e contribuindo para a 
diminuição dos delitos.

“Iremos continuar não 
medindo esforços para pros-
seguir superando a redução 
dos próprios índices crimi-
nais, tornando a cidade de 
Lençóis Paulista mais segura 
e próspera para se viver”, 
pontua o militar, que está 
no município desde abril de 
2019 e reafirma o compromis-
so primordial com a preserva-
ção da vida e da segurança da 
população local.

Além disso, foram notificadas 
quatro tentativas de homicídio 
(em março, julho, agosto e se-
tembro), o mesmo que em 2018.

“O crime de homicídio está 
restrito a algumas regiões da ci-
dade e cometidos por motivos 
fúteis, passionais e, na maior 
parte das vezes, envolvendo dro-
ga. Neste ano, houve aumento 
na apreensão de entorpecentes 
(9%) e isso reflete tanto na ques-
tão de saúde pública quanto da 

segurança. Além disso, o muni-
cípio deve considerar o início 
do crescimento populacional. 
O fluxo de pessoas, mesmo que 
ainda sensível, colabora para o 
aumento dos índices de crimi-
nalidade”, explica o comandan-
te da 5ª Cia da PM.

Apesar do aumento dos ca-
sos de homicídio no ano pas-
sado, os números continuam 
abaixo da média do estado de 
São Paulo. Segundo os dados 

consultados pela reporta-
gem no sistema da Secre-
taria de Segurança Pública 
(SSP), as cidades paulistas 
registraram cerca de 4,6 
mortes para cada 70 mil 
habitantes em 2019 (2.880 
homicídios para 44 milhões 
de pessoas). Considerando 
que a população de Lençóis 
Paulista é de cerca 70 mil, 
o índice, de 4,0, se mantém 
inferior ao do estado.

pela Polícia Militar. A queda é 
ligeiramente mais expressiva 
em relação aos furtos (incluin-
do de veículos), que diminuí-
ram 24,22%, passando de 681 

para 516 ocorrências.
“Tendo em vista nossa área 

de atuação, tais resultados 
não seriam possíveis somente 
com a distribuição do policia-

mento no território, que conta 
hoje com 33 oficiais, por isso, 
também contamos com os de-
mais órgãos que atuam na se-
gurança pública do município 

e é imprescindível destacar a 
ajuda da população para pre-
venção de alguns delitos”, re-
lata o Capitão Marcelo Paes.

O comandante da PM re-

VIOLÊNCIA

TRÂNSITO

Jovens são esfaqueados 
por um colega em Lençóis

Carro e moto se envolvem 
em acidente no Centro

Ocorrência foi 
registrada na manhã 
dessa sexta-feira 
(10); vítimas foram 
socorridas à UPA

Com o impacto, 
motociclista foi 
arremessado ao 
chão e sofreu 
ferimentos leves

Flávia Placideli

Na manhã desta sexta-
-feira (10), a Polícia 
Militar de Lençóis Pau-

lista registrou uma ocorrência 
de agressão contra dois jo-
vens, de 20 e 21 anos, no Con-
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. Uma equipe foi 
acionada e no local encontra-

Flávia Placideli

Na manhã da quinta-feira 
(9), a Polícia Militar re-
gistrou um acidente de 

trânsito com vítima envolven-
do um carro e uma motoci-
cleta. A colisão aconteceu no 
cruzamento da Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 

com a Rua Piedade, no Cen-
tro de Lençóis Paulista. Após 
a batida, o condutor da moto-
cicleta se feriu e precisou ser 
socorrido à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

O condutor da motocicleta, 
uma Honda/CBX Twister, in-
formou que trafegava pela Ave-
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado, no sentido Centro-
-bairro, quando, ao adentrar à 
esquerda na Rua Piedade, não 
se atentou ao veículo que es-
tava em sua preferencial, cau-
sando a colisão frontal. 

O motorista do carro, um 
Fiat/Siena, também forneceu 

sua versão, relatando que tran-
sitava na referida avenida, no 
sentido bairro-Centro, quando, 
ao cruzar com a Rua Piedade, o 
motociclista, que vinha no sen-
tido contrário, invadiu a prefe-
rencial atingindo seu veículo.

Com o impacto, o condu-
tor da moto foi arremessado 
ao chão e sofreu ferimentos 
leves, precisando ser condu-
zido até a UPA, onde perma-
neceu sob observação médica. 
Os documentos dos veículos, 
assim como dos condutores, 
estavam em ordem. A notifi-
cação foi elaborada e as partes 
foram orientadas.

ram as vítimas com ferimen-
tos por golpes de faca. Elas 
foram encaminhadas à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), onde passariam por 
atendimento médico.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, uma 
equipe da Polícia Militar foi 
acionada via Copom (Centro 
de Operações) para atendi-
mento de uma ocorrência de 
agressão. Chegando no local 
dos fatos, os policiais encarre-
gados encontraram L.V.M.B., 
de 21 anos, e F.L.C., de 20 
anos, com ferimentos por 
golpes de faca.

Ao serem indagados sobre 

as agressões, as vítimas rela-
taram que passaram a madru-
gada na casa de um colega, 
M.L.R. - somente as iniciais 
foram informadas -, ingerin-
do bebida alcoólica e usando 
entorpecentes, e que, por volta 
das 8h, o mesmo se descontro-
lou, pegou uma faca e desferiu 
golpes contra eles. 

As vítimas foram socorri-
das e encaminhadas à UPA, 
onde passariam por atendi-
mento médico. Um dos jovens 
possuía um corte nas costas e 
o outro na cabeça e no pesco-
ço. O estado de saúde de am-
bos não foi informado até o 
fechamento dessa matéria.

AREIÓPOLIS

Família procura adolescente 
de 14 anos desaparecida
Lindalva de 
Fátima Gonçalves 
da Silva, de 14 
anos, foi vista pela 
última vez no dia 5 

Flávia Placideli

Familiares e amigos de 
Areiópolis procuram pela 
jovem Lindalva de Fáti-

ma Gonçalves da Silva, de 14 
anos, desde a noite do último 
domingo (5), data em que ela 
foi vista pela última vez ao 
sair de sua casa com destino 
a uma igreja no bairro Santa 
Mônica. Seu desaparecimento 
foi registrado na Delegacia da 
Polícia Civil de São Manuel e 
é investigado.

De acordo com as infor-
mações fornecidas pela irmã 
da adolescente, Lorraine He-
loísa, que procurou à repor-
tagem do Jornal O ECO nesta 
semana para divulgação do 
caso, Lindalva saiu de sua 
casa, no Jardim Santa Mônica, 
no fim da tarde do domingo 
(5) para ir até a uma igreja 
evangélica localizada no mes-
mo bairro. Desde então, não 
foi mais vista. 

Nas redes sociais, a mãe, 
a irmã e amigos postam car-
tazes e fotos da adolescente 
desaparecida, a fim de obter 
informações sobre o paradeiro 
da mesma. Em uma conversa 
pelo aplicativo de WhatsApp, 
uma amiga da adolescente 
‘printou’ uma conversa em 
que Lindalva fala sobre uma 
viagem que faria ao estado do 
Paraná, escondida de sua mãe.

A família registrou um 

DESAPARECIDA - Adolescente de 14 anos foi 
vista pela última vez na noite do último domingo (5)

Boletim de Ocorrência na 
Delegacia da Mulher, de São 
Manuel, que já possui uma 
pista sobre o possível para-
deiro da garota. Para ajudar 
na investigação, as informa-
ções devem ser passadas para 
a Guarda Civil Municipal 

(199) ou para a Polícia Mili-
tar (190). Além das autorida-
des competentes, no cartaz 
há três números de celulares 
que podem ser contatados 
caso haja alguma informação: 
(14) 9 9152-2703, (14) 9 9133-
5013 e (14) 9 9105-3112.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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PERDA REAL
O salário mínimo de R$ 1.039 fixado pelo Governo Federal para este ano não repõe 
a inflação do ano passado. Como o mínimo do ano passado de R$ 998 aumentou 
em 4,1%, o ajuste para 2020 ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Mercado 
(INPC) de 2019, de 4,48%, divulgado nessa sexta-feira (10). A previsão era que o 
índice fechasse o ano em 4,1%, mas a alta de dezembro foi maior do que a esperada.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
COOPERATIVA EDUCACIONAL

DE LENÇÓIS PAULISTA
Pelo presente edital ficam convocados os 398 cooperados da Coopera-

tiva Educacional de Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 30 de janeiro 
de 2020, na sala de reunião da sua Sede Social, sita à rua Lídio Bosi, n. 
491, em Lençóis Paulista - SP, às 17h30, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; às 18h30 em 
segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número 
total de cooperados; às 19h30, em terceira e última convocação, com a pre-
sença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Aprovação do novo Estatuto da Cooperativa Educacional 
de Lençóis Paulista. 

Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2020 

Altair Luiz de Souza 
Diretor Presidente

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br 
 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
GILSON DA SILVA ALMEIDA e LUCIANA CARVALHO, sendo 

o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
pintor, nascido em Paulistana - PI, aos 21/07/1981, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de EDSON DE ALMEIDA e de SEBASTIA-
NA DA SILVA ALMEIDA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divor-
ciada, convive em união estável, autônoma, nascida em Dourado - SP, aos 
08/08/1980, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AN-
TONIO APARECIDO CARVALHO e de SONIA MARIA DAL’EVEDOVE 
CARVALHO.

DIEGO LEMES CORDEIRO e GABRIELA MOREIRA RODRI-
GUES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico quí-
mico, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 20/06/1992, residente e domi-
ciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ TAVARES CORDEIRO e 
de MARIA PEDRINA LEMES CORDEIRO; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 22/02/1998, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
ROMILDO RODRIGUES e de ROSANGELA MOREIRA.

DARLEI LINO PALMA e HELEN SABRINA DE TOLEDO, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
refrigerista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 21/03/1994, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de CARLOS ROBERTO PAL-
MA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união 
estável, treinadora, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 06/12/1993, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de JOSÉ CLÁUDIO DE 
TOLEDO e de APARECIDA RAQUEL VIEIRA TOLEDO. 

DERICK LOPES DA SILVA e DIENIFER MAIARA MARTINS DE 
SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxilar - fri-
gol, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 13/03/1998, residente e domicilia-
do em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSUÉ LOPES DA SILVA e de JANE 
KLEIN; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 28/12/1999, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de VALTER MARTINS DE SOUZA e de 
ISABEL AZIANI. 

BRUNO SANTANA DA SILVA e ANA CAROLINA BARBOSA 
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, con-
vivente em união estável, auxiliar de produção, nascido em Agudos - SP, 
aos 17/07/1995, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e de VALDINEIA SANTANA; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, do 
lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/04/1998, residente e domicilia-
da em Lençóis Paulista - SP, filha de CARLOS ALBERTO DA SILVA e de 
MARIA ROSA BARBOSA DA SILVA. 

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

sa Local.
Lençóis Paulista, 09 de janeiro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Aviso de Licitação
Tomada de Preços n.º 01/2020. Processo n.º 23/2020. 

Edital, Tipo: Menor Preço, Critério de julgamento: Global. Objeto: Con-
tratação de empresa para a execução da obra de instalação de iluminação 
pública em Ruas e Avenidas em Vias do Município, conforme memorial des-
critivo, planilha orçamentária, cronograma físico - financeiro de execução da 
obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do pre-
sente edital, tudo em conformidade com o Convênio n.º 302/2019, celebrado 
entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e o Município de Areiópolis. Os envelopes serão recebidos até às 
09:00 horas do dia 29/01/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópo-
lis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encon-
tra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.
licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 10/01/2020. Antonio Mar-
cos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de Licitação. Tomada de Preços 
n.º 02/2020. Processo n.º 24/2020. Edital, Tipo: Menor Preço, Critério de 
julgamento: Global. Objeto: Contratação de empresa para a execução de 
obra de reforma do Centro de Lazer, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro de execução da obra e projeto 
executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, 
tudo em conformidade com o Convênio n.º 891/2019, celebrado entre o Es-
tado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e 
o Município de Areiópolis. Os envelopes serão recebidos até às 14:00 horas 
do dia 29/01/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada 
na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 
3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se dispo-
níveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no 
endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.
com.br. Publique-se. Areiópolis, 10/01/2020. Antonio Marcos dos Santos, 
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

PESQUISA

Materiais escolares podem variar 
até 149% de um local para outro
Levantamento, que foi feito pelo Jornal O ECO nesta semana, também aponta que produtos 
mais sofisticados podem ser 32 vezes mais caros que os populares nos locais visitados

Flávia Placideli

O começo de ano marca a volta 
de algumas dores de cabeça 
para o brasileiro. Além das 

contas, impostos e dívidas, o gasto 
com os materiais escolares dos fi-
lhos também é uma das preocupa-
ções para os pais. Segundo a Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes e 
Importadores de Artigos Escolares 
(Abfiae), nesta volta às aulas os 
itens devem estar, em média, 8% 
mais caros do que em 2019.

Além da inflação, a alta nos 
preços praticados também pode ter 
relação com o período em que os 
pais decidem fazer as compras dos 
materiais escolares, como alguns 
que deixam para a última semana e 
acabam pagando mais caro. Porém, 
não é o que se vê em uma das prin-
cipais papelarias da cidade, que já 
registra grande fluxo de pessoas à 
procura dos melhores preços.

A dica para economizar conti-
nua sendo a boa e velha pesquisa, 
pois o custo de um mesmo pro-
duto pode variar bastante de um 
local para outro. Para ajudar, a re-
portagem do Jornal O ECO esteve 
em três lojas que comercializam 
materiais escolares em Lençóis 
Paulista e coletou os valores dos 
principais produtos que compõe 
a lista básica das escolas locais.

A maior diferença foi apurada 
no tubo de cola branca de 40 gra-
mas, da marca VMP, vendido de 
R$ 1,20 a R$ 2,99, o que represen-
ta variação de 149,16%. O segun-

SEM PRESSA - Pais que não quiserem gastar demais 
não podem fugir da boa e velha pesquisa de preços

PARA TODOS - Variedade também implica em grande 
diferença entre produtos populares e mais sofisticados

Além das lojas espe-
cializadas na venda 
de materiais escola-

res, Lençóis Paulista tem 
diversos estabelecimentos 
que apostam nos itens sa-
zonais para aumentar os 
ganhos no período. Em 
ambos os casos, o clima é 
de otimismo entre os co-
merciantes entrevistados 
pela reportagem.

Exemplo disso é Mi-
chelly Yu, proprietária de 
uma loja de variedades 
que há cinco anos tam-
bém comercializa mate-
riais escolares. “Neste ano 
trouxemos mais opções 
em marcas conhecidas do 
mercado. Nossa expecta-
tiva é sempre muito boa 
para as vendas”, relata.

Para Sara Palma An-
dreoli, a projeção de 
crescimento acompanha 
o bom momento da eco-
nomia local. “As redes 
pública e particular estão 
sendo muito bem procu-
radas para a realização de 
matrículas. Então, esta-
mos preparados para ven-
der mais e atender todas 
as classes sociais da nossa 
população”, comenta.

Produtos com per-
sonagens infantis 
continuam sendo os 

grandes vilões da econo-
mia para os pais. Segundo 
o levantamento do Jornal 
O ECO, os itens com te-
mas relacionados aos per-
sonagens populares entre 
as crianças e adolescen-
tes são os mais caros do 
mercado, podendo custar 
quase três vezes mais do 
que os produtos da mesma 
marca, sem personagens.

O caderno espiral com 
96 folhas, da marca Tilibra, 
por exemplo, é vendido 
de R$ 6,20 (simples) a R$ 
22,40 (personagem), com 
variação de 261,29%. O 
brochura com 96 folhas, 
da marca Foroni, encon-
trado de R$ 4,10 (simples) 
a R$ 10,90 (personagem), 
tem diferença de 165,85%. 
Já o estojo de canetinhas 
com 12 unidades, da marca 
Molin, que vai de R$ 9,99 
(simples) a R$ 19,99 (per-
sonagem), oscila 100,10%.

 “Os cadernos que tra-
zem personagens estam-
pados na capa geralmente 
são de capa dura, possuem 
folha envelope, trazem 
uma folha com adesivos 
do personagem, ou seja, o 
produto traz agregados que 
a própria marca exige para 
que ela tenha um valor de 
mais conceito no mercado. 
Então, temos que ser coe-
rentes, o produto é mais 
caro porque ele realmente 
vale mais”, ressalta Sara 
Palma Andreoli.

Expectativa 
do setor é 
de aumento 
nas vendas

Personagens 
infantis 
continuam 
sendo os 
grandes vilões

“O preço do material escolar está um 
pouco alto neste ano. Estou realizando 
uma pesquisa de preços, mas na hora 
da compra sempre acabo optando pela 
qualidade”,

Kátia Regina Pereira, dona de casa, 
acompanhada da filha Alícia na foto.

“Todos os itens da lista escolar estão 
mais caros. Então eu tento sempre 
comprar o meio termo, nem o mais caro, 
nem o mais barato. Venho acompanhada 
dos filhos, para eles escolherem”,

Ana Lúcia Duarte Machado, técnica 
de enfermagem.

Fala Povo

O que você está achando dos 
preços dos materiais escolares?

do lugar ficou com a tesoura sem 
ponta, da marca Tris, encontrada 
de R$ 5,99 a R$ 9, com diferença 
de 50,25%. Já a caixa de lápis de 
12 cores, da marca Molin, que 
custa de R$ 14 a R$ 19,99, apre-
senta variação de 42,78%.

Outros produtos têm diferen-
ças menores, mas que também 
devem ser consideradas na hora 
das compras. O caderno de 10 ma-
térias com 200 folhas, da marca Ti-
libra, vendido de R$ 9 a R$ 11,20, 
mostra variação de 24,45%. Já o 
pacote de papel sulfite branco com 
100 folhas, da marca Chamequi-
nho, encontrado de R$ 5,99 a R$ 
7, apresenta diferença de 16,86%.

Entre os 16 itens pesquisados, 
apenas a borracha macia de tama-
nho médio, da marca Mercur, não 
apresentou diferença de preço, 
vendida a R$ 0,50 em todos os 
estabelecimentos visitados. Con-
siderando que em alguns casos 
as listas de materiais escolares 
podem conter mais de 50 itens, a 
solução para não gastar demais é 
fazer tudo com tempo e paciência.

Marcas tradicionais podem 
custar até 3.266% a mais

O gasto com os materiais 
escolares pode ser bem 
maior para os consu-

midores que optam pelos 
produtos de marcas mais tra-
dicionais. A diferença de pre-
ço entre os itens mais baratos 
e os mais caros encontrados 
pode ser assustadora. A maior 
oscilação de valor é do estojo, 
que pode chegar a 3.266,66%, 
indo de R$ 3 até R$ 101, de-
pendendo da marca e modelo.

O preço da borracha 
branca macia de tamanho 
médio varia até 3.200%, de 
R$ 0,20 a R$ 6,60. O aponta-
dor com depósito, que custa 
de R$ 0,45 a R$ 11, apresenta 
diferença de 2.344,44%. O 
lápis preto nº 2, que pode 
ser encontrado de R$ 0,30 a 
R$ 6,60, oscila até 2.100%. Já 
a mochila, que pode ser en-
contrada a R$ 20 e a R$ 359, 
têm variação de 1.695%.

Para atender todos os 
perfis de público, muitas 

lojas apostam na variedade. 
“A inflação atingiu todos os 
setores, inclusive o de papela-
ria. Então, diversos produtos 
tiveram alta nos preços. É 
fundamental trabalhar com 
diversas marcas e modelos 
que consigam atender a todos 
os gostos e rendas”, destaca 
Sara Palma Andreoli, proprie-
tária de uma papelaria, que 
também fala da importância 
do quesito qualidade.

“Produtos que são de va-
lor médio ao mais alto, por 
exemplo, não dizem respeito 
só ao nome da marca, mas 
também à qualidade e du-
rabilidade, ou seja, alguns 
produtos de uma marca 
mais conceituada no merca-
do podem durar um ano ou 
até mais, já os mais baratos 
podem não ter uma estrutura 
tão sólida/rígida e não fina-
lizarem o ano letivo, depen-
dendo de como ele for usa-
do”, acrescenta a empresária.
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CAPES
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou dois editais 
que ofertam mais de 60 mil bolsas para a formação de professores da educação básica. O 
edital nº 01/2020 trata do Programa Residência Pedagógica e o edital nº 02/2020 é referente 
ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O prazo para cadastro dos 
projetos se encerra em 2 de março, o resultado fi nal da seleção será divulgado até 10 de abril.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

FOTO: DIVULGAÇÃO

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 11 DE JANEIRO DE 2020 •
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EXPANSÃO

Lençóis amplia oferta de 
vagas no ensino integral
Selecionada pelo Governo do Estado, 
escola Leonina Alves Coneglian 
atende Fundamental II e Médio

Elton Laud

Lençóis Paulista passa a con-
tar, a partir deste ano, com 
mais uma escola de perío-

do integral. A Escola Estadual 
Prof.ª Leonina Alves Coneglian, 
no Jardim Cruzeiro, é uma das 
247 unidades educacionais in-
cluídas pela Secretaria de Edu-
cação do Governo do Estado de 
São Paulo no plano de expansão 
do PEI (Programa de Ensino In-
tegral). O novo modelo contem-
pla tanto o Ensino Médio quanto 
o Ensino Fundamental II, que 
vai do 6º ao 9º ano.

Como ocorreu na Escola Es-
tadual Prof.ª Vera Braga Franco 
Giacomini (Cecap), em 2018, a 
mudança visa o cumprimento 
da Meta 6 do PNE (Plano Nacio-
nal de Educação), que pretende 
implantar o ensino integral em 
50% das escolas públicas do país 
até 2024, atendendo pelo menos 
25% dos alunos. Com a expan-
são, São Paulo eleva de 417 para 
664 o número de escolas com 
esta modalidade de ensino, com 
investimento de R$ 321 milhões, 
segundo a assessoria de impren-
sa do Governo do Estado.

Outras duas escolas da área 
de cobertura do Jornal O ECO 
também passam a integrar o PEI 
neste ano: João Batista Ribeiro, 
em Agudos, e Comendador João 
Chammas, em Pederneiras. De 
acordo com Gina Sanchez, diri-
gente regional de Ensino de Bau-
ru, cada unidade foi submetida 
à análise dos critérios técnicos 
estabelecidos pelo programa. O 
último passo foi a aprovação da 
mudança pelos respectivos con-
selhos escolares, compostos por 
professores, funcionários, alunos 
e pais de alunos.

“Para a inclusão no PEI, não 
basta que as escolas tenham 
condições estruturais para a 
acomodação dos alunos. Existe 
o cuidado de garantir que haja, 

O DIA TODO - Escola Prof.ª 
Leonina Alves Coneglian deve ter 
cerca de 400 alunos matriculados 
no ensino integral neste ano

PEDERNEIRAS FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

Cursinho da Unesp abre 
inscrições neste mês

Inscrições para Fies e P-Fies 
iniciam no dia 5 de fevereiro

Aulas gratuitas são 
destinadas a alunos 
do 3º ano do Ensino 
Médio da rede 
pública de ensino

Prazo termina no 
dia 12 do mesmo 
mês; interessados 
devem acessar o 
portal do programa

Da Redação

O Cursinho Ferradura, 
projeto de extensão da 
Faculdade de Ciências 

do campus da Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho) de Bauru, abre 

Da Redação

As inscrições para o pri-
meiro semestre de 2020 
do processo seletivo do 

Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) e do Programa 
de Financiamento Estudantil 
(P-Fies) começa no dia 5 de fe-

inscrições no dia 22 deste mês. 
Bastante concorridas, as aulas 
do curso pré-vestibular são gra-
tuitas, mas destinadas apenas 
a alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, oriundos de escolas da 
rede pública de ensino.

Os estudantes interessados 
em participar devem residir 
em Bauru ou Pederneiras. As 
inscrições devem ser feitas de 
forma presencial até o dia 15 
de fevereiro. Em Pederneiras, o 
posto de atendimento é a escola 
Eliazar Braga, localizada na Rua 
Eliazar Braga, 0-132, no Centro. 

Em Bauru as inscrições serão 
feitas na sede do projeto, no 
próprio campus.

O corpo docente e a equipe 
de gestão do Cursinho Ferradu-
ra são compostos por estudan-
tes de diversos cursos da Unesp 
de Bauru. O projeto visa prepa-
rar os alunos para os vestibu-
lares, oferecendo conteúdo de 
qualidade. Os detalhes do pro-
cesso seletivo serão divulgados 
na página do Facebook: www.
facebook.com/unespferradura. 
Outras informações pelo telefo-
ne (14) 3103-6000 ramal 9896.

vereiro. Os interessados devem 
acessar o portal do programa: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br. 
O novo Fies tem como pilares a 
ampliação do acesso ao ensino 
superior, a maior transparência 
para os estudantes e sociedade.

O programa é dividido em 
duas modalidades. Na primeira, 
o fundo oferta vagas com juros 
zero para os estudantes com ren-
da per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos. Já a 
segunda, chamada P-Fies, é di-
recionada a estudantes com ren-
da per capita mensal familiar de 
até cinco salários mínimos. Nes-

se caso, os recursos são de ban-
cos privados ou fundos consti-
tucionais e de desenvolvimento.

As inscrições começam no 
dia 5 e podem ser feitas até as 
23h59 do dia 12 de fevereiro. A 
divulgação dos resultados está 
prevista para o dia 26. A com-
plementação da inscrição no 
“Fiesseleção” pelos candidatos 
pré-selecionados na modalida-
de Fies vai de 27 de fevereiro 
até as 23h59 do dia 2 de mar-
ço. Já a pré-seleção em lista de 
espera começa no dia 28 de fe-
vereiro e segue até as 23h59 do 
dia 31 de março.

na mesma região, outra opção 
para quem optar por não aderir 
ao ensino integral. A mudan-
ça ainda precisa passar pelo 
crivo dos conselhos escolares. 
Tivemos uma aprovação mui-
to grande da comunidade. Isso 
é reflexo do bom trabalho que 
vem sendo realizado, no caso de 
Lençóis Paulista, na escola Vera 
Braga”, pontua.

ENSINO FUNDAMENTAL
A maior novidade do plano 

de expansão anunciado pelo Go-
verno do Estado é a ampliação do 
número de escolas com período 
integral no Ensino Fundamental 
II. Em Lençóis Paulista, além da 
escola Leonina Alves Coneglian, 
a citada escola Vera Braga Fran-
co Giacomini, que adotou o novo 
modelo em 2018, apenas no En-
sino Médio, também passa a ofe-
recer o integral do 6º ao 9º ano. 
A medida atende reivindicações 
de dezenas de pais insatisfeitos 
com a transferência dos filhos 
para escolas mais distantes.

“É bom saber que meu fi-
lho vai estudar mais perto de 
casa. Quanto ao ensino inte-
gral, acredito que a mudança 
vai ser positiva para a forma-
ção dele, pois contempla mais 
atividades”, relata Maria Cris-
tina Silva, moradora do Jardim 
Itapuã. “Quando teve a altera-
ção eu fiquei bastante apreen-
sivo por ter que matricular mi-
nha filha em outra escola. Vou 
trabalhar até mais tranquilo sa-
bendo que ela não vai precisar 
mais sair do bairro”, diz José 
Lopes, morador da Cecap.

PERÍODO NOTURNO
Outra medida que vai ao 

encontro de reivindicações da 
comunidade é a manutenção de 
turmas do Ensino Médio no pe-
ríodo noturno, para atender es-
tudantes que trabalham durante 
o dia. A escola Leonina Alves 

Coneglian deve contar com tur-
mas do 2º e do 3º ano. Na esco-
la Vera Braga Franco Giacomini 
não houve abertura devido à 
proximidade da Escola Estadual 
Prof.ª Antonieta Grassi Mala-
trasi, na Vila Mamedina, que já 
oferece a opção.

VAGAS
A contabilização das matrí-

culas na rede estadual de ensino 
deve ser finalizada apenas na 
próxima semana, mas informa-
ções preliminares fornecidas à 
reportagem do Jornal O ECO pe-
las escolas revelam que o ensino 

integral vai atender aproximada-
mente 800 alunos nas duas es-
colas contempladas em Lençóis 
Paulista, sendo cerca de 500 no 
Ensino Médio e por volta de 300 
no Ensino Fundamental II. As 
aulas têm início às 7h e termi-
nam às 16h30.

Grades do 
Fundamental II e 
Médio ganham 
três novas 
disciplinas

Para dirigente, ensino em período integral é evolução

As matrizes curricu-
lares dos ensinos 
Fundamental II e 

Médio regulares também 
apresentam novidades. Ins-
pirado no modelo do ensi-
no integral, o Governo do 
Estado de São Paulo criou o 
programa Inova Educação, 
que inclui três novas disci-
plinas nas grades de todas 
as escolas estaduais: Projeto 
de Vida, que aborda ques-
tões como planejamento e 
organização pessoal; Tecno-
logia, que contempla áreas 
como mídias digitais, robó-
tica e programação; e Aulas 
Eletivas, que abrangem 
temas como empreendedo-
rismo, educação financeira 
e economia criativa.

Segundo Gina Sanchez, 
o objetivo é que as ativida-
des sejam mais alinhadas 
às vocações, desejos e re-
alidades dos estudantes, 
abordando questões essen-
ciais para promover o de-
senvolvimento intelectual, 
emocional, social e cultural 
de cada um. “A partir da 
experiência de sucesso do 
ensino integral, surgiu a 
ideia de universalizar essa 
oferta, que, sem dúvida, vai 
contribuir para melhorar a 
qualidade da educação. Os 
professores que se candida-
taram para trabalhar com 
essas novas disciplinas já 
passaram por formação e te-
rão atribuição dessas aulas 
em suas jornadas”, explica.

A inclusão das três 
disciplinas na grade curri-
cular implica, obviamente, 
no aumento do tempo que 
os alunos passam na esco-
la. Até o ano passado, as 
turmas da rede estadual 
assistiam a seis aulas de 
50 minutos de duração 
por dia; agora serão sete 
aulas de 45 minutos. Os 15 
minutos diários a mais re-
sultarão no aumento de 50 
horas de aula por ano. O 
programa Inova Educação 
contempla semanalmente 
duas aulas de Projeto de 
Vida, uma aula de Tecno-
logia e duas aulas Eletivas, 
cuja escolha fica a critérios 
dos próprios alunos.

VÍNCULO - Proximidade entre alunos e professores 
tem trazido inúmeros benefícios à educação

Com grade diferenciada e 
professores atuando em 
regime de dedicação 

exclusiva, o PEI é focado no 
projeto de vida dos alunos, 
pois, além das disciplinas que 
integram a Base Nacional Co-
mum Curricular, conta com 
atividades complementares 
voltadas ao mercado de traba-
lho e à preparação para a vida 
acadêmica; aulas eletivas em 
diversas áreas; atividades que 
estimulam a elaboração de 
projetos voltados à comuni-
dade; clubes juvenis no quais 
os alunos se autoorganizam 
de acordo com temas de inte-
resse (dança, música, xadrez, 
etc.); entre outras coisas.

Para Gina Sanchez, o mo-
delo é a evolução do sistema 
de ensino e tem comprovado 
isso através dos números. 
“Entendo que as pessoas 
tenham algumas reservas e 
dúvidas, pois é uma propos-
ta nova. No entanto, depois 
que os bons resultados co-

meçam a aparecer a resistência 
naturalmente acaba. Eu acredito 
que para tudo é necessário um 
período de adaptação, mas o an-
damento é definitivo. Temos o 
programa na região desde 2013 
e, desde então, os melhores índi-
ces educacionais estão nas esco-
las de ensino integral”, afirma a 
dirigente regional de Ensino.

Outro ponto fundamental 
do programa é o fortalecimento 
de vínculos entre alunos e pro-
fessores, que tem trazido inú-
meros benefícios. “Para mim, o 

aspecto mais importante é a 
humanização. Convivendo 
mais com os alunos, conhe-
cendo melhor suas dúvidas 
e problemas, sabendo do que 
eles mais gostam e o que eles 
anseiam para o futuro temos 
a oportunidade de contribuir 
mais como aprendizado. Nes-
ses dois anos, percebemos 
mudanças bem significativas 
em cada um deles”, comenta 
João Paulo Ramos, professor 
de história da escola Vera 
Braga Franco Giacomini.
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NAS REDES
O Ibope/Repucom divulgou na quarta-feira (8) o ranking digital dos clubes 
brasileiros, que registra o número de seguidores dos times no Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube. Com crescimento de 31,5% no último ano, o 
Flamengo lidera a lista com 27,9 milhões de seguidores. Corinthians, com 
22,9 milhões, e São Paulo, com 14,9 milhões, fecham o pódio.
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Esporte

A VEZ DAS MULHERES

Copa Lençóis de 
Futsal tem primeira 
edição feminina
Com sete equipes inscritas, competição teve 
início nesta semana; jogos acontecem no Tonicão

Elton Laud

A Secretaria de Esportes 
e Recreação de Lençóis 
Paulista iniciou nesta 

semana a primeira edição da 
Copa Lençóis de Futsal Femini-
no. Com sete equipes inscritas, 
a competição teve a primeira 
rodada disputada na noite da 
última quarta-feira (8), no Gi-
násio Municipal de Esportes 
Antonio Lorenzetti Filho (Toni-
cão). A final está prevista para o 
dia 7 de fevereiro.

Participam da 1ª Copa 
Lençóis de Futsal Feminino 
as representações de Alfredo 

CHEGOU CHEGANDO - Athletic Club Futsal (uniforme branco) estreou goleando o Bola com Batom por 20 a 0

FUTEBOL SOLIDÁRIO - Um grupo de amigos de Lençóis Paulista se reuniu no último domingo de 2019 para sua 
tradicional pelada de final de ano, realizada no campo de futebol society da Praça Jácomo Langona, no Jardim 
América. Além dos momentos de descontração, o evento foi marcado pelo caráter solidário, já que os participantes 
arrecadaram mais de 300 litros de leite longa vida, que serão distribuídos a entidades da cidade. Bela iniciativa! 

Guedes, Athletic Club Futsal, 
Bola com Batom, Lendas of 
Team, Resenha, Santa Luzia e 
Unidas Pelo Fut, todas forma-
das por atletas da cidade. Na 
primeira fase, todas as equipes 
estão agrupadas em uma única 
chave, na qual todas se enfren-
tam em turno único na disputa 
pela classificação.

De acordo com o regula-
mento, os dois melhores avan-
çam direto para a semifinal. 
Outros quatro times se enfren-
tam na segunda fase, em con-
frontos mata-mata que definem 
os demais semifinalistas. O ad-
versário do primeiro colocado 

VEJA QUAIS SÃO AS 
EQUIPES QUE PARTICIPAM 
DA 1ª COPA LENÇÓIS DE 
FUTSAL FEMININO

GRUPO ÚNICO

Alfredo Guedes

Athletic Club Futsal

Bola com Batom

Lendas of Team

Resenha

Santa Luzia

Unidas Pelo Fut

sai do jogo entre o terceiro e o 
sexto lugares. Já o oponente do 
segundo lugar surge da dispu-
ta entre o quarto e o quinto da 
primeira fase.

PRIMEIRA RODADA
Na primeira rodada, dispu-

tada na noite da quarta-feira (8), 
no Tonicão, o grande destaque 
foi o Athletic Club Futsal, que 
goleou o Bola com Batom pelo 
placar de 20 a 0.  Quem balan-
çou as redes mais vezes foi a 
atleta Stefani Soares, autora de 
nove gols. Os demais tentos da 

equipe foram anotados por Ná-
dia Gois (6), Bruna Moraes (2), 
Karina Silva (2) e Kaylane Braz.

No jogo que abriu a compe-
tição, o Lendas of Team derro-
tou o Resenha por 6 a 2, com 
gols de Maria Clara Paccola (2), 
Tatiane Nascimento (2), Simo-
ne Marques e Priscila Gabriel 
- Maria Eduarda Lopes e Naira 
D’avila descontaram. Na outra 
partida, o Unidas Pelo Fut ven-
ceu Alfredo Guedes por 4 a 1, 
com gols de Jenifer Souza (2), 
Mariana Jacon e Jheniffer Ro-
cha - Erica Silva descontou.

SEQUÊNCIA
A segunda rodada acontece 

na segunda-feira (13). Às 19h30, 
o Bola com Batom encara Alfre-
do Guedes. Às 20h20, o Santa 
Luzia pega o Lendas of Team. 
Às 21h10, o Athletic Club Fut-
sal mede forças com o Resenha. 
Outros três jogos estão marca-
dos para a próxima sexta-feira 
(17). Alfredo Guedes e Lendas 
of Team jogam às 19h30. Bola 
com Batom e Resenha se en-
frentam às 20h20. Santa Luzia 
e Unidas Pelo Fut entram em 
quadra às 21h10.

FUTEBOL

Campeonato Regional de Borebi 
tem representantes de 11 cidades
Com premiação de R$ 5 mil, competição começa amanhã (12)

Elton Laud

A bola volta a rolar a partir 
deste domingo (12) no Es-
tádio Municipal Antonio 

Carlos Vaca, que recebe os jo-
gos do Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Borebi. Em 
sua quarta edição, o torneio tem 
número recorde de participan-
tes, com 16 equipes de 11 cida-
des da região: Agudos, Areiópo-
lis, Avaré, Barra Bonita, Bauru, 
Boa Esperança do Sul, Borebi, 
Dois Córregos, Lençóis Paulista, 
Macatuba e Pederneiras.

Promovido pela Liga Lenço-
ense de Futebol Amador (LLFA) 
com apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Borebi, o campeonato, 
além de troféus e medalhas para 
os destaques coletivos e indi-
viduais, distribui R$ 5 mil de 
premiação, sendo R$ 3 mil para 
o campeão e R$ 2 mil para o 

vice-campeão. De acordo com a 
tabela, a final está prevista para 
o dia 15 de março.

Na primeira fase os times es-
tão divididos em quatro grupos, 
no quais todos jogam contra 
todos em turno único. Os dois 
melhores de cada chave avan-
çam para os confrontos mata-
-mata das quartas de final, de 
acordo com o seguinte empar-
ceiramento: 1º A x 2º C; 1º B 
x 2º D; 1º C x 2º A; 1º D x 2º 
B. As semifinais colocam frente 
a frente os vencedores dos dois 
primeiros e dos dois últimos jo-
gos, respectivamente.

O Grupo A é composto por 
Nacional (Bauru), União Ponte 
Alta (Barra Bonita), Borebi Sub-
20 e Grêmio Cecap (Lençóis 
Paulista). O Grupo B conta com 
Juventus (Pederneiras), Uni-
dos da Vila (Lençóis Paulista), 
Boa Esperança do Sul e Santa 

Cruz (Areiópolis). O Grupo C 
é formado por Atleticano Len-
çoense, Borebi, Botafogo (Dois 
Córregos) e União da Vila (Bau-
ru). Já o Grupo D tem Red Bull 
(Bauru), Flamengo (Agudos), 
Associação Avareense e Depor-
tivo (Macatuba).

Neste domingo (12) serão 
disputados quatro jogos. De 
manhã, pelo Grupo A, às 8h, 
o Nacional duela com o União 
Ponte Alta. Na sequência, às 
10h, entram em campo Borebi 
Sub-20 e o atual campeão Grê-
mio Cecap, que no ano passado 
conquistou o título com vitória 
sobre o Caiuby (Boa Esperança 
do Sul) - de 5 a 4, nos pênaltis, 
após empate sem gols no tem-
po regulamentar. À tarde, pelo 
Grupo B, às 14h, o Juventus 
encara o Unidos da Vila. Em se-
guida, às 16h, se enfrentam Boa 
Esperança do Sul e Santa Cruz.

DONO DA TAÇA - Atual campeão é o Grêmio Cecap, que estreia contra o time sub-20 de Borebi

AREIÓPOLIS

Varzeano começa neste domingo
Jogos acontecem no Estádio Municipal Geraldo Pereira de Barros

Elton Laud

Tem início neste domingo 
(12) mais uma edição do 
Campeonato Varzeano 

de Areiópolis. A competição, 
promovida pelo Departamento 
de Esportes da cidade vizinha, 
conta com a participação de 
oito equipes locais. Os jogos 
acontecem no Estádio Munici-
pal Geraldo Pereira de Barros.

Na primeira fase os times 
inscritos estão divididos em 
dois grupos de quatro. De acor-
do com o regulamento, todos se 
enfrentam entre si, em turno 
único, na briga pela classifi-
cação para as semifinais, que 
serão disputadas entre os dois 
melhores de cada chave: 1º A 
x 2º B; 1º B x 2º A.

O Grupo A é formado por 
Golinho, Vila Cremer, Mer-
cenários e Golinho Master. O 
Grupo B, por sua vez, reúne 
Audax/Gera Soccer, Zebra To-
tal, Mercearia Lima e Meninos 
da Rua. Todos os times são 
areiopolitanos. Para cada roda-
da estão previstos dois jogos, 
um de cada grupo.

VAI COMEÇAR - Jogos do Varzeano acontecem no Estádio Municipal

Abrindo a competição na 
manhã deste domingo (12), a 
partir das 8h, pelo Grupo A, 
a representação da Vila Cre-
mer entra em campo contra 
o combinado do Mercenários. 
Em seguida, às 10h, pelo Gru-
po B, a equipe do Zebra Total 
mede forças com o time da 
Mercearia Lima.

A primeira edição do Cam-
peonato Varzeano de Areiópolis 
foi realizada em 2019, após a 
reabertura do Estádio Muni-
cipal, que passou por uma 
reforma. O atual campeão é o 
Golinho, que na final do ano 
passado derrotou o Grêmio do 
Morro - que neste ano não se 
inscreveu - por 2 a 1.

VEJA A DIVISÃO DOS GRUPOS DO CAMPEONATO VARZEANO

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DO AMADOR DE BOREBI

GRUPO A GRUPO B
Golinho Audax/Gera Soccer
Vila Cremer Zebra Total
Mercenários Mercearia Lima
Golinho Master Meninos da Rua

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
Nacional (Bauru) Juventus (Pederneiras) Atleticano Lençoense Red Bull (Bauru)
União Ponte Alta (Barra 
Bonita) Unidos da Vila (Lençóis) Borebi Flamengo (Agudos)

Borebi Sub-20 Boa Esperança do Sul Botafogo (Dois Córre-
gos) Associação Avareense

Grêmio Cecap (Lençóis) Santa Cruz (Areiópolis) União da Vila (Bauru) Deportivo (Macatuba)

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MACATUBA
O Balcão de Emprego da Prefeitura Municipal de Macatuba está com vagas abertas para o cargo 
de Servente Rural. É preciso ter mais de 18 anos, ser do sexo masculino, ter Ensino Fundamental, 
conhecimento em operações florestais/rurais e morar em Macatuba. As atividades são 
relacionadas a cultura do eucalipto. O processo de seleção será na terça-feira (14), a partir das 
8h, no CEMP/Senai. É preciso levar o RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e currículo.
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Regional

DATA: 3/1/2020 a 10/1/2020

Obituário
Emanueli Vitória Teodoro faleceu na sexta-feira (10) aos 19 anos em Lençóis Paulista
Alfio Murador faleceu na quinta-feira (9) aos 87 anos em Lençóis Paulista
Argemiro Braz da Silva faleceu na quinta-feira (9) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Odete Rossi faleceu na quarta-feira (8) aos 67 anos em Lençóis Paulista
Maria Ângela Mourão Silva Pontes faleceu na terça-feira (7) aos 77 anos em 

Lençóis Paulista
Ivoni Soares Aguilera faleceu na segunda-feira (6) aos 53 anos em Lençóis Paulista
Alessandro Aparecido Rafael faleceu no sábado (4) aos 41 anos em Lençóis Paulista
Antônio Donizetti Pereira da Silva faleceu no sábado (4) aos 56 anos em Lençóis Paulista
Alexandre Mittelback faleceu na sexta-feira (3) aos 41 anos em Pederneiras
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

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Janeiro de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 58,76.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇO N. 002/2019. TERMO DE REVOGAÇÃO. AN-
TÔNIO CARLOS VACA, Prefeito do Município de Borebi/SP, no uso de 
suas atribuições legais. RESOLVE: Fica REVOGADO o inteiro teor o Pro-
cesso Licitatório Tomada de Preço nº 002/2019, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍ-
PIO DE BOREBI, por CONVENIÊNCIA e OPORTUNIDADE ADMINIS-
TRATIVA, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, haja 
vista haver vício no ato de publicação do edital de abertura de processo licita-
tório. Comunique-se. Publique-se. Prefeitura do Município de Borebi, 08 de 
janeiro de 2020. ANTÔNIO CARLOS VACA, Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de Janeiro de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 74,41.

Prefeitura Municipal
de Borebi

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 002/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI, com supervisão da Co-
missão nomeada pela PORTARIA nº 15/2019, juntamente com a empresa 
Suporte Gestão e Recursos Humanos Ltda., DIVULGA pelo presente ins-
trumento que RERRATIFICA o edital do Concurso Público de Provas nº 
002/2019 no que se refere ao item: 

2 - DOS EMPREGOS
No item ESCOLARIDADE/REQUISITOS, onde se lê Curso Técnico 

em Auxiliar de Dentista leia-se: AUXILIAR SAÚDE BUCAL. 
Mantém-se inalterados todos os demais itens do edital. 

BOREBI/SP, 08 de janeiro de 2020. 

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal de BOREBI

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, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.
Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Di-

vino Coração, como preciso alcançar 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 conversa, 

dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos agradecer, di-
vulgarei esta graça para que os homens aprender 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 Cora-
ção de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

HABITAÇÃO

CDHU realiza 
sorteio de 100 
casas em Borebi
Conjunto 
habitacional teve 
investimento de 
mais de R$ 9 milhões

Elton Laud

A Secretaria de Habitação 
do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 

da Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU), realizou na manhã da 
quinta-feira (9) o sorteio de 100 
casas do Conjunto Habitacional 
Borebi D, em Borebi. O evento, 
realizado no Centro de Convi-
vência do Idoso da cidade vi-

AVANÇADAS - Obras das 100 casas do Conjunto Habitacional 
Borebi D devem ser concluídas no primeiro semestre

PEDERNEIRAS

Sebrae Aqui abre inscrições para programa Super MEI
Curso é voltado a microempreendedores com dificuldade na gestão do negócio

Da Redação

A agência do Sebrae 
Aqui de Pederneiras 
está com inscrições 

abertas para o programa Su-
per MEI - Organize seu Ne-
gócio. O curso é voltado aos 
microempreendedores indi-

AGUDOS

Pista de atletismo recebe novo piso
Previsão é que a 
obra fique pronta 
em três meses

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos, por meio da 
Secretaria de Esportes e 

Lazer, trabalha na colocação do 
piso e dos demais equipamen-
tos utilizados para a prática de 
atletismo na pista existente nas 
proximidades do Ginásio de Es-
portes Dr. Vicente Evaristo Da-

REFORMA - Local está recebendo diversas melhorias, como 
implantação de piso adequado para prática de corridas e caminhadas

zinha, contou com a presença 
do gerente regional da CDHU, 
Carlos Roberto Ladeira, do 
prefeito Antonio Carlos Vaca e 
outras autoridades.

As moradias foram viabiliza-
das pela CDHU, com execução 
das obras pela Caixa Econômi-
ca Federal e aporte financei-
ro da Agência Casa Paulista, 
também vinculada à Secretaria 
da Habitação. Os imóveis são 
destinados a famílias com ren-
da mensal de até R$ 1,8 mil. 
Os futuros moradores têm até 
120 meses para a quitação do fi-
nanciamento habitacional, com 
prestações fixadas entre R$ 80 e 
R$ 270, de acordo com a renda 
familiar mensal.

Com a área total de 48,82 
metros quadrados, dois dormi-
tórios, sala, cozinha e banhei-
ro, cada unidade incorpora as 
melhorias exigidas pelo padrão 
da Secretaria da Habitação e já 
vem com pisos cerâmicos em 
todos os cômodos, azulejos nas 
paredes hidráulicas, medido-
res de água individualizados, 
acessibilidade e infraestrutura 
completa. 88% das casas são 
destinadas para a população em 
geral, 5% para idosos e 7% para 

pessoas com deficiência.
Segundo a assessoria de im-

prensa, o Governo do Estado in-
vestiu R$ 2,2 milhões no empre-
endimento, por meio da Casa 
Paulista. Já o Governo Federal 
aplicou R$ 6,8 milhões na cons-
trução das moradias. A previsão 
de conclusão e entrega das casas 
é para o primeiro semestre des-
te ano. As obras estão em estado 
bem adiantado, como mostra a 
foto feita nesta semana pela re-
portagem do Jornal O ECO.

de treinamento para os atletas 
de Agudos que praticam o es-
porte e para as pessoas que 
queiram fazer caminhada, in-
clusive durante a noite, já que 
a iluminação em torno da pista 
também será instalada.

Essa é a segunda fase da 
obra, que prevê a implantação 
de piso adequado para prática 
de corridas e caminhadas, caixa 
de areia para prática de saltos 
em distância e telas de prote-
ção, para prática de esportes 
como arremesso de peso e dar-
do, entre outras melhorias.

viduais (MEI), principalmente 
os que enfrentam alguma difi-
culdade na gestão do negócio.

O programa Super MEI 
- Organize seu Negócio será 
realizado entre os dias 27 e 
30 de janeiro, das 19h às 23h, 
na sede ACIP (Associação 
Comercial e Industrial de Pe-

derneiras), localizada na Rua 
Coronel Coimbra, L-420, no 
Centro. Para participar é obri-
gatório já estar formalizado 
como MEI ou ser um poten-
cial empreendedor.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas diretamen-
te na agência do Sebrae Aqui 

de Pederneiras, que fica 
na Avenida Paulista, S-307, 
no Jardim Vista Alegre. A 
quantidade de vagas é limi-
tada e o preenchimento está 
sendo feito por ordem de 
inscrição. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3284 1553.

mante. A previsão é que a obra 
fique pronta em três meses.

Segundo o secretário de 

Esportes, Luiz Carlos Paula, os 
novos equipamentos irão pro-
porcionar melhores condições 

CULTURA

Cia Atos & Cenas promove oficina de teatro
Minicurso, que acontece nos dias 20 e 27 deste mês, tem como foco não atores

Flávia Placideli

A Cia teatral Atos & Ce-
nas, de Lençóis Paulis-
ta, promove nos dias 

20 e 27 de janeiro, das 19h15 
às 21h15, uma oficina de tea-
tro para não atores, que tem 
como foco o processo intitula-
do “Despertando os Sentidos”, 
com coordenação do ator e 
diretor Nilceu Bernardo. As 
matrículas estão abertas, mas 
as vagas são limitadas. O in-
vestimento é de R$ 50.

Segundo o coordenador 

ATOS & CENAS - Oficina de teatro para não 
atores tem como foco o despertar dos sentidos

participantes possam melhor 
compreender e se comunicar 
com as circunstâncias propostas 
na cena e na vida. 

O minicurso é destinado 
aos interessados de ambos os 
sexos com idade a partir de 16 
anos. A participação tem in-
vestimento de R$ 50 e as vagas 
são limitadas. O encontro irá 
acontecer no Espaço Cia Atos 
& Cenas, que fica na Rua Nove 
de Julho, 1735, no Jardim Hu-
maitá. Para mais informações 
sobre as inscrições o telefone é 
o (14) 9 9601-6145.

Nilceu Bernardo, a oficina, 
que acontece em um ambiente 
propício para a criação e atu-

ação, pretende ‘despertar os 
sentidos’ através de exercícios 
teatrais coletivos, para que os 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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REFORÇO
O Ministério da Saúde reservou R$ 250 milhões a mais no orçamento para aumentar 
o número de cirurgias eletivas a serem realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Os repasses começam a ser feitos já em janeiro para diminuir as filas para 53 tipos 
de procedimentos, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura, além de 
cirurgia de astroplastia de quadril e joelho, entre outras com grande demanda.
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Saúde

PREVENÇÃO

Secretaria de Saúde 
realiza Campanha 
de Papanicolau
Realização dos 
exames começou 
nesta semana; 
coleta também pode 
ser feita nos dias 22 
e 23 deste mês

Da Redação

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista ini-

ciou nesta semana mais uma 
etapa da Campanha de Papa-
nicolau. O exame é realizado 
para detectar células cancerí-
genas no colo do útero, com 
o objetivo de prevenir e diag-
nosticar precocemente o cân-
cer, o que aumenta considera-
velmente as chances de cura 
nas pacientes.

Em Lençóis Paulista, a 
campanha tem como público-
-alvo as mulheres com idade 
entre 24 e 64 anos ou que 
tenham vida sexual ativa. A 
recomendação é para que os 
exames sejam feitos a cada 
dois anos, no entanto, se os 

CRONOGRAMA - ESF Antônio Benedetti, no Jardim Monte Azul, 
é uma das unidades que realizam os exames na quarta-feira (22)

resultados não apresentarem 
alterações durante dois anos 
consecutivos, o intervalo de 
realização pode ser estendido 
para três anos.

A campanha está sendo 
realizada em horários alterna-
dos para obter maior alcance 
entre a população feminina. 
Os exames, que começaram 
nesta semana, também podem 
ser feitos em todas as unida-
des de saúde (veja a lista abai-
xo) na quarta-feira (22) e na 
quinta-feira (23), das 16h às 
20h, com exceção da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF) 
Victório Boso, em Alfredo 
Guedes, que atende das 14h 
às 16h.

ORIENTAÇÕES
PARA COLETA

A Secretaria de Saúde 
lembra que o atendimento 
acontece por ordem de chega-
da, sendo obrigatória a apre-
sentação de RG (Registro Ge-
ral), CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) e Cartão do SUS (Sis-
tema Único de Saúde). Para 
realizar o exame é necessário 
seguir algumas orientações, 

NOVIDADE - A Unimed Lençóis Paulista começou 2020 com novidade 
para seus beneficiários: o App Unimed, um aplicativo de celular que 
permite autorizar consultas e exames, pagar boletos, acessar extrato de 
utilização e o guia médico, além de receber informações referentes ao 
plano de saúde. O App Unimed é compatível com os sistemas Android 
e iOS e está disponível gratuitamente para download. Basta procurar 
por “Unimed SP - Clientes” na Play Store e App Store. Na foto, Valmir 
Jana (analista de redes), Luiz Fernando Martins (coordenador de TI), 
Dr. Francisco Antonio Grillo (presidente), Dr. Alexandre Parenti Ribeiro 
(diretor de Marketing e TI) e Lucas Campos (analista de informática).

Confira o cronograma dos exames de papanicolau
QUARTA-FEIRA (22)

ESF Dr. João Paccola Primo (Rua dos Lavradores, 34, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo)
ESF Dr. Luiz Fernando Lelis Andrade (Rua João Coneglian, 350, no Jardim do Caju)
ESF Dr. José Nege (Rua Bahia, 249, no Jardim Cruzeiro)
ESF Dra. Irene Alcídia da Costa Andrade (Rua das Araras, 560, no Jardim das Nações)
Unidade Básica de Saúde Dr. José Antônio Garrido (Rua Marechal Dutra, 895, no Jardim Ubirama)
ESF Antônio Benedetti (Rua Horário Moretto, 1255, no Jardim Monte Azul)
RAIS Mulher (Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher) Gertrudes Moreira Campanari (Avenida Brasil, 802, no Centro)

QUINTA-FEIRA (23)
ESF Victório Boso (Rua Bento Ribeiro, 29, em Alfredo Guedes)
ESF Winter Malatrasi (Rua Manoel Duarte Moreira, 160, no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari)
ESF Carlos Alberto Baptistella (Rua Ana Néri, 124, na Vila Mamedina)
Unidade Básica de Saúde Dr. Antonio Leão Tocci (Rua Dias Gomes, 37, na Cecap)

como não estar menstruada 
(é preciso ter um intervalo 
de cinco dias antes ou após a 
menstruação); não estar usan-
do nenhum tipo de creme 
vaginal há pelo menos cinco 
dias; não ter tido relações se-
xuais nos últimos três dias; e 
não ter feito duchas íntimas 
três dias antes do exame.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Giro Social
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compra, venda e 
aluguel em Lençóis 
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Lençoense busca apoio para 
voltar a competir pela cidade
Destaque dos últimos anos, enxadrista Liara Blanco Silva integra equipe de Bauru desde 2016

Elton Laud

Depois de mais uma tempo-
rada vitoriosa nos tabulei-
ros, a jovem enxadrista Lia-

ra Blanco Silva, de 15 anos, inicia 
o ano aproveitando um pouco das 
merecidas férias, mas já de olho 
nas próximas competições. Em 
2019, em 40 torneios disputados a 
lençoense subiu 29 vezes ao lugar 
mais alto do pódio e espera repe-
tir o desempenho nesta tempora-
da, que começa com a primeira 
etapa do Circuito Solidário de 
Xadrez, marcada para o dia 26 
desde mês, em Sumaré.

“Acho que foi um bom ano. 
Poderia ter me saído melhor em 
algumas competições, mas apren-
di que perder também faz parte. O 
importante é que evoluí bastante 
e me sinto cada vez mais prepara-
da”, diz a jovem, que vai ingressar 
no Ensino Médio neste ano e, mes-
mo com mais responsabilidades 
surgindo nos estudos, não pensa 
em abandonar o esporte. “Talvez 

PRODÍGIO - Jovem enxadrista já acumula mais de 150 troféus e medalhas

eu tenha que diminuir um pouco 
o ritmo em algumas ocasiões, mas 
não penso em parar”, revela.

Apresentada ao esporte pelo 
pai, Eduardo, aos quatro anos, 
Liara começou a se destacar 
desde os primeiros anos de es-
cola, inicialmente em campeo-
natos internos, depois em com-
petições realizadas na região. 
Sua estreia em torneios de maior 
expressão ocorreu em 2015, em 
uma etapa do Circuito Solidário, 
disputada em Paulínia, na qual 
terminou com o título de sua ca-

tegoria. De lá para cá a estante 
da casa já ganhou mais de 150 
troféus e medalhas.

Alguns dos resultados mais 
expressivos da carreira da lenço-
ense foram obtidos justamente no 
ano passado, como os títulos dos 
Jogos Regionais, Jogos Abertos 
do Interior, Jogos da Juventude, 
Superliga de Xadrez, Circuito 
Solidário de Xadrez, além de 
um vice-campeonato no Sul-
-Americano Escolar, que reuniu 
enxadristas de oito países do con-
tinente. Na última temporada ela 

passou por 22 cidades diferentes, 
percorrendo uma distância de 
mais de 3,7 mil quilômetros.

Defendendo o BTC (Bauru 
Tênis Clube) desde 2016, a jovem, 
assim como seus pais, Eduardo e 
Rosemeire, tem uma meta muito 
especial para este ano: voltar a 
competir oficialmente por Len-
çóis Paulista. Para que isso aconte-
ça, no entanto, eles esperam con-
seguir o apoio necessário do Poder 
Público e também da iniciativa 
privada, já que as despesas com 
as viagens são consideráveis e, na 
maioria das vezes, acabam saindo 
do orçamento da própria família.

Enquanto a luta continua, 
Liara mantém a rotina de prepara-
ção, treinando praticamente todos 
os dias para, talvez ainda neste 
ano, quando Lençóis Paulista vol-
ta a sediar uma edição dos Jogos 
Regionais, conseguir realizar o 
desejo de conquistar um título 
defendendo as cores de sua cida-
de. Apaixonada pelos tabuleiros a 
ponto de recusar os convites para 

sair com as amigas apenas para 
descansar para as competições, 
ela ressalta que não se imagina 
vivendo de outra forma.

“As pessoas às vezes não en-
tendem o que me faz gostar tan-
to. Acho que nem eu sei explicar 
muito bem. O xadrez é tudo para 
mim. Competindo nesses anos to-

dos fiz muitas amizades, conheci 
diversas cidades e lugares bem 
legais. Acho que aprendi bastante 
coisa com o xadrez. Quero conti-
nuar estudando para me formar 
e começar a dar aulas para outras 
pessoas. É o que gosto de fazer. 
Não consigo me imaginar fazendo 
outra coisa”, finaliza a jovem.

FAMÍLIA - Na foto, a lençoense ao lado dos pais, Eduardo e Rosemeire

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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 
prata, vidro e travas 
elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

VENDE-SE CIVIC 
1.8, modelo LXL, ano 
2011, automático, 
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 chácara, casa 
ou terreno, 01 cami-
nhão Mercedes Bens 
15/13 anos 82 com o 
polis e caçambas para 
entulhos. Tratar: (14) 
99712-2211

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

VENDE-SE KOMBI 
ano 93, para 9 luga-
res, 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 tro-
ca 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 carroceria ou pick 
up, valor R$ 31.000. 
Tratar (14) 99882-5275

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

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

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

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

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

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

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, 
prata, completa, 
sensor estacionamen-
to - 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. Ótimo 
estado. Tratar: (14) 
99625-6905

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 2006 
em ótimo estado 
- procedência -07 lu-
gares - documentada 
- 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 PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor 
branco, baixa quilo-
metragem. 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

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

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

PROMOÇÃO PARA 
final do ano na Lava 
Seco Cavazzotti. Lava 
seu sofá e também 
fazemos impermeabi-
lização em estofados. 
Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Tratar: (14) 99701-
3523, (14) 99846-5110 
ou (14) 3436-1419.

ROCHA SERRALHE-
RIA - Portões bascu-
lantes, portas, vitrôs, 
esquadrias metálicas 
em geral, faça um 
orçamento. Tratar na 
Rua Paraná, s/n, Jd. 
Cruzeiro ou no tele-
fone (14) 3263-5428 / 
99724-0188 com João 
Sérgio Rocha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendi-
mento 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. 
Procópio Ferreira, 510, 
Cecap ou telefone (14) 
99675-2769.

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

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

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

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. email: gloria.
esceng@yahoo.com.
br. (14) 3281-4900

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

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

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

ALONSO CABELEI-
REIRO. Av. Hermínio 
Jacó, nº 622 no bairro 
Nova Lençóis, atendi-
mento de segunda a 
sábado e aos domin-
gos e feriados até às 
12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

PRECISANDO CAL-
CULAR seu seguro 
novo ou renovação? 
Faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Cen-
tro - Lençóis Paulista, 
(14) 3263 3803 / (14) 
99884-3777

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

SERRALHERIA POR-
TAL - portões bascu-
lantes revestido em 
chapas de alumínio 
- estruturas e esqua-
drilhas metálica em 
geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com

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

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

ELETRICISTA/AN-
TENISTA - instalação 
e manutenção em 
elétrica residencial 
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 Paulis-
ta, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias 
regiões do brasil, 
acessórios com muito 
requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces 
finos em cachepôs de 
madeira e a famosa 
bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul 
Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o 
Banco do Brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

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

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

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

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

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

CABELEIREIRO E 
Barbeiro a domicílio. 
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 

DIVERSOS

SERVIÇOS

VENDO APARELHO 
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 polegadas. 
Tratar cel:. 99865-
4330

VENDE-SE MALOTE 
de roupa e calçados 
usados para brechó. 
Tratar cel: 99865-4330

VENHA REALIZAR 
o sonho da casa 
própria! Financiamos 
seu imóvel pela Caixa 
Econômica Federal! 
*Imóvel Novo *Imóvel 
Usado *Terreno e 
Construção faça uma 
avaliação de crédito! 
(14) 3264-5165 / (14) 
99820-0872 - José 
Carlos. Rua 15 de No-
vembro, 581. Edifício 
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 pedestres. Ligue 
99728-1313

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

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

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

TROCO MOTOR Ya-
maha 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 Marimbondo. 
Pago à vista. Contato 
(14) 98118-8850

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

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

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

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

RESTAURANTE VIA-
JANTES - Marmitex, 
marmitas, self-service 
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 forma-
ção na área. Contato 
(14) 99632-0888 

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

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

ATENÇÃO PATRO-
AS! Se você precisa 
de empregada domés-
tica 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 disposição 
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 es-
meralda, em chácaras 
e sítios. Tratar (14) 
98836-7306

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

PROCURA-SE APO-
SENTADO procuran-
do chácara, 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 re-
sidências, escritórios 
e consultórios. (Escri-
tórios e Consultórios 
Disponível faxina a 
noite). Tratar: (14) 
99702-5096 

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

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

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

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

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

VENDO AREIA 
grossa valor R$ 50,00 
o metro. Tratar: (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 caçamba para en-
tulho (para empresas 
e particulares). Tratar 
(14) 99789-2210 / 
99777-2218.

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

DOA-SE FILHOTES 
de gatos, já estão 
comendo. Tratar (14) 
99743-5826 com 
Maura, na rua Traves-
sa 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. 

ANIMAIS

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

VENDE-SE APOIO 
para cadeirante (ba-
nho e sanitário) em 
timo estado. Tratar 
14 99686-7382 ou 14 
99890-6650

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

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

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

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

B3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 11 DE JANEIRO DE 2020 •

Classificados

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

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

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

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

VENDO SOBRADO 
na Rua Ignácio Ansel-
mo (Centro), comercial 
e residencial com 
piscina /rancho. Aceito 
apto ou casa como 
parte no negócio. Tra-
tar: (14) 99148-9959

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

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armá-
rio, 2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, ter-
reno 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

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. 

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, 
último andar, com 
armários embutidos 
nos quartos, nos ba-
nheiros 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

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 Residen-
cial Jacarandá (aceito 
carro ou moto como 
parte de pagamento). 
Tratar (14) 98141-
3822

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

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 femi-
nina. 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

VENDE-SE, PANOS 
de pratos 100% algo-
dão, 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 
quentíssimas para esse 
verão, sempre com o 
melhor atendimento 
e o melhor pra você...
Corre pra cá...Rua 
Alexandre Raimundo 
Paccola, 186, Rondon, 
fone (14) 3263-2125.

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

AULAS PARTICU-
LARES. Matemática 
(Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 
99715 2968

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800.118023 
ou (14) 99650-3279

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

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

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

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

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamen-
to, 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 automatiza-
dos. Valor R$ 585 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

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

CASA UBIRAMA 4 
Dormitório, 2 salas, 1 
cozinha, 3 banheiros, 
2 garagem cobertas. 
R$ 636.000,00. Código 
02288. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

EXCURSÕES

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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, 
Virgílio Rocha, Corvo 
Branco e Agudos) a 
negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977. 

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

VENDE-SE CASA 
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

FESTAS

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 compromisso.

EXCURSÕES 
PRAIAS Ubatuba, 
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. 

VENDE-SE LINDA 
casa Núcleo H. L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1 armário planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 02 
banheiros, área com 
churrasqueira, lavan-
deria coberta, gara-
gem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita 
financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567
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Classificados

CASA ITAMARATY 
3 dormitórios sendo 2 
suítes com armários 
embutidos, 1 cozinha 
comum e 1 cozinha 
americana planejada, 
1 banheiro social com 
armários sob a pia e a 
parede e Box, closet, 
churrasqueira, área 
de lazer, piscina, 1 
lavanderia, 6 gara-
gens sendo 4 coberta 
e 2 descoberta. R$ 
903.000,00. Código 
02553. Código 02151 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA ITAMARATY 
2 dormitórios ,closets, 
2 suítes, 2 salas de vi-
sita e 1 sala de jantar, 
1 cozinha planejada, 1 
banheiro, 1 lavande-
ria, garagem coberta. 
R$ 848.000,00. Código 
02577. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA CENTRO 4 
dormitórios sendo 2 
suítes (com banheira 
com hidromassagem), 
1 sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 1 
lavanderia, garagem 
coberta e descoberta 
para 4 carros.Edícula: 
1 quarto, 1 banheiro, 1 
churrasqueira, 1 pia, 1 
salão. R$ 689.000,00. 
Código 02610. 
Código 02151. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA - Santa Cecília- 
5 Dormitórios sendo 
4 suítes, 1 sala, 1 
cozinha, 1 copa, 1 la-
vanderia, 2 banheiros, 
garagem, churras-
queira e piscina. R$ 
636.000,00. Código 
02001. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA VILLAGE 3 
dormitórios sendo 
todas suítes tendo 
em 1 quarto closet 
e os outros 2 tendo 
armários embutidos, 1 
sala ampla, 1 cozinha 
americana com 
armários embutidos 
e fogão cooktop, 1 
banheiro social, 1 
lavabo, lavanderia 
coberta, garagem co-
berta para 2 veículos 
+ Edícula/1 banheiro, 
churrasqueira, pia, 
salão amplo, piscina 
grande, quintal todo 
murado e cimentado, 
casa com piso todo 
porcelanato e forro de 
laje. R$ 663.000,00. 
Código 02023. Código 
02151. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse:www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA CENTRO 2 
Dormitorios, 1 suite, 
2 sala,1 cozinha, 1 la-
vanderia, 2 banheiros, 
garagem e churras-
queira. R$ 650.000,00. 
Código 02642. Código 
02151. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA UBIRAMA 
2 Dormitórios com 
armários embutidos 
e ar condicionado, 
1 suíte com closet e 
hidromassagem, 3 
salas, 1 escritório, 1 
cozinha com dispensa, 
garagem. EDICULA: 
Churrasqueira, piscina 
aquecida, aquecedor 
solar. R$ 770.000,00.
Código 02151. Código 
02151. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA CENTRO 3 
dormitórios sendo 1 
suíte com armários 
embutidos, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 
1 cozinha americana, 
1 banheiro social com 
armário sob a pia e 
parede, 1 lavanderia 
coberta, edícula com 
churrasqueira, 1 dor-
mitório, 1 pia, salão, 
piscina, quintal todo 
cimentado e casa toda 
murada, garagens co-
berta para 2 veículos. 
R$ 600.000,00. Código 
02696. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA SÃO Judas 
Tadeu 3 Dormitórios, 
1 suíte, 1 sala, 1 
cozinha, 2 banhei-
ro, 1 lavanderia e 
garagem coberta. R$ 
450.000,00. Código 
02711. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br 

CASA ANTONIETA I 
3 Dormitórios, 1 suite, 
1 sala, 1 cozinha/copa, 
1 escritório, 3 banhei-
ros, 1 lavanderia e 3 
garagens cobertas.
R$ 530.000,00. Código 
02495. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA NOVA Lençóis 
4 Dormitórios, 1 suite, 
1 sala, 4 banheiros, 1 
cozinha c/ armários 
embutidos, 1 lavan-
deria, churrasqueira, 
quintal grande e 
garagem coberta. R$ 
551.200,00. Código 
02694. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CASA - Centro 3 
dormitórios, 2 suítes, 
1 sala, 1 cozinha, 2 
banheiro, 1 lavande-
ria, 1 sacada, piscina, 
churrasqueira e 
garagem coberta. R$ 
318.000,00. Código 
02701. Código 02151 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA JD Morumbi 
3 Quartos, 1 suite 
com armário, 2 sala 
de jantar, 1 cozinha 
americana, 2 ba-
nheiro, 1 lavanderia, 
churrasqueira, canil 
e amplo quintal. R$ 
350.000,00. Código 
02486. Código 02151 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA CENTRO 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 sala de visita, 
1 sala de jantar, 1 
cozinha, 1 banheiro, 1 
lavanderia, garagem 
coberta e descoberta.
Edícula: 1 dormitório, 
1 banheiro, 1 churras-
queira, 1 pia, 1 salão. 
R$ 350.000,00. Código 
02636. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

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

VENDE-SE UMA 
chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia 
Branca 3.000 m² 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar 
(14) 99883.2411

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

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

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

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats, no Jd. 
Itapuã. Pode me cha-
mar no whats! Aceita 
pagamento no cartão 
débito ou crédito!

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

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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

VENDE-SE UM terre-
no 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 ITAMARA-
TY. Vendo um terreno 
com topografia plana, 
com 517,5 m2 (15m x 
34,5m), na parte alta 
do Jardim Itamaraty. 
Tratar com Eduardo - 
(14) 99786-3769

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida 
dos Estudantes. Inte-
ressados tratar no Tel: 
(14) 99725-2619.

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

LOTEAMENTO 
SAINT Raphael - Ma-
catuba Lotes com 200 
m² disponíveis para 
venda! Preços espe-
ciais! Infos: (14) 3264-
5165 / (14) 99820-0872 
José Carlos

VENDO LOTES na 
região Centro-Oeste-
-Paulista: Jaú/SP; Ma-
catuba/SP; Pedernei-
ras/SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e Três 
Lagoas/MS. Falar com 
Américo Oliveira (14) 
99793-7010 - CRECI 
140642.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUARUJÁ P/ 
temporada - Praia 
Pitangueiras - quitinet 
(4 pessoas), aparta-
mento (8 pessoas),1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 997717315

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 am-
pla,1 área de serviço,1 
banheiro social,1 
garagem cob,portaria 
24 h. R$680,00. Con-
tato: (14) 99728-1313 
/ 99772-7315.

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

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 

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

ALUGA-SE BARRA-
CÃO 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 Príncipe na 
Rua Henrique Losinka 
Alves esquina com 
Luiz Vaz Pinto (próxi-
mo da Comai). Tratar 
(14) 99816-6963

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

VENDA OU PER-
MUTA, Barracão 
Comercial multiuso 
com 230M2 - terreno 
em avenida de maior 
circulação de Lençóis 
Paulista, em zona 
estritamente comer-
cial, já alugado com 
contrato até 2022, que 
deverá ser respeitado. 
(Documentação - ok). 
Até 50% do valor 
estudo permuta com 
residência, terreno ou 
área rural. Valor R$ 
580.000.00 - Contato 
direto com proprietá-
rio (14)997-217534

VENDE-SE UM 
terreno na Rua 28 de 
Abril centro, medindo 
251m². Valor R$ 
220.000,00, tratar (14) 
3263-6176.
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NOVO CICLO - Norival Maganha aniversariou 
no dia 1 de janeiro e recebeu o carinho de toda 
a família, especialmente da esposa Paula, dos 
filhos, genro, noras e netos. Parabéns!

MAIS UMA PRIMAVERA - Michele Paccola 
estreia idade nova na terça-feira (14) e festeja 
ao lado da família, especialmente do esposo 
Cristiano e do filho Daniel. Saúde e paz!

DATA ESPECIAL - Célio Alves completa mais 
um ano de vida neste sábado (11) e comemora 
a data especial ao lado dos familiares e 
amigos, que desejam felicidades e realizações!

Gente feliz e animada aproveitando a noite 
lençoense. Confira nas fotos da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Adriana e Enzo, 
na Cia da Esfiha

Henrique e Gabriel, 
na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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RECORDANDO

NO JARDIM - O registro de 1958 
mostra três jovens lençoenses 
curtindo a praça da Concha Acústica, 
que era conhecida como “Jardim”, 
sob uma árvore que já não mais 
existe. Na foto, Fernando de Barros, 
Lidio Luiz Bosi e Antonio Paschoarelli.

Por Nelson Faillace

Brayan e Miguel, 
na Cia da Esfiha

Jovelina, Isabela e 
Neri, na Cia da Esfiha

Gabriel e Gustavo, 
na Cia da Esfiha

Luiz Otavio e Emanuele, 
na Cia da Esfiha

Rafaela, Bruna e Luís, 
na Cia da Esfiha 

Valdir, Alerrandro e 
Robenilda, na Cia da Esfiha

Vinicius, Veriana e 
Valentina, na Cia da Esfiha

??
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