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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 2,00

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

DOMINGO, 19/1

30ºC UR 84%
52%20ºC
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Mais um importante 
passo adiante

Nelson Faillace: A 
delícia da volta às aulas

EDITORIAL ARTIGOA3 A3TEMPO
Dia de sol com algu-
mas nuvens e névoa 
ao amanhecer. Noite 
com poucas nuvens.

SÁBADO, 18/1

28ºC UR 80%
54%19ºC

Fechamento
desta edição: 

20h33

Trânsito faz primeira vítima fatal do ano em Lençóis
Na noite dessa quinta-feira (16), 

um grave acidente ocorrido na 
Avenida Lázaro Brígido Dutra, no 
Jardim Lago da Prata, em Lençóis 
Paulista, vitimou um ciclista de 23 

anos. De acordo com a Polícia Mi-
litar, Douglas Michel Diogo Alves 
morreu após se chocar contra um 
poste de energia instalado na fren-
te do Recinto de Exposições José 

Oliveira Prado (Facilpa).
Após o acidente, que foi registra-

do por volta das 21h, uma viatura de 
resgate do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) chegou 

a ser acionada por populares para 
socorrer a vítima, no entanto, devido 
à gravidade dos ferimentos, o jovem 
não resistiu e acabou vindo a óbito. 
Ainda não se sabe ao certo o que 

teria causado a fatalidade. O corpo 
de Douglas Michel Diogo Alves, que 
era morador do Jardim do Caju, foi 
sepultado na tarde de ontem (17) no 
Cemitério Paraíso da Colina. A5

RECONHECIMENTO

5ª Companhia 
realiza solenidade 
de Valorização 
Pro� ssional 

Na noite dessa quinta-feira (16), 
a 5ª Companhia da Polícia Militar 
realizou uma cerimônia de Valori-
zação Pro� ssional. A solenidade, 
que ocorreu no Espaço Cultural Ci-
dade do Livro, em Lençóis Paulista, 
homenageou policiais militares que 
se destacaram pelo seu trabalho de-
senvolvido durante o ano de 2019. 
Na ocasião, foram entregues certi-
� cados, troféus e as láureas de mé-
rito pessoal. O evento contou com a 
presença de militares de diversas ci-
dades da região, familiares dos ho-
menageados e autoridades. Com 44 
anos de existência, a 5ª Cia é consi-
derada a maior divisão do estado de 
São Paulo em extensão territorial, 
compreendendo sete municípios da 
região de Lençóis Paulista. A5

MEIA HORA
GRÁTIS

Com a implementação iniciada em dezembro, a Área Azul com meia 
hora grátis passou a operar integralmente nesta semana. A partir de 

agora, os motoristas que estacionarem seus veículos na região central 
da cidade nas vias que possuem placas de identificação da Área Azul, 
terão meia hora grátis para fazer compras, pagar contas, ir ao banco, 
dentre outros serviços rápidos. Para utilizar a meia hora grátis basta 

procurar um dos legionários mirins e pegar o talão específico (cor azul) 
e, assim como o cartão da área azul, colocar de forma visível no veículo.

AVANÇO

Casa Abrigo Amorada conquista 
Certi� cado de Entidade Bene� cente

A Casa Abrigo Amorada com-
pletou 10 anos nessa quinta-feira 
(16) e, para celebrar o importante 
momento, a entidade que acolhe 
crianças e adolescentes afastadas 
do convívio familiar por determi-
nação da Justiça, muitas vezes, por 
conta de problemas como violência 
doméstica e abuso sexual, realizou 
uma cerimônia ecumênica em sua 
sede, comandada pelo padre Milton 
José Perretti, da Paróquia Nossa Se-

nhora Aparecida, e pelo pastor Ra-
fael Alves de Lima. O evento con-
tou com a presença de membros da 
diretoria e diversos convidados. Na 
ocasião, a entidade anunciou que 
conquistou o Cebas (Certi� cado de 
Entidade Bene� cente de Assistência 
Social), que a isenta o pagamento de 
tributos patronais e vai resultar em 
economia de até R$ 350 mil ao ano. 
Na foto, membros da diretoria e 
convidados durante o evento. A2

VIVER BEM

Jovem escritora 
lança livro na 
próxima sexta (24)

A escritora lençoense Monique 
Mazon Queiroz se prepara para o 
lançamento do livro “Genevieve 
d’Chevalier”, seu primeiro roman-
ce � ccional. Com uma história en-
volvente e personagens fascinantes, 
a obra é ambientada na França na 
época da Revolução Francesa (1789-
1799). O evento acontece na próxima 
sexta-feira (24), às 19h30, na Bibliote-
ca Municipal Orígenes Lessa. B1

PROTEÇÃO ANIMAL

Coordenadoria divulga 
balanço de ações A4

FUTSAL FEMININO

Athletic Club goleia 
pela Copa Lençóis A6

FÉRIAS NAS BIBLIOTECAS

Projeto tem início 
nesta segunda-feira A7
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VACINA
A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista recebeu nesta semana um lote com 500 doses de vacina 
Pentavalente (DTP/Hepatite B/Hib) para imunização dos bebês de dois a seis meses de vida. Os 
pais devem levar as crianças que estão com as doses em atraso às unidades de saúde de sua 
referência. A Penta garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B 
e a bactéria Haemophilus influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta).
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Cotidiano

SUBSÍDIOS

Com reajuste de 9,57%, 
Prefeitura renova convênios 
com entidades locais
Hospital Piedade é o maior beneficiado com R$ 3 milhões, que representa metade do total

Elton Laud

Uma cerimônia realiza-
da na manhã da última 
terça-feira (14), marcou 

a formalização dos convênios 
celebrados pela Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista 
com 12 entidades locais. As 
parcerias tratam da liberação 
de mais de R$ 6 milhões para o 
exercício 2020, o que represen-
ta reajuste de 9,57% em relação 
ao ano passado, quando foram 
transferidos R$ 5,5 milhões - 
sem considerar os aditivos sub-
sequentes - para subsidiar as 
atividades desenvolvidas.

A assinatura dos documentos 
foi feita na Sala de Sessões Mário 
Trecenti, na Câmara Municipal. 
Além do prefeito Anderson Pra-
do de Lima (sem partido), o 
evento contou com a presença 
dos vereadores Damião Augusto 
Xavier de Oliveira, o Professor 
Guto (MDB), e Jucimário Cer-
queira dos Santos, o Bibaia (PV), 
da secretária de Convênios e 
Captação de Recursos, Ana Pau-
la Balsi Góes, representantes das 
entidades e outros convidados.

À reportagem do Jornal O 
ECO, o prefeito Prado de Lima 
falou sobre a importância das 
parcerias. “O trabalho das en-

PARCERIA - Prefeito Prado e representantes das entidades 
assinaram os convênios na última terça-feira (14)

VALORES E PERCENTUAIS DE 
REAJUSTE DOS CONVÊNIOS PARA 2020
VALOR TOTAL - R$ 6.085.000,00 (+ 9,57%)

Hospital Nossa Senhora da Piedade
Serviços hospitalares / Saúde - R$ 2.906.800,00 (+ 4,0%)
Centro de Quimioterapia / Saúde - R$ 110.200,00 (+ 3,96%)

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
Atendimento aos excepcionais / Assistência Social - R$ 126,5 
mil (+ 4,12%)
Contratação de professores / Educação - R$ 396 mil (+ 4,21%)
Auxílio-transporte / Educação - R$ 437 mil (+ 4,05%)

Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada / Assistência Social - R$ 942 mil (+ 
72,53%)

Lar Nossa Senhora dos Desamparados (Asilo)
Atendimento / Assistência Social - R$ 307 mil (+ 4,07%)

Legião Feminina
Serviços assistenciais / Assistência Social - R$ 92 mil (+ 6,98%)

Legião Mirim
Área Azul / Assistência Social - R$ 90 mil (+ 6,51%)
Serviços assistenciais / Assistência Social - R$ 88 mil (+ 2,33%)

Adefilp (Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista)
Atendimento aos deficientes físicos / Assistência Social - R$ 
164,5 mil (+ 4,11%)

Lar da Criança Dona Angelina Zillo
Atendimento às crianças / Educação - R$ 144 mil (+ 18,02%)

Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida
Atendimento à comunidade carente / Assistência Social - R$ 
94 mil (+ 4,44%)

Rede de Combate ao Câncer
Atendimento aos pacientes de câncer / Assistência Social - R$ 
94 mil (+ 4,44%)

Cape (Casa de Apoio Projeto Esperança)
Assistência a dependentes químicos / Assistência Social - R$ 
65 mil (+ 4,84%)

Associação da Mulher Unimed
Projeto Vida Iluminada / Educação - R$ 28 mil (+ 3,71%)

tidades é fundamental para os 
cidadãos, sem elas, a estrutura 
de atendimento especializado 
seria bem menor do que é atu-
almente em todos os municípios 
brasileiros. Portanto, agradeço 
imensamente aos presidentes e 
às diretorias que atuam de forma 
voluntária, muito obrigado tam-
bém aos funcionários de cada 
uma delas, porque contribuem 
para o bem-estar social de toda 
Lençóis Paulista”, declarou.

O Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, como nos outros 
anos, é o maior beneficiado, 
com quase metade do valor to-
tal dos convênios. Neste ano, a 
previsão de repasse é de pouco 
mais de R$ 3 milhões, sendo R$ 

2,9 milhões para o custeio dos 
serviços hospitalares prestados 
à população e R$ 110,2 mil para 
despesas referentes aos procedi-
mentos realizados no Centro de 
Quimioterapia. Ambos os re-
cursos integram o orçamento da 
Secretaria de Saúde.

O segundo maior repasse é 
da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), que 
deve receber R$ 959,5 mil por 
meio de três convênios. O me-
nor, do orçamento da Secretaria 
de Assistência Social, totaliza 
R$ 126,5 mil e se destina ao 
custeio de atendimento aos ex-
cepcionais. Os demais, de R$ 
396 mil para a contratação de 
professores especializados em 

educação especial e de R$ 437 
mil para auxílio-transporte, in-
tegram o orçamento da Secreta-
ria de Educação.

A Associação Amorada, 
que mantém a Casa Abrigo 
Amorada, tem o terceiro maior 
subsídio, mas é a entidade que 
recebeu o reajuste mais expressi-
vo neste ano. Foram 72,53% de 
aumento no valor do convênio, 
que subiu de R$ 546 mil para 
942 mil, dando maior cobertura 
às altas despesas da manutenção 
do serviço de acolhimento de 
crianças e adolescentes afasta-
dos do convívio familiar pela 
Justiça, muitas vezes, por conta 
de problemas como violência 
doméstica e abuso sexual.

A maioria dos convênios 
teve reajuste médio de 4% em 
relação a 2019 (confira a lista 
completa abaixo). Além da Asso-
ciação Amorada, outra exceção 
representativa foi a Associação 
das Franciscanas Missionárias 
do Coração Imaculado de Maria, 
responsável pelo Lar da Criança 
Dona Angelina Zillo, que recebeu 
aumento de 18,02% no subsídio 
destinado à manutenção da es-
cola de Educação Infantil. Os re-
cursos, oriundos da Secretaria de 
Educação, passaram de R$ 122 
mil para R$ 144 mil.

CONQUISTA

Casa Abrigo Amorada conquista 
Certificado de Entidade Beneficente
Associação, que completou 10 anos na quinta-feira (16), agora é isenta 
de tributos patronais; economia deve ser de R$ 350 mil ao ano

Elton Laud

A Casa Abrigo Amorada 
completou 10 anos de 
existência nessa quinta-

-feira (16) e, para celebrar o 
importante momento, a en-
tidade que acolhe crianças 
e adolescentes afastadas do 
convívio familiar por determi-
nação da Justiça, muitas vezes, 
por conta de problemas como 
violência doméstica e abuso 
sexual, realizou uma cerimô-
nia ecumênica em sua sede, 
comandada pelo padre Milton 
José Perretti, da Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida, e pelo 
pastor Rafael Alves de Lima. O 
evento contou com a presença 
de membros da diretoria e di-
versos convidados, entre eles, 
a vice-prefeita Cíntia Duarte e 
a ex-prefeita Bel Lorenzetti.

Fundada em 16 de janei-
ro de 2010, por iniciativa das 
voluntárias Maria Cristina Lo-
renzetti e Telma Gutierres de 
Souza, a Casa Abrigo Amora-

DIA DE FESTA - Na foto, Giovani Telesca (vice-presidente), Cíntia Duarte, Padre Milton, Bel Lorenzetti, 
Cristina Lorenzetti, Telma Gutierrez, Grabriela Serrano (diretora), Otávio Moretto (tesoureiro), e pastor Rafael

da já recebeu ao longo de sua 
primeira década de existência 
mais de 301 crianças e adoles-
centes, dos quais 145 voltaram 
para suas famílias, 77 foram 
acolhidos pela chamadas famí-
lias extensas (tios, avós e ou-
tros parentes mais próximos) 
e 57 foram encaminhados à 
adoção e hoje vivem em novos 
lares. Atualmente, a entidade 
atende 22 internos.

Todos recebem cuidados 24 
horas por dia, sete dias por se-
mana da equipe composta por 
29 funcionários, entre assisten-
tes sociais, psicólogos, pedago-
gos, cuidadores, pessoas que 
trabalham na parte de cozinha 
e limpeza. O trabalho também 
é acompanhado por um grupo 
de mais de 80 voluntários, cer-
ca de 20 atuando com bastante 
frequência e outros 60 ajudan-
do nos eventos realizados para a 
arrecadação de recursos para a 
manutenção das atividades.

Entre as principais ações de-
senvolvidas está o já tradicional 

Baile de Máscaras, que acontece 
todos os anos, no Clube Esporti-
vo Marimbondo, diversos shows 
de prêmios, pizzas beneficentes, 
brechós solidários e também a 
participação da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista).

Até 2016 a Casa Abrigo 
Amorada acolhia apenas crian-
ças com até 12 anos, mas con-
seguiu ampliar a estrutura para 
receber adolescentes de 13 a 
17 anos. Em 2017, porém, a 
entidade começou a passar por 
dificuldades depois que perdeu 
uma importante contribuição 
que recebia de uma empresa 
local. No mesmo ano, a Casa 
foi prejudicada pela revogação 
do Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social 
(Cebas) da Ocas (Organização 
Cristã de Ação Social), a qual 
era vinculada desde sua fun-
dação, o que limitou o recebi-
mento de recursos públicos e 
aumentou os custos mensais.

A solução foi partir para a 

independência. Nascia, assim, 
a Associação Amorada, que de-
pois de três anos de muita luta, 
anunciou nesta semana que 
conquistou o próprio Cebas. O 
pedido, feito em meados do ano 
passado, passou por todos os 
trâmites e análise do Governo 
Federal e foi aprovado no final 
de 2019. A publicação no Diá-
rio Oficial da União (DOU) saiu 
no dia 27 de dezembro.

Para a presidente da Asso-

ciação Amorada, Maria Cris-
tina Lorenzetti, a conquista do 
Cebas deve abrir muitas portas 
para a entidade, que além de 
ficar isenta da tributação patro-
nal (impostos recolhidos pela 
folha de pagamento dos funcio-
nários), pode pleitear recursos 
através de projetos, emendas 
parlamentares e outras iniciati-
vas. “Foi uma notícia bem posi-
tiva para todos nós. Um grande 
presente de aniversário. Espera-

mos que, pela primeira vez nes-
ses 10 anos, teremos a oportuni-
dade de investir em melhorias 
através nas nossas ações”, desta-
ca a presidente, que revela que 
a isenção dos impostos passa a 
vigorar já a partir de janeiro. A 
estimativa é que o impacto seja 
de até R$ 350 mil no orçamento 
anual, o que trará mais alívio à 
contas da entidade, que precisa 
de R$ 1,5 milhão por ano para 
se manter.
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PARA PENSAR
 “Agir com dignidade pode não consertar 

o mundo. Mas, tenha certeza: na Terra, 
haverá sempre um canalha a menos”,

Millôr Fernandes.

FRASE
 “Foi uma notícia bem positiva para todos nós. Um grande presente 

de aniversário”,
Maria Cristina Lorenzetti, presidente da Associação Amorada, sobre a conquista 

do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas).
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l Mais um importante passo adiante

Na quinta-feira (16), data em que com-
pletou 10 anos, a Casa Abrigo Amorada 
anunciou uma importante conquista: a 

aprovação do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (Ce-
bas) pelo Governo Federal. O selo, além 
de representar um alívio considerável 
no orçamento da entidade, que passa 
a ficar isenta do recolhimento de tribu-

tos que incidem sobre a folha de paga-
mento de funcionários, abre caminho 
para o recebimento de mais recursos.

Com custos anuais girando em torno de 
R$ 1,5 milhão, a entidade deixará de pagar 
cerca de R$ 350 mil em impostos, o que 
representa mais de 20% das despesas. A 
expectativa é que, a partir deste ano, mais 
investimentos possam ser feitos para 
melhorar o atendimento aos acolhidos. 
Além dos recursos provenientes do con-
vênio firmado com a Prefeitura Municipal 
e do dinheiro obtido através das inúmeras 
ações sociais, a entidade pode, agora, plei-
tear verbas federais e estaduais.
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Mudam-se os hábitos

A delícia da volta às aulas

José Renato Nalini
é presidente da Academia Paulista de 

Letras

E sempre para pior! Quem viveu uma 
época em que havia polidez, bons modos, 
delicadeza, estranha a rápida deterioração 
dos costumes que acomete a sociedade. 

Havia rituais próprios ao ser humano, 
qualquer fosse ele. A pobreza digna com-
portava-se como nobre. A verdadeira no-
breza é da alma, não do sangue. Por isso, 
não havia distinção nas praxes de que se 
serviam pobres, remediados e ricos para 
evidenciar sua boa educação de berço.

Exemplo: as pessoas se visitavam. 
Era agradável conversar sem finalida-
de específica, tomar um café, saborear 
uma fatia de bolo e sentir pertencimen-
to. Ou seja: esta é a nossa gente. Com 
ela me sinto bem. 

Mas havia visitas especiais. Por oca-
sião do nascimento de um bebê. A pre-
sença pessoal, o presentinho, os votos 
de uma feliz trajetória por este ‘Vale 
de Lágrimas’. Também quando dos ca-
samentos. Os noivos levavam ambos, 
em mãos, o convite. E os convidados re-
tribuíam com visita pessoal, levando o 
presente para o jovem casal. Formava-
-se uma ‘corbeille’, assim se chamava a 
exposição das lembranças de parentes 
e amigos para o início de um novo lar.

Visitas incômodas eram as que se fa-
ziam aos enfermos. Mas era o dever da 
amizade. Observância da lição evangélica 
“Estive doente, e não me visitaste”. Mais 
desconfortável ainda, a visita de pêsames. 

A família do falecido sabia que, durante 
as semanas seguintes ao sepultamento, os 
amigos iriam aparecer para o abraço, para 

consolar, para mostrar solidariedade. Era 
de bom tom. Ninguém deixava de fazê-lo.

E hoje? Não se chega em casa de al-
guém a não ser com um objetivo e me-
diante prévio aviso. Ninguém tem tempo 
para ‘conversa mole’. Os convites de casa-
mento chegam por correio ou e-mail. As 
redes sociais cuidam de encaminhar os 
presentes para o endereço que os noivos 
indicarem. Ou fazer os depósitos na con-
ta corrente de um deles ou do casal. Os 
agradecimentos também são eletrônicos.

Não se visita doente. Nem se usa mais 
visitar a família que perdeu um ente que-
rido. Vai-se, o quando muito, à missa de 
sétimo dia. Nesta, a pressa faz abraçar o 
sobrevivente ferido antes mesmo da cele-
bração. Chega a haver empurra-empurra. 
Isso quando a família continua com algum 
poder ou prestígio. Quando não, a missa 
conta com os familiares mais próximos, 
nem todos, porque hoje o sincretismo di-
vide os núcleos em várias confissões ou 
ausência delas, mais o celebrante.

Triste verificar que o consumismo 
egoísta impera até mesmo nesses mo-
mentos de dor. Triste ouvir de jovens 
carreiristas quando sabem de um fale-
cimento: “Era da ativa?”, indagando se 
ainda pertencente a qualquer quadro 
privilegiado de carreira jurídica. Quando 
tomam conhecimento de que é aposen-
tado, faz-se um muxoxo, um levantar 
de ombros, às vezes seguido de um “já 
era velho!” ou o generoso “descansou”.

Mudam-se os tempos. Mudam-se 
os hábitos. Degradação da espécie ou o 
apocalipse moral, que sepulta caridade, 
generosidade, solidariedade, fraterni-
dade e outros ‘ades’ tão presentes no 
discurso, tão ausentes na prática.

Nelson Faillace
é escritor

Tempos maravilhosos os da escola, 
quando torcíamos, primeiro, para passar 
de ano, o que era uma grande vitória; 
segundo, pelo início das férias.

Vejam só: lutávamos um ano intei-
rinho, visando sermos promovidos de 
classe. A reprovação era um tremendo 
desengano. Muitos reprovados davam 
a volta por cima, se adequavam a sua 
realidade e até passavam a ser os pri-
meiros das suas classes.

Hoje, para poupar as crianças, ou 
os cofres do Estado, eliminaram-se as 
reprovas, pois também causavam trau-
mas. Ideia de um educador que já está 
sendo contestado. Coisas. Mas, feliz-
mente, sempre sobra algum avanço 
pois, do contrário, seria o próprio caos.

Mas falava eu da expectativa das 
férias. Puxa vida, sempre foi um mo-
mento mágico entre jovens estudantes. 
Uma pausa nas obrigações escolares, 
menos ‘puxões de orelha’, lógico que 
entre aspas, pois na realidade não mais 
existem. Causam traumas!!!

Entrar de férias, ficar à toa. Clube, 
piscina, papos mil, a turma, uma praia, 
excursão, reuniões com a família, mais 

tempo junto aos papais e mamães, cur-
tição.  Saudades dos professores? É, até 
que pode pintar. Talvez quando estive-
rem terminando os dias de folga, mas 
não colocaria minha mão no fogo.

Agora sim, é que a coisa pega: fim 
das férias!

Puxa vida, novas expectativas, prin-
cipalmente para aqueles que vão mu-
dar de série, que passam a enfrentar 
novos desafios.

Porém, o que seria da juventude 
sem as expectativas, as esperanças, as 
cobranças, os desafios? Não somente 
na vida escolar, mas também no seu 
cotidiano, na convivência com os fa-
miliares, pais, mães, irmãos, irmãs, até 
nas primeiras e puras paixões. Avós não 
entram nesta, pois são os apaziguado-
res, os ‘corujas’, os eternos admiradores 
dessa plêiade de jovens que irá dar con-
tinuidade as suas gerações.

Mas é a alegria da volta às aulas. 
Com certeza, ela existirá, pois volta o 
convívio dos colegas ou, senão, da nova 
turma, os ‘pegas’, os livros, os mestres. 

Mas, não se esqueçam, jovens de 
todos os tempos: talvez só mais tarde 
entenderão que os melhores tempos da 
sua vida foram os da adolescência.

C’est la vie, c’est la vie!
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O diretório do PSB (Partido Socia-
lista Brasileiro) de Lençóis Paulista 
tem um novo presidente. O advogado 
Glauco Temes Feres, vice-presidente 
da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) assumiu o cargo no início 
deste ano. Com pedigree político, Dr. 
Glauco é filho do ex-vereador Paulo 
Lídio Temer Feres, que também é um 
advogado renomado na cidade.

A POMBA VOA
O PSB, que tem a pomba como 

símbolo principal, já começa a dar 
sinais de como vai se posicionar nas 
eleições municipais deste ano, haja 
vista que no atual diretório constam 
nomes de aliados do prefeito Ander-
son Prado de Lima, que até semanas 
atrás era o presidente do partido na 
cidade, mas pediu sua desfiliação 
para seguir para uma nova legenda 
a partir deste ano.

PARÇAS
Na lista de aliados “Pradistas’ do 

PSB estão nomes como José Cláudio 
Laurindo, o Abobrinha, que ocupou 
nos primeiros anos do atual gover-
no o cargo de secretário de Planeja-
mento e Urbanismo, e aparece como 
secretário de finanças do diretório. 
Outro amigo do prefeito é o novo se-
cretário geral da legenda, Claudinei 
Aparecido de Góes, o Nei Góes, que 
dirige a pasta de Assistência Social 
da Prefeitura Municipal.

PROVISÓRIA
A diretoria do PSB, que é pro-

visória, assumiu no último dia 7 e 
fica até 14 de dezembro deste ano, 
quando deve ocorrer uma eleição 
para novos representantes da si-
gla. Além de Feres, Góes e Laurin-
do, a Executiva lençoense conta 
com outros membros conhecidos, 
como Cristiano Maurício Brega, José 
Adriano Cian, Maria Isabel Lini e Tia-
go Romani dos Santos.

TUDO DEM?
Falando na saída de Prado de 

Lima do PSB, como já antecipado 
pelo Jornal O ECO em outras edições, 
o provável destino do prefeito deve 
ser o Democratas (DEM). Nos basti-
dores, essa questão já estaria prati-
camente acertada, restando apenas 
alguns detalhes para o anúncio ofi-
cial. A Terceira Coluna, aliás, obteve 
a informação que o chefe do Exe-
cutivo lençoense tem um encontro 
marcado com a alta cúpula do parti-

do nos próximos dias.

SÓ ADIOU
A expectativa da filiação de Pra-

do de Lima ao DEM existe desde o 
mês passado, quando o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, que é o presi-
dente do partido no estado de São 
Paulo, veio à cidade para a inau-
guração da agência local do Pou-
patempo. Na ocasião, porém, mes-
mo questionados sobre o assunto, 
ambos evitaram comentar sobre a 
questão. O casamento, no entanto, 
parece algo inevitável.

ELEIÇÕES
As Eleições Municipais de 2020 

só ocorrerão no dia 4 de outubro, 
mas a contagem regressiva para o 
dia da votação começou no fim do 
ano passado, com a aprovação e a 
publicação das resoluções do Tribu-
nal Superior Eleitoral que normatiza-
rão o pleito. As etapas do processo 
eleitoral estão descritas no crono-
grama previsto na Resolução TSE nº 
23.606/2019, que estabelece, mês a 
mês, as datas do Calendário Eleito-
ral, que podem ser consultadas no 
site do TSE: www.tse.jus.br.

TROCA-TROCA
A chamada janela da infidelidade, 

período em que vereadores podem 
mudar de partido para concorrer à 
eleição (majoritária ou proporcional) 
de outubro sem incorrer em infideli-
dade partidária, ficou fixada de 5 de 
março a 3 de abril. Além disso, até o 
dia 4 de abril, aqueles que desejam 
concorrer na eleição devem ter do-
micílio eleitoral na circunscrição na 
qual desejam concorrer e estar com 
a filiação aprovada pelo partido. Por 
fim, essa data também marca o fim 
do prazo para que detentores de 
mandatos no Poder Executivo renun-
ciem aos seus cargos para se lança-
rem candidatos.

IMPORTANTE
Para os eleitores, 6 de maio é 

uma data muito importante: é o úl-
timo dia para que regularizem a sua 
situação junto à Justiça Eleitoral para 
poderem votar em outubro. Assim, 
pessoas que perderam o recadastra-
mento biométrico e tiveram o título 
cancelado, não justificaram a au-
sência nas últimas eleições ou ainda 
desejem alterar o domicílio eleitoral 
têm até esse dia para se dirigirem ao 
cartório eleitoral mais próximo a fim 
de resolver suas pendências.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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CONSELHEIROS
Uma cerimônia realizada na sexta-feira (10) marcou a posse dos novos 
membros do Conselho Tutelar de Lençóis Paulista. A solenidade aconteceu 
na Câmara Municipal e as etapas de todo o processo foram conduzidas 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
com a fiscalização do Ministério Público e apoio da Prefeitura Municipal.
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Administração

DATA: 10/1/2020 a 17/1/2020

Obituário
José Brasil Casagrande faleceu na sexta-feira (17) aos 75 anos em Macatuba
Ana Cláudia de Carvalho faleceu na quinta-feira (16) aos 46 anos em Macatuba
Douglas Michel Diogo Alves faleceu na quinta-feira (16) aos 23 anos em Lençóis Paulista
Maria de Lurdes Monteiro faleceu na quinta-feira (16) aos 87 anos em Lençóis Paulista
Izabel Moraes de Souza faleceu na terça-feira (14) aos 58 anos em Lençóis Paulista
Etelvina Cavarsan Pazzetto faleceu na segunda-feira (13) aos 87 anos em Macatuba
Elísia Barbosa Leite faleceu no domingo (12) aos 94 anos em Lençóis Paulista
Elydia Esvissero Pinheiro faleceu no domingo (12) aos 93 anos em Lençóis Paulista
Jacira Domingues Quintiliano faleceu no domingo (12) aos 77 anos em Lençóis Paulista
João Aparecido Prando faleceu no domingo (12) aos 81 anos em Lençóis Paulista
Pedro Batista faleceu no domingo (12) aos 90 anos em Lençóis Paulista
Floriana da Conceição Vicente Diegoli faleceu na sexta-feira (10) aos 89 anos 

em Lençóis Paulista
José Aparecido Salles faleceu na sexta-feira (10) aos 82 anos em Lençóis Paulista
Maria Marques Felix faleceu na sexta-feira (10) aos 81 anos em Lençóis Paulista

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:

 
GUILHERME GONÇALVES e NATÁLIA DA ROCHA MARTIN, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, tecnico de instalação, 
nascido em Matão - SP, aos 04/03/1993, residente e domiciliado em Len-
çóis Paulista - SP, filho de JOSÉ VALDECIR GONÇALVES e de VILMA 
CORRÊA GONÇALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 03/06/1999, residente e do-
miciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MARCOS ROBERTO MARTIN 
e de ADRIANA PEREIRA DA ROCHA MARTIN.

ISAIAS BATISTA SILVA e FLÁVIA RENATA OLIMPIO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, trabalhador rural, nascido em 
Lençóis Paulista - SP, aos 20/06/1989, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, filho de ANTONIO BISPO SILVA e de GENI BATISTA DA 
SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, serviços gerais, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 24/04/1991, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de JOSÉ APARECIDO OLIMPIO e de TEREZI-
NHA DE FÁTIMA RODRIGUES OLIMPIO.

DANILO FERRAZ DE ARRUDA e AMANDA ROCHELLE DE 
LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
motorista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 01/06/1994, residente e do-
miciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA 
SOBRINHO e de VICENTINA BENTO DA SILVA ARRUDA; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, lider de apoio, nascida em Lençóis 
Paulista - SP, aos 12/05/1995, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, filha de EDUARDO BORGES DE LIMA e de ANA CLAÚDIA DE 
TOLEDO  LIMA.

ANDRÉ FELIPE DE MOURA GOIS e ANNIE VEIDA CORREA 
MARIANO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, mon-
tador de esquadrias de alumínio e vidros, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 09/03/1998, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
GILDO RESENDE GOIS e de GISLENE DE MOURA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Salesópolis - SP, aos 
07/05/2000, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AN-
DERSON MARIANO e de LILIANE APARECIDA CORREA.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista,16 de janeiro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do artigo 24 do Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista, convidam seus associados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, neste mu-
nicípio, à rua 28 de abril, nº 1.295, no dia 18 de fevereiro de 2020, às 19:00 
horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição de membros da Diretoria Executiva 

Lençóis Paulista, 18 de janeiro de 2020.

Carmen Ingracia de Almeida Moreira
Presidente
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EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
ALESSANDRO ROBERTO DA SILVA e SILMARA IMACULADA HEI-
RAS MORALES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 26/03/1986, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de CARLOS ROBERTO DA 
SILVA e de ROSÂNGELA BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, divorciada, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/12/1978, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO HEIRAS 
MORALES e de OLGA ZANGARELLI HEIRAS.
 

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

Lençóis Paulista,01 de agosto de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 96,40.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL  DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados deste Sindicato, quites 
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09 do mês de agosto de 2.019, às 8:00 
(oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta 
cidade, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B)- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.018;
C)- Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
Exercício de 2.018. 
Não havendo, na hora acima indicada,   número legal de Associados presentes 
para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em segunda 
convocação, às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presentes. 

Lençóis Paulista, 30 de  julho de 2.019

Ermenegildo Luiz Coneglian
presidente

IGREJA APOSTÓLICA CRISTÃ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital fi cam convocados todos os membros, da Igreja Apostólica 
Cristã, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de agosto 
de 2019, na rua Doutor Antônio Tedesco n° 865, centro, desta cidade de Lençóis 
Paulista, a partir da 19:00 horas. Quando serão deliberados os seguintes assuntos:
1-Eleição dos membros da diretoria executiva e conselho fi scal
2- Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo quórum a Assembleia se reunirá após uma hora da primeira 
convocação, com qualquer número de presentes

Jose Henrique Paccola
RG n° 9.123.104-SSP/SP

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 33/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
que classifi cou a(s) empresas(s): LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP, totalizando R$ 285.380,00; ROSINÉIA DE CASSIA 
R. VALENTE - ME, totalizando R$ 167.120,00; TRIUNFAL MARILIA 
COMERCIAL LTDA, totalizando R$ 31.920,00; com todas as demais condições 
conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da 
data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de 
decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades 
estabelecidas no Edital. BOREBI, 30/07/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 70/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 0,98; 1/3 vr R$ 
0,98; 1/5 vr R$ 2,05; 1/6 vr R$ 0,28; 1/7 vr R$ 0,35; 1/9 vr R$ 0,47; totalizando 
R$ 285.380,00. Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 69/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ROSINÉIA DE CASSIA R. VALENTE - ME; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 0,97; 1/4 vr R$ 1,12; totalizando R$ 167.120,00. 
Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 68/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 0,40; totalizando R$ 31.920,00. Data: 30/07/2019.

Pregão nº 040/2019 – Objeto: Registro de preços de fórmulas especiais. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 20 de agosto 
de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 041/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de ar 
condicionado 60.000 BTUs. Entrega dos envelopes de documentos, propostas 
e do credenciamento: Dia 19 de agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 042/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 22 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca 
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2019

TERMO DE REVOGAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS VACA, Prefeito do Município de Borebi/SP, no uso de 
suas atribuições legais. RESOLVE:

Fica REVOGADO o inteiro teor o Pregão Nº 34/2019, que tem por objeto a 
“Contratação De Empresa Ou Profi ssional Autônomo Para Prestação De 
Serviços De Treinamento De Futebol E Instrução De Formação Esportiva”, em 
defesa dos interesses do MUNICÍPIO DE BOREBI, por CONVENIÊNCIA e 
OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. Comunique-se. Publique-se.       

Prefeitura do Município de Borei, 31 de julho de 2019.

ANTÔNIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação – Pregão nº 37/2019 – Processo nº 102/2019

Objeto:- Aquisição de um caminhão com carroceria, novo, zero quilômetro, 
primeiro emplacamento. Tipo:- Menor Preço. Recebimento das propostas e 
sessão de lances:- 14 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se 
disponível no sitio ofi cial da Prefeitura Municipal de Borebi – www.borebi.
sp.gov.br. Informações:- Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi – Fone (14) 
3287-8900. Borebi, 01 de agosto de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

Pregão nº 038/2019 – Objeto: Registro de preços de recarga de gás P13 e P45. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 039/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para a área da saúde. Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do credenciamento: Dia 16 de agosto de 2019, às 10:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areiópolis
PERÍODO: 2º Trimestre EXERCÍCIO: 2.019

Acumulado Acumulado

211.768,02 0,00
192.607,28 5.426.788,92
402.709,25 1.187.280,34
177.464,54 31.091,60
31.708,03 180.000,00

0,00 ( = ) 6.825.160,86
13.064,67 ( - ) 6.214.531,51

5.946.832,78 ( - ) 0,00
9.289,10 ( - ) 0,00

0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 610.629,35
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 2.466.482,26 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 5.346.900,18
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 815.185,11 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 1.851.277,55

18.598,27 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
10.285.709,31 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 2.461.906,90

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 23,94%
107.938,61

8.054,61
0,00

4.369.528,36 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 115,32%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 5.786,19 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 53,74%

4.491.307,77

14.777.017,08

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil
Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e Adultos
Dívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação Especial
Atualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do Ensino
Multa/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
Fundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
Imposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Recursos de Operações de Crédito FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Diretor Municipal de Educação       Prefeito Municipal TCCRCSP 1SP220941/O-9

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Elaine Maria Pedroso Mendoça Antonio Marcos dos Santos Sergio Roberto Leite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000726-14.2016.8.26.0319
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Paulo Roberto Artioli e outros
Requerido: Humberto Carlos Chaim e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000726-14.2016.8.26.0319

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER os proprietários HUMBERTO CARLOS CHAIM, CPF 708.584.208-30 e
MARCIA PELEGRINI CHAIM, CPF 040.688.658-09, e ao condômino SANTA CASA SÃO
VICENTE DE PAULO, além dos réus ausentes, incertos, desconhecidos eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PAULO ROBERTO ARTIOLI e outros, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel rural, situado no
Município de Borebi/SP, com área de 2.1400 hectares, encravado na Matrícula n. 20.002 de
ordem do Serviço de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista/SP, onde está devidamente descrito
e caracterizado no todo. Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. O presente Edital tem a
finalidade da CITAÇÃO dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de nomeação de Curador Especial, de acordo com o
artigo 257, IV, do CPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 14 de junho de 2019.

Nota de Divulgação de Licitação
O Instituto Pró-Terra abre licitação para a contratação de consultores em 
Educação Ambiental – Educador Ambiental - Técnico Nível Superior e 
Estagiário de Nível Superior - e empresas especializadas – coff ee break, 
camisetas, combustível para deslocamento automotor, materiais de papelaria 
e informática - para atuar no projeto “Capacitação de Educadores Socioam-
bientais: Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental da UGRHI 
16”, aprovado por recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FE-
HIDRO (contrato 078/2019) a ser realizado em 2019/2020. A modalidade de 
concorrência será tipo menor preço e qualifi cação de currículos, sendo a data 
limite de entrega até 03/09/2019. As regras da licitação estão disponíveis no 
site  http://www.institutoproterra.org.br/pag_noticia.php; Edital 2.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2019 – de 30 de julho de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor ANTONIO HAMILTON 
MARTINS MOURÃO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 30 de julho de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 30 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002336-12.2019.8.26.0319
Classe: Assunto: Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária - Nomeação de

administrador provisório
Requerente: Eliandro Marcolino
Requerido: Associação de Moradores e Proprietários de Chácaras No Sitio de Recreio

São Judas Tadeu

AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA - FEITO 1002336-12.2019.8.26.0319 - JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E
PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU, NOS
AUTOS DA AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA Nº 1002336- 12.2019.8.26.0319, ONDE SÃO PARTES ELIANDRO MARCOLINO,
COMO REQUERENTE E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE
CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS
INTERESSADOS. PRAZO 20 DIAS.

O Dr. JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS
NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS INTERESSADOS, que por
este Juízo e respectivo Cartório processa-se, em relação a ela, a AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA por meio da qual o Requente
pretende sua nomeação como administrador provisório da Associação denominada
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE
RECREIO SÃO JUDAS TADEU autorizando lhe a prática de todos os atos necessários à
administração da entidade, sobretudo com vistas a realizar a eleição para escolha da nova
Diretoria e dos integrantes dos demais cargos previstos no Estatuto, convocando as assembleias
gerais necessárias, até final decisão. Em continuação, requer a citação do Ministério Público, nos
termos da lei. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 22 de julho de 2019.

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha con ança e esperança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós 
que  zeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.
Vós que vedes as minhas a ições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino 
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 con ança; (pede-se novamente a graça).
Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, den-
tro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agradecer, divul-
garei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e con ança em Vós.
Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz 
esta nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.
Sagrado Coração de Jesus, eu tenho con ança em Vós, Sagrado Coração de 
Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do artigo 24 do Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista, convidam seus associados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, neste mu-
nicípio, à rua 28 de abril n. 1.295, no dia 04 de setembro de 2.019, às 19:00 
horas, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleição de membros da Diretoria Executiva 

Lençóis Paulista, 2 de  agosto de 2.019

Carmen Ingracia de Almeida Moreira
Presidente

MUDANÇA

PROTEÇÃO ANIMAL

Defesa Civil de Lençóis 
Paulista tem novo presidente

Coordenadoria divulga balanço 
de ações desenvolvidas

William Cerulo assume o posto que era ocupado pelo militar da reserva Mauro Antônio de Souza

Desde sua criação, já foram realizadas 2.817 castrações de cães e gatos machos e fêmeas

Da Redação

A Defesa Civil de Lençóis 
Paulista tem novo presiden-
te desde a terça-feira (14). O 

ex-membro do Resgate Integrado 
(RI) e bombeiro civil, William Apa-
recido Cerulo, 44 anos, assumiu o 
posto que era ocupado pelo policial 
militar rodoviário da reserva Mau-
ro Antônio de Souza, o Maurão, 
que assumiu a vice-presidência do 
órgão, mantendo-se na retaguarda 
do importante dispositivo de segu-
rança que é a Defesa Civil.

“Desde que assumimos, es-
tamos trabalhando para evitar ou 
amenizar os efeitos desse problema 
histórico que são as enchentes. A 
reestruturação e o fortalecimento 
de órgãos como a Defesa Civil e o 
Comitê Gestor da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Lençóis (CGBH-RL) são 
ações fundamentais nesse sentido. 
Cerulo tem experiência no atendi-
mento de urgência e emergência, 
teve atuação destacada na enchen-
te de 2016 e tem as características 
fundamentais para o cargo, como 
conhecimento, disponibilidade e 
compromisso com a cidade”, de-
clarou o prefeito Anderson Prado 
de Lima. “Agradeço também ao tra-
balho realizado pelo Maurão, que 
pediu para deixar a presidência do 

Da Redação
 

A Coordenadoria de Prote-
ção Animal, órgão criado 
em 2017 pela Prefeitura 

Municipal de Lençóis Paulista 
para tratar das questões da causa 
animal, divulgou nesta semana, 
um balanço de sua atuação nes-
ses três anos. Durante o período, 
foram realizadas 2.817 castrações 
de cães e gatos (machos e fêmeas), 
718 resgates de animais doentes 
nas ruas, 4.983 consultas vete-
rinárias e quase 500 animais já 
foram adotados.

“Estes são números importan-
tes, que precisam ser conhecidos 
pela população para que o traba-
lho em prol da causa animal seja 
reconhecido. A própria criação 
de uma área específica dentro do 
Governo Municipal foi, por si só, 
uma ação importante para reunir 
os serviços e para criar políticas 
públicas voltadas à causa ani-
mal. A Coordenaria de Proteção 
Animal hoje é referência regional 
nessa área”, declarou o prefeito 
Anderson Prado.

No dia 8 de dezembro de 
2018, a Prefeitura Municipal inau-
gurou o Canil Municipal Natália 
Placca Ticianelli e o Gatil Muni-
cipal Isabela Placca Ticianelli. O 
projeto foi iniciado na gestão ante-
rior, mas foi revisado e ampliado, 
para se adequar às necessidades 
da cidade. Foram investidos mais 

REUNIÃO - Na foto, Mariano, Cerulo, Prado, Maurão e Rodrigues, 
durante o anúncio do novo presidente da Defesa Civil

AÇÕES - Feirinha de Adoção de cães e gatos acontece 
todo último domingo de cada mês, na Concha Acústica

de R$ 600 mil na obra do canil 
que hoje é um dos mais bem es-
truturados da região. Com 555,38 
metros quadrados de área cons-
truída, o local está preparado para 
receber até 151 animais, 96 cães 
e 55 gatos, capacidade 55% supe-
rior ao antigo canil, que funciona-
va no Jardim das Nações, próximo 
ao Terminal Rodoviário Pref. José 
Prado de Lima.

A estrutura conta com um 
pavilhão com 16 baias cobertas 
com capacidade para abrigar seis 
cães cada, todos com proteção 
contra chuva nas laterais e área 
cercada destinada ao banho de 
sol dos animais (solário); gatil 
coletivo; cinco baias de quaren-
tena para isolamento de animais 
doentes (quatro para cães e uma 
para gatos); berçário, espaço para 
filhotes; depósito para ração e 
materiais de trabalho; e também 

um contêiner utilizado para a ins-
talação da lavanderia, cozinha e 
área administrativa.

Já em 12 de janeiro de 2019, 
o Governo Municipal entregou o 
Centro Municipal de Atendimen-
to Veterinário Ana Gabriela To-
niolo. O Centro de Atendimento 
Veterinário disponibiliza consul-
tas veterinárias, exames (leish-
maniose) e cirurgias de castração. 
Os atendimentos veterinários são 
gratuitos e realizados por ordem 
de chegada, das 7h30 às 11h30, no 
Centro, localizado na Rua Cândi-
do Alvim de Paula, 445, ao lado 
da Unidade de Saúde do Jardim 
Ubirama. Os agendamentos para 
castração também devem ser fei-
tos no mesmo local, apenas no 
período da tarde, das 13h às 17h.

Outra ação mais recente da 
Coordenadoria de Proteção Ani-
mal, que é subordinada à Secre-

taria de Saúde Municipal, foi o 
lançamento do Programa Chip 
Animal. A medida visa realizar 
o controle populacional de cães e 
gatos, principalmente na área ur-
bana, a posse responsável e evitar 
os maus-tratos e o abandono de 
animais, o que coloca em risco 
a saúde pública. O programa ini-
ciou realizando a chipagem ape-
nas de animais doentes e errantes 
recolhidos pelo canil ou que pas-
saram pela cirurgia de castração 
através do serviço municipal, mas 
desde dezembro já está disponível 
para todos. Se você deseja chipar 
seu bichinho, basta se dirigir ao 
Centro de Atendimento Veteriná-
rio para agendar o procedimento 
que é rápido e indolor.

“Claro que é preciso reconhe-
cer que existem ainda muitos de-
safios nessa área, mas é necessá-
rio valorizar todos os avanços que 
já foram realizados nessa área nos 
últimos três anos, desde a criação 
da Coordenaria de Proteção Ani-
mal”, avaliou Milena Montanholi 
Mileski. “E se você pode ajudar a 
cidade e a coordenadoria adotan-
do um cão ou um gato de nosso 
canil, a feira de adoção acontece 
todo último domingo de cada 
mês, na praça da Concha Acústi-
ca. Todos os animais disponíveis 
para adoção já estão castrados e 
receberam todas as vacinas ne-
cessárias. É só cuidar e dar amor 
mesmo”, finaliza.

órgão em virtude da demanda de 
trabalhos particulares”, completou.

Cerulo será o primeiro presi-
dente da Defesa Civil em caráter in-
tegral, ou seja, sem acumular com 
outra função fixa. Por conta disso, 
nesta semana ele já providenciou 
o seu desligamento da Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Biri-
gui, Organização Social responsável 
pela manutenção da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) e também 
do Resgate Integrado de Lençóis 
Paulista, onde ele trabalhou por 20 
anos, inclusive sendo o responsável 
pelo serviço durante muitos anos.

“Para mim, essa é uma nova 
empreitada e acredito que essa 
minha experiência no Resgate In-
tegrado vem a acrescentar no ex-

celente trabalho que já vem sendo 
feito nos últimos anos pela Defesa 
Civil Municipal. Estou honrado 
pelo convite e espero somar forças 
com as demais pessoas e órgãos 
que compõem atualmente a De-
fesa Civil para fazer um trabalho 
ainda melhor”, declarou Cerulo.

William Aparecido Cerulo 
tem 44 anos é casado e pai de um 
filho. Trabalhou e foi um dos vo-
luntários da primeira equipe do 
Resgate Integrado de Lençóis Pau-
lista, que iniciou as atividades há 
20 anos. Bombeiro Civil, William 
também é instrutor na área de 
Atendimento Pré-Hospitalar. 
Além de trabalhar em emergên-
cias médicas, ele também atuou 
em atendimentos de resgate, como 

resgate em altura, resgate de local 
confinado, resgate aquático e pres-
tou auxílio ao Corpo de Bombeiros 
em incêndios. O novo presidente 
da Defesa Civil atuou na enchente 
de 2016, a pior da história de Len-
çóis Paulista, e foi condecorado 
pelo trabalho realizado na ocasião.

COMPOSIÇÃO
Com a mudança, a Defesa Ci-

vil de Lençóis Paulista passa a ter 
a seguinte configuração: William 
Aparecido Cerulo, como presiden-
te; Mauro Antônio de Souza, como 
vice-presidente; Luiz Francisco 
Mariano, coordenador de trânsito, 
como 1º Secretário; e Railson Ro-
drigues, secretário de Administra-
ção, como 2º Secretário. O órgão 
ainda tem como membros execu-
tivos Anderson Buratto, secretário 
de Motomecanização; Waldemur 
Caetano da Silva, coordenador 
de vigilância patrimonial; sargen-
to Luiz Carlos Sabatini, coman-
dante da base local do Corpo de 
Bombeiros; sargento Tadeu Ber-
gamasco Urréa, subcomandante 
da base local do Corpo de Bom-
beiros; tenente Rodrigo José Fran-
co, comandante do efetivo da 5ª 
Cia de Polícia Militar; e Evandro 
Dalbem, diretor do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos).

FOTO: DIVULGAÇÃO

A4



APREENSÃO
Na tarde da terça-feira (14), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou uma 
ocorrência de tráfico de entorpecente no Jardim do Caju. De acordo com as informações 
do Boletim de Ocorrência registrado pela 5ª Cia da PM, durante um patrulhamento 
foram apreendidos 16 eppendorfs de cocaína e R$ 60 em espécie. O autor, S.R.S., de 25 
anos, foi detido, notificado pelo porte de drogas e liberado ao final da ocorrência.FO
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Polícia

FATAL

Trânsito faz primeira vítima fatal 
do ano em Lençóis Paulista
Ciclista de 23 anos morreu após colidir contra um poste na Avenida Lázaro Brígido Dutra

Flávia Placideli

Na noite dessa quinta-feira 
(16), um grave acidente 
ocorrido na Avenida Láza-

ro Brígido Dutra, no Jardim Lago 
da Prata, em Lençóis Paulista, 
vitimou um ciclista de 23 anos. 
De acordo com a Polícia Militar, 
Douglas Michel Diogo Alves 
morreu após se chocar contra 

FATAL - Jovem de 23 anos se chocou contra 
um poste em frente ao recinto da Facilpa

RECONHECIMENTO

5ª Companhia realiza solenidade 
de Valorização Profissional 
Homenagens foram feitas aos policiais militares que se destacaram no ano de 2019

Flávia Placideli

Na noite dessa quinta-feira 
(16), a 5ª Companhia da 
Polícia Militar realizou 

uma cerimônia de Valorização 
Profissional. A solenidade, que 
ocorreu no Espaço Cultural 
Cidade do Livro, em Lençóis 
Paulista, homenageou policiais 
militares que se destacaram 
pelo seu trabalho desenvolvi-
do durante o ano de 2019. Na 
ocasião, foram entregues certi-
ficados, troféus e as láureas de 
mérito pessoal.

O evento, que contou com 
a presença de militares de 

COMANDO - Solenidade contou com autoridades e policiais 
militares de toda a região; na foto capitão Marcelo Paes, major 
Fábio Domingues Pereira e o tenente Rodrigo José Franco

EFETIVO DE LENÇÓIS PAULISTA
Subtenente PM Clayton Batista Silva
Soldado PM Leonardo Aparecido Gabriel
1º Tenente PM Rodrigo José Franco
1º Sargento PM Leomar Malnique
Cabo PM Rodolfo Rafael Laviso Rodrigues
Cabo PM Antonio Cesar Moreira
Cabo PM Fabiano Justino Caçador
Cabo PM Willys Fernando Cavalcanti da Silva
Cabo PM Tales Pedro Fernandes Gouveia
Cabo PM Edson José Hipólito Fernandes de Oliveira
Cabo PM Thainá Andriotti Pinto
Soldado PM Luiz Guilherme Canô

1º PELOTÃO PM DUARTINA
1º Sargento PM Alexsandro Iglesias Penedo
Cabo PM Eduardo Santana de Góes
Cabo PM Eder Fernando Malaguti Zogaib
Soldado PM Ricardo Francisco de Andrade
Soldado PM Tiago Rodrigues Palma
Soldado PM Jesus Aparecido Correa Leite
Soldado PM Rogério Aparecido Rodrigues
Soldado PM Joselane Cristina Tascin Rodrigues

2º PELOTÃO PM AGUDOS E GP FORÇA TÁTICA
2º Sargento PM Paulo Sérgio da Silva
Cabo PM Alexandre Jacinto Laviso Rodrigues

Cabo PM Luiz Fernando Covolan
Cabo PM Carlos Aparecido Antônio
Soldado PM Claudemir Allan dos Santos
Soldado PM Felipe da Mota Ferreira

1º GRUPAMENTO PM UBIRAJARA
1º Sargento PM Jaqueline Erray Cecchi
Cabo PM Eneias Leme Negrini
Cabo PM Jahir Marcondes Ramos
Cabo PM Valmir Aparecido Lopes
Cabo PM Leandro Aparecido Nunes
Cabo PM João Vitor Turato de Lima
Cabo PM Agenor Thiago Alves Pereira

3º GRUPAMENTO PM LUCIANÓPOLIS
Soldado PM Rogério Paris da Conceição
Soldado PM André Luiz Ortega Rampazo

4º GRUPAMENTO PM CABRÁLIA PAULISTA
Cabo PM Carlos Henrique Barbosa França
Cabo PM Josias Figueira; 
Cabo PM Willy Richardy dos Santos

5º GRUPAMENTO PAULISTÂNIA
Cabo PM Olívio Vicente Tavares de Oliveira
Soldado PM Giovani Bernardo de Pinho

VIOLÊNCIA SEXUAL

Mulher acusa de estupro homem 
que conheceu na internet
Vítima, de 26 anos, teria tido a casa invadida pelo indivíduo na madrugada do último domingo (12)

Flávia Placideli

Na manhã do último domin-
go (12), uma jovem de 26 
acionou a Polícia Militar de 

Lençóis Paulista para registrar uma 
ocorrência de estupro. Segundo as 
informações obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, ela teria sido abu-
sada durante a madrugada, dentro de 
sua própria residência localizada no 
Jardim Açaí. A Polícia Civil assumiu 

Ocorrência similar envolve menor
Na madrugada da quinta-feira (16), a Polícia Militar regis-

trou uma ocorrência de atitude suspeita envolvendo uma me-
nor de idade, de 16 anos. Ela alega ter sido vítima de abuso 
sexual dentro de uma residência no Núcleo Habitacional João 
Zillo (Cecap).

Segundo informações de Boletim de Ocorrência registrado 
pela 5ª Cia, o crime teria ocorrido durante a madrugada, por 
volta da 1h30, após a jovem fugir de sua casa e se abrigar na 
residência de um colega da mesma igreja que frequenta. Ela 
conta que adormeceu e, ao acordar, percebeu o abuso. 

O pai da vítima que também prestou depoimento contou 
que foi até a residência na Cecap, mas que, sob ameaça, foi 
impedido de entrar. Mais tarde, ele foi informado que sua filha 
estaria pelo Jardim Ibaté, próximo à casa de um parente. Quan-
do foi buscá-la, a jovem contou sobre o que havia ocorrido.

Diante da situação, a Polícia Militar orientou que ambos 
comparecessem à Delegacia da Polícia Civil, onde foi lavra-
da a ocorrência e expedida uma ficha médica para exame de 
corpo delito.

o caso a segue com as investigações.
De acordo com as informa-

ções contidas no Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª Cia 
da Polícia Militar, a mulher, que 
terá as iniciais preservadas nessa 
matéria, acionou a equipe via 
Copom (Centro de Operações 
da Polícia Militar) depois de ter 
dado entrada na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) para pas-
sar por atendimento médico em 

um poste de energia instalado na 
frente do Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado (Facilpa).

Após o acidente, que foi re-
gistrado por volta das 21h, uma 
viatura de resgate do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) chegou a ser acio-
nada por populares para socor-
rer a vítima, no entanto, devido 
à gravidade dos ferimentos, o 

jovem não resistiu e acabou vin-
do a óbito. Ainda não se sabe 
ao certo o que teria causado a 
fatalidade. Na hora do acidente, 
chovia muito na região.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, uma equipe policial foi 
solicitada via Copom (Centro 
de Operações da Polícia Mili-
tar) depois que a vítima havia 
dado entrada na UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento). No lo-
cal, os policiais foram informa-
dos que todos os procedimentos 
necessários tinham sido realiza-
dos, mas que o ciclista deu en-
trada na unidade já sem vida.

Os policiais também estive-
ram no local do acidente, porém, 
a bicicleta que o ciclista condu-
zia na hora do ocorrido não foi 
localizada. Um patrulhamento 

diversas cidades da região e 
familiares dos homenageados, 
também foi prestigiado pelo 
coronel da reserva da Polícia 
Militar e secretário de Segu-
rança Pública da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulis-
ta, Carlos Alberto Paffetti Fan-
tini, e pelo novo presidente 
da Defesa Civil do município, 
William Aparecido Cerulo.

Com 44 anos de existência, 
a 5ª Cia de Polícia Militar, 
com sede em Lençóis Paulis-
ta, é considerada a maior di-
visão do estado de São Paulo 
em extensão territorial, com-
preendendo os municípios de 

subir ao palco e cumprimentar 
cada um dos homenageados. 
“É um prazer e um privilégio 
ter sido convidado para parti-
cipar de uma solenidade como 
essa em que os nossos policiais 
são homenageados. Eu sei que 
não tem dinheiro que pague o 
recebimento dessa láurea para 

o policial militar. Sinto um 
clima de positivismo e compa-
nheirismo muito grande nesta 
Companhia, e digo preservem 
isso, vocês estão de parabéns. 
Aqui deixo meus cumprimen-
tos a todos pelo trabalho e re-
sultados alcançados”, enfatiza 
o major Pereira.

decorrência do ato de violência.
Aos agentes, a vítima alegou ter 

conhecido o homem acusado pelo 
abuso pelas redes sociais, há cerca 
de um mês. Segundo ela, na ma-
drugada do domingo (12), por volta 
das 4h, o indivíduo, que teve aces-
so ao seu endereço, invadiu sua re-
sidência, entrou no quarto onde ela 
estava na companhia de seus três 
filhos e a abusou sexualmente, indo 
embora logo em seguida.

A mulher informou o nome 
do autor - a identidade não foi 
divulgada - e a placa do carro 
do mesmo aos policiais, que não 
conseguiram localizar o suspeito, 
que seria de outra cidade. Na 
Delegacia da Polícia Civil, o de-
legado de plantão colheu o depoi-
mento da vítima e elaborou um 
Boletim de Ocorrência de estu-
pro. Um inquérito foi instaurado 
para apurar o caso.

foi feito pelas imediações, mas, 
devido à forte chuva que caía na 
cidade e à pouca iluminação, ela 
não foi encontrada. Ainda não 
se sabe ao certo o que teria cau-
sado o acidente, já que nenhuma 
testemunha foi localizada.

O corpo de Douglas Michel 
Diogo Alves, que era morador 
do Jardim do Caju, foi velado 
no Velório Municipal Oswaldo 
Paníco e sepultado na tarde de 
ontem (17) no Cemitério Paraí-
so da Colina.

Lençóis Paulista (incluindo o 
distrito de Alfredo Guedes), 
Agudos (incluindo o distrito 
de Domélia), Borebi, Cabrália 
Paulista, Duartina, Lucianópo-
lis, Paulistânia e Ubirajara.

Em seu discurso, o capitão 
Marcelo Paes, que comanda 
a companhia, destacou que a 
homenagem é bastante grati-
ficante para os profissionais. 
“Procuramos promover uma 
solenidade de Valorização Pro-
fissional ao policial militar para 
destacar aqueles que tiveram 
participação importante para 
as corporações no ano de 2019, 
seja no setor operacional como 

no administrativo. É uma das 
formas que temos em valorizar 
o policial pelos seus serviços 
prestados à comunidade. O 
trabalho é constante, 2020 já 
iniciou com muitos desafios a 
serem cumpridos. E assim va-
mos caminhando, vencendo ba-
talha por batalha e combatendo 
o bom combate”, enfatizou.

O evento também contou 
com a participação do ma-
jor Fábio Domingues Pereira, 
comandante interino do 4º 
Batalhão da Polícia Militar do 
Interior (BPM-I), com sede em 
Bauru, ao qual a 5ª Cia é su-
bordinada, que fez questão de 

VEJA A LISTA DOS POLICIAIS HOMENAGEADOS
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PROJETO
O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse na quarta-feira (15) que negocia 
com a W Torre a reforma da Vila Belmiro. A casa do Peixe deve se transformar em 
uma arena multiuso com capacidade para até 25 mil pessoas. A construtora foi 
a responsável pelas obras do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O modelo de 
negócio, inclusive, seria semelhante ao que a empresa firmou com o rival alviverde.
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Esporte

FUTSAL FEMININO

BOREBI VOLEIBOL

Athletic Club goleia de novo pela Copa Lençóis

Sub-20 borebiense vence Grêmio 
Cecap no Campeonato Regional

Sempre Vôlei 
realiza seletiva 
no próximo 
domingo (26)

Depois de estrear com vitória de 20 a 0 sobre o Bola 
com Batom, equipe derrotou o Resenha por 10 a 2

Em jogo válido pelo 
Grupo A, time local 
superou lençoense 
pelo placar de 2 a 1

Equipe derrotou o 
Zebra Total pelo 
placar de 7 a 1

Avaliação é para atletas do sexo masculino 
e acontece a partir das 9h, no Csec

Elton Laud

A primeira edição da Copa 
Lençóis de Futsal Femi-
nino continua movimen-

tando o Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lorenzetti Fi-
lho (Tonicão), em Lençóis Pau-
lista. A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação do município con-
ta com a participação de sete 
equipes, das quais seis seguem 
para o mata-mata - as duas me-
lhores na classificação se ga-
rantem direto na semifinal; as 
outras quatro se enfrentam na 
segunda fase.

O destaque até o momen-
to é o Athletic Club Futsal, 

Elton Laud

Quatro partidas disputa-
das no último domingo 
(12) marcaram o início 

do 4º Campeonato Regional 
de Futebol Amador de Borebi. 
A competição, que conta com 
representantes de 11 cidades da 
região, colocou em campo na 
primeira rodada as equipes dos 
grupos A e B. Os jogos foram 
realizados no Estádio Munici-
pal Antonio Carlos Vaca.

De manhã, pelo Grupo A, o 
Atlético Nacional (Bauru) der-
rotou o União Ponte Alta (Barra 
Bonita) por 1 a 0, com gol de 
Hugo Freitas. No outro confron-
to da chave, a equipe sub-20 de 
Borebi superou o atual campeão 
Grêmio Cecap (Lençóis Paulis-
ta) vencendo pelo placar de 2 a 
1, com gols de Lucas Mantoan e 
Willian Rodrigues - Gabriel de 
Paula descontou.

No período da tarde, em 
partidas válidas pelo Grupo B, 
o Juventus (Pederneiras) em-

Elton Laud

A Mercearia Lima foi o 
destaque da abertura 
do Campeonato Var-

zeano de Areiópolis. No jogo 
contra o Zebra Total, disputa-
do na manhã do último do-
mingo (12), no Estádio Muni-

Elton Laud

A Associação dos Amigos 
do Voleibol de Lençóis 
Paulista (AAVLP) reali-

za no próximo domingo (26) 
uma seletiva para a integra-
ção de novos atletas para a 
temporada 2020. A avaliação, 
que acontece a partir das 9h, 
no Ginásio Municipal de Es-
portes Archangelo Brega Pri-
mo (Csec), em Lençóis Pau-
lista, é aberta a praticantes 
do esporte de toda a região.

O objetivo da seletiva é 
descobrir novos talentos para 
reforçar as equipes mascu-
linas do Programa Sempre 
Vôlei Lençóis Paulista, princi-
palmente para os campeona-
tos da Associação Pró Volei-

bol (APV), Jogos da Juventude 
e Jogos Regionais. A avaliação 
será feita em três categorias: 
sub-16 (nascidos entre 2004 e 
2006), sub-18 (nascidos entre 
2002 e 2003) e sub-21 (nasci-
dos entre 1999 e 2001).

Os atletas selecionados 
têm direito a bolsa de estudo 
e ajuda de custo. Quem for 
de fora da cidade ainda re-
cebe moradia e alimentação. 
Os interessados podem obter 
outras informações sobre a 
seletiva diretamente com o 
técnico Douglas Coneglian, 
coordenador do Programa 
Sempre Vôlei. O telefone 
para contato é o (14) 9 9794-
4332. O Csec fica na Rua 13 
de maio, 650, no Centro de 
Lençóis Paulista.

EMBALOU - Athletic Club Futsal (uniforme branco) venceu mais um jogo com goleada

NÃO DEU - Grêmio Cecap estreou com derrota para o time da casa (camisa listrada) no Regional de Borebi

PENEIRA - Avaliação de novos atletas 
acontece no próximo domingo (26) no Csec

cipal Geraldo Pereira de Barros, 
a equipe garantiu uma vitória de 
7 a 1, balançando as redes com 
Undiomar Belfort (3), Telson 
Mendonça, Fledson Turrano, 
Cledisson Viana e João Paulo 
Silva - Maicon Santos descontou.

Na outra partida da primei-
ra rodada, válida pelo Grupo 
A da competição promovida 
pelo Departamento de Espor-
tes da cidade vizinha, quem 
levou a melhor em campo foi a 
representação do Mercenários, 

nho entra em campo em con-
fronto contra o Mercenários.

Vale lembrar que na 
primeira fase os times estão 
divididos em dois grupos de 
quatro, nos quais todos se 
enfrentam entre si, em turno 
único, na briga pela classi-
ficação para as semifinais, 
que colocam frente a frente 
os dois melhores de cada 
chave: 1º A x 2º B; 1º B x 2º 
A. A final está prevista para 
o dia 1 de março.

que venceu seus dois pri-
meiros jogos de goleada, a 
mais recente foi na última 
segunda-feira (13), quando o 
time derrotou o Resenha pelo 
placar de 10 a 2, com gols de 
Stefani Soares (3), Nádia Gois 
(3), Emanuele Bartolomeu 
(2), Karina Silva e Bruna Mo-
raes - Yasmin Martins e Ana 
Luiza Resende descontaram.

Na mesma rodada, o Santa 
Luzia venceu o Lendas of Team 
por 4 a 1, com gols de Vitória 
da Silva (2), Natália Amaral e 
Daiana de Carvalho - Tatiane 
Nascimento descontou. Já o 
time de Alfredo Guedes ga-
nhou do Bola com Batom por 
5 a 3, com gols de Cristiane 

Oliveira (2), Eliane da Silva, 
Amanda Sarzi e Ana Paula Cos-
ta - Tainá Resende (2) e Maria 
Eduarda Carlos descontaram.

Outros três jogos estavam 
previstos para a noite de on-
tem (17). Alfredo Guedes e 
Lendas of Team jogariam às 
19h30. Bola com Batom e 
Resenha se enfrentariam às 
20h20. Santa Luzia e Unidas 
Pelo Fut entrariam em quadra 
às 21h10. A competição se-
gue na segunda-feira (20). Às 
19h30, o Santa Luzia enfrenta 
o Bola com Batom. Às 20h20, 
o Athletic Club Futsal encara 
o Alfredo Guedes. Às 21h10, o 
Unidas Pelo Fut duela com o 
Lendas of Team.

patou em 1 a 1 com o Unidos 
da Vila (Lençóis Paulista), com 
gols de Wellington Silva e Cleb-
son Santos, respectivamente. A 
igualdade se repetiu no duelo 
entre Boa Esperança do Sul e 
Santa Cruz (Areiópolis), que re-
petiram o resultado com gols de 
Felipe Carvalho e Danilo Cres-
cêncio, respectivamente.

Neste domingo (19) é a vez 
da estreia dos times dos grupos 

C e D. Às 8h, pelo Grupo C, o 
Atleticano Lençoense enfrenta 
a representação de Borebi. Em 
seguida, às 10h, jogam Botafo-
go (Dois Córregos) e União da 
Vila (Bauru). Às 14h, pelo Gru-
po D, o Red Bull (Bauru) en-
cara o Flamengo (Agudos). Na 
sequência, às 16h, entram em 
campo Associação Avareense e 
Deportivo (Macatuba).

Com 16 times divididos 

em quatro grupos na primeira 
fase, a competição promovida 
pela Liga Lençoense de Fute-
bol Amador (LLFA) com apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Borebi classifica dois de cada 
chave para as quartas de final: 
1º A x 2º C; 1º B x 2º D; 1º C 
x 2º A; 1º D x 2º B. O campe-
onato tem premiação total de 
R$ 5 mil em dinheiro, sendo 
R$ 3 mil para o campeão.

que fez o básico para superar 
o combinado da Vila Cremer. 
O confronto terminou com o 
placar de 1 a 0, com gol marca-
do pelo atacante Jhon Maycon 
Ventura de Jesus.

O Campeonato Varzeano 
de Areiópolis segue com mais 
dois duelos neste domingo (19). 
Abrindo a rodada, às 8h, pelo 
Grupo B, o Audax/Gera Soc-
cer estreia contra a Mercearia 
Lima. Na sequência, às 10h, 
pelo Grupo A, o time do Goli-

AREIÓPOLIS

Mercearia Lima estreia com goleada no Varzeano
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OSCAR
Presente em 11 categorias, o filme “Coringa” liderou as indicações ao Oscar, divulgadas 
na segunda-feira (13). Na categoria Melhor Filme, o longa disputará o prêmio principal 
com “Ford vs Ferrari”, “História de um Casamento”, “Era uma Vez em... Hollywood”, 
“O Irlandês”, “Jojo Rabbit”, “Adoráveis Mulheres” e “Parasita”. A cerimônia da principal 
premiação do cinema mundial acontece no dia 9 de fevereiro, em Hollywood.
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Cultura

Agenda cultural
BAR DO PORTUGUÊS

Neste sábado (18), a partir das 20h30, tem música ao vivo no Bar do 
Português, em Lençóis Paulista, com o cantor Morelli Júnior, que toca 
os maiores sucessos do pop/rock nacional e internacional. A entrada 
é gratuita. Para mais informações e reservas de mesas o telefone do 
bar é o (14) 3264-1219. O Bar do Português fica na Rua México, 197, no 
Jardim Bela Vista.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ZANK EVENTOS HIPNOSE

Hoje (18), a partir das 21h, a Zank Eventos, em Lençóis Paulista, recebe 
o cantor Edu Costa para uma noite sertaneja. O evento promete conta-
giar o público com as músicas mais tocadas do momento. A entrada é 
R$ 5. Para outras informações sobre promoções e reservas o telefone 
é o (14) 3264-5100. A Zank Eventos fica na Rua Humberto Alves Tocci, 
1050, no Jardim Humaitá.

Neste sábado (18), a partir das 20h30, o Tap Room da Cervejaria Hip-
nose, em Lençóis Paulista, recebe a dupla Pablo & Anderson, que se 
apresenta ao público com um repertório variado. A entrada é gratuita. 
Para mais informações sobre promoções e reservas de mesas o tele-
fone é o (14) 3263-2305. A Cervejaria Hipnose fica na Rua Fortunato 
Zillo, 231, na Vila Antonieta.

CASA DA CULTURA

Secretaria divulga número 
de vagas para 26 cursos
Ao todo serão oferecidas 613 vagas; matrículas começam no dia 3

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura 
de Lençóis Paulista di-
vulgou nesta semana a 

quantidade de vagas para os 
26 cursos gratuitos nas áreas 
de dança, música, teatro e 
artes plásticas, que serão ofe-
recidos no primeiro semestre 
deste ano. As matrículas, que 
têm início no dia 3 de feverei-
ro, na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, acon-
tecem de acordo com a ordem 

INSCRIÇÕES - Interessados devem comparecer no dia 3 de fevereiro na Casa da Cultura

- Baby class - 50 vagas
- Ballet - 23 vagas
- Clarinete - 10 vagas
- Contrabaixo acústico - 4 vagas
- Canto coral - 65 vagas
- Dança de salão - 20 vagas
- Flamenco - 20 vagas
- Flauta transversal - 8 vagas
- Jazz - 15 vagas

- Maracatu - 15 vagas
- Musicalização infantil - 12 vagas
- Percussão - 12 vagas
- Piano - 2 vagas
- Pintura (tela e tecido) - 5 vagas
- Ritmos - 15 vagas
- Sax alto - 2 vagas
- Sax tenor - 1 vaga
- Street - 110 vagas

- Teatro - 67 vagas
- Teclado - 2 vagas
- Viola caipira - 12 vagas
- Viola erudita - 16 vagas
- Violão popular - 90 vagas
- Violão erudito - 5 vagas
- Violoncelo - 16 vagas
- Violino - 16 vagas

FORMAÇÃO MUSICAL

Polos do Projeto Guri abrem inscrições no dia 27
Na região, cursos são oferecidos em Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras

Flávia Placideli

No próximo dia 27, segun-
da-feira, os polos do Pro-
jeto Guri de Lençóis Pau-

lista, Macatuba e Pederneiras 
iniciam as inscrições para alguns 
cursos de formação musical. To-
dos são gratuitos e destinados 
a crianças e jovens com idade 
entre seis e 18 anos incompletos. 
As inscrições serão realizadas até 
o dia 28 de fevereiro, de acordo 
com a disponibilidade de vagas.

Em Lençóis Paulista estão 
abertas 23 vagas distribuídas nos 
cursos de canto coral, contrabai-
xo acústico, eufônio, tuba, viola 
erudita, violino e violoncelo. 

PARA TODOS - Para se matricular não é preciso ter 
conhecimento prévio, nem possuir instrumentos musicais

FÉRIAS NAS BIBLIOTECAS

Projeto tem início nesta segunda-feira (20) em Lençóis
Diversas atividades acontecem na BMOL e bibliotecas ramais durante as férias

Flávia Placideli

Tem início nesta segunda-feira 
(20) o projeto “Férias nas Bi-
bliotecas”, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura. A programação conta com 
uma série de atividades especiais 
na Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa (BMOL) e bibliotecas ramais.

A BMOL exibe nas quartas-
-feiras 22 e 29, com sessões, às 
14h e 19h, o filme “As viagens 
de Gulliver”. Nas sextas-feiras 24 
e 31, a partir das 15h, também 

PROGRAMAÇÃO - Férias nas Bibliotecas vai até o final deste mês

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
COMPLETA EM CADA BIBLIOTECA

Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL)
Dias 22 e 29, às 14hs e às 19hs - Exibição do filme “As viagens de Gulliver”
Dias 24 e 31, às 15h - Campeonato de dama 

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato
Dias 20, 24, 27 e 31, às 14h - Oficinas de pinturas e brinquedos
Dias 22 e 29, às 14h - Projeto “Lê no Ninho”

Biblioteca Ramal I (Júlio Ferrari)
Dos dias 20 a 24 e 27 a 31, das 13h às 15h - Oficina de recreação: 
desenho e pintura 

Biblioteca Ramal II (Cecap)
Dos dias 20 a 24 e 27 a 31, das 8h às 11h e das 13h às 15h - Oficina de 
recreação: desenho, pintura, dobradura e trabalhos em EVA

acontecem campeonatos de dama.
Na Biblioteca Infantil Mon-

teiro Lobato, que fica no Espaço 
Cultural Cidade do Livro, nas se-
gundas-feiras 20 e 27 e nas sextas-

-feiras 24 e 31, às 14h, acontecem 
oficinas de pinturas e brinquedos. 
Nas quartas-feiras 22 e 29, no 
mesmo horário, o local recebe o 
projeto “Lê no Ninho”, com a lei-

tura e contação de histórias.
Outras atividades também 

acontecem na biblioteca ramal 
1 (Rua Hugo Cavassutti, 276, no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari), que recebe dos 
dias 20 a 24 e 27 a 31, das 13h às 
15h, a oficina de recreação com 
atividades de desenhos e pintura.

Na biblioteca ramal 2 (Rua 
Jorge Amado, 273, na Cecap), 
dos dias 20 a 24 e 27 a 31, das 
8 às 11h e das 13h às 15h, acon-
tece a oficina de recreação com 
atividades de desenho, pintura, 
dobradura e trabalhos em EVA.

Em Macatuba a oferta é de 32 vagas 
nos cursos de percussão e violão. 
Já em Pederneiras são 50 vagas nos 
cursos de bateria, canto coral, ini-
ciação musical, percussão e violão.

Para realizar a matrícula, os 
interessados devem comparecer 
aos polos, acompanhados dos pais 
ou responsáveis, portando os se-
guintes documentos: Certidão de 
Nascimento ou RG do aluno e res-
ponsável (original e cópia); com-
provante de matrícula escolar ou 

declaração de frequência escolar 
referente ao primeiro semestre de 
2019; e comprovante de residência.

O início do curso está previsto 
para o dia 28 deste mês, mas pode 
ocorrer de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno. As aulas 
acontecem de terça e quinta-feira, 
das 14h30 às 17h30, no polo de Len-
çóis Paulista; de segunda e quarta-
-feira, das 13h30 às 17h30, no polo 
de Macatuba; e de terça e quinta-
-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 

17h30, no polo de Pederneiras.
O polo de Lençóis Paulista 

funciona na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro). Em Macatuba, o polo 
fica junto ao Centro Cultural 
Orlando Bozan, em prédio ane-
xo ao Teatro Municipal Renata 
Lycia dos Santos Ludovico (Ave-
nida Coronel Virgílio Rocha, 
5-25, no Jardim Capri). Em Pe-
derneiras, o polo está localizado 
na Rua Belmiro Pereira, 710, na 
Vila Schiavon. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (14) 3263-6525 (Len-
çóis), (14) 3268-1821 (Macatuba) 
e (14) 3284-4959 (Pederneiras).

de chegada.
Para realizar a matrícula 

é necessário comparecer ao 
local com o Cartão Cidadão, 
além de dois livros infantis, 
que serão doados para o acer-
vo da Biblioteca Infantil Mon-
teiro Lobato, no Espaço Cul-
tural Cidade do Livro. Para 
os menores de idade é obri-
gatória a presença dos pais 
ou responsáveis. Informações 
sobre disponibilidade de dias, 
horários e faixas etárias para 
cada curso podem ser obtidas 

no ato da inscrição.
Segundo a Secretaria de 

Cultura, os cursos acontecem 
nos três períodos (manhã, tar-
de e noite) e são destinados a 
qualquer tipo de público in-
teressado, desde as crianças 
até os adultos. As matrículas 
podem ser feitas das 8h às 
17h. A Casa da Cultura fica na 
Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro. As aulas começam no 
dia 10 de fevereiro. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-6525.

CONFIRA O NÚMERO DE VAGAS PARA OS CURSOS GRATUITOS
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
A Medicina Moderna Não Transfusional surgiu a partir da mobilização da comunidade 
das Testemunhas de Jeová, que buscou alternativas no campo da medicina por não 
aceitar a realização de transfusão de sangue, que, com base na interpretação da Bíblia, 
é considerada um pecado que viola a pureza da vida.  A religião, que surgiu por volta de 
1870, tem mais de 8,5 milhões de adeptos em todo mundo, mas de 1,2 milhão no Brasil.
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Saúde

MEDICINA MODERNA NÃO TRANSFUSIONAL

Especialista fala sobre cirurgias 
sem transfusão de sangue
Método surgiu a 
partir de questões 
religiosas, mas já é 
visto como tendência 
para o futuro

Elton Laud

Umas das questões mais 
polêmicas na relação 
ciência/religião é a in-

terpretação bíblica que impe-
de que Testemunhas de Jeová 
recebam transfusão de sangue 
- na doutrina o sangue é enten-
dido como sinônimo de vida e 
a transfusão como um pecado 
que corrompe sua pureza. Di-
versos casos já foram parar na 
Justiça, alguns, por conta de 
mortes ocasionadas por com-
plicações resultantes da não 
autorização de procedimentos 
pela família de pacientes; ou-
tros, pela realização compulsó-
ria de transfusões por equipes 
médicas, em detrimento da 
liberdade religiosa garantida 
pela Constituição Federal.

Mesmo com o avanço das 
últimas décadas na área da 
medicina, a transfusão de 
sangue ainda pode ser um 
recurso fundamental - e até 
mesmo indispensável - para 
salvar uma vida em algumas 
situações extremas. Certa-
mente, este é um dilema que 
ainda vai gerar muitos confli-
tos, opondo pensamento cien-
tífico e crença religiosa em 
um embate de ideias que não 
dá margem para nenhum tipo 
de concessão. Não cabe, aqui, 
discutir o mérito da questão, 
mas vale citar algo que pou-
cos sabem: existem alternati-
vas seguras à transfusão para 
a maioria dos casos.

A realização de procedi-
mentos cirúrgicos sem repo-
sição sanguínea alogênica, ou 
seja, com sangue de outra pes-
soa, tem se tornado uma práti-
ca cada vez mais frequente em 
todo o mundo, principalmente 
nos últimos anos. A chamada 
Medicina Moderna Não Trans-
fusional ainda é relativamente 

REFERÊNCIA - Especialista na área, Dr. Daniel Molinar 
já operou 1,5 mil pacientes sem transfusão de sangue

EVOLUÇÃO - Adesão massiva à Medicina Moderna Não Transfusional, 
tida como mais segura e barata, é vista como processo natural

nova, muito mais aceita e di-
fundida nos Estados Unidos e 
países da Europa, no entanto, 
diversos médicos brasileiros 
já exploram com sucesso esse 
campo, inclusive em Lençóis 
Paulista, como o Dr. Daniel 
Molinar, especialista em cirur-
gia geral e urologia.

Atendendo na cidade há 
mais de 30 anos, o médico, 
formado pela USP (Universi-
dade de São Paulo) de Ribeirão 
Preto, se tornou referência na 
região, sendo um dos poucos 
especializados no assunto. O 
currículo é bem extenso, com 
1,5 mil pacientes operados 
nessas condições desde 2006, 
a maioria no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade (HNSP), 
onde executou 187 cirurgias 
apenas em 2019. O primeiro 
procedimento, feito em um 
idoso bauruense, Testemunha 
de Jeová, foi uma intervenção 
para a retirada de cálculos re-
nais. O método mais utilizado 
é a hemodiluição.

“A hemodiluição, basica-
mente, consiste em coletar o 
sangue do paciente por meio 

de um cateter colocado na ar-
téria radial, que fica no bra-
ço, e armazená-lo em bolsas. 
Ao mesmo tempo é feita a in-
fusão de soro fisiológico pelo 
outro braço, garantindo que a 
pressão arterial do paciente 
se mantenha estável, mesmo 
com o sangue estando diluí-
do. Ao final do procedimento, 
todo o sangue retirado, que 
ficou devidamente armaze-
nado na sala de cirurgia, sem 
risco algum de contaminação, 
é reinfundido no próprio pa-
ciente”, explica.

Segundo Molinar, além da 
hemodiluição, outro método 
bastante utilizado é o sistema 

de recuperação intraoperatória 
de sangue, feito através de uma 
máquina chamada Cell Saver, 
que filtra o sangue aspirado na 
mesa de cirurgia, separando 
as impurezas e preservando 
as hemácias (glóbulos verme-
lhos), que são infundidas após 
a operação. “Como é um pro-
cedimento de custo mais ele-
vado, que envolve o aluguel 
do equipamento, é utilizado 
apenas em cirurgias mais ex-
tensas e em órgãos com grande 
fluxo sanguíneo, que têm mais 
perda, como fígado, rim e pân-
creas”, complementa.

Para o médico, que recebe 
em Lençóis Paulista pacientes 

de diversos estados brasilei-
ros e até de outros países, 
como Angola, Bolívia e Haiti, 
mais do que uma alternati-
va que pode ajudar a salvar 
vidas sem ferir os dogmas 
religiosos, as cirurgias não 
transfusionais devem ser vis-
tas como parte de um proces-
so de evolução na medicina 
moderna. Além de respeitar 
a doutrina das Testemunhas 
de Jeová, seguida por milhões 
de pessoas em todo o mundo, 
a abolição das transfusões de 
sangue alogênicas podem re-
presentar economia.

“Existem várias pesquisas 
que mostram que um pacien-

te que não faz transfusão tem 
menos chance de apresentar 
complicações em compara-
ção a um paciente que recebe 
sangue. Isso não representa 
apenas uma melhor recupera-
ção pós-operatória, representa 
menor custo. Diversos países, 
amparados por isso e também 
pela queda no volume de doa-
ções de sangue, já estão inves-
tindo no conceito por meio de 
um programa chamado PBM 
(Patient Blood Management), 
que é o gerenciamento do 
sangue do próprio paciente. 
Veremos isso acontecer em es-
cala global, pelo amor ou pela 
dor”, pontua Molinar.
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Veja os aniversari-
antes da semana e 
os cliques do 
Giro Social

Confira opções de 
compra, venda e alu-
guel e muito mais em 
Lençóis Paulista
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Jovem escritora lança livro 
na próxima sexta-feira (24)

Monique Mazon apresenta “Genevieve d’Chevalier” na BMOLFlávia Placideli

A escritora lençoense Mo-
nique Mazon Queiroz, de 
21 anos, se prepara para o 

lançamento do livro “Genevieve 
d’Chevalier”, seu primeiro ro-
mance ficcional. Com uma his-
tória envolvente e personagens 
fascinantes, a obra é ambienta-
da na França na época da Revo-
lução Francesa (1789-1799). O 
evento, que é aberto ao público, 
acontece na próxima sexta-feira 
(24), às 19h30, na Bibliote-
ca Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL), em Lençóis Paulista.

Em seu romance de estreia, a 
autora busca enaltecer a imagem 
feminina através de sua perso-
nagem principal, que dá nome 
ao livro. Genevieve d’Chevalier 
é uma jovem nobre que vive no 
luxo da Corte Francesa, até sofrer 
na pele as consequências da Re-
volução Francesa, perdendo seu 
título, sua riqueza e sua família, 
sendo obrigada a viver escondida 
no meio do povo com a ajuda de 
Kalet, um pobre burguês.

Ao se deparar com uma reali-

PRIMEIRO - Monique Mazon revela querer seguir carreira como escritora

dade que até então desconhecia, 
em meio à população pobre e 
insatisfeita, Genevieve percebe o 
quanto as coisas estão erradas e, 
então, decide se vincular à Causa 
Iluminista, pela qual acaba des-
cobrindo mais sobre si mesma 
do que em toda a sua vida no cas-
telo. Em determinado momento 
da trama, a jovem terá que deci-
dir qual o se verdadeiro papel.

Monique Mazon divide um 
pouco mais dessa inspiradora 
história com os leitores na pró-

xima sexta-feira (24). “Aguardo 
todos os simpatizantes para co-
nhecer a história de Genevieve 
d’Chevalier, sua drástica queda 
e seu talento em manter a luz 
acesa mesmo em meio à escu-
ridão”, convida a autora, que 
também faz um bate-papo com 
os convidados sobre o processo 
de criação de seu primeiro livro.

SOBRE A AUTORA
Nascida em Lençóis Paulis-

ta, Monique Mazon, de 21 anos, 

mudou-se ainda na infância para 
a vizinha Macatuba, onde vive 
com seus pais. A escritora divide 
seu tempo entre a escrita ficcio-
nal e a graduação em Direito, 
área em que já publicou diversos 
artigos acadêmicos. Prestes a lan-
çar o primeiro livro solo, ela já 
publicou poemas em antologia da 
Editora Trevo e também escreveu 
sobre construção de personagens 
e gênero romântico no livro “Tru-
pe da Escrita: Compartilhando 
ideias, experiências e sonhos”.

Mesmo considerado como 
seu romance de estreia, “Ge-
nevieve d’Chevalier” foi escrito 
há quatro anos, quando a jovem 
ainda cursava o ensino médio. 
“Já escrevi diversos livros, mas 
não publiquei por achar que 
eles não estivessem bons o sufi-
ciente. Neste caso, acho que não 
teria momento mais oportuno 
para isso, estou muito orgulhosa 
e feliz com a publicação e tam-
bém com os ‘feedbacks’ que 
tenho recebido”, conta.

Única escritora da família, 
Mazon revela que sua inspira-
ção surgiu na adolescência, aos 
13 anos, quando sua avó pediu 
para que ela escrevesse um car-
tão de Natal aos parentes. “Eu 

lembro que eu escrevi uma frase 
que emocionou todos, inclusive 
alguns parentes que moravam 
em outro país e receberam o 
cartão natalino pelos correios”, 
lembra ela, que nunca mais pa-
rou de escrever e fala sobre sua 
maior inspiração, “Eu quero 
que o que eu escreva chegue até 
as pessoas, em forma de ensina-
mento ou de emoção”, finaliza.

O romance-ficção “Gene-
vieve d’Chevalier” está disponí-
vel para a venda online no site: 
www.eviseu.com. O e-book pode 
ser adquirido também em outras 
lojas. Para conhecer mais sobre o 
trabalho da escritora siga as con-
tas no Instagram @moniquema-
zon e @pequenaescritoraa.

ROMANCE - Livro “Genevieve d’Chevalier” traz contexto político e revolucionário na voz de uma mulher
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VIA RÁPIDA
O Governo do Estado de São Paulo também abre em Lençóis Paulista, através do programa Via Rápida 
Emprego, as inscrições para o curso de Ajudante de Cozinha. As inscrições devem ser feitas através 
do site viarapida.sp.gov.br. As aulas para Ajudante de Cozinha acontecem no Centro do Empreendedor, 
na Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11, Centro. A previsão de início dos cursos é para o mês de fevereiro. O 
programa tem apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
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Regional

#mãosquetransformam
#NossoDNAZilor A transformação faz 

parte da nossa essência.
E também da energia com que trabalhamos  para mover o

mundo e a vida de milhares de pessoas.

Há 73 anos mantemos a nossa capacidade de inovar e planejar o futuro

em busca do crescimento sustentável.

OPORTUNIDADE

AGUDOSPEDERNEIRAS

Governo do Estado 
oferece cursos gratuitos 
de capacitação na região

Prefeitura reúne apicultores visando 
inclusão em projeto da Bracell 

Preste a completar 100 anos, escola 
Eliazar Braga passa por reforma

Programa Minha Chance disponibiliza 690 vagas para capacitação 
de mão de obra; cursos são oferecidos em parceria com a Bracell

Empresa anunciou recentemente que vai liberar 
o uso de áreas � orestais para a produção de mel

Projeto contempla 
substituição de 
toda as instalações 
elétricas; telhado 
já foi trocado

Da Redação

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 

Econômico e do Centro Paula 
Souza, está com 690 vagas aber-
tas para cursos gratuitos de qua-
lificação profissional por meio 
do Programa Minha Chance.

Os cursos são para pedreiro 
assentador de tijolos e blocos, pe-

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos, por meio das 
Secretarias de Turismo e 

de Agricultura e Meio Ambien-
te, reuniu cerca de 25 apiculto-
res para dar início ao processo 
de cadastramento e organização 
do setor, com o objetivo de par-
ticipação e inclusão do muni-
cípio em projeto de apicultura 
anunciado pela Bracell, que vai 
disponibilizar o uso de áreas 
de florestas para a produção de 
mel, num sistema de comparti-
lhamento com a comunidade.

Além dos apicultores, par-
ticiparam da reunião represen-
tantes da secretaria estadual de 
Agricultura, Coordenadoria de 

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Pederneiras iniciou uma 
obra de melhorias nas 

instalações elétricas da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental Eliazar Braga, localizada 
no Centro da cidade. No final 
de 2019, já havia sido feita a 
substituição de todo o telhado 
da escola, que neste ano com-
pleta um século de existência.

A escola já passou por di-
versas expansões e reformas, 
mas as instalações elétricas, 
porém, não acompanharam 
tais mudanças, o que justifica a 
grande necessidade do trabalho 
que está sendo executado neste 
momento. Estão sendo trocados 
o padrão de entrada de energia, 
os quadros de distribuição mais 
antigos, os dispositivos de pro-
teção (disjuntores) e estão pre-
vistas, também, a substituição 
das luminárias do pátio da es-
cola e a reforma das instalações 
elétricas de iluminação localiza-
dos na fachada do prédio. Todas 
essas mudanças estão sendo fei-
tas para adequação de normas, 
para suportar a nova demanda 
da escola e para garantir a segu-
rança do prédio e alunos.

“É a primeira vez em que é 
realizada a adequação da par-

ENCONTRO - Mobilização visa a inclusão do município em projeto de apicultura anunciado pela Bracell

SEGURANÇA - Escola centenária terá toda a rede elétrica substituída

te elétrica em toda a escola. 
Existiam as manutenções peri-
ódicas, porém, nunca foi feito 
nada neste porte”, explica a se-
cretária de Educação, Fernanda 
Figueiredo Fabri Maciel.

O prazo previsto para o tér-
mino da obra é de 30 dias e a re-
forma está sendo executada com 
investimentos próprios da Pre-
feitura, no valor de R$ 43 mil.

Na reforma do telhado, no 
ano passado, foram substituídas 
todas as telhas da cobertura, 

além da troca dos ripamentos e 
de peças de madeira danifica-
das, além de todas as calhas, ru-
fos e condutores de água pluvial, 
com investimento de R$ 100 mil, 
também de recursos próprios.

Para este ano, além de toda a 
parte elétrica, estão previstas tam-
bém a pintura de todo o prédio e 
a recuperação do calçamento.

Em 29 de abril deste ano, a 
escola completa 100 anos e já 
foi tombada como patrimônio 
histórico desde 1986.

dreiro armador de ferragens, ele-
tricista instalador e carpinteiro de 
obras para as cidades de Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Bauru, 
Borebi, Lençóis Paulista, Maca-
tuba, Pederneiras e São Manuel. 
Todos os cursos são gratuitos.

Desde o ano passado, a Bra-
cell manteve diálogo com o Go-
verno do Estado de São Paulo para 
avaliar a possibilidade de oferecer 
cursos de qualificação em diversas 

áreas, com objetivo de atender a 
demanda de mão de obra do Pro-
jeto Star, que consiste na expansão 
da nova fábrica da Bracell, em 
Lençóis Paulista. Em 2019, os pri-
meiros cursos foram realizados e a 
turma foi concluída em dezembro.

“Quem fizer os cursos tem a 
possibilidade de se destacar no 
processo seletivo das empresas 
terceiras que prestam serviços 
para a Bracell na construção da 

nova fábrica. É uma ótima opor-
tunidade e um diferencial no 
mercado de trabalho”, destaca 
Carlos Barbieri, gerente de Rela-
ções Institucionais e Responsabi-
lidade Social da Bracell.

O Programa prevê 100 horas 
de aulas, distribuídas em 20 dias 
úteis e ministradas por professo-
res das Escolas Técnicas (Etec), 
com direito a certificado de con-
clusão do curso. As inscrições po-

dem ser realizadas até a próxima 
quinta-feira (23) pelo site www.
viarapida.sp.gov.br. Na página 
inicial o candidato deve clicar no 
link de “Inscrições” e, em segui-
da, selecionar a cidade do curso.  
Os programas têm previsão de 
início no dia 3 de fevereiro.

APOIO PARA INSCRIÇÕES 
NOS CURSOS

Os interessados em realizar 

os cursos de capacitação, mas 
que precisam de apoio ou orien-
tações nas inscrições, podem se 
dirigir ao Posto do Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de seu mu-
nicípio. Assim como os cursos, 
as inscrições são gratuitas. Em 
Lençóis Paulista, o PAT funcio-
na no Centro do Empreendedor, 
que fica na Rua Cel. Joaquim Ga-
briel, 11, no Centro. O telefone 
para contato é o (14) 3263-2300.

HÁ VAGAS - Interessados devem se 
inscrever até a próxima quinta-feira 

(23) pelo site www.viarapida.sp.gov.br

Desenvolvimento Rural Susten-
tável de Bauru, representada 
pelos coordenadores Marco Au-
rélio Beraldo e Giovana Pavão 
Vital, o secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio das Neves, e 
o apicultor Evandro José da 
Costa, que é o interlocutor das 
ações para o desenvolvimento 
da Apicultura em Agudos.

“Este encontro com os api-
cultores foi o ponto de partida 
para que os produtores de mel 
se organizem e possam fazer 
parte deste importante momen-
to para o desenvolvimento e 
ampliação da atividade, como 
fonte de geração de renda, sus-
tentabilidade e consolidação 
do mel e seus derivados como 

produto turístico”, destaca Bete 
Lucas, representante da Prefei-
tura Municipal na reunião, jun-
tamente com o apicultor agu-
dense Evandro José da Costa.

O encontro foi considera-
do muito positivo por todos os 
participantes que acolheram o 
apoio da administração. Uma 
outra reunião será realizada 
nos próximos dias, para definir 
diretrizes quanto à forma de 
organização do setor, através 
da criação de uma associação 
ou de inclusão em alguma en-
tidade municipal já constituída. 
Simultaneamente, estão sendo 
feitas tratativas junto à Bracell, 
afim de efetivar a participação 
dos apicultores e meliponiculto-
res de Agudos.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2020 •

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E UR-
BANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU, e a Prefeitura Municipal 
de AREIÓPOLIS, comunicam que irão promover inscrições para a seleção de 
interessados ao atendimento habitacional em uma das moradias que serão cons-
truídas do empreendimento habitacional de interesse social AREIÓPOLIS-E 
por intermédio de Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de 
financiamento com Recursos do FGTS e SBPE, com financiamento pela Caixa 
Econômica Federal - CAIXA

Todas as unidades habitacionais serão destinadas às famílias com renda fa-
miliar bruta mensal entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e R$ 5.817,75 
(Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos, equivalente a 
5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites estes definidos pela legisla-
ção Federal e Estadual vigentes.

AS PARCERIAS
Por meio de convênio celebrado entre a CDHU e a CAIXA, o Governo do 

Estado firmou parceria com o Governo Federal para a viabilização de novas 
moradias no Estado Paulista. A parceria é executada pela Secretaria Estadual da 
Habitação, CDHU e pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, agente financeiro 
executor.

1. DOS IMÓVEIS
O empreendimento habitacional AREIÓPOLIS-E localizado à Rua Joaquim 

Romualdo da Silva, 482-508, compreende 73 moradias com 02 quartos, sala, 
cozinha e banheiro e área de serviço, com área útil de 47,87 m2.

2. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
As unidades habitacionais serão distribuídas entre os inscritos, obedecendo-

-se os seguintes critérios:
a) 3% (três por cento) serão destinadas para atendimento de pessoas idosas 

(60 anos completos ou mais, na condição de titulares do benefício habitacio-
nal, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse 
social).

b) 7% (sete por cento) serão destinadas para atendimento à pessoa com 
deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência, conforme 
disposto na Seção VI, do artigo 63 da Lei Estadual n° 12.907, de 15 de Abril de 
2008, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado e 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n° 13.146 de 06 de Julho de 
2015).

c) 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais serão destinadas para 
atendimento aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e Militar, aos Agen-
tes de Segurança Penitenciária e aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenci-
ária, na condição de titulares do benefício habitacional, conforme dispõe a Lei 
Estadual no 11.023, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Estadual no 
11.818, de 3 de janeiro de 2005.

d) Demais unidades à demanda geral do município
IMPORTANTE: Caso o quantitativo de famílias para cada grupo não al-

cance a proporção acima referida, as unidades remanescentes serão destinadas 
à demanda geral.

3. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS COM PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA:

Para formação deste grupo, a pessoa com deficiência deve ser o chefe da 
família e/ou seu cônjuge ou companheiro(a) e/ou filhos e/ou os tutelados e/ou os 
curatelados, enquadrados nos critérios definidos pelo Decreto Federal no 5.296 
de 02/12/2004

3.1. CATEGORIAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmen-

tos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apre-
sentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

b) Deficiência Auditiva: surdez absoluta de um dos ouvidos, independen-
temente da acuidade auditiva do ouvido que ouve; ou perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

c) Deficiência Visual: cegueira absoluta de um dos olhos, independentemen-
te da acuidade visual do olho que vê; ou cegueira, na qual a acuidade visual é 
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a me-
lhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores;

d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como -incluídos os autistas: 
Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho

e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
f) Microcefalia
Não havendo pessoas com deficiência declarada entre as famílias inscritas 

ou se esgotada a ordem de classificação, essas moradias serão destinadas às de-
mais famílias do público geral.

A família que declarar que existe pessoa com deficiência, mas não se tratar 
dos membros familiares mencionados no item 3 acima, participarão do sorteio 
do grupo correspondente aos dados cadastrados que se enquadrar.

As famílias inscritas neste grupo participarão somente do sorteio das mora-
dias reservadas para as famílias com pessoas com deficiência, não sendo permi-
tida sua participação no sorteio para as moradias destinadas aos demais grupos 
(demanda geral, idosos, policiais, se o caso).

4. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS COM PESSOAS 
IDOSAS:

4.1. Serão considerados, para formação deste grupo, os indivíduos com 60 
anos completos ou mais, na condição de titular do benefício habitacional, con-
forme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social.

4.2. Não havendo idosos entre as famílias inscritas ou se esgotada a ordem 
de classificação, as unidades habitacionais serão destinadas às demais famílias 
do público geral;

4.3. As famílias inscritas neste grupo participarão somente do sorteio das 
moradias reservadas para as pessoas idosas, não sendo permitida sua participa-
ção no sorteio para as moradias destinadas aos demais grupos (demanda geral, 
policiais, deficientes).

5. DAS MORADIAS DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS, POLI-
CIAIS MILITARES, AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E 
AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA

5.1. Serão considerados, para formação deste grupo, de acordo com a le-
gislação estadual vigente, somente os policiais e agentes penitenciários que se 
encontrem na ativa e que comprovarem lotação no município objeto deste edital.

5.2. Caso o número de inscritos seja superior ao número de imóveis reser-
vados, terão preferência os servidores lotados há mais tempo no município e, em 
havendo empate, serão aplicados os critérios abaixo, nessa ordem:

Maior Idade;
Maior número de filhos menores ou incapazes; Sorteio
5.3. As famílias classificadas para a reserva de unidades para as Polícias Ci-

vil e Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância 
Penitenciária que não comprovarem a existência de titular de renda familiar que 
participe de uma das referidas carreiras e/ou que trabalhe no município selecio-
nado serão desclassificadas.

5.4. Não havendo Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança Peni-
tenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária entre as famílias inscritas ou se 
esgotada a ordem de classificação, as unidades habitacionais serão destinadas às 
demais famílias do público geral.

5.5. As famílias inscritas neste grupo participarão somente da seleção das 
moradias reservadas para Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança 
Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária, não sendo permitida sua 
participação no sorteio para as moradias destinadas aos demais grupos (demanda 
geral, idosos, deficientes).

6. UNIDADES HABITACIONAIS PARA A DEMANDA GERAL
6.1. As unidades habitacionais que não foram destinadas aos demais grupos, 

serão sorteadas para a população em geral inscrita.
6.2. Após as inscrições e sorteio, as moradias remanescentes de todos os 

grupos (idosos, deficientes, policiais) serão destinadas aos demais inscritos da 
demanda geral, obedecendo-se a ordem definida em sorteio público.

7. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
A distribuição das unidades habitacionais do empreendimento dar-se-á por 

grupos, conforme quadro a seguir:

Prefeitura Municipal de Areiópolis

AS PARCERIAS

1. DOS IMÓVEIS

2. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS

3. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

3.1. CATEGORIAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

b) 7% (sete por cento) serão destinadas para atendimento à pessoa com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência,
conforme disposto na Seção VI, do artigo 63 da Lei Estadual n° 12.907, de 15 de Abril de 2008, que consolida a legislação relativa à pessoa com
deficiência no Estado e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n° 13.146 de 06 de Julho de 2015).

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU, e a Prefeitura Municipal de
AREIÓPOLIS, comunicam que irão promover inscrições para a seleção de interessados ao atendimento habitacional em uma das moradias que
serão construídas do empreendimento habitacional de interesse social AREIÓPOLIS-E por intermédio de Programas Habitacionais do Governo
Federal e Operações de financiamento com Recursos do FGTS e SBPE, com financiamento pela Caixa Econômica Federal – CAIXA

Todas as unidades habitacionais serão destinadas às famílias com renda familiar bruta mensal entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e
R$ 5.817,75 (Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos, equivalente a 5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites
estes definidos pela legislação Federal e Estadual vigentes.

Por meio de convênio celebrado entre a CDHU e a CAIXA, o Governo do Estado firmou parceria com o Governo Federal para a viabilização de
novas moradias no Estado Paulista. A parceria é executada pela Secretaria Estadual da Habitação, CDHU e pela Caixa Econômica Federal - CAIXA,
agente financeiro executor. 

O empreendimento habitacional AREIÓPOLIS-E localizado à Rua Joaquim Romualdo da Silva, 482-508, compreende 73 moradias com 02 quartos,
sala, cozinha e banheiro e área de serviço, com área útil de 47,87 m2.

          As unidades habitacionais serão distribuídas entre os inscritos, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) 3% (três por cento) serão destinadas para atendimento de pessoas idosas (60 anos completos ou mais, na condição de titulares do
benefício habitacional, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social).

c) 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais serão destinadas para atendimento aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e
Militar, aos Agentes de Segurança Penitenciária e aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, na condição de titulares do benefício
habitacional, conforme dispõe a Lei Estadual nº 11.023, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.818, de 3 de janeiro de 2005.

          d) Demais unidades à demanda geral do município

IMPORTANTE: Caso o quantitativo de famílias para cada grupo não alcance a proporção acima referida, as unidades remanescentes serão
destinadas à demanda geral.

Para formação deste grupo, a pessoa com deficiência deve ser o chefe da família e/ou seu cônjuge ou companheiro(a) e/ou filhos e/ou os
tutelados e/ou os curatelados,  enquadrados nos critérios definidos pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004

a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

b) Deficiência Auditiva: surdez absoluta de um dos ouvidos, independentemente da acuidade auditiva do ouvido que ouve; ou perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
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Faixas de 
Renda (R$) Tipologia Geral Deficiente Idoso

Policial 
e Agente 

Penitenciário

1.200,00 a 
5.817,75 02 dorm 61 6 3 3

Total de Unidades 73

8. CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO DOS CANDIDATOS A BENEFI-
CIÁRIOS (ELEGIBILIDADE)

Os interessados, bem como as demais pessoas que integrem a composição da 
renda familiar para financiamento, devem enquadrar-se nos critérios abaixo para 
obtenção de atendimento habitacional, se contemplados.

Ao inscrever-se as famílias declaram tacitamente o enquadramento nesses crité-
rios, podendo ser exigido a qualquer tempo a sua comprovação:

A) Pela CAIXA
A.1. Ter renda familiar mensal bruta entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos 

reais) a R$ 5.817,75 (Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco cen-
tavos, equivalente a 5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites definidos 
pela legislação Federal e Estadual vigentes

• As famílias beneficiarias selecionadas deverão aportar recursos próprios na 
concessão do financiamento a ser firmado com a CAIXA, quando necessário ou 
quando a soma da idade do componente de renda mais idoso, somado ao prazo 
de financiamento, exceder a 80 anos e 6 meses, para complementação do valor do 
imóvel, considerando o preço do imóvel e a somatória dos seguintes valores: i) sub-
sídios FGTS e/ou OGU previstos nos Programas Habitacionais do Governo Federal 
e Operações de financiamento com recursos do FGTS e SBPE; ii) subsidio da SH/
Casa Paulista; iii) valor de financiamento; iv) recursos próprios dos beneficiários 
que poderão ser em moeda corrente ou recursos do FGTS, desde que atendidas as 
regras para sua utilização. A indisponibilidade de recursos próprios poderá implicar 
na desclassificação da família

• As condições do financiamento são variáveis de acordo com a renda familiar 
bruta mensal:

a) Valor máximo de financiamento: até R$ 145.000,00
b) Taxa de Juros: de 4,5% A 8,16% a.a.
c) Prazo do Financiamento: até 360 meses
d) Subsídio SH/Casa Paulista: de R$ 10.000,00 a R$ 40.000,00
e) Subsídio Governo Federal: de R$ 0,00 a R$ 11.610,00
A.2. Possuir capacidade civil e ser maior de 18 (dezoito) anos de idade ou ser 

emancipado para os grupos da demanda geral, deficientes, dos policiais civis e mi-
litares e dos agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância 
penitenciária

Nota: A pessoa com idade maior que 16 e menor que 18 anos somente poderá 
participar da inscrição se for emancipado pelos pais, por sentença judicial, pelo ca-
samento formalizado no Cartório; pelo exercício de emprego público efetivo; pela 
colação de grau em curso de ensino superior; pelo estabelecimento civil ou comer-
cial, ou pela existência de relação de emprego e tenha economia própria”.

A.3. Não ser usufrutuário, nu-proprietário ou proprietário, cessionário ou pro-
mitente comprador de imóvel residencial em qualquer parte do território nacional;

A.4. Não ter tido atendimento habitacional anterior com recursos orçamentários 
do município, dos Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacio-
nais ou subsídios com recursos do FGTS;

A.5. Não ter o nome incluso no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT)
A.6. Não ter cadastro de IPTU do município e/ou nos Cartórios de Registro de 

Imóveis;
A.7. Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido por qual-

quer outro agente ou instituição financeira
A.8. Não estar inscrito no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Qui-

tados do Setor Público); A.9. Não possuir restrições junto aos órgãos de proteção ao 
crédito: SPC, SERASA e outros.

A.10. Não possuir pendência junto a Receita Federal.
B) Pela Prefeitura
B.1. A Família deve comprovar pelo menos os últimos 05 (cinco) anos de resi-

dência ou trabalho no Município
C) Pela CDHU
C.1. Possuir idade igual ou superior a 60 anos para o grupo de idosos;
C.2. Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido pela Secre-

taria Estadual da Habitação ou pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

C.3. Não estar inscrito no CADIN Estadual (Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público);

C.4. Será válido somente 01 inscrição por família, em havendo duas ou mais 
inscrições, por família, todas serão canceladas, mesmo que

a família venha a ser sorteada.
C.5. Apurar denuncias de não enquadramento para grupo de pessoas com defi-

ciência e policiais
8.1. As famílias aprovadas na análise de crédito promovida pela CAIXA, Pre-

feitura e CDHU deverão assinar os respectivos contratos de financiamento antes do 
início das obras (crédito de imóvel na planta).

8.2. Durante a vigência das obras, as famílias não terão qualquer dispêndio 
decorrente do financiamento concedido, este incidirá após a entrega do imóvel para 
efetiva ocupação.

8.3. O não enquadramento em um ou mais critérios previstos neste Edital ou 
dos Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento 
com Recursos do FGTS e SBPE implicará na desclassificação da família.

9. DAS INSCRIÇÕES
9.1. As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento de formulário 

eletrônico disponibilizado dentro do aplicativo KAIZALA, cujo
acesso se dará exclusivamente por aparelho de telefone celular, ou pelo site da 

CDHU, para tanto os interessados deverão:
A) Via aplicativo KAIZALA
a. Acessar o site da CDHU pelo celular: www.cdhu.sp.gov.br
b. Na pagina inicial do site da CDHU haverá um banner “Inscrições para sor-

teio de moradias” que indica que há inscrições abertas, clicar em qualquer lugar do 
banner para ser redirecionado para a próxima tela

c. Selecionar o município/empreendimento de interesse para realizar as inscri-
ções d. Inserir o número de telefone celular para iniciar o processo

e. Após o cadastro o interessado será redirecionado para uma nova página 
(Google Play ou App Store, o que for o caso) onde poderá realizar o download do 
aplicativo KAIZALA, caso ainda não o possua.

f. Abrir o aplicativo KAIZALA e acessar o grupo da CDHU
g. Clique em “Tocar para começar”
h. Clicar em “Inscrição” para iniciar o preenchimento do formulário ou em 

“Dúvidas” para obter orientações quanto ao correto preenchimento dos campos
i. Antes de finalizar o cadastro a família deve conferir os dados informados, 

pois, uma vez confirmado, as informações não poderão ser alteradas
j.Ao concluir a inscrição será disponibilizado no aplicativo Kaizala o número 

da inscrição e será enviado por email os dados cadastrados pela família e o número 
da inscrição

NOTA: As instruções para o download e instalação do aplicativo Kaizala estão 
disponíveis no ANEXO I deste edital

B) Via site CDHU
a. Acessar o site da CDHU: www.cdhu.sp.gov.br
b. Clique em “inscrições para o sorteio de moradias”
c. Selecionar opção “Prefiro me inscrever pelo site.”
d. Selecionar opção “INSCRIÇÃO” e seguir as orientações
e. Será enviado o código de acesso por SMS ou ao e-mail informado
f. Validar código recebido no menu “VALIDAR CÓDIGO DE ACESSO”;
g. Caso o código esteja correto será aberto o formulário de inscrição; preencha 

todos os campos, pois todos são obrigatórios
NOTAS:
• O inscrito poderá realizar atualização, desistência e consulta da inscrição por 

meio do aplicativo de celular Kaizala ou pelo site, para tanto selecione a opção 
“ATUALIZAÇÃO / DESISTÊNCIA/CONSULTA” e siga as instruções;

• Ao concluir a atualização ou desistência da inscrição será enviado por e-mail 
informações do procedimento realizado;

• Caso tenha feito a inscrição pelo aplicativo Kaizala e trocou o celular e não 
consegue visualizar seu cadastro, poderá cadastrar novo celular acessando o site 
da cdhu : www.cdhu.sp.gov.br, no menu clicar em “informações ao cidadão” e, em 
seguida, em atualização de telefone celular para inscrição via aplicativo kaizala;

• Caso necessário baixe o manual de inscrição para melhor compreensão do 
processo;

• Para as inscrições pelo site e aplicativo de celular Kaizala é essencial um email 
válido, pois lá o inscrito receberá a confirmação da

inscrição e poderá ser consultada sempre que necessário;
• Para acompanhar todos os informativos sobre as inscrições, agendamento de 

sorteio, publicações de inscritos e sorteados e outros, recomendamos que ingresse 
no grupo do aplicativo de celular Kaizala para ficar sempre sintonizado, ainda que 
opte pela inscrição pelo site.

PERÍODO PARA INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas das 08:15h do dia 23/01/2020 até 

às 16:15h do dia 27/01/2020

9.2. Considerando que os dados constantes dos cadastros serão fornecidos 
pelas respectivas famílias, o Poder Público não poderá ser responsabilizado pe-
las informações existentes;

9.3. Eventuais alterações do cadastro ou desistência da inscrição finalizada 
poderão ser realizadas apenas no período de inscrições;

9.4. Após encerrado o período de inscrição não será possível a realização de 
alteração cadastral ou cancelar um cadastro finalizado e os dados existentes no 
banco de dados serão utilizados para o analise de enquadramento nos critérios 
do edital, agrupamento das famílias para o sorteio, montagem de dossiê e análise 
de crédito pela Caixa;

9.5. O período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da CDHU e do 
município, sendo publicada mensagem no site da CDHU e aplicativo Kaizala, 
podendo ser acompanhado de correspondência eletrônica ou SMS, razão pela 
qual o email e telefone celular válidos são obrigatórios neste processo de ins-
crição.

10. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EFETIVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO

a) Nome completo, data de nascimento, RG, CPF, cor/raça do chefe da fa-
mília, do cônjuge ou companheiro e dos demais componentes da renda familiar 
maiores de 18 anos ou emancipados que houver;

b) Soma da Renda bruta de todos os componentes familiares maiores de 18 
anos ou emancipados.

c) Endereço completo de residência/correspondência com CEP;
d) CEP do local de trabalho
e) E-mail e número(s) de telefone(s), preferencialmente celular(es) para 

contato via SMS ou aplicativo, válidos; f) Tempo de moradia e/ou trabalho no 
município

NOTA:
As pessoas dos grupos de idosos e policiais devem se inscrever, obrigatoria-

mente, como titulares do cadastro
As famílias com pessoas com deficiência (titular, cônjuge/companheiro; 

filhos, tutelados, curatelados) devem registrar a existência de pessoas nesta con-
dição para poder participar do sorteio do grupo específico.

11. SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS
11.1. A ordem de classificação de todos os candidatos inscritos e seleciona-

dos para os grupos de idosos, pessoas com deficiência, demanda geral, policiais 
e agentes penitenciários, se necessário, dar-se-á por sorteio público presencial, 
em local, data e horário a ser previamente divulgados nos sites da CDHU e apli-
cativo kaizala, quando o caso;

11.2. Após o processamento das inscrições, a CDHU irá divulgar a lista final 
de inscritos para sorteio;

11.3. Os inscritos serão convocados para retirada das senhas e participação 
no sorteio;

11.4. As senhas serão entregues em 2 (duas) vias. Numa delas estará escrito 
a palavra URNA. É essa via que deverá ser destacada e depositada na urna do 
grupo correspondente no dia do sorteio;

11.5. O próprio inscrito ou seu representante legal é quem deverá depositar a 
senha na respectiva urna no dia do evento de sorteio; 11.6. A presença no sorteio 
é obrigatória, o não comparecimento implicará na desclassificação da família, 
não podendo a mesma reclamar futuramente por eventuais prejuízos;

11.7. As famílias com idosos e das pessoas com deficiência concorrerão 
entre si em sorteio único;

11.8. As famílias com policiais, serão classificadas seguindo os critérios 
legais e normativos previstos neste edital e participarão de sorteio entre si, se 
necessário;

11.9. Todas as famílias inscritas serão classificadas conforme a ordem de 
sorteio, por grupo, para cada empreendimento;

11.10. O resultado do sorteio com a ordem de classificação dos inscritos por 
grupo será divulgado nos meios de comunicação disponíveis e publicado no site 
da CDHU e no aplicativo Kaizala, quando o caso.

12. DE ENTREVISTA E MONTAGEM DOS DOSSIÊS
12.1. Após o sorteio, a CDHU encaminhará à CAIXA a lista dos inscritos 

sorteados por grupo;
12.2. As famílias serão convocados pela CAIXA para entrevista e apresenta-

ção de documentação visando à montagem de dossiês para comprovação e veri-
ficação de enquadramento quanto aos requisitos exigidos neste edital e dos Pro-
gramas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento com 
Recursos do FGTS e SBPE, respeitando a ordem de classificação no sorteio;

12.3. Além dos titulares, poderão ser também convocados a mesma quanti-
dade de suplentes para entrevista e montagem de dossiês, cujo aproveitamento 
se dará em caso de eventual desclassificação por desistência ou indeferimento 
dos titulares, por ordem de classificação e dentro do Grupo da família desclas-
sificada, não gerando compromisso de atendimento habitacional ao suplente 
convocado;

12.4. As demais famílias suplentes poderão ser convocadas em caso de 
abertura de vagas, por esgotamento da lista de suplentes mencionados no item 
anterior;

12.5. Serão previamente agendadas datas para as entrevistas, o não compa-
recimento, ou na impossibilidade de apresentação da documentação necessária 
acarretará no cancelamento da família do processo de aquisição ao atendimento 
habitacional;

12.6. As famílias selecionadas deverão apresentar documentos pessoais atu-
alizados e compatíveis com seu estado civil atual, sob risco de inabilitação pela 
CAIXA, se assim exigir;

12.7. A família convocada para o processo de entrevista terá o prazo para 
apresentação da documentação solicitada definido pela CAIXA;

12.8. Findo o prazo especificado nas convocações, o não comparecimento 
ou a não apresentação de parte ou toda a documentação requerida, ou ainda, de-
clararam na inscrição ou comprovaram documentalmente o não enquadramento 
nos critérios deste Edital ou dos Programas Habitacionais do Governo Federal e 
Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE acarretará a ina-
bilitação da família para o processo de aquisição do atendimento habitacional, 
sendo que a família classificada na sequência, do mesmo grupo, será convocada 
para avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos.

13. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM DO DOSSIÊ
A CAIXA definirá a lista de documentos necessária a ser apresentada para 

análise de crédito segundo o que dispõe os Programas Habitacionais do Governo 
Federal e Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, 

sem prejuízo de outras sanções, será excluído, a qualquer tempo, do processo de 
seleção deste edital;

14.2. Os candidatos deverão encontrar-se dentro das condições de enquadra-
mento desde o momento da inscrição até a data de assinatura dos instrumentos 
contratuais, caso habilitado;

14.3. O período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da CDHU e 
do município, sendo publicada mensagem no site da CDHU e aplicativo Kai-
zala, podendo ser acompanhado de correspondência eletrônica ou SMS, razão 
pela qual o email e telefone celular válidos são obrigatórios neste processo de 
inscrição;

14.4. A inscrição para este empreendimento não garante a futura participa-
ção para seleção de beneficiário em outros empreendimentos;

14.5. As famílias que já tenham se inscrito anteriormente para outros sor-
teios da SH/CDHU ou do Programa Minha Casa Minha Vida, que não tenham 
sido contempladas e que preencham os requisitos deste edital deverão se inscre-
ver novamente, uma vez que não serão consideradas inscrições anteriores. O não 
cadastramento será considerado como manifestação de desinteresse;

14.6. As famílias que, a qualquer tempo, não comparecerem quando convo-
cadas ou não apresentarem parte ou toda documentação requerida, ou ainda, de-
clararam na inscrição ou comprovaram documentalmente que não se enquadram 
nos critérios deste Edital ou dos Programas Habitacionais do Governo Federal 
e Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE serão desclas-
sificadas;

14.7. A assinatura de contrato de execução das obras está condiciona-
da a existência de público alvo devidamente definido e habilitado pela CAI-
XA na sua totalidade para cada empreendimento. Caso isto não ocorra, o(s) 
empreendimento(s) poderá(ão) ser inviabilizado(s), as inscrições perderão a 
validade e compromisso com as eventuais famílias habilitadas se dará por en-
cerrado, não podendo a CAIXA, CDHU ou Município serem responsabilizados 
pela impossibilidade de implantação do(s) empreendimento(s).

ATENÇÃO
Verifique previamente se atende a todas as condições deste edital, uma vez 

que passará por duas instâncias de análise de dados, e o não enquadramento em 
uma dessas fases implicará na desclassificação do inscrito.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de janeiro de 2020. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,04.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO Nº 20/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019 
- ADITIVO Nº 07/2020 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bore-
bi; CONTRATADA: POSTO AGUDOS LTDA. OBJETO: Realinhamento 
de Preço: item 01 do edital - Diesel S-10 - Valor Aditado R$3,642, item 02 do 
edital - Gasolina Comum - Valor Aditado R$4,231, item 03 do edital - Etanol 
- Valor Aditado R$3,028, item 04 do edital - Diesel Comum - Valor Aditado 
R$3,603; - DATA ASSINATURA: 13/01/2020.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de janeiro de 2020. Na página B4.
Valor da publicação R$ 74,41.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 01/2020
PROCESSO No 01/2020.A Prefeitura Municipal de Borebi, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a Tomada 
de Preços no 01/2020, tipo menor preço por empreitada global, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para execução das obras de acessi-
bilidade e sinalização viária no município de Borebi, com fornecimento de 
materiais e mão de obra. O encerramento se dará no dia 04/02/2020, às 10:00 
horas. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Diário 
Oficial do Município, na internet www.borebi.sp.gov.br, ou no setor de com-
pras da Prefeitura Municipal de Borebi, situado na Rua Doze de Outubro, n° 
429 - Borebi/SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 ho-
ras, ou mediante solicitação via e-mail, para prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 13 de janeiro de 2.020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Prefeitura 
Municipal

de Areiópolis
Extrato de Contrato (Art. 

62, § 4º, Lei 8666/93) - Em-
penhos n.º 3607 e 3608/2019. 
Modalidade de Licitação: Pre-
gão Eletrônico nº. 04/2.019. 
Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Areiópolis. Contrata-
do: Ipi Mobilidade Corporativa 
LTDA, Cnpj: 30.105.413/0001-
00. Objeto resumido: Aquisi-
ção de veículo zero quilômetro 
tipo viatura patrulheira para 
uso da Guarda Municipal, em 
conformidade com a Propos-
ta nº 062521/2018 aprovada 
junto ao Ministério da Segu-
rança Pública. Valor Total: R$ 
100.800,00 (Cem mil, oitocen-
tos reais). Prazo para entrega: 
60 (sessenta) dias a contar da 
Ordem de Fornecimento. Ca-
tegoria Econômica: 4.4.90.52 
- Outros materiais permanen-
tes, despesa: 24 - fonte de re-
curso: 1 e despesa: 324 - fonte 
de Recurso: 5. Areiópolis, 10 
de Outubro de 2.019. Antonio 
Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
(EXTRATO)

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de Areiópolis, por seu Prefeito, que este subscreve, FAZ SABER que estarão abertas ins-
crições para o Concurso Público de Provas para: AGENTE COMUNITÁRIO ESF - RENOVAÇÃO, AUXILIAR DE 
DENTISTA, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR - AVE, AUXILIAR TÉCNICO DE DI-
REÇÃO DE CRECHE, CONTROLADOR INTERNO, COVEIRO II, DENTISTA, ENFERMEIRO, FISCAL DE TRI-
BUTAÇÃO, FONOAUDIÓLOGA, LAVADOR DE AUTOS, MECÃNICO, MÉDICO (CARDIOLOGISTA), MÉDICO 
(GINECOLOGISTA), MÉDICO (OFTALMOLOGISTA), MÉDICO (ORTOPEDISTA), MÉDICO PLANTONISTA, 
MÉDICO (PSIQUIATRA), MÉDICO (RADIOLOGISTA), MÉDICO (UROLOGISTA), MONITOR DE ESPORTES, 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, OUVIDOR, PADEIRO, PINTOR, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, TRATORISTA  e de Provas e Títulos para: COORDENADOR PEDAGÓGICO, DI-
RETOR DE ESCOLA, PROFESSOR III - CIÊNCIAS,  PROFESSOR III - MATEMÁTICA  e  VICE-DIRETOR DE 
ESCOLA, conforme relacionados, nos termos, Lei nº1.224/1999, Lei nº 1.307/2002, Lei nº 1.443/2007,  Lei nº 1.493/ 
2009,  Lei nº 1.497/2009, Lei nº 1.521/2010,  Lei nº 1670/2013, Lei nº 1.829/2018 e nº 1.868/2019 e das disposições 
contidas no Edital de Concurso Público Nº 01/2020.

CARGO ESCOLARIDADE  E/OU REQUISITO 
EXIGIDOS VAGAS JORNADA SALÁRIO TAXA 

R$

AGENTE 
COMUNITÁRIO ESF 
RENOVAÇÃO 

Ensino Médio Completo. Residência  desde a 
data de publicação do edital, em um dos bairros 
de abrangência do ESF RENOVAÇÃO a seguir:  
Bairro Cohab (Rua Marcelino Pereira da Cruz, Rua 
Amâncio Romualdo da Silva, Rua 03 de Maio, 
Rua João José  Sérgio e Av. Vereador Ignácio Leite 
do nº 962 ao 1570), Bairro Jardim Karina , Bairro 
João Gomes, Bairro Parque Residencial Lourenção, 
Bairro Residencial Bem Viver I e II e Bairro Parque 
Residencial  Dr. Plinio  Aristides Targa.

01 40h/ semanais R$ 1.180,72 20,90

AUXILIAR DE 
DENTISTA

Ensino Médio Completo e curso de auxiliar em saúde 
bucal 01 30h/ semanais R$ 1.075,94 20,90

AUXILIAR DE 
FARMÁCIA Técnico em Farmácia 01 40h/ semanais R$ 1.075,94 20,90

AUXILIAR DE VIDA 
ESCOLAR - AVE Ensino Fundamental Completo 05 40h/ semanais R$ 1.275,00 19,90

AUXILIAR TÉCNICO 
DE DIREÇÃO DE 
CRECHE 

Ensino Médio Completo 01 40h/ semanais R$ 1.075,94 20,90

CONTROLADOR 
INTERNO

Superior Completo em  
Administração, Ciências contábeis, Direito, Gestão de 
políticas públicas ou Economia.

01 40h/ semanais R$ 4.808,35 21,90

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO

Superior Completo em pedagogia e comprovação de 
experiência de no mínimo 03 anos em sala de aula 
como docente, no ato da contratação

01 40h/ semanais R$ 16,27/
Hora 21,90

COVEIRO II Ensino Fundamental Completo 01 44h/ semanais R$ 1.075,94 19,90
DENTISTA Curso Superior em Odontologia e inscrição no CRO 02 40h semanais R$ 3.552,05 21,90

DIRETOR DE 
ESCOLA 

Superior completo em Pedagogia e comprovação de 
experiência de no mínimo 05 anos em sala de aula 
como docente no ato da contratação

01 40h/ semanais R$ 20,35/
Hora 21,90

ENFERMEIRO Superior completo em Enfermagem com inscrição no 
COREN 03 40h/ semanais R$ 2.180,66 21,90

FISCAL DE 
TRIBUTAÇÃO Ensino Médio Completo 01 40h/ semanais R$ 1.214,28 20,90

FONOAUDIÓLOGA Curso superior em Fonoaudiologia e inscrição no 
CREFONO 01 20h/ semanais R$ 1.883,73 21,90

LAVADOR DE AUTOS Ensino Fundamental Completo 01 44h/ semanais R$ 1.338,74 19,90
MECÃNICO Ensino Fundamental Completo 01 44h/ semanais R$ 1.101,40 19,90

MÉDICO 
(CARDIOLOGISTA)

Curso superior completo em Medicina com habilitação 
específica na área de cardiologia e registro no CRM no 
ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO 
(GINECOLOGISTA)

Curso superior completo em Medicina  com 
habilitação específica na área de ginecologia e registro 
no CRM no ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO 
(OFTALMOLOGISTA)

Curso superior completo em Medicina com habilitação 
específica na área de oftalmologia e registro no CRM 
no ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO 
(ORTOPEDISTA)

Curso superior completo em Medicina com habilitação 
específica na área de ortopedia e registro no CRM no 
ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO 
PLANTONISTA

Curso superior completo em Medicina em registro no 
CRM no ato da contratação 01 12hs R$ 91,56 por 

hora 21,90

MÉDICO 
(PSIQUIATRA)

Curso superior completo em Medicina com habilitação 
específica na área de  Psiquiatria e registro no CRM no 
ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO  
(RADIOLOGISTA)

Curso superior completo em Medicina  com 
habilitação específica na área de radiologia e registro 
no CRM no ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MÉDICO 
(UROLOGISTA)

Curso superior completo em Medicina com habilitação 
específica na área de urologia e registro no CRM no 
ato da contratação

01 20h/ semanais R$ 2.524,38 21,90

MONITOR DE 
ESPORTES 

Superior completo em Educação Física e inscrição 
no CREF 01 30h/ semanais R$ 1.883,73 21,90

MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA Ensino Fundamental Completo, CNH ‘’D’’ 01 44/ semanais R$ 1.214,28 19,90

OUVIDOR Ensino Médio Completo 01 40h/ semanais R$ 1.338,78 20,90
PADEIRO Ensino Médio Completo 01 44h/ semanais R$ 1.075,94 20,90
PINTOR Nível Fundamental Incompleto 01 44h/ semanais R$ 1.075,94 19,90
PROFESSOR III - 
CIÊNCIAS

Curso de Licenciatura plena completa com habilitação 
especifica na área Ciências no ato da contratação 01 14h/ semanais R$ 14,77/

Hora 21,90

PROFESSOR III - 
MATEMATICA

Curso de Licenciatura plena completa com habilitação 
especifica na área Matemática no ato da contratação 01 14h/ semanais R$ 14,77/

Hora 21,90

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM Técnico em Enfermagem com inscrição no COREN 01 40h/ semanais R$ 1.101,40 20,90

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Ensino Médio Completo, Curso de segurança do 
trabalho e registro no órgão de classe 01 40h/ semanais R$ 1.977,91 20,90

TRATORISTA Ensino Fundamental Completo e CNH letra D 01 44h/ semanais R$ 1.101,40 19,90

VICE- DIRETOR DE 
ESCOLA 

Superior Completo em Pedagogia e comprovação de 
experiência de no mínimo 05 anos em sala de aula 
como docente no ato da contratação

01 40h/ semanais R$ 18,06/
Hora 21,90

Os interessados deverão se inscrever através do site www.omconsultoria.com.br, durante o período 20 de janeiro a 
03 de fevereiro de 2020, até às 23h59min59seg - horário de Brasília.

O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a realização da inscrição 
para que o mesmo seja registrado, sendo o limite máximo de pagamento  06 de fevereiro de 2020.

Os documentos comprovantes de conclusão de cursos e outros, para contagem de pontos como títulos, deverão ser 
entregues, juntamente com a Ficha de Título preenchida e assinada pelo candidato no dia de realização da prova escrita 
das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

As cópias dos documentos para entrega como título deverão estar autenticadas ou acompanhadas de seu respectivo 
original para autenticação pelo responsável pelo recebimento.

HORÁRIO DAS PROVAS PARA INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM CARGO
HORÁRIO A HORÁRIO B

AGENTE COMUNITÁRIO ESF RENOVAÇÃO AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR - AVE
AUXILIAR DE DENTISTA DENTISTA
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIRETOR DE ESCOLA
AUXILIAR TÉCNICO DE DIREÇÃO DE CRECHE ENFERMEIRO
CONTROLADOR INTERNO FONOAUDIÓLOGA
COORDENADOR PEDAGÓGICO FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
COVEIRO II MÉDICO (CARDIOLOGISTA)
LAVADOR DE AUTOS MÉDICO (GINECOLOGISTA)
MECÂNICO MÉDICO (OFTALMOLOGISTA)
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MÉDICO (ORTOPEDISTA)
PADEIRO MÉDICO PLANTONISTA)
PINTOR MÉDICO (PSIQUIATRA)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM MÉDICO  (RADIOLOGISTA)
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO MÉDICO (UROLOGISTA)
VICE- DIRETOR DE ESCOLA MONITOR DE ESPORTES

OUVIDOR
PROFESSOR III - CIÊNCIAS
PROFESSOR III - MATEMATICA
TRATORISTA

 
O Edital de Concurso Público Nº 01/2020, com escolaridade exigida, tipos de prova, jornada de trabalho, salário, 

taxa de inscrição, documentos necessários à inscrição, aos títulos e à contratação, programas, bibliografias e demais 
instruções, estará afixado na Prefeitura Municipal à disposição dos interessados e no site: www.omconsultoria.com.br.

Areiópolis, 17 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 01/2020
PMCMV - CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de São Paulo, por meio de intermédio da Di-
retoria Municipal de Assistência e Promoção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos com o cadastro PENDENTE na avaliação efetuada pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAIXA 1, para o Conjunto Habitacional 
Areiópolis E.

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF NOME CPF

GRUPO PND 4410001004 CELIA APARECIDA 
FERREIRA DE SOUZA XXX.XXX.528-93

GRUPO 2 4410005187 CLEBER SIMPLICIO DE 
OLIVEIRA XXX.XXX.298-82 RITA DE CASSIA DA 

SILVA XXX.XXX.388-00

GRUPO 3 4410001533 LUCIMAR GONÇALVES 
BELFORT XXX.XXX.296-86

GRUPO 1 4410009890 MARCELO SOARES 
BAZONI XXX.XXX.508-56 JAIR BAZONI XXX.XXX.078-09

GRUPO PND 4410007506 ROSIENE VIANA DA 
SILVA XXX.XXX.304-45 SEBASTIÃO VIEIRA DA 

SILVA XXX.XXX.744-81

Fica facultado o direito do candidato PENDENTE, apresentar OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, para reavaliação 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 02 (DOIS) dias uteis a contar da data da publicação deste Edital, junto 
a Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social da Prefeitura do Município de Areiópolis, sito à Rua Coronel 
Francisco Rodrigues, 270 - Centro, nesta. Decorrido o prazo será EXCLUIDO AUTOMATICAMENTE DO PROGRA-
MA.

Areiópolis, 18 de janeiro de 2020.

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

EDITAL Nº 02/2020
PMCMV - CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de São Paulo, por meio de intermédio da Di-
retoria Municipal de Assistência e Promoção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos com o cadastro EXCLUIDO pelo NÃO COMPARECIMENTO 
durante seleção efetuada pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - CDHU, do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAIXA 1, para o Conjunto Habitacional 
Areiópolis E.

GRUPO ORDEM STATUS NOME MOTIVO
GRUPO 07 TITULAR SUELEN DE OLIVEIRA RODRIGUES NÃO COMPARECEU

GRUPO 1 10 TITULAR MARIA JAQUELINE GOMES SILVA NÃO COMPARECEU
GRUPO 1 21 TITULAR CRISTIANO MOREIRA DE SOUZA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 10 TITULAR ALEXANDRE ROGERIO DA SILVA RAMOS NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 14 TITULAR GLAUCIA MALAQUIAS AMOROZINO NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 33 SUPLENTE MARIA VITORIA DE JESUS NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 39 SUPLENTE JULIANA MARIA DIAS NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 47 SUPLENTE BIANCA MACHADO CARDOSO NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 51 SUPLENTE ADRIANO PAES DE OLIVEIRA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 53 SUPLENTE MARCOS PAULO CARDOSO NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 61 SUPLENTE REINALDO LUZIA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 63 SUPLENTE RAFAEL AUGUSTO DA SILVA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 65 SUPLENTE JAQUELINE GABRIEL NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 69 SUPLENTE ANA PAULA APARECIDA DA SILVA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 72 SUPLENTE TATIANE PEREIRA QUIRINO SANTOS NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 79 SUPLENTE CLEISON FERNANDO LUIZ NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 83 SUPLENTE DAIANE CRISTINA PEREIRA NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 88 SUPLENTE TALITA TAINARA LENHATI NÃO COMPARECEU
GRUPO 2 91 SUPLENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO NÃO COMPARECEU
GRUPO 3 19 SUPLENTE LUIZ CARLOS DA SILVA NÃO COMPARECEU
GRUPO 3 21 SUPLENTE TELMA APARECIDA PAULA NÃO COMPARECEU

Areiópolis, 18 de janeiro de 2020.

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

EDITAL Nº 03/2020
PMCMV - CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de São Paulo, por meio de intermédio da Di-
retoria Municipal de Assistência e Promoção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, a relação do candidato REPROVADO na avaliação efetuada pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, do candidato incompatível aos parâmetros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAIXA 1, para 
o Conjunto Habitacional Areiópolis E.

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF NOME CPF

GRUPO 2 4410002085 ANA CLAUDIA 
GALDINO DA SILVA XXX.XXX.424-02

Fica facultado o direito do candidato REPROVADO, apresentar RECURSO, devidamente fundamentado, para rea-
valiação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 05 (CINCO) dias uteis a contar da data da publicação deste 
Edital, junto a Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social da Prefeitura do Município de Areiópolis, sito à 
Rua Coronel Francisco Rodrigues, 270 - Centro, nesta. Decorrido o prazo será EXCLUIDO AUTOMATICAMENTE 
DO PROGRAMA.

Areiópolis, 18 de janeiro de 2020.

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE MERCE-
DES ano 1985, mode-
lo 15/16, interculado, 
cor vermelho. Tratar 
(14) 99798-5499

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

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

RL CAÇAMBA - Faz 
serviços de limpeza 
com caçamba para en-
tulho (para empresas 
e particulares). Tratar 
(14) 99789-2210 / 
99777-2218.

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

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas 
em geral. Faço prin-
cipalmente 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_qua-
drado1500@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

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

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

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 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estrutu-
ras e esquadrilhas 
metálica em geral. 
Pontualidade, efici-
ência e qualidade em 
primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313. 
e-mail 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 es-
themacedo@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 - instala-
ção 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 ca-
chepôs de madeira e 
a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza 
na Rua Raul Gonçal-
ves de Oliveira, 113, 
descendo o Banco do 
Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 
3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃOPROCURO 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 
Residências 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 

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

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--

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

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza 
perolizada - Tratar - 
Fone (14) 98806-7043

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

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.

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

ANIMAIS

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.

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

VENDE-SE APOIO 
para cadeirante 
(banho 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

B5



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2020 •

Classificados

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

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, 
último andar, com 
armários embutidos 
nos quartos, nos 
banheiros e na 
cozinha. Banheiros 
com box de vidros 
temperados. A varan-
da gourmet fechada 
com vidros tempera-
dos. Contatos: (14) 
99141-9526 ou (14) 
99829-1217

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, 
lavanderia coberta, 
garagem para 02 
carros. Valor R$ 
270,000.00 (ne-
gociável). Aceita 
financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

VENDE-SE CASA no 
bairro Maria Luiza II, 
115 m², 03 quartos, 
sendo 01 suíte. Tra-
tar: (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.

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

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.

MARIA LUIZA II - 
Casa - Casa com 3 
dormitórios, sala, 
cozinha ameri-
cana, 1 banheiro 
social com box de 
acrílico, lavanderia 
coberta, garagem 
coberta para 2 
veículos, edícula 
com 1 dormitório, 1 
banheiro, churras-
queira, salão amplo, 
quintal cimentado e 
totalmente murado, 
piso frio, forro de 
laje. R$ 265.000,00. 
Código 02382. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

NÚCLEO - Casa 
- Fundos 3 dormi-
tórios, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro, 
3 garagem-Frente: 
Sala comercial. R$ 
160.000,00. Código 
02061. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa- 
2 Dormitórios, 1 
suíte, 2 salas, 1 
cozinha, 1 lavande-
ria, 3 banheiros, 2 
garagens cobertas. 
R$ 300.000,00. 
Código 02087. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa 
- 2 Dormitórios c/ 
armários embutidos 
e ar, 1 suíte c/ closet 
e hidro, 3 salas, 1 
escritório, 1 cozinha 
c/ dispensa, gara-
gem. EDICULA: Chur-
rasqueira, piscina 
aquecida, aquecedor 
solar. R$ 770.000,00. 
Código 02151. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MAMEDINA - Casa 
-3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia coberta, 
garagem para 2 veí-
culos.R$ 583.000,00. 
Código 02230. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Casa - 4 
Dormitórios, 1 suíte, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia. EDICULA: 
1 Quarto, 1 sala, 1 
cozinha e 1 banheiro. 
R$ 530.000,00. 
Código 02283. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa 
- 4 Dormitório, 2 
salas, 1 cozinha, 3 
banheiros, 2 gara-
gem cobertas. R$ 
636.000,00. Código 
02288. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

NÚCLEO - Casa/
Comercio - CASA: 2 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavan-
deria, 1 banheiro e 
3 garagem. SALA 
COMERCIAL: 1 sala, 
1 banheiro (21,90m²). 
R$ 185.500,00. 
Código 02293. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
na Cecap. Av. Oríge-
nes Lessa em frente 
ao mercado Azulão, 
com 4 dormitórios, 
sala, cozinha e 
banheiro, garagem 
para 2 carros, valor 
R$ 110.000,00. 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

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 
automatizados. Valor 
R$ 585 mil. Tratar 
(14) 99795-2449 
Magno Ferreira 
Cresci 194142F

JD. EUROPA. 
Vende-se casa, so-
brado com 215 m² de 
construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 
banheiros, escritó-
rios, cozinhas com 
armários planejados, 
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 194142FEXCURSÕES

ESTUDANTIL 
PRESENTES, Sempre 
Repleta de novidades 
quentíssimas para 
esse verão, sempre 
com o melhor aten-
dimento e o melhor 
pra você...Corre pra 
cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 
186, Rondon, fone (14) 
3263-2125.

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

ALUGA-SE BETO-
NEIRAS- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de janeiro de 2020. Na página B6.
Valor da publicação R$ 68,08.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2019. ADJUDICAÇÃO DO 
OBJETO. O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de 
suas atribuições legais. DECIDE. Art. 1º. Fica ADJUDICADO o 
objeto do Pregão nº. 22/2019, que tem por objetivo o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI-
DADE DOS ATOS OFICIAIS, NA IMPRENSA ESCRITA DE CIR-
CULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) 
MESES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNI-
CA DO MUNICÍPIO DE BOREBI, à empresa que restou habilitada 
no processo licitatório da seguinte forma, com todas as demais con-
dições de acordo com o Edital: Fornecedor: EDITORA E JORNAL 
FOLHA POPULAR LTDA (EPP). Total R$2,95 centímetro coluna 
da publicação.

Borebi, 23/12/2019.
ANTÔNIO CARLOS VACA

Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de janeiro de 2020. Na página B6.
Valor da publicação R$ 71,76.

Prefeitura Municipal
de Borebi

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

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

Anexo II - PROGRAMA DE PROVA. 
Cargo: Escriturário: onde se lê “tipos de 43 arquivos”, leia-se 

“tipos de arquivos”.

Mantém-se inalterados todos os demais itens do edital.

BOREBI/SP, 13 de janeiro de 2020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal de BOREBI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-

Ficam as associadas da ADC ZILLO LORENZETTI convocadas 
para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em primeira con-
vocação às 10 (dez) horas do dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020 
(dois mil e vinte) e, não havendo a presença da maioria das associa-
das, em segunda convocação às 11 (onze) horas do dia 31 (trinta e 
um) de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), com a presença de qualquer 
número de associadas, que se realizará na sede da ADC ZILLO LO-
RENZETTI, situada na Rodovia Osni Matheus km 108 (cento e oito), 
município de Lençóis Paulista, estado de São de Paulo.-

As associadas ficam convocadas para deliberar sobre a seguin-
te pauta:

1) Tomada de contas;
2) Eleição de 05 (cinco) novos membros do Conselho Deliberati-

vo, por vacância do cargo.
Lençóis Paulista, 18 (dezoito) de janeiro de 2020 (dois mil e 

vinte).
ADC ZILLO LORENZETTI

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2019-
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS E ENTREGA DE TÍTULOS-

A Prefeitura Municipal de Areiópolis, por seu Prefeito que este subscreve, CONVOCA os 
candidatos inscritos no Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, para contratação temporá-
ria de docentes para classes e/ou aulas em substituição a titulares afastados ou classes e/ou aulas 
vagas, para o ano letivo de 2020 aos empregos de: PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA, PROFES-
SOR I, PROFESSOR III - ARTE, PROFESSOR III - CIÊNCIAS, PROFESSOR III - EDUCA-
ÇÃO FÍSICA, PROFESSOR III - GEOGRAFIA, PROFESSOR III - HISTÓRIA, PROFESSOR 
III - INGLÊS, PROFESSOR III - MATEMÁTICA e PROFESSOR III - PORTUGUÊS, para as 
provas que serão realizadas no dia 26 de janeiro de 2020, conforme distribuição pelos horários 
abaixo relacionados, nos termos do Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2019.-

DATA: 26/01/2020 - DOMINGO DE MANHÃ
LOCAL: EMEF Haydee Canevesi Lourenção - Rua João Abílio Gomes, 401, Centro, em 

Areiópolis - SP
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9h (nove horas)
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55 (oito horas e cinquenta e cinco minutos)
CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE: 
 • PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA
 • PROFESSOR I-
DATA: 26/01/2020 - DOMINGO À TARDE
LOCAL: EMEF Haydee Canevesi Lourenção - Rua João Abílio Gomes, 401, Centro, em 

Areiópolis - SP
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h30 (treze horas e trinta minutos)
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13h25 (treze horas e vinte e cinco minutos)
CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE: 
 • PROFESSOR III - ARTE 
 • PROFESSOR III - CIÊNCIAS
 • PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA
 • PROFESSOR III - GEOGRAFIA
 • PROFESSOR III - HISTÓRIA
 • PROFESSOR III - INGLÊS
 • PROFESSOR III - MATEMÁTICA
 • PROFESSOR III - PORTUGUÊS
       
Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, munidos de um documento de identificação com fotografia, protocolo 
de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha. 

Os portões dos prédios, onde serão realizadas as provas, serão fechados 5 (cinco) minutos 
antes do horário previsto para o início das provas.

Os documentos comprovantes de conclusão de cursos e outros, para contagem de pontos 
como títulos, deverão ser entregues, juntamente com a Ficha de Títulos preenchida e assinada 
pelo candidato no dia de realização da prova escrita das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova 
e comparecer no horário determinado por este Edital. 

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência 
do candidato acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público.

Em hipótese alguma, as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado 
por este Edital.

Todas as inscrições foram deferidas e homologadas.
Areiópolis, 16 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Extrato de Contrato (Art. 62, § 4º, Lei 8666/93) - Empenhos 
n.º 3607 e 3608/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrô-
nico nº. 04/2.019. Contratante: Prefeitura Municipal de Areió-
polis. Contratado: Ipi Mobilidade Corporativa LTDA, Cnpj: 
30.105.413/0001-00. Objeto resumido: Aquisição de veículo 
zero quilômetro tipo viatura patrulheira para uso da Guarda Mu-
nicipal, em conformidade com a Proposta nº 062521/2018 apro-
vada junto ao Ministério da Segurança Pública. Valor Total: R$ 
100.800,00 (Cem mil, oitocentos reais). Prazo para entrega: 60 
(sessenta) dias a contar da Ordem de Fornecimento. Categoria 
Econômica: 4.4.90.52 - Outros materiais permanentes, despesa: 
24 - fonte de recurso: 1 e despesa: 324 - fonte de Recurso: 5. 
Areiópolis, 10 de Outubro de 2.019. Antonio Marcos dos Santos, 
Prefeito Municipal.

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

FESTAS

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 re-
pertório eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Contatos: 
99124-9296 (Cléo), 
99839-0390 (Nanci) 
e 99112-3352 (Néia). 
E mail: sonoravf@
gmail.com.

N.A. JOÃO Zillo-
-Casa-3 dormitórios, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro e garagem. 
R$ 190.800,00. 
Código 02355. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CRUZEIRO - Casa 
- 3 Quartos, 1 sala 
grande, 1 cozinha, 1 
copa, 1 lavanderia, 1 
banheiro, 5 garagens 
cobertas e edícula 
no fundo com 1 
quarto e 1 banheiro 
aberto.227.900,00. 
Código 02362. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

ALUGA-SE CHÁ-
CARA. Tratar: (14) 
99754-4603 ou (14) 
3263-5034.
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ASSINATURA ANUAL:
R$ 100,00 ou 2x de R$ 50,00

Ligue: (14) 3269-3311

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

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

GUARUJÁ PARA 
temporada - Praia Pi-
tangueiras - quitinet (4 
pessoas), apartamento 
(8 pessoas),1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue 
(14) 99771-7315

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

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!

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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 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

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

VENDE-SE TERRE-
NO Jardim Grajaú, 
medindo 250 m², na 
rua José Benedito 
dos Santos. Tratar 
(14) 99786-4342

ARANDU- TERRE-
NO em Condomínio 
fechado. LOTE: 03 
QUADRA AI - 1.073 
mts. R$ 68.000,00. 
Código 02310. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

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

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

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

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

SÃO JUDAS Tadeu- 
Chácara- Área terre-
no: 200.00 m2, Área 
construída: 65.00 
m2, 1 Dormitório, 1 
sala, 1 cozinha e pis-
cina. R$ 689.000,00. 
Código 02323. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

LENÇÓIS PAU-
LISTA- Chácara- 
Terreno com 3.2 
alqueires, 1 casa 
com 4 dormitórios, 
2 sala, 2 cozinha, 
1 lavanderia, 2 
banheiros. EDICU-
LA: Churrasqueira, 
piscina c/ sauna e 
canil. R$ 848.000,00. 
Código 02371. 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 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 in-
cluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar 
(14) 99883.2411

VENDE-SE SÍTIO 
Gleba A - Bairro 
Campinho. Área to-
tal de 3,3 alqueires 
paulista, ou seja, 
8,06 hectares, locali-
zado no município e 
Comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de 
São Paulo. Arren-
dado 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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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.

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

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

VENDO LOTES na 
região Centro-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 TERRE-
NOS comerciais Jd. 
Planalto em frente 
ao Constrular 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 TER-
RENO, na rua José 
Bonifácio nº 592, Jd. 
Marimbondo, topogra-
fia plana. Pronto para 
construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343.

SPAZIO VERDE Terre-
no, 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 fren-
tes, Rua Antônio Biral 
(esquina 28 de Julho) 
tratar proprietário 
Fone: (11) 98156-4130 
WhatsApp.

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

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

MAMEDINA -SALA 
Comercial- Sala 
ampla, 2 banheiro, 
excelente para escri-
tório. R$ 58.300,00. 
Código 02182. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br
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FICANDO MAIS VELHO - Valdecir Placidelli 
aniversaria na próxima quinta-feira (23) e 
comemora ao lado da família, especialmente da 
esposa Valéria e da filha Maria Vitória. Parabéns!

APAGANDO AS VELINHAS - Priscila Luiza 
estreou idade nova nessa sexta-feira (17) e 
celebrou a data com os amigos e familiares, 
que fazem votos de saúde, paz e prosperidade!

DIA DE FESTA - Fabiano dos Anjos completa 
mais um ano de vida neste domingo (19) e recebe 
os cumprimentos dos familiares e amigos, que 
desejam muitos anos de vida. Felicidades!

O alto astral segue alegrando a noite de Lençóis Paulista. 
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ
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Carol e Dênis, na Cia da Esfiha

Edson e Marisa, na Cia da Esfiha
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RECORDANDO

DIA DE CULTO - Tirada no início da década 
de 1970, a foto desta semana registra um 
encontro de diversos evangélicos da igreja 
Assembleia de Deus, localizada na Rua 
Tiradentes. O clique provavelmente foi feito 
após um culto matinal de domingo. Como nota-
se, a participação das crianças era bem grande.

Por Nelson Faillace

Carol e Lucas, na Cia da Esfiha

Laudenice, Alice e 
Juninho, na Cia da Esfiha

Diana, Caroline e 
Flademir, na Cia da Esfiha

Marlene e Marcelo, 
na Cia da Esfiha

Murilo, Luana e Maria 
Vitoria, na Cia da Esfiha

Reinaldo, Manoela e 
Micheli, na Cia da Esfiha

Zé Rubens, João Pedro e 
Isabel, na Cia da Esfiha
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