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GUIA FOLHA
Show de Rafael Castro é eleito  o 
m elhor do ano em votação popular 
pela internet CD

SAUDE

UPA deve ser 
entregue no 
primeiro semestre

A construção da UPA de Lençóis 
Paulista segue em fase de finalização. 
Segundo o diretor de Saúde, Márcio 
Santarém, a obra física deve ser conclu
ída até fevereiro. Depois de pronto, o 
prédio deve receber os imóveis e equi
pamentos, mas só será liberado após 
aprovação do Ministério da Saúde, que 
pode ocorrer em até 90 dias.

LOGÍSTICA

Prefeitura inicia obra 
do almoxarifado

IPI
Cobrança de im p osto  
volta  de forma gradativa 
em  veícu los OKm ®
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CONTAS ABERTAS - Amarildo 
mostra documentos que comprovam 

dívidas do município

M ÍD IA

O ECO volta a 
circular em Barra 
Bonita e Igaraçu

Os assinantes do Jornal de Sá
bado passam a receber a partir de 
hoje as edições do jornal O ECO, 
de Lençóis Paulista. A diretoria dos 
dois jornais se reuniu e decidiu pela 
absorção do semanário que circulava 
em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê 
por O ECO, jornal que completa em 
fevereiro 75 anos de fundação.

BARRA BONITA

Hospital São José 
terá interventor ®

Amarildo herda dívida de R$ 6,2 mi
Prefeito de Areiópolis diz que valor representa quase 30% do orçamento de 2013 e afirma que pagamento de servidores será priorizado d í

NOSSA

Ag

eiópolis
Paulista

EDUCAÇÃO
Governo anuncia reajuste de 
7,97% para professores ©
ECONOMIA
Santa Catarina sorteia 
carro zero amanhã O

SOLIDARIEDADE
Lençoense participa do 
Projeto Rondon Ç )

LENÇÓIS
Diretoria de Saúde realiza 
mutirão odontológico d

BARRA BONITA
Prefeitura inicia recadastro 
de mototaxistas

FUTSAL

Campeonato 
começa amanhã 
no Julio Ferrari

O trad ic io n a l cam peonato  de 
fu tsa l no Ju lio  F e rra ri, categorias 
sub-13 e sub-16, com eça am anhã, 
a p a r t ir  das 13h. Está é a q u a rta  
ed ição  do to rn e io  e deve re u n ir  
12 eq u ip es  de L ençóis Paulista , 
do b a irro  de A lfredo G u ed es e 
P ed ern e iras . Os jogos serão  rea 
lizados sem pre  aos dom ingos no 
g inásio  C lau d in e i Q u irin o , a p a r 
t i r  das 13h.
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Energia
alternativa

Com a chegada do verão, os 
esportes alternativos são uma 

boa opção para quem deseja 
sair e contemplar a beleza da 
estação. Nos últimos meses, 

os lençoenses vêm aderindo a 
um tipo específico: o bicicross. 

O esporte é praticado com 
bicicletas especiais, uma 

espécie de corrida em pistas de 
terra. Aproveitando as rampas 

da pista localizada no Parque 
do Povo, no final do jardim 

Itamaraty, os praticantes usam 
e abusam dos belos saltos.

ROUBO

Ousados, ladrões agem  
em plena luz do dia

Mais um  assalto à mão-armada foi 
registrado em Lençóis Paulista. Des
sa vez, o alvo foi um a joalheria no 
Centro da cidade, na quinta-feira 10. 
O crime aconteceu logo após as lojas 
abrirem as portas, por volta de 9h30. 
Quatro homens armados pegaram 
joias, relógios e dinheiro e fugiram 
a pé. Até o fechamento desta edição 
ninguém havia sido preso. A quanti
dade roubada não foi divulgada. Toda 
a ação foi registrada pelas câmeras de 
segurança interna da cidade. Este foi 
o quinto assalto em dez dias na ci
dade. Ontem a Polícia Civil realizou 
um a operação de combate ao jogo do 
bicho. Além de computadores foram 
apreendidos R$ 24 mil

AGUDOS

Prefeitura quer 
criar 'Poupatempo' 
Municipal

A inda neste ano a população 
de A gudos poderá u su fru ir dos 
benefícios de um  "P oupatem 
po" M unicipal. A P refeitu ra , em 
p arceria  com  o Poder Ju d ic iá 
rio , está criando  o Cejusc, com 
o objetivo de oferecer em  um  
m esm o lugar assessoria ju ríd ica , 
conciliações, em issão de docu
m entos, acesso à In te rn e t, entre 
diversos outros serviços.
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PARLAMENTO

Arnaldo Jardim 
é destaque na 
revista Veja

O deputado federal Arnaldo Jar
dim  (PPS) foi considerado um  dos 20 
parlam entares que mais trabalharam  
no ano de 20l2 pela modernização 
do Brasil, segundo ranking elabo
rado pela revista Veja. Na reporta
gem "O Congresso que em purra o 
Brasil", veiculada em dezembro, a 
revista destaca a atuação dos parla
mentares em nove frentes conside
radas prioritárias para o País.
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TEMPO
SÁBADO, 12/01

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 

. 4 O O 0 p à noite.
^ 29nC ímR 89% 
♦17°C ÛR46%

DOMINGO, 13/01
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

♦ O Q O P  tarde e à noite.

I ?9-C ®

C&T d)
Astrônomos descartam 
choque de asteroide 
com a Terra em 2036

RÁDIO
Número de falências  
aumentou em 2012, 
segundo levantamento

d)

Fechamento" 
desta edição:
20h33
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Cidades TREINAMENTO
As diretorias de Tecnologia da Informação e de 
Finanças realizaram nesta semana a demonstração 
do novo sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
para os escritórios de contabilidade do município. O 
novo sistema entra em vigor no dia 15 de janeiro.
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BARRA BONITA
Segue até o dia 31 de janeiro o 

período de recadastramento anual 
dos mototaxistas de Barra Bonita. Os 
profissionais interessados na renova
ção da licença devem comparecer ao 
Demutran (Departamento Municipal 
de Trânsito), com a documentação da 
moto regularizada, seguro obrigatório 
quitado, carteira de habilitação e cer
tidão de prontuário da CNH. Também 
são necessárias três fotos 3x4 recen
tes e datadas, comprovante de qui
tação do ISS e comprovante do curso 
obrigatório para exercer a função. O 
mototaxista que não fizer o recadas
tramento fica proibido de transportar 
passageiros. Outras informações pelos 
telefones (14) 3641-3020/ 3642-1101.

LENÇÓIS
A Diretoria de Saúde divulga o cro- 

nograma de vacinação antirrábica para 
o mês de janeiro, que ocorre entre 
os dias 14 e 18. As equipes estarão à 
disposição dos munícipes para a imu
nização de cães e gatos, após as 9h. 
A vacinação antirrábica voltou a ser 
realizada em Lençóis Paulista depois 
que as equipes da Diretoria de Saúde 
constataram um resultado positivo de 
Raiva em um morcego encontrado por 
moradores do bairro Mamedina, no 
ano passado. Dia 14 a vacinação será 
em Alfredo Guedes, na praça da igre
ja. Dia 15 na Chácaras São Judas Tadeu, 
dia 16 na Chácaras Virgílio Rocha e Tía 
Emília, dia 17 na Chácaras das Flores e 
Chapadão e dia 18 na Chácaras Corvo 
Branco e Distrito Industrial.

CONCURSO
A Prefeitura de Lençóis Paulista in

forma o local, a data e o horário das 
provas escritas do processo seletivo 
para a contratação de estagiários para 
diversas áreas da Prefeitura. As provas 
estão marcadas para o domingo, 20 de 
janeiro, na EMEF Elisa Pereira de Barros, 
a partir das 9h. Os candidatos devem 
comparecer ao local das provas com 
antecedência mínima de 30 minutos, 
munidos de caneta esferográfica azul 
ou preta de ponta grossa e documento 
de identidade. As provas serão aplica
das para os candidatos que se inscre
veram para as áreas: Administração, 
Comunicação Social, Direito, Enferma
gem, Ensino Médio, Engenharia Civil, 
Pedagogia, Técnico Administrativo, 
Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Segurança do Trabalho e Tecnologia.

MUTIRÃO
A Diretoria de Saúde realiza dia 21 

de fevereiro o Mutirão de Atendimen
to em Odontologia. Os agendamentos 
poderão ser feitos nos locais onde os 
mutirões são realizados e oferecidos 
à toda população lençoense. A Escola 
Guiomar Fortunata Coneglian Borcat, no 
Jardim Caju, terá atendimento no dia 21 
de janeiro às 7h30, do dia 22 à 01/02, às 
7h, 9h, 13h e 14h30. Nas sextas-feiras 
não haverá o horário das 14h30. No Jar
dim Primavera o atendimento será na 
escola Ézio Paccola. No dia 21 e 25 os 
horários serão 7h e 13h. No dia 22 a 24 
de janeiro, 7h, 13h e 14h30. Nos dias 28 
à 31, 7h, 9h, 13h e 14h30 e no dia 1 ° de 
fevereiro, às 7h, 9h e 13h.

PINTURA NOVA - O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) concluiu 
nesta semana o trabalho de recuperação da sinalização horizontal na região 
da rua Guaianazes, uma das principais vias de acesso ao Jardim Monte Azul 
e bairros da região. Faixas de pedestres ganharam nova pintura dando mais 
segurança nas travessias.
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BENEFICIOS - Funcionários da Prefeitura de Lençóis trabalhavam ontem às 
margens do Córrego da Prata, na região do Jardim Europa. O local está rece
bendo calçadas. Após a conclusão da obra, os moradores da região poderão 
realizar suas caminhadas acompanhando boa parte do córrego, além de evitar 
que o pedestre ande pela rua.
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PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@ jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.

FRASE
"Não podemos deixar faltar médico 
no pronto-socorro", Amarildo Garcia 
Fernandes, prefeito de Areiópolis, ao 
anunciar que a dívida da prefeitura é de R$ 
6,2 milhões e que a Saúde será prioridade

Piso do professor será reajustado
Piso nacional dos professores deve ter reajuste de 

7 ,9 7 %  em 2013. Ou seja, vai passar de mil 451 reais para 
mil 566 reais. A  estimativa é da Confederação Nacional de 
Municípios, que fez o cálculo seguindo os critérios defini
dos em lei. Segundo a entidade, o impacto desse aumento 
seria de dois bilhões e 100 milhões de reais para as pre
feituras. A  Confederação Nacional de Municípios reclama 
da demora do Ministério da Educação em divulgar 
oficialmente 0 índice de reajuste. De acor
do com a entidade, em 2011 e em 2012, 
a divulgação ocorreu no fim de fevereiro, 
mas 0 novo salário precisa passar a valer 
já em janeiro. Outra queixa da CNM é que 
0 piso dos professores é reajustado com 
base no crescimento do custo por aluno 
da rede pública, que costuma ficar acima 
da inflação e do crescimento da arre
cadação dos municípios.

Número de falências aumentou em 2012. Ao 
longo do ano foram registrados 1929 pedido em 
todo o país, contra 1737 em 2011. A alta foi de 
1 1 % ,  segundo balanço da Serasa, que mostra que 
a maioria dos requerimentos veio de micro e pe
quenos negócios. Os economistas responsáveis 
pela pesquisa dizem que, no ano passado, as em
presas sofreram com a economia mais parada. A 
crise na Europa e nos Estados Unidos dificultou 
as exportações. A alta na inadimplência dos con
sumidores também atrapalhou o orçamento e as 
vendas. Além dos pedidos, o número de falên
cias decretadas também aumentou em 2012.
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Material escolar tem alta carga tributária. Na com
pra de uma caneta, por exemplo, os impostos cor
respondem a 4 7 %  do preço. Os tributos também 
ultrapassam 4 0 %  do valor pago pelos consumido
res em itens como agenda, borracha, estojo, régua 
e cola branca. Nos livros, a carga é menor: corres
ponde a 1 5 %  do preço. Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT. A en
tidade destaca que o alto valor de impostos pagos 
na material escolar é um dos fatores que dificultam 
o acesso à educação no Brasil. Sem essa quantida
de de tributos, o valor da lista dada pelas escolas 
no começo do ano seria bem mais baixo.

Brasil começa o ano bem no facebook. O país 
entrou em 2013 como o país que mais cresce na 
rede social. Foram quase dois milhões e meio de 
brasileiros a mais somente no mês de dezembro, 
o que fez com que o facebook fechasse 2012 com 
mais de 64  milhões de usuários. E os países em 
desenvolvimento estão com a bola toda. Juntos, 
Brasil, Índia e Indonésia somaram mais de 5 mi
lhões de novos usuários. Embora tenha perdido 
120 mil pessoas com perfil no Facebook, os Es
tados Unidos ainda são os primeiros em número 
de usuários na rede social, com 168,8 milhões de 
cadastrados. O Brasil vem em segundo, seguido 
por Índia e Indonésia.

Rápidas
- Se não cair água pra valer, um novo racionamento de ener
gia no segundo semestre é inevitável. A revelação foi feita ao 
jornal de economia Valor, por um diretor de uma empresa de 
eletricidade, que pediu para não ser identificado. O executivo 
disse que essa medida é necessária, para garantir o mínimo 
de segurança para a Copa do Mundo, quando o consumo vai 
aumentar significativamente.

- Esse especialista disse que um sinal de que a crise é séria foi a 
ordem do governo para religar a usina térmica de Uruguaiana, 
na fronteira com a Argentina. Essa geradora estava desligada 
desde 2008, porque funciona com gás vindo do país vizinho. 
Como a Argentina também passou passa por uma crise ener
gética, suspendeu o envio de gás para a usina. Para religar a 
térmica, o governo vai fazer um arranjo que sairá bem caro. A 
Petrobrás vai mandar gás liquefeito de petróleo para a Argen
tina e de lá o combustível vem para Uruguaiana, passando por 
dois gasodutos, que cobram tarifa pelo transporte. O diretor da 
empresa de eletricidade disse que a conta disso tudo vem para 
o consumidor, no reajuste da próxima tarifa de energia.
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CLASSIECO
A o  l a d o  d a  c o m u n i d a d e

O  classificado nao deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos sao obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A  promoção não é válida através de telefone.

• Veículos
• Imóveis

^  • Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O  Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Opinião í
FRASE
• "Infelizmente nossa Prefeitura está falida, 
está quebrada. R$ 6,2 milhões é uma dívida 
praticamente impagável"
Amarildo Garcia Fernandes, prefeito de Areiópolis

PARA PENSAR
" Devem os julgar um hom em  
m ais pelas suas perguntas 
que pelas respostas.".

Voltaire

//////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

De volta a Barra Bonita e Igaraçu
jornal O ECO volta a circular nas 
duas cidades do título. Volta a 
circular por acreditar no potencial 

jornalístico  e econôm ico destas duas 
im portantes cidades banhadas pelo 
m ais paulista de todos os rios, o Tietê. 
Rio este que serviu de guia aos bandei
rantes que aqui chegaram  e também 
de fonte de vida para as com unidades 

indígenas que viviam  por estes la
dos, antes mesmo da chegada do 
hom em  tido como civilizado.

Mas não foi som ente no p assa
do que o rio Tietê teve seus m o
m entos de glória. Cada vez m ais 
o rio ganha em im portância, tan
to do ponto de vista econôm ico 
-  com a am pliação de seu uso 

para a navegação e o transporte 
de toda sorte de produtos interior 

a fora -  como tam bém  turístico.
Barra Bonita e Igaraçu -  

com o tam bém  todas as cid ades

que estão  às m argens do Tietê -  ca r
regam  os b en efíc io s e os d esafio s 
d essa lo calização  geo g ráfica. B e n e 
fíc io s em  poder e x p lo rá -lo  e co n o m i
cam en te e gerar d iv id e n d o s para a 
cid ade a partir d isso. E  o d esafio  de 
m a n tê -lo  preservado.

Voltar a circular nestas cidades nos 
perm ite m ostrar histórias que seriam  
d ifíceis de contar, como a da com u
nidade de pescadores que enfrenta 
o dilem a da profissionalização para 
colocar seu produto no m ercado, e 
tam bém  o setor dos apaixonados por 
esportes náuticos. São extrem os que 
poderão estar nas páginas de O ECO.

A lém  disso, o jo rn a l quer in flu e n 
ciar a v id a  dos le ito re s - com o já faz 
em  Lençóis Paulista, M acatuba, B o re- 
bi, A re ió p o lis, A gud os e Pe d e rn e iras -  
com no tícias v a ria d a s sobre os tem as 
que m exem  com suas v id as.

Boa le itura!

///////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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O que faz a diferença
Thiago Teodoro Pini
é gerente comercial do jornal O 

ECO

Sempre ouço dizer que o desem pe
nho do comércio de uma cidade 
é um indicador de sua economia. 

Mas quase nunca ele é lembrado como 
um pilar desta mesma economia. O 
crescimento do comércio também abre 
novos postos de trabalho, consequente
mente, aumenta o número de pessoas 
com carteira assinada, direitos traba
lhistas e todos os benefícios aos quais o 
trabalhador tem direito.

Falando especificamente de Lençóis 
Paulista, os últimos dez anos foram de 
crescimento da praça comercial. Grandes 
lojas investiram na expansão de seus 
negócios, lojas médias cresceram e fica
ram grandes, enquanto novos estabele
cimentos surgiram e se consolidaram no 
comércio local. Crescimento que pode sim 
ter se beneficiado com o fortalecimento 
da atividade industrial, mas que não seria 
possível sem uma boa dose de empreen- 
dedorismo e competência.

Sem contar que, mesmo apesar de 
todo o crescimento do comércio e de 
Lençóis Paulista em si, a cidade ainda

conseguem manter o que de melhor 
existe na hora de fazer uma compra em 
cidades do interior: o atendimento per
sonalizado. Em tempos digitais, bastan
te gente de comprar pela internet. Mas 
nada substituí a tranquilidade de ser re
cebido por um vendedor que sabe o seu 
nome e o tipo de produto que melhor 
atende às suas necessidades.

Este crescimento contínuo de mais de 
uma década é baseado em uma série de 
diferenciais, além do atendimento per
sonalizado. Bons preços e variedade de 
produtos fazem com que os consumido
res não já não sintam tanto a necessidade 
de comprar em outras cidades da região, 
o que também aumenta a quantidade de 
dinheiro em circulação na cidade.

Por fim, o terceiro diferencial é o inves
timento em propaganda. O bom comer
ciante tem que fazer parte do cotidiano 
do cliente e nada melhor do que ser visto 
para ser lembrado na hora da compra.

Bons preços e condições de pagamen
to são requisitos básicos. Logo, prestar os 
melhores serviços, investir em qualidade 
de atendimento e fortalecer sua marca 
perante os concorrentes fazem a diferen
ça entre ganhar ou perder a preferência 
do cliente. Pense nisso.
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A farsa de Hugo Chávez
K átia  Sartori
é jornalista

Na tropical Venezuela, de misses 
Universo e petróleo, vivia um dés
pota de nome Hugo Chávez. Esta 

história presenciada por nós, também faz 
parte da memória de nossos pais e avós.

Inspirado num suposto imortal li
bertário de esquerda, com residência 
em Cuba, Chávez se preparava para 
tomar posse de seu 2 4 ° mandato (este 
é o único dado fictício dessa história), 
quando se viu gravem ente enfermo.

Chávez perm anecia doente, subm e
tido a um esperançoso tratamento em 
outro país, e o povo foi às ruas no dia 
que o governante deveria reassum ir 
o posto que nunca deixou, entoando 
o hino pátrio, vestindo verm elho, ou
vindo a voz do líder numa gravação. E 
assim  Hugo Chávez, sim bolicam ente, 
tomou posse moribundo.

Esse episódio me lembrou a farsa 
de Inês de Castro, supostam ente ocor
rida nos idos de 1.300, em Portugal. A 
história da rainha ilegítim a, que mesmo 
depois de morta, foi coroada.

Exemplo de que o amor motiva lou
curas. Para quem não é fam iliarizado

com a passagem , Inês de Castro era 
amada e am ante do príncipe Dom Pe
dro 1 °  (que veio muito antes do Dom 
Pedro brasileiro). Inês tinha descen
dência nobre, mas não o suficiente 
para desposar um príncipe. Não é fácil 
resum ir essa história. Para botar fim no 
relacionam ento, o rei casou o filho, com 
uma princesa de verdade, e mandou 
Inês para o exílio. O príncipe logo ficou 
viúvo e tentou assum ir o romance com 
sua am ada, o que foi um escândalo na 
época. Pressionado pela corte, a saída 
do rei foi assassinar Inês.

Depois que assum iu o trono, Dom 
Pedro alegou ter se casado com Inês 
secretam ente. Reconheceu os quatro 
filhos bastardos que teve com a am an
te. M as, segundo a lenda, o caso não 
terminou por aí. Muito acreditam  que o 
rei ainda coroou a defunta, obrigando 
a corte a beijar a mão da rainha morta.

Inês é morta. É lenda. Chávez, pelo 
menos por enquanto, está vivo. Eu até 
acho graça, mas o que acontece na V e 
nezuela é grave. Na teoria, a dem ocra
cia, a alternância do poder, deveria ser 
algo de anseio de todos. Mas, há quem 
se perpetue no poder de forma ques
tionável, e com apoio popular.

Prefeito Guilherme divulga 
nomes de 15 diretores

A Coordenadoria de Im prensa da Prefeitura de Barra Bonita divulgou 
ontem, oficialm ente, os nomes de 15 diretores que fazem parte do time de 
primeiro escalão do prefeito Guilherm e Belarm ino (PP). Entre eles, alguns 
que voltam  a atuar no cenário político da cidade, como é o caso de Antonio 
Marcos Gava Júnior, ex-vereador e que agora é responsável pela diretoria 
de Cultura e Turismo, e José Tadeu Bressan, diretor de Esportes que ocupou 
a pasta durante oito anos, entre 1997 e 2004.

FOTO: DIVULGAÇÃO/O ECO

Braço direito
O chefe de gabinete do 

prefeito Guilherme Belar- 
mino será o arquiteto Már
cio Salvi, que já participou 
de várias administrações 
públicas, sempre atuando 
na área de Obras.

Os escolh idos 1
Alguns nom es divulgados ofi

cialm ente nesta sexta-feira: M arce
lo Vasconcellos Di Muzio (diretor de 
Adm inistração), Rogério Lodi (As
sistência Social), Jorge de Assis (De
senvolvim ento Econômico), M aria 
Elizabeth Arradi Olenski Rays (Edu
cação), João Alberto Prado Martin 
(Finanças) e Antonio Gilberto de 
M enezes (Form ação Profissional).

Os escolh idos 2
Os outros esco lh id o s são: A n - 

tonio Bestana N eto (de G estão  
A m b ie n tal), H enriq ue G o n ça lve s 
de O live ira  (N egó cio s Jurídicos), 
M unir A rra d i (P la n e jam e n to  U r
bano e Obras), João Celso  F e rre i
ra (Saae -  Serv iço  Autônom o de 
Á gua e Esgoto), doutor Sérgio 
Bautzer (Saúde) e Kris M oreira 
(coordenador de im p re nsa).

Câmara unida
O ve re ad o r José Jairo M e sc h ia - 

to (PRB) fo i e le ito  por u n a n im i
dade com o presidente da C â m a 
ra de Barra Bonita para o biênio 
2 0 13 /2 0 14 . A votação  unânim e 
m ostra que, pelo m enos neste in í
cio de m andato, as co isas andam  
harm ô nicas no Poder Legislativo .

Curta
M as isso deve te rp ra z  o d e v ^ -  

lidade curta. É que assim  que o re 
sultado do processo ju d ic ia l m o v i
do pelo e x -p re fe ito  José Carlos de

M ello  Teixeira (PPS), o Nenê, sair, 
oposição  e situação  devem  co 
m eçar a m arcar a território.

Processo
N enê entrou com re p re se n 

tação contra o atu a l prefeito 
G u ilh e rm e  B elarm ino  (PP), por 
suposto su frág io  e le ito ra l, por 
abuso de poder econôm ico d u 
rante a cam p anha d este ano.

A ce ita
A rep resen tação  fo i aceita 

pelo M inistério  Público que e n 
cam inhou ao ju iz  e le ito ra l, que 
agora a v a lia  o processo. É essa 
in d e fin içã o  do futuro político no 
m unicíp io  que faz com que alguns 
grupos ainda fiquem  em cim a do 
muro sobre que rum o tom ar a 
partir de agora.

Poucos nomes
Com o já  era esperado, o p re

feito  de Igaraçu do Tietê, Carlos 
A lberto  V arasq uim  (PM DB), o B u
cho, indicou poucos nom es para 
ocupar cargos de confiança em 
sua ad m in istração .

Centralizado
Com o nos oito anos em que 

foi prefeito (19 9 7 -2 0 0 0  e 2 0 0 1
20 0 4 ), Bucho ce ntraliza  alg um as 
d e c isõ e s em  seu gab ine te e só 
coloca p essoas de sua co nfiança 
em  p astas que o trabalho é m ais 
intenso, com o saúd e e educação.
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M icrosoft libera 
atualização para falha 
grave do sistem a 
operacional. Erros 
podem facilitar entrada 
de pragas virtuais.

Astrônomos 
descartam choque 
de asteroide com a 
Terra em 2036

FOTO: DIVULGAÇÃO

O risco de choque do asteroide Aphophis 
com a Terra em 2036 foi descartado nesta se
mana por cientistas da Nasa. Astrônomos pu
deram observar o asteroide quando ele pas
sou a 14,5 milhões de quilômetros de distância 
da Terra nesta quarta-feira (9), e puderam re
calcular a trajetória da rocha do espaço. Eles 
concluiram que a Terra não faz parte da rota 
do asteroide em 13 de abril de 2036 , como se 
acredita anteriormente. Com cerca de 323 me
tros de diâmetro, o asteroide poderia causar 
estrago semelhante a 100 bombas atômicas. 
Há nove anos, quando 0 asteroide Apophis 
foi observado pela primeira vez, astrônomos 
afirmaram que havia uma chance de 2 .7 %  de 
ele atingir em cheio 0 planeta. Logo depois, 

eles reduziram as chances ainda mais para 
uma em 250 mil. "Certamente 0 choque 
em 2036 está descartado", disse Do- 

^  naid Yeomans, gerente do programa da 
agência espacial americana que monitora 

objetos próximos a Terra. "É por isso que 
rastreamos estes objetos, para termos certeza 
de que eles não vão se aproximar a ponto de 
se tornarem perigosos". Yeomans disse que, 
de acordo com os novos cálculos, 0 asteroide, 
que recebeu 0 nome do deus da escuridão na 
mitologia egípcia, não vai chegar mais perto 
do que 31.200 km da Terra.

r Rápidas
• SERIA POSSÍVEL? Uma resistente bactéria co
mum na Terra se adaptou de forma surpreen
dente a condições semelhantes às de Marte, 
como baixa pressão, frio e grande concentra
ção atmosférica de dióxido de carbono, disse
ram cientistas, numa descoberta com implica
ções para a busca de vida extraterrestre.I
SÁBADO, 12/01 NASCER E PÔR-DO-SOL: | ; t 6 h 4 2  | : | 2 0 h 0 5

t 2 9 “ ^ . 5mm u r 8 9 %  
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Polícia TRÁFICO
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na quinta-feira 10, duas porções 
de cocaína escondidas dentro das cuecas de dois homens, na rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). Os acusados seguiam em um Gol, com 
placas de Lençóis Paulista, quando foram parados. Os dois foram 
presos e conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de Bauru.

ROUBO

Em plena luz do dia, ladrões roubam joalheria
Ação dos assaltantes no Centro chamou a atenção pela ousadia e calma dos criminosos

A n g e lo  N e to

M ais um assalto à mão- 
armada foi registrado 
em Lençóis Paulista. 

Dessa vez, o alvo foi uma jo- 
alheria no Centro da cidade, 
nesta quinta-feira 10. Quatro 
homens armados levaram joias, 
relógios e dinheiro. Eles fugi
ram a pé e até o fechamento 
desta edição ninguém havia 
sido preso. A Polícia Civil in
vestiga o caso. Este foi o quinto 
assalto em dez dias na cidade.

O crime aconteceu logo 
após as lojas abrirem as portas, 
às 9h20. De acordo com depoi
mento dos funcionários a po
lícia, quatro homens armados 
entraram no local e anunciaram

OUSADOS -  Quatro ladrões invadiram joalheria e levaram 
vários objetos e dinheiro; ação dos bandidos foi tranquila

o assalto. Eles levaram todos ao 
segundo andar do estabeleci
mento comercial, inclusive os 
clientes. Os bandidos pegaram

vários objetos como joias, reló
gios e dinheiro e fugiram a pé. 
A quantidade roubada não foi 
divulgada pelo proprietário da

joalheria. Toda a ação foi regis
trada pelas câmeras de seguran
ça interna.

O investigador da Polícia 
Civil, Amando Parra Grossi, 
afirma que a ação dos bandi
dos foi ousada. “Eles agiram 
com muita tranquilidade, o 
que mostra que são experien
tes e sabiam o que iam fazer e 
levar. Não conseguimos identi
ficar essas pessoas ainda, mas 
possivelmente são de outras 
cidades".

Apesar disso, Grossi diz 
que a Polícia Civil trabalha 
para identificar os acusados. 
“Eles não estavam encapuza- 
dos. Recuperamos as imagens 
e estamos distribuindo para as 
delegacias da região", revela.

2013 teve um roubo a cada dois dias
Nos dez primeiros dias de 

2013, já foram cinco roubos 
registrados pela polícia na ci
dade de Lençóis Paulista. Pra
ticamente todos, de acordo com 
depoimento de testemunhas, 
foram à mão armada. Três as
saltos aconteceram em postos

de combustíveis da cidade. Em 
um deles, houve troca de tiros 
e um acusado foi atingido por 
dois disparos.

Além do fato dos bandidos 
estarem armados, o que chama 
a atenção é a ousadia dos cri
minosos. Em um os casos, os

bandidos chegaram ao posto de 
combustíveis atirando para inti
midar os frentistas. No roubo à 
joalheria, o horário e as câme
ras de segurança não intimida
ram os bandidos que agiram em 
plena luz do dia.

“O roubo mais recente foi o

mais violento pela quantidade de 
acusados. A Polícia Militar está 
intensificando o patrulhamento 
com o objetivo de prender esses 
indivíduos", lembra o capitão 
Elvis Alessandro Fernandes Bo- 
tega, comandante da 5® Compa
nhia da Polícia Militar.

CONTRAVENÇã O

Polícia Civil faz operação de 
combate ao jogo do bicho

c r im e  a m b ie n t a l

Polícia detém três por crime
ambiental

Três pessoas foram 
detidas e ouvidas; 
polícia apreendeu 
dinheiro e cheques

A n g e lo  N e to ___________

Uma operação da Polícia 
Civil de Lençóis Pau
lista desmantelou parte 

do jogo de bicho na cidade, 
ontem à tarde. Durante a ação, 
foram apreendidos computa
dores, fax, papel utilizado nas 
apostas e cerca de R$ 10 mil 
em dinheiro e R$ 14,5 mil em 
cheque. Três pessoas foram 
conduzidas à delegacia para 
prestar depoimento e libera
das logo em seguida.

De acordo com o investiga-

dor Daniel Campana Batista, a 
investigação durou aproxima
damente um mês. “Após várias 
denúncias, o setor de inteligên
cia da Polícia Civil começou 
as investigações. Hoje (ontem) 
cumprimos dois mandatos de 
busca no bairro Mamedina 
onde possivelmente é a banca 
do jogo de bicho de Lençóis 
Paulista e no Centro da cidade, 
onde estaria o 'cabeça', mas ele 
não foi encontrado".

Campana afirma que a 
investigação continua até 
que o acusado de comandar 
a contravenção seja detido e 
ouvido. “Hoje (ontem) foi só 
um começo para mostrar que 
nós da Polícia Civil sabemos 
o que se passa e que estamos 
combatendo esse crime", 
completa o investigador.

Operação da Polícia 
Ambiental e da 
Policia Civil deteve 
três pessoas

A n g e lo  N e to ___________

A  Polícia Militar Ambien
tal de Barra Bonita, com 
apoio da Polícia Civil de 

Lençóis Paulista, apreendeu na 
tarde de quinta-feira 10, cerca 
de 15 mil litros de óleo lubrifi
cante em quatro caminhões tan
que e em tonéis. Três homens 
foram presos em flagrante por 
crime ambiental e liberados 
após pagarem fiança no valor 
de R$ 700,00. Eles não teriam 
a documentação da ANP (Agên
cia Nacional de Petróleo) neces-

sária para o transporte.
Durante todo o dia, a Polí

cia Ambiental esteve em vários 
locais da cidade. Uma empresa 
que trabalha com esse tipo de 
material também foi vistoria
da, mas nada de irregular foi 
encontrado. Em uma residên
cia no parque Rondon, os po
liciais apreenderam dois ca- 
minhões-tanques. Dois irmãos 
foram detidos.

Já na segunda apreensão, no 
núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
um senhor de 64 anos também 
foi preso. No local, além de dois 
caminhões carregados, os poli
ciais localizaram mais seis mil 
litros do produto em oito tonéis.

Os três acusados responde
rão por crime ambiental. Caso 
sejam condenados, a pena varia 
entre um e quatro anos de prisão.

c o n t r a v e n ç ã o  -
Polícia Civil apreendeu 
vários objetos e 
cerca de R$ 24 mil; 
três pessoas foram 
ouvidas e liberadas 
logo em seguida

t r á f ic o  -  A equipe de 
Força Tática da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu na tarde de 
quinta-feira. Após denúncia, 
os policiais foram até o bairro 
Cecap, onde apreenderam 
um rapaz com sete pedras 
de crack e R$ 25. Em um 
arbusto próximo ao local, 
foram apreendidas mais 23 
pedras da droga. O rapaz foi 
conduzido até a delegacia, 
onde foi preso em flagrante.

DE 28 DE DEZEMBRO A 12 DE JANEIRO
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Administração SISU
O número de inscritos na primeira edição de 2013 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) já superou o número total do ano passado. De acordo com 
o balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), às 10 horas desta 
sexta-feira, 11, 1.762.890 candidatos estavam  inscritos. No ano passado, o 
Sisu alcançou 1.757.399 inscritos. O período de inscrições terminou ontem.

SAUDE

UPA deve ser entregue no primeiro semestre deste ano
Obra teve atraso de cinco meses e prédio será finalizado até fevereiro; Ministério da Saúde terá 90 dias para fiscalizar construção

W elinton Barros 
e Priscila Pegatin

A  construção da UPA (Uni
dade de Pronto Aten
dimento) de Lençóis 

Paulista, localizada no mesmo 
quarteirão do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, segue na 
fase de finalização. Segundo o 
diretor de Saúde, Márcio Santa
rém, a obra física deve ser con
cluída até fevereiro. "A constru
ção está indo muito bem. É uma 
construção complexa. Tivemos 
um problema com a empresa 
que estava construindo e atra
sou por quatro a cinco meses, 
tivemos que fazer nova licitação 
e até a nova empresa tomar o pé 
da construção, porque o projeto 
de uma UPA é muito detalha
do", explica. "É tão complexa 
ou até um pouco mais comple
xa do que a construção de um 
hospital. É constituída de salas 
de raio X, salas de urgência e 
emergência, sala de estabiliza
ção, vários consultórios, então 
tudo isso tem que ter a rede de 
informática, a rede dos gases, 
parte de raio X que é uma parte 
muito complexa".

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

EM ANDAMENTO -  Fase da 
construção do prédio da UPA 
deve ser concluída até fevereiro; 
Unidade interliga hospital, serviço 
de urgência e emergência

Santarém ressalta que a par
te interna da unidade está prati
camente pronta e que a externa

segue avançada. "Acredito que a 
previsão da parte física da UPA 
a gente conclua, agora, no mês

de fevereiro".
Ao terminar essa fase, clas

sificada como primeira, a Di

retoria de Saúde deve agendar 
uma visita com os técnicos da 
saúde e aguardar a liberação da

segunda fase. "A segunda fase 
são os recursos imobiliários 
e equipamentos. A aprovação 
tem que passar em nível regio
nal, Estadual e de Ministério. 
Acredito que após fevereiro te
mos mais 90 dias para aprova
ção e depois disso poderia ser 
entregue para uso da popula
ção", diz. "A obra será entregue 
ainda neste primeiro semestre, 
se tudo der certo", ressalta.

Para a cidade, segundo 
Santarém, a entrega da UPA é 
muito importante para a ques
tão da saúde da comunidade. 
"É um serviço de urgência e 
emergência. Está ligado ao ser
viço móvel que hoje em Len
çóis é feito pelo SAMU (Servi
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência) e Resgate", diz. "A 
UPA faz a interligação entre 
hospital, serviço de urgência 
e emergência. É a porta para 
serviço hospitalar, é a por
ta para as transferências dos 
hospitais de referência que no 
nosso caso são de Bauru, Jau e 
Botucatu sendo a maior parte 
das nossas referências Bau
ru, no Hospital Estadual e no 
Hospital de Base", finaliza.

OBRAS

Prefeitura começa obra do almoxarifado
Novo espaço tem 82 mil metros quadrados e vai custar mais de R$ 100 mil aos cofres públicos

Da Redação

Começou nesta semana a 
obra do novo almoxari- 
fado da cidade. O local, 

que fica na Rodovia José Be
nedito Dalben tem aproxima
damente 82 mil metros qua
drados e foi comprado pela 
prefeitura em 2012.

Nesta primeira fase da 
obra será realizada a terra- 
plenagem e está previsto o 
fechamento da área com ins
talação de alambrado, mure- 
ta e portões. O investimento, 
que deve ser disponibilizado 
de acordo com a finança da 
cidade, vai custar no primeiro 
momento R$ 111.905,80.

Segundo informações di
vulgadas pela assessoria de 
imprensa municipal com o 
novo espaço será mais fácil 
reorganizar o fluxo de veícu
los leves, médios e pesados

além dos equipamentos da 
frota da cidade.

A obra deve ter no prédio 
principal instalações sanitárias, 
refeitório, auditório, áreas ad
ministrativas, meio ambiente, 
almoxarifado para segurança do 
trabalho, áreas de lazer e des
canso e almoxarifado principal.

O espaço vai contar tam 
bém com controle de portaria 
para veículos e pessoas, esta
cionamento interno e externo 
para veículos, motos, bicicle
tas e ônibus.

Ainda na área terá posto de 
abastecimento e lubrificação, 
oficina automotiva, oficina 
para manutenção de imple
mentos, lubrificação, borra- 
charia, lavador, carpintaria, 
marcenaria, serralheria, solda, 
construção civil, fabricação 
de sinalização viária, elétrica 
patrimonial, meio ambiente, 
pintura, estacionamento para

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

INVESTIMENTO -  Segundo o projeto, novas instalações 
devem suprir atuais dificuldades de instalações e espaço

máquinas agrícolas, veículos 
de pequeno, médio e grande 
porte, implementos agrícolas e 
implementos rodoviários.

Para o diretor de obras e in- 
traestrutura, Antônio da Silvei-

ra Corrêa as novas instalações 
possibilitam qualidade e efici
ência já que o local atual, no 
centro da cidade, possui instala
ções defasadas e não comporta 
a frota e a demanda de serviços.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O diretor do Liceu Francisco Garrido convoca professores habilitados nas 
seguintes disciplinas do Ensino Fundamental: Informática, Xadrez e Teatro 
e Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura (Literatura) e Biologia. Os 
interessados deverão comparecer na secretaria do Liceu na Rod. Osni Ma- 
theus, Km 108 -  Telefone (14) 3269-3800.

Lençóis Paulista, 09 de janeiro de 2013.
Afonso Placca Filho - Diretor de Escola

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam as associadas da ADC ZILLO LORENZETTI convocadas para a As
sembléia Geral Ordinária a ser realizada em primeira convocação às 10(dez) 
horas do dia 31(trinta e um) de janeiro de 2013(dois mil e treze) e, não 
havendo a presença da maioria das associadas, em segunda convocação às 
11(onze) horas do dia 31(trinta e um) de janeiro de 2013(dois mil e tre
ze), com a presença de qualquer número de associadas, que se realizará na 
sede da ADC ZILLO LORENZETTI 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 seguinte pauta:
1) Tomada de contas;
2) Eleição dos Administradores (Conselho Deliberativo e Diretorias Executivas).

Lençóis Paulista, 08(oito) de janeiro de 2013(dois mil e treze).
ADC ZILLO LORENZETTI

TERCIV^UINTA • S A B A I^ '
3269-3311

UTILIDADE PUBLICA

Central de transporte atende em novo endereço
Mudança deve agilizar processo; agendamentos de viagens continuam no mesmo horário

W elinton Barros 
e Priscila Pegatin

A  Central de Agenda- 
mento de Transporte 
da prefeitura de Len

çóis Paulista atende em novo 
endereço desde quarta-feira. 
A mudança, segundo o dire
tor de saúde Márcio Santarém 
foi necessária para possibili-

tar agilidade no agendamento 
e conforto aos usuários. "O 
serviço funcionava na Cen
tral de regulação que está li
gada a toda cirurgia, medica
mentos, exames e tinha essa 
necessidade de desmembrar 
o transporte para um local 
paralelo", explica.

A nova Central que fica 
na rua José Paulino da Sil-

va, ao lado do almoxarifa- 
do, funciona de segunda a 
sexta-feira das 7h às 12h e 
das 14h às 17h, lem bran
do que o agendamento de 
viagens é realizado apenas 
entre às 7h e 10h.

"Vai ter assistente social, 
agente administrativo e o 
motorista de apoio. Vai faci
litar o trabalho, a marcação

vai ser mais rápida e eficien
te dando qualidade a popu
lação e aos funcionários".

No ano passado a Cen
tral agendou 5.821 viagens, 
transportando 46.830 pa
cientes. "Essa demanda 
vem crescendo e temos que 
am pliar a estrutura sempre 
para voltar a essa qualidade 
aos usuários", finaliza.

CONTRATA-SE
Técnico de Informática:

P ro fis s io n a l, m a io r  d e  1 8  a n o s , h a b ilita ç ã o  
d e  c a rro /m o to ,

e x p e r iê n c ia /c o n h e c im e n to s  d a s  ro tin a s  d o  
d e p a r ta m e n to  d e  M a n u te n ç ã o ,  

c o n fig u ra ç ã o  d e
re d e s , fa c il id a d e  d e  tra b a lh o  e m  e q u ip e ,  

d e n tre  o u tra s .

Oferecem os Registro  em Carteira, Férias 
13° Salário, m ais benefícios de incentivo  

por produtividade.

Os Interessados deverão enviar currículo com 
foto 3X4 na sede da Empresa,

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 384 - Centro



Regional VIOLÊNCIA
Na m adrugada de ontem um banco foi invadido 
por vários ladrões em Bofete, na região de 
Botucatu. Os bandidos explodiram  dois caixas 
eletrônicos. A  Polícia M ilitar foi acionada e chegou 
a trocar tiros com os assaltantes.

SERVIÇOS

Agudos terá 'Poupatempo' Municipal
Cidadão terá à disposição, gratuitamente, serviços jurídicos, emissão de documentos pessoais e orientações do Procon

Da Redação
FOTO: ARQUIVO O ECO

A inda neste ano a popu
lação de Agudos pode
rá usufruir dos bene

fícios de um "Poupatempo" 
M unicipal. A Prefeitura, em 
parceria com o Poder Jud i
ciário, está criando o Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania), 
com o objetivo de oferecer 
em um mesmo lugar asses- 
soria jurídica, conciliações, 
emissão de documentos, 
acesso à Internet, entre di
versos outros serviços.

De acordo com o prefeito 
Everton Octaviani (PMDB), o 
prédio onde será instalado o 
Cejusc ainda está sendo defi
nido. O investimento será feito 
com recursos próprios da Pre
feitura. O Centro contará com 
funcionários públicos munici
pais e do Tribunal de Justiça.

"Nosso objetivo é propor
cionar à população de Agudos

UNIFICADO -  Agudos terá centro 
unificado para resolução de vários 
problemas como emissão de documentos 
e solução de conflitos judiciais

a resolução de problemas de 
forma rápida, eficaz e gratuita. 
Por isso, recorremos ao Tribu
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo, alegando a necessidade 
desse equipamento para o mu
nicípio", ressalta o prefeito.

Com o Cejusc, o TJ quer 
dim inuir o tempo de espera da 
grande demanda de processos 
e situações de litígio no m uni
cípio. Os cidadãos terão à dis
posição serviços de concilia
ção pré-processual. Os casos 
ainda não encaminhados ao 
juiz serão direcionados a uma 
tentativa de acordo. Aqueles 
que já estiverem na instância 
jurídica, mas os envolvidos 
demonstrarem vontade de 
acordo, também poderão ter 
o desfecho agilizado.

A população também po
derá contar com emissão de 
documentos pessoais, tr ia 
gens de serviços municipais 
e orientações do Procon. 
(com assessoria de imprensa)

DESTAQUE

Arnaldo Jardim é um dos deputados mais atuantes de 2012
Reportagem publicada pela revista Veja em dezembro coloca o deputado entre os 20 que mais trabalharam em todo o Brasil

A ngelo  Neto
FOTO: VITOR GODINHO/O ECO

O deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS) foi consi
derado um dos 20 parla

mentares que mais trabalharam 
no ano de 2012 pela moderniza
ção do Brasil, segundo ranking 
da revista Veja. Na reportagem 
"O Congresso que empurra o 
Brasil", publicada em dezem
bro, a revista destaca a atuação 
dos parlamentares em nove 
frentes consideradas prioritá
rias para o País. Arnaldo Jardim 
obteve a nota 7,4 e alcançou o 
17° lugar entre os 513 deputa
dos que compõem a Câmara.

Os eixos de atuação dos 
parlamentares analisados fo
ram os seguintes: carga tributá
ria menor e sistema tributário 
mais simples, infraestrutura, 
qualidade da gestão pública, 
combate à corrupção, quali
dade da educação, marcos re- 
gulatórios estáveis aplicados 
com transparência por agências 
independentes, leis trabalhis
tas justas para empregadores 
e empregados, diminuição da 
burocracia e equilíbrio entre os 
três poderes.

"Eu estou muito feliz com 
isso. A sensação é de dever

TOP - Deputado federal 
Arnaldo Jardim está 
entre os 20 que mais 
trabalharam em 2012, 
segundo revista Veja

cumprido e de um reconheci
mento. Agradeço a todos que 
acompanham as nossas ativida
des e que esse resultado nos dê 
força para em 2013 continuar 
com essa postura. Lençóis Pau
lista é uma cidade que ao longo 
do ano passado frequentei e 
convivi com as autoridades, en
tidades e com a sociedade. Esse 
é um fator importante para nos 
fortalecer e dessa forma pode
mos conseguir mais recursos e 
parcerias para a cidade e para 
a toda a região" destacou o de
putado, em entrevista ao Jornal 
O ECO. Ele lembra que o ano 
de 2012 foi muito difícil para os 
parlamentares e essa colocação 
no ranking traz um sentimento 
de dever cumprido. "Há um 
questionamento em relação ao 
trabalho dos deputados. Ser 
destacado dessa forma me ani
ma muito".

Atuante em todo o centro- 
-oeste paulista, o parlamentar 
acredita que a frente de infraes-

trutura foi seu ponto forte o ano 
passado. "Fui uma das pessoas 
que trabalhou para que o Ficha 
Limpa viesse a ocorrer. Todos 
sabem que sou muito dedicado 
para a questão da infraestru- 
tura, quer seja para a energia, 
quer seja para a logística como 
um todo em nosso país. A mi
nha preocupação é quanto ao 
desenvolvimento da economia. 
Em 2012, nós tivemos um de
senvolvimento pífio da eco
nomia, praticamente 1%. Isso 
trará problemas de uma forma 
muito acentuada e muito rapi
damente", alerta.

Autor do projeto de lei que 
amplia as PPPs (Pacerias Pu
blico Privadas) e Concessões 
como forma de aumentar os 
investimentos em infraestrutu- 
ra para impulsionar a retoma
da do crescimento econômico, 
o deputado adianta que em 
2013 trabalhará, principalmen
te, pela reforma tributária. "A 
maior contribuição que nós do 
parlamento podemos dar para 
o crescimento econômico do 
país seria conseguir tornar a 
nossa tributação mais simples 
e menos burocrática, assim 
como a deixarmos mais está
vel,", completa.

NACIONAL

Famílias de baixa renda tiveram inflação de 6,9% em 2012
Inflação geral do Brasil ficou em 5,74%, bem acima do teto estipulado pelo governo que era de 4% ao ano

Da Redação

O Índice de Preços ao 
Consumidor -  Classe 
1 (IPC-C1), que mede 

a inflação para famílias com

renda até 2,5 salários míni
mos, fechou 2012 em 6,9%, 
informou ontem a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A taxa 
é superior à média da inflação 
para todas as faixas de renda,

medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Brasil (IPC- 
-BR), que ficou em 5,74%.

A inflação medida pelo 
IPC-C1 também foi maior 
do que a observada em 2011

(5,98%). Os principais im
pactos para a inflação de 
6,9% de 2012 vieram dos ali
mentos, que tiveram alta de 
10,13%, e das despesas di
versas, que tiveram aumento

de preços de 12,87%.
As demais classes de 

despesas tiveram as seguin
tes taxas: educação, leitura 
e recreação (7,16%), trans
portes (6,04%), saúde e

cuidados pessoais (6,02%), 
habitação (4,96%) e vestuá
rio (3,75%). Em dezembro, 
o IPC-C1 registrou inflação 
de 0,76%. (com informações 
da Agência Brasil)



Regional AÇOES
O Instituto ALL de Educação e Cultura, que tem o com prom isso de atuar 
no desenvolvim ento das com unidades próxim as à linha férrea e na 
sustentabilidade am biental, beneficiou aproxim adam ente 40 mil pessoas 
em 20 12, no interior do Estado de São Paulo. As ações socioam bientais 
são desenvolvidas com foco na educação, cultura e voluntariado

m í d i a

Mais duas cidades entram no raio de cobertura de O ECO
Neste sábado Jornal O ECO volta a circular em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê; projeto prevê estar em 12 cidades até junho

Da Redação

Os assinantes do Jornal de 
Sábado passam a receber 
a partir de hoje as edições 

do jornal O ECO, de Lençóis 
Paulista. A diretoria dos dois 
jornais se reuniu e decidiu pela 
absorção do semanário que cir
culava em Barra Bonita e Igaraçu 
do Tietê por O ECO, jornal que 
completa em fevereiro 75 anos 
de sua fundação e que atualmen
te já circula em Lençóis Paulista, 
Macatuba, Borebi, Areiópolis, 
Pederneiras e Agudos.

O jornalista Sandro Alpon- 
te, diretor do Jornal de Sábado 
e ex-repórter de O ECO entre 
julho de 2007 e março de 2009, 
conta que a proposta feita pelo 
jornalista e empresário Moisés 
Rocha, diretor responsável do 
jornal lençoense, foi irrecusável.

Com a absorção do Jornal 
de Sábado por O ECO, o jorna
lista e sua equipe passam a con

FOTO: DIVULGAÇÃO

OLHAR AMPLIADO - O ECO volta a circular em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê a partir de hoje

tribuir com notícias daquela re
gião para o jornal lençoense nas 
suas três edições, fortalecendo,

portanto, a cobertura jornalísti
ca de uma região de forte po
tencial econômico e turístico.

"Trata-se de um jornal de 
grande credibilidade em Len
çóis e região, que tem 75 anos

de história, e onde tenho mui
tos amigos. Não bastasse isso, a 
possibilidade de trabalharmos 
com notícia regional é algo que 
me agrada mais. O que aconte
ce em Barra Bonita e Igaraçu do 
Tietê deixa de ser notícia só nas 
duas cidades, para aparecer em 
um plano maior, regional. Isso 
é muito animador", comentou. 
"E para os anunciantes é mais 
vantajoso. Hoje nossos parcei
ros comerciais poderão anun
ciar seus produtos para uma 
região bem maior".

Alponte garante ainda que 
os assinante e os parceiros co
merciais podem ficar tranquilos 
com a união dos dois veículos. 
"Eles vão apenas ganhar", afir
ma. "O tempo de vigência das 
assinaturas será o mesmo já 
definido em contrato, tanto dos 
assinantes como dos anuncian
tes. Os assinantes -  que rece
biam o jornal apenas uma vez 
por semana -  agora passarão a

receber seu exemplar também 
às terças e quintas, sem preci
sar pagar nada a mais por isso", 
explica Sandro Alponte.

MAIOR ABRANGÊNCIA
Com a circulação em Bar

ra Bonita e Igaraçu do Tietê, 
o jornal O ECO passa a levar 
informação para mais 58 mil 
pessoas. São 35 mil habitantes 
de Barra Bonita e 23 mil de 
Igaraçu do Tietê. Assim, so
madas as atuais cidades onde 
já circula O ECO, o jornal 
atinge uma população de pou
co mais de 225 mil pessoas.

Moisés Rocha antecipa 
que o projeto do jornal é ain
da maior. "Queremos estender 
nosso raio de atuação para uma 
região ainda maior. Até junho, 
nosso objetivo é estar em mais 
quatro cidades: Mineiros do 
Tietê, Piratininga, Bariri e Ita- 
puí", informou o diretor res
ponsável de O ECO.

BARRA BONITA

Hospital São José terá interventor
Decisão será tomada após renúncia coletiva de diretoria eleita em 1® de dezembro de 2012

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

M ayara  Seaca
Especial para O ECO

A  Diretoria Executiva, Con
selho Deliberativo e Fiscal 
do Hospital e Maternidade 

São José se reúne na segunda-feira 
14, às 19h, para definir como fica 
o comando da entidade até que 
ocorra nova eleição. É que a dire
toria que tomou posse no dia 1° de 
dezembro renunciou coletivamen
te dias depois e agora o hospital

precisa de dois interventores - um 
administrador e um tesoureiro - 
para responder pela entidade até 
que ocorra nova eleição.

José Carlos Lourenção, pre
sidente do Conselho, pede a 
presença de todos os associados. 
"Precisamos fazer alguma coisa 
pelo Hospital porque a entidade 
não pode parar. Alguém precisa 
cuidar da administração e traba
lhar pelo bem de todos", ressal
tou Lourenção. "Será apenas por

um curto período, porque em até 
60 dias temos que realizar nova 
eleição para eleger a Diretoria 
Executiva completa e os conse
lhos Deliberativo e Fiscal".

O Hospital São José vive uma 
crise. A entidade possui dívidas 
com o Imposto de Renda, que 
a impede de receber verbas de 
convênios. Até o repasse efetuado 
pela Prefeitura de Barra Bonita 
está suspenso.

O ex-presidente do Hospital,

João Fernando de Jesus Pereira, 
o Joãozinho da Prefeitura, que re
nunciou ao cargo junto com toda 
a diretoria, disse que procurou o 
novo prefeito, Guilherme Belar- 
mino (PP), e que iria se reunir 
com o Ministério Público local 
para ver o que é possível fazer 
para repassar recursos para o hos
pital enquanto há esse impasse. 
"Precisa haver amparo jurídico 
para que se possa mandar dinhei
ro para a entidade", disse.

EMERGÊNCIA -  José Carlos Lourenção, presidente do Conselho, 
convida associados para reunião que vai definir rumos dos Hospital

IGARAÇU DO TIETÊ

Novo diretor do SAE quer fim da inadimplência
Reduzir consumo 
também é meta

M ayara  Seaca
Especial para O ECO

O
novo diretor do SAE (Serviço 
de Água e Esgoto) de Igaraçu 
do Tietê, José Donizete Cor-

nachin, já sabe qual é o seu maior 
desafio à frente da autarquia: redu
zir os índices de inadimplência. Ele 
assumiu a função no início do ano, 
a convite do prefeito Carlos Alberto 
Varasquim (PMDB), o Bucho.

Segundo Cornachin, esse é um 
dos principais problemas enfrenta
dos e responsável direto pela falta 
de recursos para cumprir com al
guns pagamentos, como, por exem

plo, as contas de energia elétrica. 
"Nosso pensamento é endurecer 
um pouco mais e aumentar a fis
calização de supostas fraudes em 
hidrômetros", disse. "Ainda não sei 
falar qual é a porcentagem exata de 
inadimplentes, mas para que o SAE 
possa funcionar, tem que haver esse 
recebimento. Nós vendemos água e 
cuidamos do esgoto e por isso de
pendemos desse pagamento".

Cornachin também disse 
que pretende implantar projetos 
culturais de conscientização am
biental nas escolas do município, 
firmando parcerias com grandes 
empresas, pois o desperdício de 
água na cidade ultrapassa a mé
dia nacional de consumo, que é 
de 150 litros por habitante. Em 
Igaraçu, o consumo chega a de 
250 litros diários.



Esportes SOCIETY
Doze equipes disputam, a partir do dia 19 de janeiro, o título do Campeonato de Futebol 
Society no Jardim América. A  competição, promovida pela Diretoria de Esportes e 
Recreação, terá jogos aos sábados, com início às 15h, e aos domingos, às 8h45. Na 
primeira fase da competição, as equipes, divididas em grupos de três, jogam entre si 
dentro da cada grupo. Prosseguem no torneio, os dois primeiros colocados em cada grupo.

FUTSAL

Campeonato de futsal no 
Julio Ferrari começa amanhã
Torneio infantil reúne equipes de Lençóis Paulista e Pederneiras; jogos serão no ginásio Amarelão

Angelo Neto
|N|M Má r c io  m o r e ir a n ii

Os amantes do esporte po
dem ficar tranquilos. O 
calendário esportivo de 

Lençóis Paulista inicia amanhã 
com o já tradicional Campeona
to de Futsal no conjunto Maestro 
Júlio Ferrari, categorias sub-13 e 
sub-16. Em sua quarta edição, 
o torneio vai reunir no total 12 
equipes de Lençóis Paulista, do 
bairro rural de Alfredo Guedes e 
Pederneiras. Os jogos serão rea
lizados aos domingos, na quadra 
do ginásio Claudinei Quirino, o 
Amarelão, a partir das 13h.

Na categoria sub-13, as 
equipes participantes são Al
fredo Guedes A e B, Antônio 
Conte de Pederneiras e Júlio 
Ferrari. Já a categoria sub-16 
foi dividida em dois grupos. No 
grupo A estão Sport Júlio Fer- 
rari B, Monte Azul, Caju e Jú
lio Ferrari. Já o grupo B reúne 
Pederneiras, Alfredo Guedes, 
Sport Júlio Ferrari A e Versátil 
de Pederneiras.

O responsável pelos even
tos da Diretoria de Esportes, 
Adolfo Martini, lembra que, 
por problemas no calendário, 
o campeonato foi transferido 
para o começo do ano. "Esse 
campeonato motiva as crianças

DISPUTA -  Campeonato de futsal infantil no barri Júlio Ferrari será disputado no ginásio Claudinei Quirino

a praticarem o futsal. É uma 
iniciativa da Diretoria de Es
portes com alguns moradores 
do bairro Júlio Ferrari. Normal
mente, esse torneio é realizado 
no fim do ano, mas por causa 
da programação, não foi possí
vel realizar. Por isso resolvemos 
trazê-lo para o começo de 2013".

Martini acredita que os cam
peonatos de bairros auxiliam 
na difusão do esporte por toda 
a cidade. "É um campeonato 
importante para a cidade. Essas 
parcerias com os moradores dos 
bairros fazem com que consiga
mos realizar esses campeonatos

JOGOS

SUB-16
Sport Julio Ferrari B x Julio Ferrari 
Monte Azul x Caju 
Pederneiras x Versátil 
Alfrdo Guedes x Sport Júlio Ferrari

SUB-13
Alfredo Guedes A x Julio Ferrari 
Alfredo Guedes B x Antônio Conte

que não sejam centralizados no 
ginásio Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. A ideia é movimen
tar os bairros e fazer com que 
as crianças pratiquem esportes, 
além de ser uma forma de inte
gração social", completa.

Os jogos das semifinais es
tão programados para o dia 2 
de fevereiro. A final do torneio 
será realizada no domingo, 3 
de fevereiro. As duas melho
res equipes em cada categoria 
recebem troféus e medalhas. O 
campeonato é promovido pela 
Siretoria de Esportes e Recrea
ção de Lençóis Paulista.

EDUCAÇAO

Piso salarial dos professores 
terá reajuste de 7,97% em 2013
Reajuste não 
acompanhou 
evolução do salários 
dos últimos anos

Da Redação

O valor piso salarial na
cional do magistério da 
educação básica terá 

reajuste de 7,97% em 2013. A 
informação foi divulgada ontem 
pelo Ministério da Educação. 
Com o aumento, o valor passa 
de R$ 1.451 para R$ 1.567 e já 
será pago por estados e municí
pios em fevereiro.

A composição do piso leva 
em conta o custo anual por 
estudante dos últimos dois 
anos, calculado pelo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio
nais da Educação (Fundeb).

O reajuste do piso em 2013

não segue a tendência de au
mento dos últimos dois anos, 
quando foi registrado 22%, em 
2012, e 18%, em 2011. Segundo 
o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, o reajuste menor é 
por causa da desaceleração da 
economia e da queda na arreca
dação de receitas.

O Fundeb é um fundo contá
bil e composto por uma cesta de 
impostos e transferências esta
duais e municipais, e sua vigên
cia se estende até 2020. Por lei, 
pelo menos 60% dos recursos do 
Fundeb devem ser usados para 
pagamento do salário dos pro
fessores e gestores educacionais.

"Não tem o mesmo impac
to que a correção do ano pas
sado, mas é um reajuste acima 
da inflação. O problema é que 
nós partimos de um patamar 
muito baixo de salário, R$ 
1.567, é pouco mais que dois 
salários mínimos", admite o 
ministro. (com informações 
da Agência Brasil)

ECONOMIA

Santa Catarina realiza amanhã 
sorteio de um carro 0 KM
Cerca de 500 mil cupons foram 
distribuídos durante campanha; 
sorteio acontece às 17h30, no 
supermercado da avenida 9 de Julho

Da Redação

A m anhã será realizado 
o sorteio dos prêmios 
da promoção "O Gê

nio do Santa realiza seus de
sejos". Na ocasião serão sor
teados um Corsa Classic, três 
motos Honda Lead, e ainda 
15 vales-compra no valor de 
R$ 100 e seis vales-compra 
de R$ 500. O sorteio será a 
partir das 17h30, no estacio
namento da loja que fica na 
avenida Nove de Julho, cen
tro de Lençóis Paulista.

Esse sorteio é realizado anu
almente. Neste ano o evento 
marca o aniversário de 57 anos 
dos Supermercados Santa Cata
rina. Nas compras acima de R$

30, os clientes ganhavam um 
cupom para concorrer.

Segundo a assessoria de 
comunicação do supermerca
do, aproximadamente 500 mil 
cupons farão parte do sorteio 
de amanhã. "Os clientes têm 
até amanhã para garantir mais 
cupons. Todos que passarem 
em uma de nossas lojas e com
prarem, no mínimo, R$ 30 em 
produtos, estarão concorren
do. As pessoas que ainda têm 
cupons em casa, também devem 
preencher e levar até uma loja. 
Desejo a todos uma boa sorte e 
aguardamos com expectativa a 
presença de todos no domingo", 
convida Tania Orsi, do Depar
tamento de Comunicação do 
Santa Catarina Supermercados.

e m  a l t o  e  
b o n i s o n i

CICLISMO

Desafio Lençóis 
de Bike em Brotas 
acontece em fevereiro

FOTO: DIVULGAÇAO

RAFITING - Desafio Lençóis de Bike em Brotas inclui até 
rafting com a equipe campeã mundial, Bozo d'Água

Aventura mais esperada do ano já está 
com inscrições abertas no Tonicão; 
pacote inclui translado, almoço e rafting

Angelo  Neto

Um dos passeios ciclís- 
ticos mais esperados 
do ano está chegan

do. O 10° Desafio Lençóis 
de Bike em Brotas já está 
com inscrições abertas, na 
secretaria do ginásio de Es
portes Antônio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão. A ativida
de está programada para o 
dia 17 de fevereiro. As vagas 
são limitadas a 65 ciclistas. 
A adesão de todo o passeio, 
incluindo transporte até 
Brotas, é de R$ 120.

A aventura começa com 
um passeio de mountain 
bike que irá durar aproxi
madamente três horas. Logo 
após a atividade, será servi
do um almoço aos partici
pantes. À tarde, os ciclistas 
participam de um rafting 
pelo rio Jacaré-Pepira, com 
o acompanhamento da equi
pe campeã mundial do es

porte, Bozo d'Água. "É um 
evento que concilia o moun- 
tain bike com as paisagens 
maravilhosas. Fazendo o 
rafting com a melhor equi
pe do mundo, com certeza 
teremos segurança e alegria 
garantida", lembra Mauricio 
Ferreira Diniz, coordenador 
do projeto Bichos do Mato, 
que organiza o passeio.

Diniz afirma ainda que 
a atividade é uma das mais 
esperadas de toda a progra
mação. "Lençóis Paulista 
participa dessa aventura em 
Brotas há dez anos. Nossos 
governantes acham impor
tante esse intercâmbio de 
aventura, poque Brotas é a 
capital do turismo de aven
tura. A estrutura que existe 
lá em termos de trilhas em 
mountain bike na serra e no 
rio Jacaré-Pepira. Se esta
mos há dez anos realizando 
isso, quer dizer que está 
dando certo".

LENÇÓIS PAULISTA
C R E S C E N D O  C O M  V O C Ê

E S C O L A  D E  E S P O R T E S

FUTSAL- MASCULINO E FEMININO:
Aulas e treinamento todos os dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e noite nos Gi
násios; Antônio Lorenzetti Filho, Hiller João Capoani, Nova lençóis e Claudinei Quirino. 
Aulas ministradas pelos professores Pedro Oswaldo Torres e Raul Ramos da Silva, O futsal 
feminino é realizado no Ginásio Antônio Lorenzetti Filho, de 3“ a 6“ feira, das 18h ás 
19h30, tendo como responsáveis o monitor Adolfo Luiz de Moura Martini e o auxiliar 
Felipe Capelo.

HANDEBOL -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas e treinamentos de 2“ a sábado, no período da tarde e noite nos seguintes locais: Giná
sio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, Quadra da Nova Lençóis, sob coordenação do 
professor Luciano Carmo Liz e auxiliar André Paulo Panelli.

VOLEIBOL - MASCULINO E FEMININO:
Com aulas e treinamentos comandados pelos professores Douglas Coneglian, Gustavo Do- 
mingues e lojane Borges Leal, todos os dias da semana, no período da manhã e tarde, nos 
seguintes locais: Ginásio de Esportes Hiller João Capoani, Ginásio de Esportes Archangelo 
Brega Primo, Quadra da Nova Lençóis e nas escolas EMEI Guiomar Borcat, EMEI Espe
rança de Oliveira, EMEI Lina Bosi Canova, EMEI Luiz Zillo, EMEI Irma Carrit. 
Masculino: Professor Douglas: Treinamento das categorias Infantil / infanto / juvenil no 
CESEC e Toniquinho. Professor Gustavo Domingues, professor das categorias de Iniciação 
masc e fem nas Escolas; Professora lojane, treinadora das categorias de iniciação (a partir 
dos 10) anos masc, e fem. no Toniquinho e quadra da Nova Lençóis.

XADREZ - MASCULINO E FEMININO:
Esta modalidade tem parceria do Projeto Esporte Ação do Grupo LWART, com aulas aos 
sábados na sede do projeto, pelo professor Adriano Minetto, das 13h30 ás 16h30. O projeto 
se localiza na Rua Geraldo Pereira de Barros, 904 ( em frente a biblioteca municipal)

ATLETISMO -  MASCULINO E EEMININO:
Esta modalidade é desenvolvida na Pista de Atletismo luraci Cassita, de 2“ a 6”, nos perío
dos da manhã e tarde, pelo monitor Raphael Blanco.
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ENTREVISTA
Amarildo fala 
sobre situação 
de prefeitura de 
Areiópolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Rafael Castro é 
eleito melhor show 
nacional de 2012 
pelo Guia Folha
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Lençoense viaja ao Piauí 
para desenvolver projeto
Aluna de jornalismo da USC, Gabriele Pazetto está entre os oito universitários no Projeto Rondon

Angelo Neto
FOTOARQUIVO PESSOAL

Oque para muitos parece 
uma obrigação, para os 
alunos participantes do 

Projeto Rondon é um dever 
como cidadão. Transmitir aos 
brasileiros de diversas regiões 
do país a importância da res
ponsabilidade social, coletiva, 
em prol da cidadania, do de
senvolvimento e da defesa dos 
interesses nacionais e buscar 
soluções que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável 
de comunidades carentes e 
ampliem o bem-estar da popu
lação. Esse é o espírito e o ob
jetivo de diversos universitários 
que embarcaram ontem para o 
município de Capitão Gervásio 
de Oliveira, no estado do Piauí. 
Dentre os oito jovens seleciona
dos para participar da missão 
está a jovem lençoense, estu
dante de jornalismo, Gabriele 
Pazetto, de 20 anos

A Universidade Sagrado Co
ração (USC) de Bauru foi sele
cionada entre diversas universi
dades do Brasil para participar 
do Projeto Rondon - Operação 
Canudos, coordenado pelo Mi
nistério da Defesa.

Gabriela lembra que cerca 
de 100 alunos da faculdade se 
inscreveram para participar

MISSÃO - Alunos desenvolverão Projeto Rondon no Piauí; lençoense Gabriele Pazetto (à esquerda) está no grupo

do projeto.
”Houve uma seleção a par

tir do currículo de cada um. 
Foram escolhidos 26 alunos 
que apresentaram projetos para 
serem aplicados na cidade de 
Capitão Gervásio. Desses, oito 
foram os escolhidos para repre
sentar a universidade", decla
rou a estudante.

Ela se sente privilegiada 
com a oportunidade de poder 
colocar em prática o que apren
deu na universidade. "Nós te
remos que ajudar os cidadãos 
a resgatarem a cultura, pois

ficamos com essa tarefa. Eu e 
mais dois alunos de Relações 
Públicas ficamos responsáveis 
de incentivar a comunicação 
cultural deles".

Durante o mês de dezem
bro de 2012, os estudantes 
se reuniram e participaram 
de oficinas com professores. 
"Fizemos duas semanas de 
treinamento para desenvolver 
os projetos que iremos apre
sentar". Além das oficinas, 
foram realizados também mo
mentos de espiritualidade e de 
como viver em grupo. "Com

o auxílio de psicólogos, nós 
desenvolvemos atividades de 
integração entre os próprios 
alunos", lembra. Neste mês de 
janeiro, foram oferecidas tam
bém oficinas como a de Cons
trução de Flautas, Músicas e 
danças folclóricas do Piauí, 
Bumba meu Boi e Educação 
Ambiental.

Ontem, os universitários fo
ram de van até São Paulo. Hoje, 
embarcariam para o estado do 
Piauí, com escala no Rio de Ja
neiro. A volta para casa está pre
vista para o dia 27 de janeiro.

CINEM A

Ponto M IS exibe filmes 
argentinos em Lençóis
Mostra acontece no auditório da Casa da 
Cultura, com entrada de graça

Angelo Neto
FOTO:DIVULGAÇÃO/O ECO

No mês de janeiro, a Di
retoria de Cultura pro
move mais uma edição 

do Projeto Pontos MIS, inicia
tiva do Museu da Imagem e 
do Som, ligado à Secretaria de 
Estado da Cultura. A progra
mação inclui a exibição de uma 
minimostra do cinema argenti
no, com a exibição de três fil
mes, entre os dias 23 e 25 deste 
mês, no auditório da Casa da 
Cultura Professora Maria Bove 
Coneglian, sempre às 20h.

Na quarta-feira 23, o fil
me em cartaz será "Elsa & 
Fred -  Um Amor de Paixão", 
direção de Marcos Carnevale. 
A produção conta uma inco- 
mum e divertida história de 
amor crepuscular. Fred é um 
senhor recém-viúvo e apático 
que vê a sua vida ser com
pletamente transformada ao 
conhecer a extravagante Elsa, 
uma inquietante senhora com 
espírito jovial e aventureiro. A 
classificação é 12 anos.

Já na quinta-feira 24, será 
a vez de "Não é Você, Sou 
Eu", direção de Juan Taratuto. 
O filme conta a história do re- 
cém-casado Javier, que decide 
morar com a esposa em Mia- 
mi e lá recomeçar a vida. Mas, 
indo para o aeroporto, ele rece
be um telefonema da mulher,

ARGENTINO - Cena do filme 
"Elsa & Fred -  Um Amor de 
Paixão", uma das atrações do 
projeto Ponto MIS de janeiro 
em Lençóis Paulista

que viajou antes, confessando 
uma traição e avisando sobre 
o fim do casamento. Javier, 
em crise profunda, arranja um 
cãozinho de estimação para 
ajudá-lo a superar o trauma 
até encontrar um novo amor. 
A classificação é 12 anos

O último filme exibido será 
"Quem Disse Que é Fácil?", di
rigido por Juan Taratuto. Um 
homem solteiro, solitário e 
obcecado por sua organização 
pessoal, apaixona-se por uma 
nova vizinha, uma fotógrafa 
bonita e desorganizada que 
se descobre grávida, mas não 
sabe quem é o pai da criança. 
A classificação é 14 anos.

As sessões têm entrada 
franca, mas em virtude do 
número limitado de lugares, 
é preciso fazer agendamento 
antecipado no local ou pelo 
telefone 3263-6525.
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Entrevista MENSALÃO
Protagonista no maior julgamento da história do 
Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, 58, afirmou que o esquema 
do mensalão é "muito maior, muito mais amplo, do que 
aquilo que acabou sendo objeto da denúncia"

DIFICULDADE

Prefeitura de Areiópolis deve R$ 6,2 milhões, diz Amarildo
A dívida representa aproximadamente 30% do orçamento deste ano; Amarildo dispensou 18 pessoas e renegocia dívidas para recomeçar

Carlos A lberto  Duarte

Imagine assumir uma empresa 
praticamente falida e que não 
pode parar, pois muitos de

pendem dela para sobreviver. É 
mais ou menos o que acontece 
com o prefeito eleito de Areiópo- 
lis, Amarildo Garcia Fernandes 
(PSDB). Ao tomar posse no dia 
1° de janeiro, ele se deparou vá
rios problemas: frota sucateada, 
equipamentos quebrados, falta 
de remédios, falta de alimento 
para a merenda escolar e uma dí
vida de R$ 6,2 milhões. O valor 
corresponde a 30% da arrecada
ção estimada para Areiópolis em 
2013. O orçamento deve girar em 
torno de R$ 21 milhões. Todos os 
telefones da Prefeitura estavam 
cortados. O município tem dívi
da com a CPFL de cerca de R$ 
80 mil. O prefeito afirmou ain
da que o município tem débitos 
com a empresa que implantou 
o programa de distribuição de 
ligações para cada ramal.

Não são os únicos proble
mas. A prefeitura tem débitos 
com a Sabesp, INSS e FGTS de 
servidores e não pagava o reem
bolso aos estudantes desde 2010, 
tanto que em 2012 o valor não foi 
sequer empenhado. “Não contra
tei ninguém. Não posso contratar 
um advogado para me auxiliar. 
Além das dívidas, não temos di
nheiro em caixa", afirmou.

Amarildo Fernandes admi
nistrou Areiópolis entre 2001 e 
2004. Ficou longe da Prefeitura 
por oito anos. Mesmo com tan
tos problemas ele deixou uma 
mensagem de otimismo à po
pulação. Contou que até dia 10 
(anteontem) pagaria todos os 
servidores, salários que deve- 
riam ter recebido em dezembro. 
Afirmou que terá que trabalhar 
alguns meses para colocar a casa 
em ordem e começar a pensar 
em novos investimentos. Garan
tiu que vai honrar as dívidas e 
mantém como prioridade ime
diata a Saúde.

A seguir, os principais tre
chos da entrevista com o prefeito 
de Areiópolis:

O ECO -  Como o senhor pre
tende administrar com uma dí
vida que representa quase um 
terço do orçamento?

Amarildo -  Infelizmente a 
prefeitura está falida, está que
brada. R$ 6,2 milhões é uma 
dívida praticamente impagável. 
Estamos mais preocupados, pri
meiramente, em honrar os com
promissos com o funcionalismo. 
O servidor é o coração da pre
feitura. Naturalmente que os for
necedores, os contratos em pen
dência, vamos nos reunir com 
eles e expor a situação da pre
feitura. Não queremos dar calote 
em ninguém porque a dívida é 
da prefeitura. Nossa intenção é

honrar todos os compromissos.

O ECO -  Qual o orçamento 
de Areiópolis para 2013?

Amarildo -  A previsão é de 
R$ 21 milhões. Naturalmente é 
uma previsão, infelizmente os ín
dices vêm caindo, o FPM, que é 
a maior receita, com as isenções 
do IPI para os carros e eletrodo
mésticos, está caindo e reflete 
diretamente aqui na prefeitura. 
O telefone da prefeitura não fun
ciona, está cortado. A Sabesp, a 
CPFL, essas empresas nós temos 
que negociar. São serviços essen
ciais. Imagine não ter como ligar 
no pronto-socorro?.

O ECO -  Com algo em torno 
de R$ 1,6 milhão por mês, o que 
o senhor pretende fazer. Vai ter 
que recomeçar?

Amarildo -  É vida nova. 
Não contratei ninguém. Rema- 
nejei uma funcionária que foi 
minha diretora para me auxiliar 
na Saúde. Estamos alterando a 
Diretoria de Educação, então 
nos dois casos não há aumento 
de despesas. Infelizmente pre
cisei fazer demissões. Já na se
mana que tomei posse foram 12 
cargos de confiança e algumas- 
funções gratificadas para poder 
reduzir a folha. Não gosto de 
demitir, mas assumimos a pre
feitura com quase 500 funcioná
rios diretos e indiretos, muitos 
inclusive contratados de forma 
irregular, sem concurso públi
co. Estamos tentando reade- 
quar. Acredito que a dívida seja 
até maior que essa. Vamos ver 
o básico que precisamos manter 
e com uma margem de 'gordu
ra' negociar com fornecedores 
o parcelamento da dívida. Dia 
31, antes de assumir, o pronto
-socorro não tinha medicamento 
nenhum. Fui até Botucatu, con
segui um empréstimo de medi
camentos para poder manter a 
máquina funcionando.

O ECO -  Estamos em perí
odo de férias escolares, mas 
tem crianças que dependem 
da alimentação de creches e 
escolas mesmo neste período. 
A administração anterior dei
xou alimentos para merenda 
escolar?

Amarildo -  Não. Mas nós 
já autorizamos licitação. Pouca 
coisa compramos sem licita
ção para manter o atendimen
to nestes dias. Mas tem muita 
coisa para ser feita, preten
demos fazer o diagnóstico do 
município, previsão de receita 
e de despesa fixa da prefeitura 
para começar a andar. Vamos 
ter muita dificuldade. Este 
primeiro ano vai ser muito di
fícil, mas eu quero conversar 
com a sociedade, chamar os 
vereadores e mostrar o que está 
acontecendo, mostrar a eles a
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DESAFIO - Amarildo terá trabalho para por a casa em ordem

real situação, tentar envolver a 
população. Nós vamos divul
gar informações, mas não por 
questões políticas, a política já 
passou. Nós queremos olhar 
para frente, pensar no nosso 
município. Não adiantar cho
rar o leite derramado. A Saú
de é nossa primeira meta. Não 
podemos deixar faltar médicos 
no pronto-socorro. As outras 
metas, Segurança Pública, Edu
cação, Geração de Emprego e 
Renda, fazem parte do progra
ma de trabalho e serão busca
dos incessantemente, mas nes
sa fase inicial vamos investir na 
Saúde, na Limpeza Pública.

O ECO -  Como o senhor en
controu a prefeitura. Está tudo 
sucateado?

Amarildo -  Praticamente 
tudo. Daqui a pouco vamos para 
Barra Bonita e São Manuel. Na 
Barra Bonita tem um ônibus com 
motor aberto porque o serviço 
não foi pago. Em São Manuel 
tem um caminhão de lixo parado 
desde fevereiro de 2012, preci
sando fazer um reparo na bomba 
injetora. Trator, máquina e até 
um ônibus doado pela Receita 
Federal estão parados. O ônibus 
só reformaram os bancos e para
ram. Nós precisamos recuperar 
caminhões e máquinas para fazer 
a coleta de entulhos. Recupera
mos um caminhão, uma pá car
regadeira e uma retroescavadei- 
ra, mas é insuficiente. Estamos 
socorrendo as emergências.

O ECO -  Com essa situação, 
o senhor pretende buscar ver
bas nos governos do Estado e 
Federal?

Amarildo -  Já começamos. 
Após as eleições fui duas vezes 
a Brasília, conversei com o go
vernador Geraldo Alckmin. Va
mos necessitar de parcerias de 
deputados, governo do Estado, 
governo Federal. A presidente 
Dilma já mandou convite para 
no final do mês ir a Brasília e co
nhecer a Secretaria das Relações 
Institucionais, que vai explicar 
como funciona a formalização

de convênios e projetos para 
que possamos buscar recursos 
fora. A nossa luta vai ser buscar 
parceria com os governos e a ini
ciativa privada.

O ECO -  O senhor encon
trou irregularidades?

Amarildo -  O Tribunal de 
Contas rejeitou várias contas do 
ex-prefeito. Tenho sinais aqui 
desagradáveis. Até servidores 
concursados recebendo sem 
trabalhar na prefeitura. Esta
mos tentando comprovar isso 
e chamar esses servidores para 
tomar posse no cargo ou demiti
-los por justa causa. Temos sus
peitas de várias irregularidades.

O ECO -  O senhor pretende 
manter todos os funcionários 
administrativos ou fazer mu
danças?

Amarildo -  Já precisei fazer 
mudanças por falta de recursos. 
Não poupamos ninguém. Foi 
decisão administrativa e não 
política. A tendência é trazer 
gente da nossa confiança, em
bora a prefeitura tenha excelen
tes profissionais. Precisamos 
valorizar os bons profissionais e 
nós vamos tomar esse cuidado.

O ECO -  O senhor imagi
na que vai levar quanto tempo 
para colocar a casa em ordem?

Amarildo -  Negociar as dívi
das em curto espaço de tempo, 
a quitação delas vai se dar com 
o tempo. Para organizar a casa 
vai levar alguns meses. A gente 
percebe uma falta de motivação 
em alguns servidores, então 
esse processo de reorganização 
demanda tempo, mas acredito 
que em dois, três meses a casa 
esteja organizada. O cumpri
mento de metas vai acontecer 
com o passar do tempo. Nós 
queremos fazer um trabalho fo
cado na gestão. Não dá pra ser 
prefeito hoje querendo fazer só 
do seu jeito, a prefeitura é uma 
empresa, haja vista a situação 
que encontramos aqui, situação 
adversa ao que se prega hoje na 
política moderna.

O ECO -  Com a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal o ex-pre
feito pode ser penalizado?

Amarildo -  Todo mundo 
tem direito a defesa. Nosso pa
pel é levantar a situação para a 
administração começar a andar. 
A Câmara de Vereadores já me 
procurou querendo informa
ções, se houve nepotismo, por 
exemplo. A mulher e o filho 
do ex-prefeito ocupavam car
go efetivo e recebiam função 
gratificada. Isso no pé da letra 
é nepotismo, passível de devo
lução de recursos. O prefeito 
e o vice foram condenados em 
2011 a ressarcir os cofres públi
cos por terem aumentado os 
próprios salários. Nós sabemos 
que quem vota salários de pre
feito, vice e vereadores é a Câ
mara anterior. Conhecendo um

pouco da Justiça acredito que 
ele seja penalizado sim, mas 
esse é um assunto que compete 
apenas a ela.

O ECO -  Qual mensagem o 
senhor deixa para os mais de 
10 mil habitantes?

Amarildo -  Uma mensa
gem de otimismo. Encontramos 
a prefeitura em situação difícil. 
Na região há um consenso que a 
nossa situação é a pior, mas a po
pulação pode ficar tranquila com 
relação à nossa dedicação. Talvez 
eu não consiga falar o sim que 
o povo gostaria neste momento, 
mas nós estamos preparando a 
casa para prestar um bom ser
viço. Estamos colocando cada 
peça em seu lugar, aproveitando 
recursos humanos da própria 
prefeitura e fazendo economia.
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C u ltu ra
OSCAR
Houve poucas, m as boas surpresas na lista dos indicados ao Oscar 2013, que foi divulgada na 
quinta-feira pela A cadem ia de Artes e Ciências C inem atográficas de Hollywood. O favorito, 
Lincoln, de Steven Spielberg, lidera a lista e disputa ao todo 12  categorias (entre artísticas e 
técnicas), incluindo m elhor film e, direção e ator para Daniel D ay-Lew is, ator coadjuvante para 
Tom m y Lee Jones, atriz coadjuvante para Sally Field e roteiro adaptado para Tony Kushner.

LEMBRA?

Show de Rafael Castro é eleito 
o melhor do ano no Guia Folha
Cantor venceu na categoria voto popular; na escolha do júri, cinco shows ficaram empatados
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cho que uma coisa 
bacana do show é a 
laturalidade. Rola 

uma 'desglamurização', uma 
quebra com as formalidades. 
Tudo se dá de uma forma mui
to natural, com o público par
ticipando, como se fosse uma 
celebração. O pessoal aprende 
as músicas, canta junto, tem 
uma identificação". É assim 
que o lençoense Rafael Castro, 
27 anos, cantor e compositor, 
descreve o show “Lembra?", 
eleito, em votação do Guia do 
jornal Folha de São Paulo, como 
o melhor de 2012, na categoria 
voto popular. Na categoria esco
lha do júri, ficaram empatados 
cinco shows: Guinga e Quinteto 
Villa-Lobos, Fernando Catatau e 
O Instrumental, Marcelo Came
lo (voz e violão), Titãs (aniver
sário de 30 anos) e Tulipa Ruiz.

A premiação do Guia elege 
toda ano os melhores em di
versas categorias, como dança, 
exposições, concertos e o lenço-

ense está entre os melhores da 
categoria show nacional.

A votação, dividida em 
duas partes, teve um grupo 
de jurados, formado por cin
co jornalistas com experiência 
no ramo cultural, que esco
lheram alguns artistas. Neste 
ano foram cinco os ganhado
res. Rafael Castro foi eleito 
entre os melhores através da 
internet. No site do melho
res do Guia, de 25.879 votos, 
Castro venceu com 4.731, ou 
seja, 18% das escolhas.

“A gente ficou sabendo (do 
resultado) no dia que a votação 
foi encerrada, porque acompa
nhamos de perto, fazendo pro
paganda entre os amigos, fãs. 
Foi uma alegria ver que a galera 
fez valer a votação", diz.

Sobre a repercussão da 
eleição, Rafael Castro afirma 
que isso pode ajudar a divul
gar mais seu trabalho. “Acho 
que em princípio o mais in
teressante desse tipo de pre- 
miação é a divulgação que ela 
traz. Quem acompanha o Guia

da Folha vai lá e ouve o som, 
procura ir nos shows e tudo 
mais. Isso também facilita a 
conversa com contratantes, 
coloca o artista numa posição 
mais favorável", avalia.

Castro, que vive atualmen
te em São Paulo por causa do 
trabalho, lançou no final do 
ano o CD “Lembra?", com 
o qual ganhou o prêmio do 
Guia Folha. O disco conta 
com 14 canções inéditas e 
com a participação de nomes 
como Pélico, Tulipa Ruiz, Leo 
Cavalcanti, Christian Camilo 
e Maurício Pereira.

Esse foi o primeiro álbum 
'físico' do cantor. Ele já tinha 
noves registros virtuais dis
ponibilizados livremente na 
internet. “Desde o começo, as 
músicas eram lançadas apenas 
na internet, então a relação com 
o público sempre foi mais a do 
esquema virtual. Tem gente 
do Brasil inteiro que acompa
nha pelo computador e ajuda 
nas divulgações. O pessoal é 
bastante engajado", diz Castro,

sobre a carreira e a premiação.
Ontem Rafael Castro se 

apresentaria no Estudio Emme. 
O lençoense deve passar nos 
próximos dias nos Sesc Pom- 
péia, Sesc Santos e Studio SP.

CONHEÇA A  LISTA DOS MELHORES 
SHOWS NACIONAIS DE 2012

=> Por votação popular
- Compositor e cantor Rafael Castro 
com o show do lançamento do disco 
"Lembra?"
=>Escolha dos jurados (empatados no 
1° lugar)
- O encontro entre o violonista carioca 
Guinga e o Quinteto Villa-Lobas, no 
disco Rasgando Seda, destaque no 
show ao vivo no Sesc Vila Mariana
- Marcelo Camelo com o show acústico, 
em formato voz e violão com temas
de seu cancioneiro solo e com o Los 
Hermanos
- Fernando Catatau apresentou 
projeto instrumental solo combinando 
influências brasileiras e de rock 
progressivo, além de vasta improvisação
- Titãs no show que celebrou 30 anos 
de carreira e contou com a participação 
dos ex-integrantes Arnaldo Antunes, 
Charles Gavin e Nando Reis
- Show de lançamento do segundo 
disco de Tulipa Ruiz, o Tudo Tanto

DESTAQUE -  Internautas elegeram Rafael Castro o melhor show do ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

EM FOCO - Lucas Ferreira 
já está nos holofotes. Na 
última terça-feira o lençoense 
participou do programa Super 
Útil da rede Band. O tema da 
entrevista foi jovens x sucesso 
profissional. O artista também 
apresentou alguns sucessos. 
Na quinta-feira Lucas Ferreira 
estampou a revista TI TI TI, 
falando sobre música, carreira 
e vida pessoal. Durante este 
mês, Lucas Ferreira ainda tem 
uma agenda lotada com a 
divulgação do novo trabalho: 
Casa Bacana.

P a r a b é n s  B o r e b í
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Mulher DIETA DO GENGIBRE
A  nutricionista Paula Castilho explica como perder peso com 

o chá de gengibre. Ingredientes: i  maçã cortada em quatro 
pedaços iguais, 2 paus de canela, 1 colher (chá) de gengibre 
ralado ou 1 fatia da raiz. Coloque todos os ingredientes na 
água e deixe ferver por dez minutos. Coe e sirva.
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Consultora de estilo ensina como 
arrumar uma mala para viagens rápidas
E dá dicas para você não se esquecer de nada

D a  R e d a ç ã o

Há quem prefira passar as festas 
e feriados de início de ano lon
ge da agitação das viagens e só 

deixar o conforto de casa depois que 
todo o trânsito volta ao normal. Se 
este é o seu caso, ou apenas vai apro
veitar o fim de semana para pegar 
mais uma corzinha na praia, fique 
atenta na sugestão de bagagem inte
ligente com a ajuda da consultora de 
imagem e estilo Flávia Quintella.

De acordo com a especialista, a 
escolha das peças precisa ser bem 
pensada, afinal, elas devem combi
nar uma com as outras. ”O ideal é 
levar roupas neutras e muitos aces
sórios”, indica Flávia.

Se a pessoa gosta de estampa, opte 
por ela em um shorts e vestidos, pois, 
segundo a consultora de estilo, 
terá mais possibilidades de 
variações de looks. Se 
você é adepta da ginás
tica, acrescente tênis 
e roupas específicas 
para atividade física.
Não esqueça do pi
jama, roupa íntima e 
nécessaire.

DIVERSIFICADA - Aposte em peças neutras 
e muitos acessórios para uma viagem rápida

SUGESTÃO PARA UMA MALA DE 
VIAGEM, SEGUNDO A ESPECIALISTA

- 2 biquínis + 2 saídas de praia 
- 1 chapéu + 1 par de 

chinelos de dedo 
- 2 shorts + 1 saia 

- 1 calça (se esfriar) + 4 blusinhas 
- 1 vestido + 1 casaco ou 

jaqueta leve 
- 1 rasteirinha + 1 sapatilha 

- Acessórios 
(anéis, brincos, colares e pulseiras)
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Joias exclusivas 
que misturam 
metais com 
materiais naturais
Conheça as biojoias, peças que 
misturam metais nobres com 
elementos da flora brasileira

O verão chegou e trouxe para a moda toda a alegria. 
Quem quer aproveitar a estação para embarcar nas 
tendências com uma pitada de inovação e sustenta- 

bilidade, pode apostar nas biojoias.
As biojoias são joias e semijoias que aliam o uso de 

metais nobres, como o ouro e a prata, com elementos da 
natureza. Também conhecidas por ecojoias, utilizam uma 
variedade enorme de matérias-primas naturais: sementes 
de todos os tipos, folhas de árvores, couro, escamas de 
peixe, algodão, capim dourado, pedras brasileiras e até 
mesmo pequenos animais, como escorpiões e aranhas. 
Tudo moldado com muito cuidado e capricho.

MANICURE
MASSOTERAPIA

ESTÉTICA

CABELEIREIRO M AQUIAGEM

Os cursos profissionalizantes 
da EFAC são uma alternativa  
para quem  quer entrar 
mais rápido no mercado de 
trabalho. O investim ento  
baixoe você pode conciliar 
trabalho e estudo com a 
m aior facilidade.

INSCRIÇÕES
www.escolaefac.com.br
3 2 6 4 .62 4 9

DEPILAÇÃO

F O R M A Ç A O  P R O F I S S I O N A L  D A  B E L E Z A

http://www.escolaefac.com.br


Televisão

INUSITADO

MUDANÇA
Dani Moreno, a Aisha de Salve Jorge, da Globo, precisou 
passar por uma transformação radical para viver a 
personagem na trama de Glória Perez. Em entrevista 
à revista Contigo, Dani contou que demorou para se 
acostumar com os cabelos mais curtos da personagem.

Público escolhe como Wanda vai 
apanhar de Morena novamente
No site da novela 
cinco golpes 
foram colocados 
em votação

Da Redação________

Eisso mesmo, o público vai 
poder opinar em uma das 
próximas cenas de Salve Jor

ge. Muita gente quer ver Morena 
(Nanda Costa) enfiar a mão em 
Wanda (Totia Meireles) mais uma 
vez, assim como já fez quando 
chegou na Turquia e descobriu 
as verdadeiras intenções da vilã.

E nos próximos capítulos a 
moradora do Alemão vai vol
tar a bater na cafetina. Só que 
dessa vez o público vai poder 
escolher como será essa surra 
e que golpe Morena usará para 
nocautear a vilã.

A votação está sendo pro
movida pelo site oficial da no
vela, na globo.com. São cinco

FOTO: DIVULGAÇÃO

TAPAS -  Globo abriu votação para que público escolha como será próxima surra em Wanda

tipos de golpes que estão na 
lista para o público escolher: 
cabeçada, chute, joelhada, soco

e telefone (tapa na orelha).
O resultado deve ser divul

gado na próxima semana, mas

de uma forma ou de outra o 
certo é que Wanda vai mesmo 
apanhar de novo da mocinha.

REALITY

Pedro Bial diz que não se 
relaciona com ex-BBBs
O apresentador 
comemora a volta 
de participantes de 
outras edições

FIQUE DE OLHO - Big
Brother Brasil 2013 começou 
na última semana

Da Redação________

Pedro Bial parece ter fi
cado feliz com a novi
dade reservada para o 

Big Brother Brasil 13. Em en
trevista à jornalista Patrícia 
Kogut, do jornal O Globo, o 
apresentador do reality show 
contou ter ficado comovido 
com o retorno dos ex-BBBs 
Fani, Eliéser, Natália, Ana- 
mara, Dhomini e Kléber 
Bambam ao programa.

”Achei bacana a volta 
deles. É uma prova de que 
algo ficou dos programas 
anteriores. Também gos-

IIIIII: DIVULGAÇÃO

tei de constatar que o BBB 
teve um impacto positivo 
na vida de todos eles, que 
progrediram. Maroca, por 
exemplo, levava uma vida 
miserável na periferia de 
Juazeiro. Agora, ganha a 
vida com eventos e é sócia 
de uma loja. Todo mundo 
está bem”, opinou.

Pedro Bial aproveitou a 
oportunidade para afirmar 
que não mantém contato 
com nenhum ex-participante 
da casa mais vigiada do país.

”Tenho um laço afetivo 
com muitos deles. Mas é 
só”, completou.

MATERNIDADE

Após ter bebê, Angélica voltou a gravar o Estrelas
A apresentadora retornou ao trabalho quase 
quatro meses depois de se mãe

Da Redação

Menos de quatro 
meses depois de 
dar à luz Eva, sua 

prim eira filha (e a terceira 
criança da família), Angé
lica volta ao trabalho. A 
apresentadora retorna à 
apresentação do programa

Estrelas, da Globo, e gravou 
uma matéria na sexta-feira 11 
em Paraty, no Rio de Janei
ro. A assessoria da loira não 
soube adiantar quem será o 
prim eiro entrevistado dela, 
após este período afastada, 
curtindo a nova herdeira.

Eva nasceu no dia 25 de 
setembro no Rio de Janeiro.

DE VOLTA
- Depois 

da licença- 
maternidade, 

Angélica voltará 
às telinhas aos 

sábados

Ela e os irmãos, Joaquim e 
Benício, são frutos do rela
cionamento de nove anos de 
Angélica e Luciano Huck

FOTO: DIVULGAÇÃO

TELONA

Seu Jorge pode interpretar 
Jimmy Hendrix no cinema
O cantor e ator vai voltar a morar no exterior

Da Redação

Seu Jorge já mostrou seu 
talento como ator e como 
cantor, mas vai voltar a 

morar no exterior para empres
tar seu talento às telonas. O 
objetivo do cantor de sucessos 
como ”Carolina” e ”Burguesi-

nha” é se dedicar mais à sua 
carreira de ator.

Como se não bastasse, ele 
poderá dar vida ao lendário 
guitarrista Jimi Hendrix, que 
m orreu no ano de 1970, nos 
cinemas. As informações são 
da coluna Olá, do jornal Ago
ra São Paulo.
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LADO A  LADO
Segunda-feira: Zé Maria pede Isabel 
em casamento. Catarina conta a 
Neusinha que foi convidada para se 
apresentar no mesmo evento bene
ficente que Isabel. Zenaide castiga 
Elias. Zé Maria arromba a porta da 
casa de Zenaide para libertar Elias.

Terça-feira: Jurema aconselha Isabel a 
procurar uma mãe-de-santo. Carlota 
diz a Constância que pediu ao padre 
Olegário uma vaga no internato para 
Elias. Teresa aconselha Sandra a se ca
sar com Teodoro. Madá entrega a Elias 
uma caixa de engraxate e o mapa de 
parte da cidade desenhado por Tião.

Quarta-feira: Constância diz a Laura 
que Elias é um menino pobre que 
ela ajuda a criar. Zé Maria sai em 
busca de Elias. Elias vaga pela rua à 
procura de Constância. Isabel, Afon
so e Laura colocam Constância con
tra a parede. Isabel diz a Jurema que 
ela vai dançar o melhor que pode no 
evento beneficente.

Quinta-feira: Isabel afirma a Jurema 
que humilhará Constância em pú
blico. Catarina revela a Neusinha 
que sabotará o palco para Isabel 
escorregar. Assunção insiste para 
Constância ir ao evento beneficen
te. Isabel exige que Catarina limpe o 
óleo que derramou no palco.

Sexta-feira: Isabel tenta se apro
ximar de Elias, mas ele a rejeita. 
Laura avisa à mãe que Elias foi 
encontrado. Zé Maria decide levar 
Elias para junto de Jurema e Afon
so. Constância chama Praxedes e 
denuncia Isabel. Esther rompe o 
noivado com Albertinho.

Sábado: Zé Maria deixa Elias com 
Jurema e sai à procura de Isabel. 
Luciano expulsa Neusinha do teatro. 
Zé Maria pede ajuda a Edgar para 
tirar Isabel da cadeia. Quequé des
cobre que Luciano é filho de Diva. 
Edgar comunica a Isabel que ela res
ponderá ao processo em liberdade.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira: Felipe revela para 
Roberta que Giocondo é amigo de 
Otávio. Ulisses coloca laxante na 
comida de Semíramis e Frô. Nieta 
fala para Dino que Nando estava 
traindo Roberta com Lucilene. Otá
vio diz o que Felipe deve fazer para 
conquistar Roberta.

Terça-feira: Roberta decide não assi
nar o contrato com Giocondo. Charlô 
pede para Nando permanecer no 
emprego. Juliana lembra do beijo 
que deu em Nando. Vânia afirma 
que Juliana está apaixonada por 
Nando. Roberta recepciona Charlô e 
amigas em sua casa.

Quarta-feira: Nando se enfurece com 
Felipe. Vânia pede para Juliana fazer 
alguma coisa para reverter a demis
são de Nando. Ulisses começa a rea
gir na luta depois de ver Zenon. Felipe 
tenta encontrar uma ex-namorada 
para sair. Juliana vai atrás de Nando e 
vê Otávio sair da casa de Nieta.

Quinta-feira: Todos vibram com a vi
tória de Ulisses e Carolina fica furiosa. 
Nando chega com Roberta para a co
memoração de Ulisses e todos ficam 
constrangidos. Vânia leva Felipe para 
casa. Juliana fica perturbada ao ver 
Nando com Roberta. Vânia se recusa a 
ficar com Felipe. Giocondo fala para Di- 
no que Nando é um agente de Otávio.

Sexta-feira: Nando aceita as desculpa 
de Juliana. Giocondo deixa Dino em dú
vida com suas insinuações sobre Nan- 
do. Carolina ouve Otávio dizer para Fe
lipe que Juliana tem um envolvimento 
com Nando. Vânia pede para Juliana 
ajudá-la a voltar a trabalhar na loja.

Sábado: Roberta repreende Dino. 
Nando confirma à namorada que foi 
Otávio quem mandou ele falar sobre 
a fábrica. Nieta sugere que Dino for
je as contas da Positano para obrigar 
Roberta a assinar contrato com Gio- 
condo. Roberta fica surpresa com o 
balanço que Dino lhe mostra.

SALVE JORGE
Segunda-feira: Morena e Jéssica che
gam à casa da delegada, mas são 
impedidas por Russo de subir. Pepeu e 
Drica ficam apreensivos ao ouvir Fatma 
falar com Berna sobre o dinheiro que 
eles pegaram. Irina avisa que Waleska 
trabalhará na rua depois de descobrir 
que ela enviou um bilhete para o Brasil.

Terça-feira: Helô consegue sair do 
carro incendiado. Pescoço inventa 
uma doença para não ir à delegacia. 
Sheila briga com Morena porque a 
amiga se recusa a lhe passar o tele
fone de Wanda. Amanda e Yolanda 
descobrem que Antônia está no flat 
de Carlos. Celso destrata Wanda.

Quarta-feira: Morena e Jéssica não 
conseguem se explicar para Helô 
porque são interrompidas por Ri
cardo. O policial federal conta que 
o vídeo de segurança que mostra 
o responsável pelo atentado foi en
contrado. Morena se abala com o 
desprezo de seus vizinhos.

Quinta-feira: Théo e Morena se bei
jam. Jéssica entra no hotel de Lívia e 
reconhece o local. Morena mente pa
ra Théo e afirma que não esteve em 
Copacabana. Morena afirma a Théo 
que não vai mais se separar dele. Jés- 
sica conta para Morena que encon
trou o hotel para onde foram levadas.

Sexta-feira: Morena confessa a Théo 
que esteve na boate e fala sobre a 
carta de Waleska. Ele fica desconfia
do e diz que vai até o local entregar 
a carta pessoalmente. Morena abor
da o assunto tráfico de pessoas sem 
dizer que foi vítima, mas Théo acre
dita que esse tipo de crime é lenda.

Sábado: Ayla vai embora com Zyah 
de seu noivado e Ekram vê os dois. 
Sarila recebe o noivo da enteada e fica 
satisfeita com o presente que recebe. 
Zyah leva Ayla para a casa de Cyla e 
Tartan. Lívia proíbe Wanda de fazer 
qualquer coisa contra Morena até o 
fim das investigações.



Sociedade

A criançada esbanja charme quando o assunto é 
fotografia. Veja também quem assoprou velinhas 

no começo do ano!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

SANT̂ LARA
/  Materiais Elétricos

Loja 1: Avenida Btasil, 583 - Centro | Fone: (14) 3263-1057 
Loja 2: Rod, Osny IVIatheus, Km 1121 Fone: (14) 326^7777

ENCONTRO
Willian e Duda 
no Balaio dos 
Sabores

a a a B O E E B

* Sistema Tintométripo
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciai^e

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais

R. Cel J . A. Martins. 1045 
F: 3263-2414 

R. 7 de Setem bro, 1227 
F: 3263-4888 

R. Lu iz Vaz Pinto. 619 
F: 3264-4000

e-mail: coresvivas@lpnet.com.br

Fone; ( 1 4 )  3 2 6 4 3 6 1 3  
Celular: 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  dc Novembro, 
0 6  - Centro

AV.9DEJULH0ESQUINAC0M13DEMAI0 
LENÇÓISPAULISTA -CENIRO, FONE; (1413264-8989

E m p r e e n d e d o r í s m o

e respeito ao ser humano 
caminhando juntos

Grupo Lwart
www.grupolwart.com.br

G R U P O

LWART

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
http://www.grupolwart.com.br
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

G AÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0 8 0 0  7 7  21 2 9 5

A galera curtiu momentos agradáveis no Balaio 
dos Sabores e na Pizzaria Hábil. Confira!
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Luis H enrique e Ana Paula na Pizzaria Háb Paula, Sara e M a rc io  na Pizzaria Há

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

José  Tomaz, com em orando  seu an ive rsá rio  ao 
lado da esposa Eliza e fa m ilia re s Q ue jin ho ,M árc ia , Lucas e V itó ria  na Pizzaria Hábil

ROMANCE
Rose e Lourival 
na Pizzaria Hábil

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Exames 
Laboratoriais 
e Hormonais
Convênios e Particulares

ãs áfíSO

H e m o l a b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

/?í/o Geraldo Pereira de Barras, 331 
(14) 3263 2324 - Lençóis Paulista

Qualidade do básico ou luxo

VISITE NOSSO SHOWROOM
Rua XV de Novembro, 822 - Centro 
Lençóis Paulista - Fone: 3263-4303

m ó ve is  para  e s c ritó r io

http://www.rogete.com.br


C o l u n a  d a

a r i a  N i l z a
fa to s  & pessoas

í
PENSE NISSO
"Nada acontece 
duas vezes da 
mesma forma".

Fale com  a  g en te
m niizab ro i lo@ yahoo .com .b r

fo tog ra f ia@ jo rna loeco .com .br

Novas dependências
A Mega Byte de Lençóis 

Paulista inaugurou no dia 3 
de janeiro as novas instala
ções de sua loja, à rua XV de 
Novembro, n ° 351, e está ofe
recendo serviços de primeira 
qualidade em computadores, 
impressoras e todo tipo de 
material tecnológico. Além 
desses serviços, oferece op
ções de compras de apare
lhos fotográficos, som, GPS, 
computadores, entre outros. 
Sucesso aos empreendedores 
que vêm enriquecer mais ain
da o comércio da cidade em 
matéria de tecnologia.

Rumo a Gramado
Flagramos a saída de grupo 

de Lençóis Paulista para o Rio 
Grande do Sul, precisamente 
a Gramado, em 7 de janeiro, 
para passar as férias com bons 
vinhos e queijos, além de co
nhecer uma das cidades mais 
bonitas do Brasil. Gramado é 
famosa pelo Festival de Ci
nema Brasileiro e Latino, que 
acontece todos os anos des
de 1973, enquadrado entre os 
principais eventos culturais do 
País e cujo prêmio é o conheci
do troféu "Kikito". Ainda no ro
teiro do grupo, Curitiba e Bento 
Gonçalves. Trouxe lembranças 
do antigo grupo de Dona As
sunta, Margarida e Teresinha 
Aiello, Nina e Terezinha Zillo, 
Ivanize Orsi Moreto, Nilza de 
Oliveira Brollo, Manuel Lopes, 
Dona Nega, entre dezenas de 
outros, alguns já falecidos, mas 
que tanta alegria trouxeram a 
seus amigos, contagiando a 
todos que se aproximavam 
com sua nobreza de caráter e 
amizade verdadeira. Saudade!

Educação da região em pauta
Nosso giro pela região nos 

levou até ao professor Louri-

1- Dilce Brollo e Luiza Adélia Martins; 
2- Tereza, Ruth, Marilda e as colegas de viagem

val Reis Blanco, atual diretor 
de Educação de Areiópolis, 
na gestão de Amarildo Gar
cia Fernandes. Lourival tem 
larga experiência como edu
cador, em escolas públicas e 
particulares, e já coordenou 
a pasta no outro mandato de 
de Amarildo, e se aposentou 
como Diretor do Colégio Rio 
Branco de São Paulo.

C ú m p l i c e
: / A

Liquidação
Total
M O D A  Festa

3264-7687 | 3263-4495
R. Cel Joaquim A. Martins 
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O ECO

N
Negócios S/A

NEGÓCIOS
aBasic mostra que é 
possível estar bem usando 
moda básica

IMÓVEL
Aluguel está 7,8% 
mais caro em janeiro

NQ0
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Na contramãooòáno passado, medida pode beneficiar mercado dos veícul 
semi-novos; concessionárias ainda têm veículos com preço antigo CE)
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O ECO

N
Negócios FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

NOVIDADE
Inaugurada há três m eses, a loja 

aBasic -  o básico da moda, fica na rua 
Coronel Joaquim A nselm o Martins, 714  

-  Centro. Telefone (14) 3264 -  8769.
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INOVAÇAO
aBasic traz a 

proposta do básico 
com um olhar 
moderno; loja fica no / |  
Centro de Lençóis '

aBasic traz para Lençóis Paulista novo estilo para roupas básicas; variedade em cores da estação, 
modelagens diferenciadas e tecidos tecnológicos, como as camisetas e blusinhas feitas de garrafas pets

Complemente 
o visual com 
um acessório

Na aBasic o cliente pode sair da 
loja com um novo visual completo. 
Além das roupas é possível escolher 
acessórios que vão de bolsa, cintos, 
bonés, brincos e pulseiras. "O aces
sório pode ser um complemento 
para o básico. Trazemos sempre o 
que há de mais moderno no ramo e 
na estação para que os clientes pos
sam usar um básico com estilo", diz 
Rosangela.

Para o público feminino é pos
sível encontrar os maxi colares, 
tendência da estação, assim como 
cintos de diversas cores. "Para os 
homens temos bonés. Todas as pe
ças ajudam a mudar o visual e criar 
um look atual", finaliza.

Da Redação

Calça jeans e blusinha ou camiseta 
básica. O estilo parece simples, 
mas não é. A moda básica com

bina bem  com qualquer pessoa, em 
qualquer lugar, seja na hora de ir ao 
trabalho, de sair a tarde com os amigos 
ou até mesmo para passear no final de 
semana. E para quem pensa que a dife
rença na roupa básica está só nas cores, 
se engana. A modelagem e diversidade 
de tecidos completam o estilo.

E foi pensando em oferecer essa di
versidade do básico, que no final de ou
tubro, Lençóis Paulista ganhou a aBasic 
-  o básico da moda, que veio inovar o 
mercado com um visual diferente.

"A prim eira preocupação em abrir 
a loja foi oferecer um espaço amplo, 
moderno, com um visual diferente para 
o público de Lençóis e região", explica 
Rosangela dos Santos Lima, proprie
tária. "Outra prioridade era trabalhar 
com marcas de qualidade e tradição, 
como a Malwee, jeans Sawary e com ex

clusividade o jeans Oppnus".
Com nom es já tradicionais e com o 

conhecim ento da proprietária  no ramo 
de moda, aBasic atende ao público 
m asculino e fem inino do tam anho P  ao 
EGG, com blusinhas, calças, shorts, 
além de acessórios. "É um a m oda para 
ser usada por qualquer pessoa, pois 
ela valoriza o estilo de quem  usa. A 
m oda do básico dá um 'u p ' nos estilos 
m oderno, criativo, rom ântico ou clás
sico", ressalta.

Com a coleção Verão 2013, os clien

tes podem encontrar na aBasic as cores 
em alta da estação, como amarelo, azul e 
tons avermelhados, como também as co
res tradicionais como o branco e o preto.

Além de variedade na compra, o 
cliente pode escolher também as con
dições de pagamento. A loja oferece as 
opções de crediário próprio, com pré- 
-aprovação, cartões de crédito ou débi
to, cheque ou pagamento à vista, que 
tem  10% de desconto. Conheça a loja 
aBasic -  o básico da moda, que fica no 
Centro de Lençóis Paulista.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Classificados

VERONA 1.8, ano 92, cor 
cinza metálico, álcool, ar rodas 
de liga leve, banco regulável, 
ótimo estado, R$ 6.500,00. 
Tratar (14) 9624-2205/ 
3264-5195

FIAT UNO MILLE ELX, ano
1996, motor ok, pintura nova, 
doc ok , com som entrada 
usb,R$ 7.900,00. Tratar (14) 
9714-4352.

PAMPA 1.6, ano 85,
4x4, 3 lugares, álcool, R$ 
5.500,00, 1 Escort 1.6, ano 
89, R$ 4.800,00. Tratar fone: 
9791-1109

PAMPA 1.8, ano 90, álcool, 
doc. ok, 4 pneus novos. Tratar 
(14) 8168-1905 Nilson.

VENDO GOLF 1.6, 2008, 
prata, abs e air bag. Tratar: 
3264.7371 (comercial)

GOL G3, ano 2000, cor verde, 
completo com som, rodas e 
alarme, R$ 12.500,00. Tratar 
(14) 9600-8829.

GOL 1.8, ano 89, álcool, R$ 
5.700,00. Tratar (14) 8121- 
2301/ 9733-4222.

PALIO EDX 1.0, ano 96, 4
portas. Tratar (14) 9772-7536.

GOL G3, ano 2000, vidros 
elétricos, ar condicionado + 
som, R$ 12 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

CORSA WAGON, ano 98, cor
prata, Completo. Tratar (14) 
3264-1205/ 9793-4406.

ECO SPORT XLS, ano
2004, cor prata,completa,
R$ 24.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

BELINA, ano 82/83, cor azul, 
R$ 2 mil. Tratar (14) 3264- 
1278/ 9620-5229/ 8205-0766 
-  Laercio.

GOL G4, 1.0, ano 2011, preto, 
2 portas, com trava elétrica e 
som, 18 mil Km, R$ 2.800,00 
+ 39 parcelas de R$ 647,00 ou 
R$ 18 mil a vista. Tratar (14) 
3264-6900 /  8134-5097.

VECTRA GLS, ano 97, gaso
lina, cor prata, trava, alarme 
e banco de couro, ótimo, 
partic. Tratar (14) 8172-1105/ 
9819-0616.

STILO, 1.8 flex, ano 2007, 
cor grafite, completo, 66 
mil km, todas as revisões 
na concessionária, 4 pneus 
novos, R$ 23.800,00. Tratar 
(14) 9853-2434 -  Tiago.

DIPLOMATA, ano 89, 4
portas, motor 6 CC, cor azul 
metálico, com rodas aro 17, 
completo, estofamento novo, 
excelente estado, troco por 
moto. Tratar (14) 9693-1478.

CORSA W IND , ano 98/99, 
cor prata, gasolina, 4 portas, 
vendo ou troco por carro maior 
valor. Tratar (14) 3263-3727/ 
9743-1187.

PARATI, ano 91, cor branca, 
excelente estado, rodas de 
ferro, doc. ok, R$ 8.200,00, 
troco por Parati 97/98, R: 
Siqueira Campos, 141, V. Con
tente. Tratar (14) 9778-2485.

GOL G3, 1.0, ano 01, cor 
prata, 2 portas com rabicho 
e pneus novos, R$8.500,00 
+ 12X R$440,00. aceito 
moto ou terreno como parte 
do pagamento. Tratar (14) 
9797-5221.

FUSCA 1.300, ano 84, cor
azul, gasolina, pintura nova, 
com bancos de gol. Tratar (14) 
3263-7025.

CHEVETT, ano 86, álcool, 3° 
dono, R$ 3.500,00. Tratar (14) 
9624-6668

NOVO CORSA HATCH 1.4,
ano 2010, completo -  ar+ 
acessório, baixa km vendo ou 
troco por terreno no Jardim 
Maria Luiza IV ou Sta Terezi- 
nha. Tratar (14) 9710-6601 e 
(14) 9179-4462.

SAVEIRO G3 1.8, ano 2001, 
cor prata, vidro, trava, alarme, 
capota, s/ direção, quitada. 
Tratar (14) 9604-5591 -  Neto.

SAVEIRO MI 1.6, ano 2001, 
cor branca, direção e trio 
elétrico, álcool. Tratar (14) 
9612-6947.

SAVEIRO 1.6, ano 90, cor
azul, troco por moto. Tratar 
(14) 3264-1261 e 9183-1043.

FIORINO BAÚ, ano 96, ótimo 
estado. Tratar (14) 8139-9836/ 
9714-4895.

GOL 1.6, ano 99, cinza, 4 
portas, gas, com direção 
hidráulica, alarme, trava, som 
e rabicho, troco por carro de 
maior valor. Tratar (14) 3263
4202 e 8143-0321.

ZAFIRA ELEGANCE 2.0,
ano 06, flex, prata, completa, 
câmbio manual, 4 pneus 
novos, revisada. Tratar (14) 
9822-4209.

CORSA CLASSIC, ano 2005, 
cor azul marinho, básico com 
trava elétrica, R$ 13.500,00. 
Tratar (14) 9711-8519.

CORSA SUPER 1.0, ano
97, cor preto, 4 portas, com 
opcionais, R$ 10.900,00. Tratar 
(14) 9772-7536.

GOL 1.0 SPECIAL, ano 2002, 
álcool, excelente estado,
R$ 11.900,00. Tratar (14) 
9772-7536.

GOL SPECIAL, ano 2004, 
cor preto, com rodas, trava e 
som, R$ 13.900,00. Tratar (14) 
9630-1560.

PALIO, ano 2010, cor preto, 
flex, completo. Tratar (14) 
8108-5533/ 3264-8051.

MONTANA, ano 2004, cor 
vermelha, completa, R$ 18 
mil. Tratar (14) 9711-8519.

CLASSIC, ano 2010 flex , 
cor prata. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 SHOP CARS 
VEÍCULOS.

MONTANA CONQ 1.4,
flex, ano 2009, cor preta, 
completa + rd. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 SHOP
CARS VEICULOS

SANTANA, ano 2001, cor
prata, completo, R$ 12.500,00. 
Tratar (14) 9711-8519.

FIESTA HATCH 1.0, ano
2008, cor prata, flex. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960

FIESTA, ano 2011, 1.6, cor 
prata, riviera, completo. Tratar

VECTRA GTX, ano 2008, cor
SHOP CARS VEICULOS (14) 3264-3644/9610-5960 

SHOP CARS VEICULOS
bordo, completo, R$ 36 mil. 
Tratar (14) 9711-8519. FORD KA, ano 1999, cor 

prata, gasolina. Tratar (14) CITROEN C3 EXCLUSI-

FOX, ano 2005, 4 portas, vidro 
elétrico. Vendo ou troco por 
carro de maior valor. Tratar 
(14) 9771-7469.

3264-3644/9610-5960 SHOP 
CARS VEICULOS

VE, ano 2006, cor cinza, 
flex, completo + banco de 
couro+airbag+rd, 1.6,

CROSS FOX, ano 2010, 1.6, 
cor preto, completo. Tratar (14)

completo. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 SHOP CARS 
VEICULOS

3264-3644/9610-5960 SHOP
FOX CIT, flex, ano 07, preto, 
3 portas, com 70 mil Km, em 
perfeito estado, de R$20 mil 
para R$19 mil, único dono. 
Tratar (14) 9701-1896 com 
João.

CARS VEICULOS
COURIER 1.6, ano

FOX 2008, cor preto, 4p, flex, 
ve +te +al , 48x sem entrada. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 SHOP CARS VEICULOS

2000/ 2001, protetor de 
caçamba, lona marítima, som 
mp3 vendo ou troco por moto 
Honda. Fones: 3264 4345 /  
97913286.

ECOESPORT, ano 08, com
pleta, vermelha, impecável, R$ 
34 mil. Tratar (14) 9701-1896 
com João.

PALIO WEEKEND, ano 2010, 
cor verde, 1.4, completa. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
SHOP CARS VEICULOS

PICK-UP CORSA GL, 1.6, 
ano 97, com DH, trava, 
alarme, protetor de caçamba 
e lona marítima. Tratar 
com Alexandre (14) 9702- 
8080/3263-1168.FORD KA, ano 2012, cor ECO SPORT XLT FREES-

branco, flex dh com 15.000 
km 48x sem entrada. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
SHOP CARS VEICULOS

TYLE, ano 2009, cor preta, 
completa. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 SHOP CARS 
VEICULOS

QUER VENDER SEU CAR
RO? Ligue para Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

ROYALE, ano 96, 4 portas, 
com ar condicionado, DH, 
trava, pneus novos, doc ok, R$ 
11 mil. Tratar (14) 9794-5805.

SAVEIRO ANO 01, álcool 
original, em perfeito estado. 
Tratar (14) 9719-0484.

ASTRA, ano 2008, cor preto, 
completo + piloto automático, 
R$ 27 mil. Tratar (14) 9773
4120.

MONTANA 1.8, flex, ano 
2004, completa -  ar, excelente 
estado, R$ 4.800,00 de entra
da + financiamento. Tratar (14) 
9630-1560.

GOL POWER 1.6, ano 2003, 
cor prata, completo, quitado. 
Tratar (14) 3263-2824/ 
9748-8765.

ASTRA 2.0, 16, ano 01, cor 
azul, completo, motor zero Km, 
troco por carro de menor valor. 
Tratar (14) 9774-4122.

ESCORT GL 1.6, ano 95, cor
cinza, gasolina, R$ 8.900,00, 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

AUTO MECÂNICA ■ AUTO PEÇAS • RETÍFICA DE MOTORES
Fone: 3263-1535 
Fax:3264-3961m A L À G I

Retifica e montagem de motores | Auto peças 
Serviços de manutenção mecânica | Serviços de usinagem

Rua Prudente de Moraes, 206 - Vila Éden - Lençóis Paulista

M O D ELO A N O C O R O P C IO N A IS
ASTR A  HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COM PLETO
ASTR A  SEDAN 1.8 2004 A ZU L COM PLETO
CELTA LIFE 4P 2010 PRATA BÁSICO
CELTA LIFE 4P 2009 PRETO ÚNICO DONO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
CLASSIC SPIRIT 2009 PRETO COM PLETO
CORSA CLASSIC 2003 PRATA BÁSICO
CORSA SEDAN 2003 PRATA rviODELO NOVOn̂ RAVA/ALAraviE/RODA
S-10 2.5 CAB DUPLA D L X 4x 4 1999 A ZU L COM PLETO
VEC TR A  ELITE 2.0 2010 PRETO COM PLETO
F-250 3 .9 X T L 4 x 4 2011 PRATA COMPLETO + CD PLAYER+4 PNEUS NOVOS
ESCO RT 1.8 1993 VINHO
G OLF G L 2.0 2003 PRETO COM PLETO
G OLF 1.6 2008 PRETO COM PLETO
SPACEFOX 1.6 ROUTE 2010 PRATA COM PLETO
PARAT11.6 SURF 2009 PRETO COM PLETA/ RODAS
SAVEIRO 1.6 G 4 2009 BRANCA
PALIO F IR E 1 .0  4P 2008 PRETO RODAS
UNO 1.0 EN O NO M Y FLEX 4P 2012 PRETO ÚNICO DONO
STRADA A D V E N T U R E 1.8 CE 2009 PRATA COM PLETO  + CD PLAYER
HILUX 3.0 SRV 4x4 CAB DUPLA 2008 PRETO C O M PLETO  + AUTOM ÁTICO
XSA R A  PICASSO G L X 1.6 16V 2010 PRATA COM PLETO

v e í c u l o s  e m  p r o m o ç ã o
M O D E LO A N O C O R O P C IO N A IS

LOGUSGLI1.8 1995 PRATA ENTR. R$ 2.500,00 * 36X R$ 350,00

ESCORT GL11.6 1995 BEGE ENTR.R$ 3.500,00 -h 24X R$ 400,00

ESCORT L I .8 1993 VINHO ENTR. R$ 2.500,00 + 36X R$ 350,00

TITAN150 SPORT 2008 CINZA ENTR.R$ 2.800,00 -h 24X R$ 300,00

BROS 150 ES 2008 PRETA ENTR. R$ 2.500,00 + 24X R$ 300,00

Financiamentos
F IN A C IA M E N TO S  V E ÍC U LO S  CO M  EX C E LE N TE S  TAXAS - FAÇA NOS UM A VIS ITA

Fones: 3264-3033 - 9668-3033 
9625-3033 - 9655-3033

Av. Papa João Paulo II 
(ao lado do Auto Posto Leão)



Classificados

Veãculos
(14) 3264-1000 

9614-3191

UNO S 1.3 1986,
ÁLCOOL, APENAS

R$ 4 .900,00
ASTRA HATCH ADV 

2011, CINZA, COMPLETO
R$ 33.900,00

FACILITAMOS SUA 
ENTRADA NO CARTÃO 

DE CRÉDITO EM ATÉ

24 MESES
RUA OSVALDO CICCONE, 95, ESQUINA COM LÚCIO DE OLIVEIRA LIMA, NOVO ACESSO PARA CECAP (PRÓXIMO AO BJ)

w w w . e v i d e n c e m u l t i m a r c a s . c o m . b r

PARATI G4, 1.6, ano 08, 
branca, flex, com ar condicio
nado e direção hidráulica, R$
25.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G4 POWER 1.6, ano
09, branco, flex, completo, R$
25.900.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G4, 1.0, 4 portas, ano 
09, branco, flex, básico, R$ 22 
mil. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

GOL 1.0 PLUS, 1.6, ano 98, 
branco, gas, rodas liga leve/ 
trava/ alarme, R$ 11.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

KADET GL, ano 95, vinho, 
gas, rodas liga leve/ trava, 
alarme, R$ 8.500,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000.

S-10, 2.4, cabine simples, 
ano 09, branca, flex, direção 
hidráulica e ar condicionado, 
R$ 34.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL 1.0, ano 99, cor branco,
2 portas. Tratar Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

GOL, 1.0, ano 06, 4 portas, 
preto. Tratar Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

ASTRA ADVENTURE, 2.0, 
ano 08, prata, flex (completo), 
R$ 28.500,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

MERIVA, ano 2007, cor bran
ca, completa, R$ 25.500,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000 e (14) 9752-5516.

PICASSO, ano 2003, cor 
preta, muito nova, R$21 mil. . 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000 e (14) 9752-5516.

VECTRA GTX, ano 2011, cor 
cinza, automático, R$ 45 mil. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000 e (14) 9752-5516

PALIO WEEKEND 1.5, cinza, 
gasolina, de R$-10.9000 por 
R$-9.990,00 á vista. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000 e (14) 9752-5516

PALIO EDX 1.0 4P, cinza, 
gasolina, de R$-1 1.900,00 por 
R$-10.900,00 á vista. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000 e (14) 9752-5516

ESCORT 1.8 MOTOR AP ,
cinza, gasolina, por apenas 
R$-8.900,00 á vista. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000 e (14) 9752-5516

MONZA , SL/E, 2.0, ano 91, 
cor vinho, 2 portas, em ótimo 
estado. Tratar (14) 3263-4006 
e 8170-3814.

GOL ANO 93, cinza, CHT. 
Tratar (14)8126-2768 e 9666
6300 com Alexandre.

PALIO ANO 97, azul 
metálico, 4 portas, c/ trava e 
vidro elétrico e alarme. Tratar 
(14)3264-6737.

Vagas para O Sesi
(todos os horários)

Excursões e 
viagens em geral

Transporte Escolar

9785-8074
8105-4343/3264-6943

S10, ano 97, cor cinza, gaso
lina, completa, cabine dupla. 
Tratar Manancial Veículos 
(14) 3264-5781.

ASTRA SEDAN ADVAN-
TAGE, ano 2001, cinza, 
completo, segundo dono, 4 
pneus zero, estepe nunca 
rodou. Manancial Veículos 
(14) 3264-5781.

STRADA 1.4 FLEX, cabine 
simples, cor branca, ano 
2008. Manancial Veículos 
(14) 3264-5781.

UNO MILLE FIRE FLEX, ano
2006, 4 portas, cor branco, 
com som, trava e alarme, 
único dono, 5 pneus zero. 
Manancial Veículos (14) 
3264-5781.

CARTA DE CRÉDITO
no valor de R$ 19.990,00, 
entrada de R$ 7.630,00 + 59 
x de R$ 310,80 para compra 
de veículos semi-novos e 
usados. Tratar com Ariane 
Maciel (014) 9727-3700.

FORD FUSION SLE, 2.5,
16V, ano 2010, cor prata, 
automático. Tratar (14) 3263- 
1168/7834-0503.

PRISMA MAXX , 1.4, ano 
09, prata, flex, com ar condi
cionado e direção hidráulica, 
R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

UNO MILLE EP, ano 96,
gas, vermelho metálico, 4 
portas, com vidro elétrico, R$
6.500,00. Tratar (14) 3263- 
5860e 9702-5011.

KADET, ano 96, cor branco, 
com som e rodas de liga leve, 
R$ 8 mil. Tratar (14) 9710- 
6121/ 9115-5295/ 3263-4844.

KADET, ano 95, cor cinza, 
com vidro, trava e alarme, 
documentação 2012 ok, R$ 9 
mil. Tratar (14) 3264-5892 e 
9602-7386.

ASTRA HATCH GSI 2.0, ga
solina, Preto, 2004, completo, 
4 portas. Tratar Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

COMPRE SEU CARRO 
ZERO na Manancial Veículos, 
todas as marcas e modelos. 
Tratar Manancial Veículos 
(14) 3264-5781.

VOYAGE ANO 91, 1.8, 
motor AP, cor prata, a álcool 
original. Tratar Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

UNO MILLE, ano 2006,cor 
branco, 2 portas. Tratar 
Manancial Veículos (14) 
3264-5781.

IDEA ELX 1.4, flex, ano 
2006, único dono, completa. 
Manancial Veículos (14) 
3264-5781.

ECO SPORT KLS 1.6, flex, 
ano 2008, segundo dono, 
completa. Manancial Veícu
los (14) 3264-5781.

CORSA WAGON, ano 99,
cor prata, único dono, com 
rodo, trava, som e baixa km. 
Tratar Manancial Veículos 
(14) 3264-5781.

GOL 1.0, ano 97, cor 
prata, gasolina,vidros 
elétrico+som+farol milha,
R$ 10 mil, 1 Gol, ano 2001, 
oferta, R$ 11.500,00. Ambos 
em ótimo estado. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348

COMPRO CORSA de 97 A
2001. Tratar (14) 9703-1919

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - F INANCIA

F IN A N C IA M EN TO  C l ENTRADA  
C O M  A  M E N O R  P A R C E L A  

D O  M E R C A D O  
G R Á T IS  2 CA PA CETES

Rua Cel. Joaquim Gabriel, 739 - Lençóis Pta. - F.: 3264-4345

MOTO DE TRILHA , ano
2012, 250cc, R$ 6.000,00. 
Tratar (14) 32634142/ 
81466120.

TITAN 150, ano 09, com 
partida elétrica e freio a dis
co, 10 mil Km, novíssima, 
Apenas R$ 4.900,00(modelo 
novo). Tratar (14)9710-6601 
e (14) 9179-4462.

SUZUKY YES 125CC, ano
2006,cor preta, vendo ou 
troco por moto de maior 
cilindrada. Tratar (14) 9814- 
6084/ 3263-6084.

CB 300, cor vermelha, com 
7 mil Km, R$ 10.500,00, 
quitada. Tratar (14) 8135
6096.

FAZER 250, ano 06, cor 
cinza chumbo, quitada, R$ 6 
mil. Tratar (14) 9601-0006.

HORNET, ano 2009, 
freios ABS, 9 mil km, 27 
mil. Tratar (14) 3264-3133/ 
9722-1036.

CB 400, ano 82, cor verme
lha, ótimo estado. Tratar 
(14) 9726-9011.

BROS, ano 2009 comparti- 
da elétrica, injeção eletrôni
ca, 2 pneus novos e 14 mil 
km, R$ 6.700,00. Tratar (14) 
3264-1104/ 9817-6160.

HONDA BIZ KS, ano
08/09, cor vinho, 10 mil 
km, única dona. Tratar (14) 
9724-4325.

DAFRA RIVA 150, 0 km,
R$ 6.200,00 e Next 250 0 
km, R$ 10.600,00 e toda 
linha Dafra você encontra 
no Vilas Moto Peças, Rua 
Antonio Paccola, 20, fone 
(14) 3263-5436.

HONDA BIZ KS, ano 2008, 
cor preta, 18 mil km, R$
3.500.00. Tratar (14) 9115- 
5295/ 9674-5783.

GOL SPECIAL, ano 2005, 
cor branca, com som, 4 
pneus novos, 81 mil km, R$
13.800.00. Tratar (14) 9710- 
6121/ 9115-5295.

HONDA BIZ ES 125, ano
2008, cor cinza, com 8200 
km. Tratar (14) 9719 3850/ 
3264 2210.

HONDA BIZ, ano 2009, cor 
prata, bem conservada. Tra
tar R: Antonio Esperandio 
Ferrari, 470.

HONDA BIZ, ano 2009, cor 
prata. Tratar (14) 3263-0816 
e (14) 9684-0644.

HONDA XLX 350R, ano 87,
documentação Ok, motor 
revisado, não aceito troca, 
R$ 3.800,00. Tratar com 
Andrade (14) 9683-6437 
ou www.regionaltodaraca. 
blogspot.com

CB 450, ano 86, vermelha, 
em ótimo estado. Tratar (14) 
3263-0787 e 9627-8924.

DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, 
doc ok, somente R$ 2 mil. 
Tratar no Vilas M oto Peças, 
Rua Antonio Paccola, 20, 
fone (14) 3263-5436.

BIZ 125, Flex, 2013 - Fan 
125 KS 2013 - Fan 150 Flex 
2013 - Titan 150 EX Flex 
2013 - Lead 110 2013 - CB 
300R, 2013 - XRE 300,
2013 e Bros 150 Flex 2013. 
Pagan Motos, Fone (14) 
3264 4345.

CAPACETE EBF OU LI
BERTY aberto ou fechado,
$ 60,00 só na Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

FINANCIAMENTO de
moto honda okm com 
entrada com a menor parce
la do mercado. ''Grátis 02 
capacetes'' Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

SUZUKI YES ano 08,
preta. Tratar (14) 8147- 
5631/8148-7759.

CB 500, ano 99, cor roxa, 
super conservada, 1 CB 
Custon 84, raridade. Tratar 
(14) 9113-5110 e 9126
9406.

VILAS MOTO PEÇAS
-  Oficina especializada, pin
turas especiais, acessórios, 
pacotes de revisão multi- 
marcas, personalização em 
led. Rua Antonio Paccola, 
20, Fone (14) 3263-5436.

COMPRO MOTO HONDA
semi nova ou troco por 
moto 0km, pagan motos 
Tratar (14) 3264 4345.

VENDO FILHOTE DE 
POODLE TOY, fêmea,
R$ 230,00, 48 dias, com 
a 1°dose de remédio, 
vermifugada. Tratar (14) 
9837-0425.

VENDO LINDOS 
FILHOTES DE COKER.
Tratar (14) 3263-4133 e 
(14) 8151-1770.

VENDE-SE LINDAS 
FILHOTES de Lhasa 
Hapso (2 fêmeas puras),
R$ 800,00 cada. Tratar (14) 
9766-7986.

CPU DUAL CORE, 1 Gb
de memória, Hd 160 Gb, 
gravador Cd/Dvd, PcTv, 
leitor de cartões + teclado 
e mouse. Valor a combi
nar. Tratar (14) 32645245/ 
81260272.

FORMATE SEU 
COMPUTADOR, e faça 
manutenção de sua rede 
por um preço imperdível. 
Tratar (14) 9712-5207 com
Luan.

INFORMÁTICA -  Hard 
Manutenção em compu
tadores e impressoras, 
recarga de cartuchos e 
tonners, (micros usados 
com garantia) Compu
tadores usados com 
garantia a partir de R$ 
300,00 e impressoras com 
cartuchos com ótimos 
preços. Pague com todos 
os cartões, Acilpa e Ser
vidores Públicos. R: Pará, 
10 JD Cruzeiro Fone (14) 
3263-3052, 9793-3134 e 
9106-9965.

TECNICO EM INFOR
MÁTICA c/ experiência 
em manutenção, remoção 
de vírus, redes com fio 
e wirelles, formatação 
a partir de R$ 30,00.
Tratar (14) 8155-5747 com 
Arthur.

HOUSE INFORMÁTICA
-  Formatação de compu
tadores completa e rápida 
por R$ 40,00. Tratar (14) 
9712-5207 /  3263-1778 
com Luan.

http://www.evidencemultimarcas.com.br
http://www.regionaltodaraca


Classificados

PROCURO EMPREGO de
cuidadora de idosos. Tratar 
(14) 3263-7181/ 9806-0836/ 
8173-3839 com Eliane.

PRECISO DE MOTO- 
-TAXISTA . Tratar (14) 
9695-2612 com Valdir.

PRESTO SERVIÇO de do
méstica, lavo, passo, cuido 
de idosos e de crianças 
(tenho experiência). Tratar 
(14) 9718-4518 ou recado 
8808-8766/9183-9459. 
(procuro urgente).

AUMENTE SUA RENDA
de R$ 500,00 à R$ 2 mil 
sem sair de casa. Tratar (14) 
9852-0685 e 9833-4700 ou 
venha nos fazer uma visita 
na R: Pedro Natálio Loren- 
zetti, 106 sala 106 A.

FAZEMOS A  LAVAGEM DE:
Carpetes, Bancos e Teto do seu 
carro! Ligue já e confira - Fone: 
3264-5653 ou 9783-3200.

TRANSPORTE ESCOLAR,
temos vagas para O Elisa, 
Esperança, Lina, Sesi, todos 
os horários. Tratar (14) 3264- 
6943/ 9785-8074 com Márcio.

CONSTRUTOR DE RESI
DÊNCIAS, com material 
e mão de obra completa, 
construção de referência na 
Rua Deise Paccola Capoani, 
ao lado do n° 594, JD. Maria 
Luiza IV. Tratar (14) 9659-0575.

SERRALHERIA PAULISTA
-  R: Francisco Radicchi,
427 -  Jd. Humaita. Tratar (14) 
9805-7346/ 9840-6876 Daniel 
ou Alessandro.

DOGWALKER, não deixe 
seu cachorro estressado, eu 
passeio com ele! Serviço 
especializado. Tratar (14) 
8121-9398 Carla.

SERVIÇOS DE LIMPEZA 
DE TERRENOS, chácaras e 
sítios com ferramentas profis
sionais, capinação e aplicação 
de mata mato. Tratar com 
Manoel (14) 9632-4068.

ADVOGADO, parceria 
com imobiliária. Tratar (14) 
9772-7315.

TÉCNICA EM ENFERMA
GEM free-lance, com treina
mento em primeiros socorros, 
habilitação B, comunicativa e 
ética. Oferece-se para cuidar 
de idosos ou crianças no 
período noturno as segundas, 
terças, quintas e sábado. 
Tratar (14) 9826-8108.

RODRIGO PINTURA 
RESIDÊNCIA, texturas, 
grafiato, portões, limpeza de 
forro, lavagem e pintura de 
telhados. Tratar (14) 3264- 
7543/ 9685-6630.

QUER ANUNCIAR SUA 
EMPRESA na rua, moto 
som propaganda. Tratar (14) 
9817-9686.

VAI CONSTRUIR, reformar, 
fazer muro, concretar quintal 
ou calçada. Ligue para Toni- 
nho Pedreiro, peça orçamento, 
(14) 9676-0255.

MAVERICK TAPEÇARIA,
agora em novo endereço: R: 
Goiás, 393, V. Cruzeiro, atrás 
do mercado Santo Expedito. 
Atenção, reformamos e 
personalizamos seu sofá do 
jeito que você quiser, sabe 
aquela poltrona velha ou 
aquele puff todo velho que 
fica no canto de casa? Então, 
deixamos novinho. Vamos até 
a sua casa e passamos um 
orçamento sem compromisso. 
Tratar (14) 3264-5653 ou 
e-mail: mavericktapecaria@ 
hotmail.com -  facebook.

REFORMA E REVESTI
MENTO DE TOLDOS para 
seu lar ou comércio, ligue 
e peça um orçamento sem 
compromisso. Tratar (14) 
3264-5653.

INSTALAÇÃO DE FORROS
PVC. Tratar (14) 9783- 
3200/3264-5653, orçamento 
sem compromisso.

QUER UMA POLTRONA,
puff, cadeira ou sofá do jeiti- 
nho que você sempre sonhou? 
Fazemos para você! É só 
ligar ou mandar um e-mail 
com a foto de algum móvel 
que deseja. Fabricamos para 
você, passamos orçamento, 
se for aprovado garantimos 
a qualidade, aparência e a 
felicidade de ter aquele móvel 
que você sempre desejou 
e-mail: mavericktapecaria@ 
hotmail.com ou ligue: 3264- 
5653/9783-3200.

BANDAS, shows, Djs, 
duplas, som, iluminação, equi
pamentos. Para aniversário, 
formatura, etc. Tratar (14) 
9638-2863.

PRECISANDO DE 
DINHEIRO? Via Fácil tem 
a solução para você. Tratar 
(14) 3263-6007/ 9791-2516/ 
9175-2009.

SEGUROS? Via Fácil 
Corretora de Seguros, todos 
os tipos de seguro. Promoção, 
faça o seguro de seu veículo e 
ganhe 1 tanque cheio. Tratar 
(14) 3263-6007/ 9791-2516/ 
9175-2009.

TRANSPORTE ESCOLAR -
Temos vagas para as escolas 
SESI, Cooperelp, São José, 
Eliza, Esperança, Lina Bosi e 
creches. Tratar (14) 3264-5770 
e (14) 9731-4965.

PROCURO PARCEIRO para 
cuidar de horta na cidade. 
Tratar (14) 9771-1693 ou no 
local, R: Carlos Ranzani, 165, 
Jd. Lago da Prata -  Nivaldo.

SALGADOS, aceito enco
mendas para festas, R$ 25,00 
o cento, sem fritar, fazemos la
sanha e panqueca. Entrega em 
domicílio. Tratar (14) 9722-6790 
e 9828-2052 com Gisele.

CENTRAL MÓVEIS 
USADOS, Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 1775. Fone 
(14) 9799-7874 e 9115-5295.

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o SESI 
(7h as 17h), Eliza F! Barros e Es
perança (7h as 17h), ida e volta. 
Tratar (14) 3264-7284, (14) 
9621-6283 e (14) 9787-3883.

MS PINTURAS, grades, 
portas, portões, venezianas, 
comercial e residencial. Tratar 
(14) 9792-3322 com Naldo.

DIRETO DA FÁBRICA:
Persianas, toldos, tapetes 
personalizados, divisórias, 
forros, luminosos, portas 
sanfonadas, box banheiro, 
exaustores, tela mosq;. 
cobertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar (14) 
9717-6700 ou 9717-9214 com 
Alonso.

CONTRATA-SE cabeleireira 
com certificado. Tratar (14) 
3263-5338 e 9789-3425.

SR INSTALAÇÕES ELÉ
TRICAS, agora também com 
instalação de ar condicionado, 
serviços rápidos e orçamento 
sem custo Tratar (14) 9794
7837 e (14) 3264-7392.

SERVIÇOS DE TORNO,
solda e caldeiras. Usimax 
Lençois, Rua Graúnas, 116 -  
Jd. Nova Lençois. Tratar (14) 
3263-5497.

CAJU GÁS (sob nova 
direção), atendimento de 2  
a sábado das 8 às 20 hs e 
domingos e feriados das 8 às 
13 hs, rua Flávio Paccola, 268, 
Caju II. Fones (14) 3263-0815, 
3263-3162 e 9827-1912.

LUCIO REFORMA DE ES
TOFADOS, cadeiras, toldos, 
banco de autos em geral, ser
viço residencial e comercial, 
orçamento sem compromisso. 
Fone (14) 9621-6116.

BETONEIRAS, locação e 
consertos, serviço eficiente e 
rápido, com peças. Tratar na 
Rua José Príncipe Penhafiel, 
842, JD. Príncipe, fone (14) 
9785-7545.

GI BISCUIT, lembrancinhas 
para todas as ocasiões, topo 
de bolo e personagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 3263
5612 e 9619-1155.

MANICURE EM DOMICÍ
LIO (Silvia Nelli) (convênio c/ 
Associação dos Servidores 
Públicos. (14) 9794-2642 e 
3263-6221.

APLICA-SE HERBICIDAS
(mata-mato) em terrenos e 
quintais. Tratar (14) 9127-0004.

PROJETOS, residenciais e 
comerciais inovadores, com o 
melhor preço da região. Tratar 
(14) 8127-5335 ou (14) 3263
3291, nós vamos até você.

AFIADOR DE FERRA
MENTAS, serrotes, discos 
p/ serras circulantes, brocas, 
facas e tesouras. Tratar c/ 
Moacir na R: Alexandre R. 
Paccola, 585, Rondon ou pelo 
fone (14) 3264-9653.

DJ PATETA faz sua
festa em grande estilo, pacote 
completo, (projetor, pista 
de dança, estrutura e chuva 
de prata). Venha conferir os 
pacotes, tratar (14) 3263-0302 
/  8171-3865.

ECO IONIX AUTO FLEX -
Economia de combustível até 
12%. Tratar (14) 9719-3581 /  
8136-6428 ou pelo site, www. 
naturalionix.com.br.

SERVIÇO DE JARDINA
GEM , profissional formado na 
área de jardinagem em geral, 
limpeza de terreno, sítios e 
chácaras, aplico mata-mato 
e faz manutenção em cerca 
viva. Procuro trabalho fixo. 
Fone (14) 9730-1660 /  9855
6555 ou no endereço Antonio 
Zillo, 309 -  JD. Village.

LANCHONETE E RESTAU
RANTE DOS VIAJANTES,
(comercial, self-service, prato 
feito e marmitex). Tratar (14) 
3263-2412 /  9686-1979 ou na 
rua: Gino A. A. Bosi, 140, Pq 
Rondon.

RUBINHO ESTOFADOS,
qualidade em 1° lugar, reforma 
de estofados em geral. Rua 
Nicola Aielo, 397, Núcleo, 
próximo a caixa d água. Fone 
(14) 3264-7318 e 9781-7519.

AULAS PARTICULARES
de matemática. Tratar (14) 
3263-4586 /  8146-9406.

AULAS PARTICULARES de
matemática, fund. E médio. 
Tratar (14) 8220-4322 após 
as 13h.

AULAS A DOMICILIO DE 
PIANO, teclado, violino, 
violão e canto. Tratar (14) 
3263-2891/3263-4937/9669- 
0255/9782-5523.

MOURA JORGE EDIFICA
ÇÕES - Projetos residenciais 
e comerciais, cálculo de 
materiais. Tratar c/ Arilson 
(Técnico em Edificações -  
CREA-5063763735/td). Fone 
(14) 9728-9982 e 9196-9943.

MAGNO ELETRICISTA
-  instalações e reparos 
residenciais e comerciais. 
Atendimento 24 horas. Fones 
(14) 9680-0411,8158-4260 e 
3264-5912, lpmagno.mao@ 
hotmail.com.

MONTAGENS DE PORTAS
de madeira e moveis em geral 
(finais de semana e feriados). 
Tratar (14)9626-6071.

TRANSPORTE ESCOLAR 
SANHEIRO, leva e traz seu 
filho para as escolas com a 
segurança que você precisa; 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental. Tratar (14) 
3263-3539.CHECK LAUDO VISTORIAS 

VEICULAR, vistoria em
autos, motos, ônibus, cami
nhões, etc. Rua Líbero Badaró, 
523, JD. Morumbi, (ao lado 
da oficina do Milani) Telefone 
(14) 3263-1795 e 9711-5644.

ASPOL - Limpeza de 
telhados, pedras, lajes e caixa 
d'água, impermeabilizações. 
Tratar (14) 3263-4528 ou 
9771-1693.

FASHION DOG, equipe 
especializada para cuidar do 
seu amiguinho. Promoção de 
2® a 4  feira, Rua Guaianazes, 
1223, JD. Monte Azul, fones 
(14) 3263-3966 e 9701-8992.

MONTADOR DE MÓVEIS
(particular) para Pederneiras, 
Macatuba e Lençóis Paulista, 
serviço de montagem de 
móveis com experiência. 
Tratar (14) 9791-3224 Marco 
Antonio.MAGAZINE GABRIEL

-  uma loja popular, com brin
quedos, presentes, utilidades, 
1,99. Horário de atendimento 
das 08h00 às 18h00, Rua 
Piedade, 735, Centro, fone 
(14) 9164-7623.

LIMPEZA DE PELE,
massagem e drenagem 
facial, depilação, massagem 
corporal relaxante mode- 
ladora, drenagem linfática, 
bamboterapia e reflexologia. 
Pacotes Promocionais. Tratar 
(14) 3263-7026 ou 9792-3698.CORTINAS R.R, cortinas, 

almofadas, persiana vertical,
acessórios para cortinas. Rua 
Padre Salústio Rodrigues,
18, fones (14) 3263-5636 e 
8189-3584.

CONSULTORIA EMPRE
SARIAL: (Análise PE, Análise 
financeira, RH etc). Tratar com 
Luiz (14) 9702-6597.

INSTALAÇÃO DE ANTE
NAS PARABÓLICAS, Home 
Theater, e TVs na parede. 
Tratar com Juvêncio (14) 
8118-6574 ou 3263-3636.

TRANÇA AFRO, tranças 
trabalhadas, rastafári. (Aceita 
cartão Visa e Master). Tratar 
(14) 9702-0767.

GHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoçõo de alíiates
Confecção de 
carimbos

^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669
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Classificados
VENDO EMPRESA com
20 anos de tradição, com 
faturamento mensal de R$30 
mil. Tratar (14) 9794-8730.

PEDICURE A  DOMICILIO
p/ idosos com hora marcada. 
Agende seu horário. Tratar 
(14) 9658-6608.

EMPORIO DA CERVEJA
- bebidas em consignação - 
plantão durante seus eventos
-  bebida gelada em grande 
quantidade. Tratar AV. Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1145 ou (14) 3264-1224.

DANI MUDANÇAS -  Fretes 
em geral. Tratar (14) 9794
4468 ou 3264-1197.

EVENTOS EM GERAL
(Caricatura ao vivo e sob 
encomenda). Tratar com 
Cristiano Paccola (14) 
9112-7826.

CORTE DE CABELO, esco
va, hidratação e coloração. 
Av José Antonio Lorenzetti, 
16, fone (14) 3264-3842.

REGIONAL ANDRADE 
&  ASSESSORIA RURAL 
LTDA compra seu imóvel 
rural. Consulte o Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de propriedades rurais. 
Tratar (14) 9683-6437, www. 
regionaltodaraca.blogspot. 
com.

VENDO GELADEIRA,
freezer grande ou pequeno. 
Tratar (14) 9713-1232.

VENDO PAPELARIA e
Encadernadora no centro 
da cidade. Tratar (14) 8139
8631.

VENDO TV DE 14” ,
primeiro dono, controle 
remoto com 10 meses de 
uso, R$250,00. Tratar (14) 
9818-1874.

VENDO TORNO NARDI- 
NE NODUS I . Tratar (14) 
3263-5497.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
M ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO EM

JANEIRO 2013 3 X
Cama Elástica 

Tobogã 

Castelo

Piscina de Bolinha 

Touro Mec. Infantil (Bandido)

Dia 30 Dia 02 de 
Quarta Fevereiro 

Sábado

9702-7108 3263-6938 
3264-7919 9794-7639 
Falar com Ariindo ou Eliza

(1 4 ) 3 2 6 3 -1 4 8 5  
9 7 9 1 -4 4 8 8

VENDO, 1 JANELA p/
quarto de ferro, 1 porta 
interna (madeira), 2 cadeiras 
de escritório. Tratar (14)
9701-1896.

VENDO, 2 CAMAS Box
casal conjugada,1 botijão 
de gás, 1 mesa especial de 
escritório p / computador 
com 2 portas e 4 gavetas,
1 pia de inox com gabinete 
com 3 portas e 3 gavetas, 
cor branca, semi nova. Tratar 
(14) 9701-1896.

BICICLETA ARO 20, usada, 
com marcha, cor cinza meta- 
lizado, ótimo estado. Tratar 
(14) 9604-6673/ 8127-0171 
com Marcos.

VENDO MESA em
madeira na cor tabaco com 
8 cadeiras, almofadadas 
em bom estado. Tratar (14) 
9719-3850/ 3264-2210.

VENDO ESTOQUE de
roupas e calçados para 
brechó ou pechincha, 
preço a combinar. Tratar (14) 
3263-6641.

VENDO OU TROCO torno 
mecânico Imor Oficina 420. 
Tratar (14) 3263-5497.

VENDO FRESADORA
Universal Natal FU2, perfeita 
geometria, completa. Tratar 
(14) 3263-1075 com Milton 
ou Cleusa.

PROPAGANDA EM  
MURO , esquina das ruas 
Piedade com Treze de Maio. 
Tratar (14) 9772-7315.

VENDO 2 BALCÕES p/
loja, fórmica e blindex. Tratar 
(14) 9772-7315.

PROCURO 2 OU 3 CÔMO
DOS para alugar, na cidade 
ou no sitio, próximo a cidade 
para 1 pessoa. Tratar (14) 
9859-1771.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

PERDEU-SE U M A  CAR
TEIRA com documentos no 
dia 09/01/2013 próximo ao 
Hospital Piedade por volta 
das 11 horas da manhã. 
Informações favor entrar 
em contato no telefone (14) 
3263-0274 com Cristiano 
Aparecido de Araújo.

JOGO DE ARMÁRIO
branco com balcão e fogão 
4 bocas branco, tudo por 
R$ 200,00. Tratar (14) 
9794-3833.

SAPATEIRA nova R$
120,00. Tratar (14) 97043307.

ROMARIA PARA 
APARECIDA DO NORTE,
saída 25/01/2013, chegada 
26/01/2013. Tratar (14) 
9778-0336.

MOTO ELÉTRICA BAN
DEIRANTES, semi-nova, 
em ótimo estado, branca 
e rosa, R: Olga Biral, 271. 
Tratar (14) 9628-7511.

VENDO ESCAPAMEN-
TO esportivo p / Twister 
(Fortuna), ótimo preço, R: 
Olga Biral, 271. Tratar (14) 
9628-7511.

VENDO MATERIAL de
pesca, ótimo preço. Tratar 
(14) 9774-4122.

VENDO TÍTULO DO 
CLUBE M A R IM B O N D O ,
R$ 2.500,00. Tratar (14) 
3263-6814/ 8110-1112, 
Lourdes ou Larissa.

M Á Q U IN A S  DE COS
TURA -  Venda de peças, 
motores, caixinhas, ban
cadas e consertos. Tratar 
na Rua Santo Antonio, n° 
773, JD. Bela Vista ou (14) 
9712-5303 com Cícero.

VENDO JOGO DE SOFÁ
de 2 e 3 lugares, semi 
novo, na cor marrom 
escuro, tecido: chinile. Só 
2 meses de uso, em ótimo 
estado - o sofá de 3 luga
res tem acento retrátil, R$
600,00, pag. a combinar. 
Tratar (14) 9783-3200.

VENDO U M A  M Á Q U I
N A  INDUSTRIAL S IN -
GER - Em ótimo estado 
e perfeitas condições de 
uso - R$ 460,00. Tratar (14) 
9783-3200.

VENDO BAR COMPLE
TO na CECAP, locali
zado na R: Antonio de 
Menezes, 123. Tratar (14) 
8128-3976.

VENDO LOJA DE
CONFECÇÃO, completa 
com manequins e araras,
5 anos de clientela, ótima 
localização, R$20 mil, aceito 
carro no negócio. Tratar (14) 
3298-2601/ 9665-2753.

VENDO M ÁQ UINA de
algodão doce, 1 parabólica,
1 serra circular de bancada,
1 furadeira de bancada. 
Tratar (14) 9686-2419.

NATURA E AVON , com
descontos imperdíveis 
de até 60%. Parcelamos 
em até 12x nos cartões, 
cheques e boletos. Tratar 
(14) 3263-6007/ 979125-16/ 
9175-2009.

TIJOLO BAIANO , 8f e 6f,
R$ 390,00 o milheiro. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

AREIA DO CAMPO a partir 
de R$ 280,00 m .̂ Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

AREIA GROSSA lavada a 
partir de R$ 50,00 m .̂ Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

EXCURSÃO DIVINO PAI 
ETERNO (Goiás) -  Dias 
01, 02 e 03 de fevereiro de 
2013. Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

EXCURSÃO FOZ DO 
IGUAÇU -  Dias 04, 05, 06 
e 7 de abril de 2013. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

A  Associação Protetora Am igos dos A n i
m ais de Lençóis Paulista vem a público 
esclarecer à população sobre a matéria 
publicada no Jorna I da Cidade de Bauru, 
no último dia 27  de outubro de 2012, 
página 12.
A  matéria fala que um  grupo de estudos 
coordenado pelo Professor Carlos dos 
Reis Pereira de Araújo, da Faculdade de 
Odontologia de Bauru, da Universidade 
de  São Paulo (FOB/USP), vive um  di
lema para o desenvolvimento de uma 
pesquisa que estuda o comportamento 
do s ossos da arcada dentária ao redor 
do s implantes odontológicos, haja vista 
que 0 experimento utiliza cães e term ina 
com  os anim ais eutanasiados.
Em dado mom ento da matéria o Pro
fessor fala da dificuldade que vem  
encontrando para conseguir as cobaias 
para concluir essa pesquisa, pois os 
Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) 
de  Lençóis Paulista e Bauru não estão 
fornecendo an im ais para continuidade 
do  estudo.
0  Senhor José Aparecido dos Santos, 
Coordenador do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) de Lençóis Paulista, m a
nifestando-se sobre esse assunto infor
m ou que os anim ais estão à disposição 
do  estudo, bastando para a liberação o 
envio de um  documento que oficialize o 
pedido pela instituição e a autorização 
emitida pela Associação Protetora dos 
Anim a is da cidade. Em continuidade 
inform ou, ainda, que a interrupção do 
fornecimento teria ocorrido por conta de 
um  surto recente de leishmaniose em 
cães da cidade.
Por primeiro, essa associação entende a 
relevância desse estudo que, no futuro, 
poderá beneficiar muitas pessoas; no 
entanto CONDENA e REPUDIA o uso  de 
animais, especialmente cães, como 
experimento.
É inconcebível que ao longo da história, 
com  0 estrondoso avanço da tecnologia 
-  grande  aliada da medicina e da ciên
cia; 0 hom em  ainda insista em  utilizar
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seres v ivos como cobaias. Isso só nos 
mostra que a evolução hum ana é rela
tiva; o s m étodos que o s seres hum anos 
utilizam para provar suas teses os reme
tem à Idade da Pedra.
Segundo, essa associação jamais permi
tirá que  os cães, abrigados no canil e sob 
sua responsabilidade, sejam colocados 
ã disposição do estudo para servirem 
de cobaias.
Desde o ano de 2010, quando essa enti
dade foi constituída e passou a frequen
tar 0 Canil Municipal com o um  órgão 
fiscalizador, nenhum  animal foi doado 
para servir de experimento e nunca será. 
Reportando-nos à matéria publicada no 
jornal da Cidade de Bauru, o Professor 
disse que a pesquisa com  os cachorros 
acontece por um  período de oito meses, 
em  média. Segundo ele, "primeira
mente os cães recebem alimentação e 
cuidados para tornarem-se resistentes, 
sendo que para essa tarefa é realizada 
a contratação de veterinário particular 
que atenda os cães, em  regime espe
cial. A pós três ou quatro meses tem 
inicio as cirurgias de implante. Durante 
esse período os an im ais recebem uma 
alimentação especial com alimentos 
triturados. Ao  longo da experiência é 
verificada a condição dos implantes, 
com foco na velocidade de cicatrizaçâo 
da cirurgia em uma única etapa. Com o 
térm ino da aplicação prática, os animais

são subm etidos à eutanásia para que 
não sofram com a remoção da mandíbu- 
la, bloco de osso onde se encontram os 
implantes. Assim , os resultados são ob
tidos por meio de analises da histologia 
do procedimento em exam es microscó
picos." Completa o Professor: "Não  dá 
para remover a mandíbula e deixar que 
0 cão continue vivendo, afinal ele não 
vai se alim entar e nem respirar direito. 
O procedimento que realizamos é extre
m am ente hum ano, u sam os doses altas 
de analgésicos e uma anestesia letal, 
que não provoca sofrimento no animal." 
Aqui, indaga-se: se isso não é crueldade, 
o q u e  seria crueldade então?
Im agine você no lugar desses pobres 
cães, ou melhor, cobaias. Durante certo 
período de tem po você é bem  alim en
tado para se tornar resistente. Assim  
que estiver em ótim as condições, você 
é subm etido às cirurgias de implante 
(lembre-se para implantar um  dente, 
0 original precisa ser extraído). Nessa 
fase, você só poderá ingerir alimentos 
triturados. Dando sequencia a experi
ência, sua mandíbula é arrancada para 
que os pesquisadores possam  conferir 
os resultados obtidos. Ah, ressalta-se 
que você será anestesiado; não sentirá 
dor. Sem  a mandíbula, você não poderá 
se alim entar e nem respirar e, então, 
para que você não sofra será praticada 
a eutanásia. Simples, não acha?

É simplesmente inaceitável que  o cão 
-  0 melhor am igo  do hom em , consi
derado pela maioria das pessoas, como 
um  integrante da família, tenha que 
passar por esse calvário. M uito  mais 
que cruel esse procedimento, para nós 
que am am os o s animais, é estarrecedor, 
desumano!
Reiteramos - não som os contrários às 
pesquisas que objetivam m elhorar a 
vida dos seres hum anos, proporcionan
do-lhes intervenções m enos dolorosas 
e m enor tem po de recuperação, em tra
tam entos médicos ou cirurgias. Som os 
contrários à utilização de animais, espe
cialmente cães, no desenvolvimento dos 
estudos que levam a esse fim. 
Mencionamos, aqui, duas universidades 
que aboliram o uso de anim ais em  suas 
experiências científicas e nem por isso 
deixaram de levar avante suas pesqui
sas -  Harvard Medicai School -  USA, e 
Universidade de M ilão (Itália).
À  medida que vem os crescer em  todo 

0 país os m ovim entos em defesa e a 
busca de hum anizar o tratamento dos 
animais, gostaríam os que todos os 
municípios segu issem  o bom  exemplo 
da cidade de Sào  Paulo, que já tem  seu 
hospital veterinário público.
Ainda na matéria publicada foi mencio
nado que 0 jornal da Cidade de Bauru 
tentou entrarem  contato com a Associa
ção, mas não obteve êxito. A  Presidente 
da Associação Protetora de Lençóis 
retornou a ligação e não encontrou ne
nhum a das duas pessoas que deixaram 
0 telefone para contato, deixando um 
recado na redação para que retornasse 
a ligação, o q u e  não ocorreu.
Caro leitor.
A  Associação Protetora Am igos dos A ni
mais de Lençóis Paulista está fazendo a 
sua parte, lutando com todas as forças 
para proteger e defender os animais. 
Junte-se a nós e nos ajude a propor
cionar melhores dias para os nossos 
melhores amigos.

Rua Paraná, s/n - Jd. Alvorada 
Lençóis Paulista - SP

ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA. Fone: 32631379  
"a com paixão  para com  os an im ais  é das m ais nobres v irtu d es  da natu reza h u m an a "
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Classificados

GABINETE DE MOSTRU- 
ÁRIO para pia, cor branca 
com 2m, R$ 200,00. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

VENDO 1 MÁQUINA overloc 
chinezinha em ótimo estado. 
Tratar (14) 3264-5924.

VENDO APARELHO CD
para auto, marca Pionner, 
usado, R$ 150,00. Tratar (14) 
3263-3348

VENDO PORTÃO com grade
de ferro 3.40m x 1.90m, 1 
portão social 0.90m x 2.10m, 
em ótimo estado. Tratar (14) 
3263-5979 e (14) 9642-6790.

CELULAR MOTOROLA
Milestone semi-novo com 
Android. Tratar (14) 8136-4316 
e 9770-9125.

VENDO CONJUNTO de
maçaricos com carbureteira, 
caneta, manômetro e carrinho, 
R$ 1.500,00, uma betoneira 
com 1 mês de uso, R$ 850,00, 
uma lavadora Eletrolux de 8 
kg, R$ 480,00 e 2 lavadoras 
GE 10 kg e 15 kg, R$ 500,00 
cada.Tratar (14) 3263-4045 e 
(14) 9613-5159.

VENDE-SE GELADEIRA
branca extra-fina de 260 L, R$
280,00 e geladeira Eletrolux 
250 L, semi nova, R$ 280,00. 
Tratar (14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

VENDO PLAY STATION II
+ 5 jogos com 2 controles, R$
250,00. Tratar (14) 9799-7874 
e (14) 9115-5295.

VENDO FREEZER HORI
ZONTAL duas tampas, semi 
novo, branco, R$ 850,00.
Tratar (14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

H ^ A N y
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VENDO UMA TV 29" Thoshi- 
ba tela plana, R$ 350,00 e 
uma TV Philips 29", prata, R$
290.00. Tratar (14) 9799-7874 
e ( 14) 9115-5295.

VENDO MÁQUINA DE 
LAVAR, Eletrolux 6kg, semi 
nova, R$ 350,00 e um freezer 
vertical 280L, branco, R$
300.00. Tratar (14) 9799-7874 
e (14) 9115-5295.

BARZINHO MOGNO com
espelho, R$150,00, cama 
de solteiro tubular nova, R$
100,00 e penteadeira antiga 
com banco, R$ 150,00. Esteira 
elétrica, R$ 350,00. Tratar (14) 
9799-7874 e (14) 9115-5295.

JOGO DE SOFÁ 3 E 2
lugares, R$250,00. Tratar (14) 
9799-7874 e (14) 9115-5295.

VENDE-SE CARRINHO 
DE BEBE cor rosa em bom 
estado. Tratar (14) 3264-7071 
e 9782-0578 com Nilza.

VENDE-SE CELULAR 
SAMSUNG CORBG
desbloqueado, com câmera, 
bluetooh, e-mail, tela touch 
completo, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9661-4109.

VENDE-SE TAPETE para 
sala de visitas, grande, peludo 
na cor bege e um pufe branco 
grande. Tratar (14) 9661-4109.

VENDE-SE BETONEIRAS
de 150, 200 e 400 litros, 
usadas e revisadas, preço a 
combinar. Tratar na Rua José 
Príncipe Penhafiel, 842, JD. 
Príncipe, fone (14) 9785-7545.

VENDE-SE 2 CAMAS de
solteiro c/ colchões, R$ 100,00 
cada. Tratar (14) 9794-5805.

VENDE-SE LENHA p/
fornos. Tratar (14) 9164-2852 /  
9695-4241.

VENDE-SE VARAS de
eucalipto, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 
9164-2852 /  9695-4241.

VENDO UMA ANTENA 
PARABÓLICA, Century, semi 
nova, R$ 280,00, aceito TV de 
14" como parte de pagamen
to. Tratar (14) 9660-0871.

VENDE-SE TIJOLO 
BAIANO, tijolinho e telhas 
diversas. Tratar (14) 9178-4013 
e 3263-4173.

SOM E ILUMINAÇÃO para 
festas e eventos em Geral. 
Tratar (14) 3264-7174 ou 9768
0518 ou 8119-7204.

COMPRA-SE CONSÓRCIO
em andamento ou aceita 
como parte pagamento de 
veículo. Tratar Shop Cars. Av. 
25 de Janeiro, 332 ou (14) 
9735-5505.

SALÃO PARA ANIVER
SÁRIO WG (incluso cama 
elástica G e M, piscina de 
bolinha, pebolim, vídeo game, 
kit festa + mesas e cadeiras 
e campo society). Valor 
R$350,00. Tratar (14) 3263
1485 ou 9791-4488.

ANIVERSÁRIO W G - Aluga
-se cama elástica. Tratar (14) 
3263-1485 ou 9791-4488.

ANIVERSÁRIO WG -
Aluga-se tobogã. Tratar (14) 
3263-1485 ou 9791-4488.

ANIVERSÁRIO W G - Aluga
-se touro mecânico. Tratar (14) 
3263-1485 ou 9791-4488.

ANIVERSÁRIO W G - Krep 
suíço pronto. R$1,50 a unida
de, vários sabores. Tratar (14) 
3263-1485 ou 9791-4488.

fU N im iA
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CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORASr R. GUAIANAZES, 333 JD. MONTE AZUL -  LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3 2 6 4 -7 S 9 2

EXCURSÃO PARA THER- 
MAS DOS LARANJAIS
- 20/01/2013, R$ 112,00 
inteiro e R$ 88,00 p/ estu
dante. Tratar (14) 9722-5221 
e 9164-2952 com Willian e 
9828-3998 com Elma.

EXCURSÕES, COMPRAS 
E LAZER. Olímpia (Termas) 
20/01/13, 24/02/13. Monte 
Sião, Serra Negra e Jacutinga, 
20/04/13 e 25/05/13. Ibitinga, 
23/02/2013.Paraguai todo 
mês. Tratar (14) 3263-3761, 
(14)9724-8206 e (14) 9721
0436.

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO, 16/01/13 quarta -  
19/01/13 sábado -  23/01/13 
quarta -  26/01/13 sábado
-  30/01/13 quarta. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza(14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

EXCURSÃO THERMAS 
DOS LARANJAIS -
17/02/2013. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

EXCURSÃO PARA PRAIA 
GRANDE -  11,12,13 de 
janeiro de 2013 e 15,16,17 
de março de 2013. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

EXCURSÃO PARA THER- 
MAS DOS LARANJAIS
em Olimpia dia 20/01/2013, 
últimos lugares. Tratar com 
Sônia (14) 8171-3581 ou (14) 
9743-2483

DA

JD. UBIRAMA , duas casas 
no mesmo terreno, casa da 
frente com 4 cômodos e casa 
nos fundos com 5 cômodos. 
Tratar na Rua Felipe Cama
rão, 247, fone (14) 3263-5320 
e 9659-0575.

CENTRO, casa na Travessa 
Inconfidência, Vila Capoani, 
a 500 metros, R$ 180 mil. 
Tratar (14) 9748-6707.

JD. CAJU I, casa. Tratar (14) 
3264-6809 e 9616-6451.

PQ. SÃO JOSÉ, casa com 
83m^, 3 quartos, 1 sala, 3 wc, 
garagem para 2 carros, cerca 
portão elétrico. Tratar (14)
9703-1919/ 3263-3348.

MARIA LUIZA I casa total
mente reformada c/ 120m^, 
localizada na Rua Presbítero 
Carlos Gomes (parte alta), 
c/ 2 quartos, sala ampla, 
cozinha, gesso, cerca elétrica, 
rancho c/ churrasqueira + 
quarto e banheiro, documen
tação em ordem, R$ 170 mil, 
aceita financiamento. Tratar 
(14) 8154-1999 e 3263-1617.

PEDERNEIRAS, 3 predios, 
comerciais no centro da cida
de. Av. Tiradentes, alugado 
por R$2.500,00 por mês. 
Tratar (14) 9794-8730.

JD. GRAJAÚ parte de cima, 
casa medindo 76m^, com 
sala, cozinha, 1 suíte, WC, 
lavanderia interna e varanda, 
imóvel novo e bem acabado 
na Rua Benedito Santos. 
Tratar (14) 9617-1135 e 
9777-6263.

LINDA CASA NO CAJU,
próx. à comércs. C/ 3 dorms, 
s. TV, s. jantar, wc soc., coz. 
gde., a.s., + ar. lazer e quintal. 
1 vaga cob + 3 desc. Exc. 
acbmto. Ót. oport., ac. perm 
- ideal p/ investir! Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724-8803 /  /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00160

CASA NOVA FRT a prç no
Itapuã, ideal p/ lazer/festas. 
C/ 1 dorm st., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., ar. 
serv., + quintal c / gde esp. p/ 
pisc. e comérc., agregado. 1 
vg. cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,00! 
C82568 /  14-9635-2290 - 
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00167

CASA BEM LOCALIZ. c/
ótimo acabam. no M. Azul. 
São 106m^ em boa planta,
3 dorms, wc social, s.estar, 
coz. c / ligação p/ s. jantar 
+ rancho de lazer c / churra- 
queira. 1 vg. cob. C82568 /  
14-9635-2290 - 3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00188

CASA C/ 140M2, no Pq resid 
Rondon 2dorms, sendo 1 
suíte, wc soc., coz, s. tv/estar, 
+ edíc. fundos c / 1 dorm e 
wc , ar. serv. 2vgs desc., bem 
localiz. C82568 /  9635-2290 -  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref:00192

CASA CECAP, 2dorms, s.tv, 
wc soc., coz. c/ copa, + edícula 
c / 2 comôdos e wc social 2 
vgs cobertas Obs: forro de 
madeira Vitagliano C82568/ 
9724-8803 -  3263-3163 -  
vitagliano.com.br/ ref:00205

CASA NOVA c/ 4 dorms. 
sendo 1 suíte + 2 wc,, ampla 
sala c/ jd. inverno, ampla 
coz, ar. serv., 2 vgs grandes 
cobertas, ótima localização 
(fácil acesso ao centro) exc. 
acab. Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00220

MAGNÍFICA RESID. Jd
Itamarati c/ 4 dorms. 1 suíte, 
sala c/ 2 ambts , coz, ampla, 
ótima ar. de lazer c / churrasq. 
sala de jogos, piscina, play 
groud, ótimo paisagismo 
e acabamento Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com.br 
ref:00222

CASA c/ 170 m  ̂no jd. 
príncipe, 3 dorms. 1 suíte, wc 
soc., s.tv, coz. c / arm., + ar. 
lazer c / churrasq. 4 vgs cob. 
exec localização! Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com.br 
ref:00223

MONTE AZUL, terreno 200 
m ,̂ e área construída de 45 
m ,̂ com alarme, cerca elétrica 
na R: Prof. Joaquim Teodoro 
de Moraes, 251. Tratar (14) 
3263-1782.

JD. MARIA LUIZA IV casa 
com 64m^, cozinha americana 
conjugada com a sala, 2 
quartos (sendo 1 suíte) e um 
banheiro social, imóvel novo 
e bem acabado. Tratar (14) 
9617-1135e 9777-6263.
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EM ALTA
O mercado de trabalho brasileiro deve continuar aquecido 
nos próximos meses, segundo pesquisa do Ibre/FGV 
(Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas). O indicador de desemprego atingiu o segundo 
menor nível da série histórica.

A  f a r m á c i a  

M a is  B a r a t a  
d o  B r a s i l !

Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Os cinco mandamentos do planejamento de carreira para 2013
Crie plano estratégico para atingir o que deseja no trabalho

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

N a virada do ano são inúmeros os pe
didos e desejos de paz, saúde e feli
cidades para 2013, mas um assunto 

merece uma atenção especial. Essa é uma 
ótima oportunidade para criar ou revisar o

planejamento de carreira. É hora de traçar 
metas, fazer lista de objetivos para alcançar 
nos próximos meses.

Por isso, especialistas em consulto
ria reuniram  uma lista de cinco m anda
mentos im portantes na hora do planeja
mento. Confira.

SIGA OS PASSOS

1°- DAS METAS NÃO ATINGIDAS EM 2012, 
SEPARE AQUELAS EM QUE VALE A PENA 
INSISTIR EM 2013.
Sempre há o que fica para trás. Daqueles objetivos 
que tinha em mente no último réveillon, quais ainda 
fazem sentido na carreira? Lembre-se de que as 
metas precisam ser realistas, ou seja, alcançáveis, 
orientam os especialistas.

2°- PENSE NOS OBJETIVOS PARA 2013 E 
PLANEJE COMO CHEGAR ATÉ ELES.
Está contente com o emprego atual? Faça planos 
para se desenvolver e conseguir ter mais destaque 
na empresa. Está infeliz? Reflita se a insatisfação 
é momentânea ou definitiva. Se nada pode ser 
fe ito para reverter a situação, buscar uma nova 
oportunidade profissional será o objetivo. Para isso,

trace o caminho até o emprego dos sonhos.

3° - ESCREVA AS METAS E DEIXE-AS EM LOCAL 
VISÍVEL.
As metas têm que ser escritas e devem estar na 
altura dos olhos para serem vistas diariamente, 
dizem os especialistas. Dessa forma, esquecê-las 
será impossível. O efeito visual parece bobo, mas 
experimente ficar olhando para um bolo de chocolate. 
Logo vai querer experimentá-lo. O mesmo ocorre com a 
meta, se deixá-la na altura dos olhos, ela vai te chamar.

4°- SEPARE OBJETIVOS PROFISSIONAIS DOS 
PESSOAIS.
Sabe aquele esporte que quer praticar, ou aquele curso 
livre que está de olho desde o ano passado? Não deixe 
objetivos pessoais como estes na mesma lista das

ANOTE -  Deixe os planos profissionais bem à vista, para que lembre-se de cumprir

metas profissionais.

5°- UMA META DE CADA VEZ.
Não comece tudo ao mesmo tempo porque as chances de

parar no meio do caminho aumentam. Mantenha o foco 
no que deseja atingir primeiro e vá avançando aos poucos. 
Por exemplo, se deseja fazer três cursos neste ano, o 
rendimento será dividido em três. Evolua meta por meta.

//////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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M E R C A D O
Com a redução do IPI, a venda de veículos bateu recorde 
e cresceu 4 ,7 %  no ano passado. Foram emplacados 3,802 
milhões de veículos automotivos, o que inclui vendas de 
ônibus e caminhões, segundo a Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

*Aparelhos MP3 
*Acessórios 
Promoção DVD

Por apenas R$... Venho conferir!

R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264-3316
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IPI volta para carros 0 KM
Veículos já começam a sair da concessionária custando mais para os consumidores; venda de seminovos deve crescer

Priscila P eg atin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Depois de muita prorrogação o Governo 
optou pela volta do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) nos veículos 

0 KM. Isso significa que o consumidor, desde 
1° janeiro, paga mais pelo carro zero, apesar do 
aumento ser gradativo. "O IPI não poderia mais 
ser prorrogado senão já viraria lei", explica Gil
berto Carlos Crespo, gerente de carros novos de 
uma concessionária de Lençóis Paulista.

Com o imposto o consumidor que estava 
interessado, por exemplo, em comprar um 
Celta, vai desembolsar R$ 1.282 mil extra. 
"Segundo a tabela, divulgada pela General 
Motors, um Celta, duas portas, básico, até dia 
31 de dezembro estava R$ 23.988. Em 1° de 
janeiro foi para R$ 25.270" diz. "É um aumento 
meio significativo para quem quer comprar um 
veículo. A tendência é em abril aumentar mais 
e depois em julho voltar ao normal, como era 
antes queda do IPI", completa.

O valor do IPI, que começou a voltar neste 
mês, representa um aumento de 1,5% a 2%. 
"Nos carros novos com motor 1.0, o IPI, que 
era zero, está em 2%. Em abril, vai para 3,5% e

OPORTUNIDADE -  Concessionárias ainda têm veículos faturados no ano passado, sem o IPI

permanece até junho, quando a alíquota deve 
chegar a 7%. No caso dos modelos com motor 
até 2.0 flex, o IPI vai subir de 5,5% para 7%. 
Em abril, aumenta para 9%, chegando a 11%

em julho", explica Crespo. "Veículos 1.0 a 2.0 
a gasolina, até 31 de dezembro estava em 6,5%, 
neste mês voltou para 8%, em abril vai para 
10% e no final de julho, para 13%. Para os utili-

Seminovo deve 
aquecer o mercado

Enquanto os carros 0 KM tiveram 
um aumento nas vendas por causa da 
redução do IPI, o consumo de semino- 
vos sofreu queda em 2012. Com o re
torno do IPI, Crespo avalia que o ramo 
de usados deve aquecer. "Acreditamos 
que possa ter um novo ânimo na com
pra de seminovos, porque os preços 
não sofrem interferência do IPI. Prova
velmente tenha um volume maior de 
venda porque a expectativa do 0 KM 
não é tanto quanto foi o ano passado. 
O ano passado foi bom, e esse ano não 
deve ser tão espetacular", finaliza.

tários era 1%, em janeiro voltou a 2%, em abril 
vai para 3% e volta em julho para o normal 
que é 8%". Mas ainda existem concessionárias 
com preço do ano passado, sem o IPI.

AMORTECEDOR
(até G5) APENAS OSl

< S 'X

Distribuidor Oficial

f t r e s t o n e

14 3264.8989
FACEBOOK.COM/JOX9 CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  

Lençó is  P au lis ta  -  C en tro  -  SP
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Imóveis ( 0

C O N S Ó R C IO
O HSBC vai lançar no dia 14 deste mês um grupo de 
consórcio de imóveis com créditos entre R$ 500 mil e 
R$ 1 milhão. Bancos, como Caixa, Itaú e Banco do Brasil, 
oferecem consórcios com carta de crédito de até R$ 700 
mil. O consórcio será exclusivo para correntistas do banco.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3 2 6 4  6 4 1 9
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976

•  w w w .jo r n a lo e c o .c o m .b r  •  m a il:  o e c o @ jo r n a lo e c o .c o m .b r  •  c o m e r c ia l@ jo r n a lo e c o .c o m .b r  •  t e le f o n e  c e n tr a l (14) 3 2 6 9 .3 3 1 1  •

LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 12 DE JANEIRO DE 2013 •  AN O  75 •  EDIÇÃO N° 7.080

Reajuste de aluguel está mais alto
Inquilinos que têm contratos com vencimento 
para janeiro vão pagar 7,8% de aumento

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

P ris c ila  P e g a tin

0  reajuste de aluguel está mais caro para 
quem tem contrato que vence neste mês. 
O IGP-M (Índice Geral de Preços de Mer

cado), um dos mais usados no ramo de locação, 
fechou o ano de 2012 com 7,82%, o maior índice 
desde 2010. Segundo a delegada do CRECI (Con
selho Regional de Corretores de Imóveis) e pro
prietária de imobiliária, Gisele da Silva Jerônimo 
de Toledo, isso significa que os contratos com 
prazo de reajuste anual programado para janeiro 
de 2013 terão um aumento de 7,8%, lembrando 
que o índice sofre variações todos os meses.

"Em relação ao mesmo período no ano 
passado, ou seja, em janeiro de 2012, os contra
tos de locação reajustados pelo IGP-M tiveram 
aumento de 5,1%, ou seja, a diferença entre 
períodos ficou em torno de 2,7% maior", diz 
Gisele. "Isto é, os aluguéis estarão um pouco 
mais salgados para os inquilinos cujo contrato

terá reajuste anual e que vence em janeiro de 
2013 (IGP-M). É bem verdade que esse au
mento veio numa época não muito propícia, 
isto porque, temos pela frente o IPTU, o IPVA".

Os reajustes acompanham também o aumen
to do salário mínimo, que fecha em torno de 9% 
de aumento. "O salário mínimo atual no valor de 
R$ 622 para R$ 678 é um comparativo que serve 
para demonstrar que o índice para locação estará 
próximo do índice de aumento do salário mínimo 
vigente no país", diz. "A previsão divulgada é de 
que os inquilinos devam preparar o bolso" 

Segundo a delegada, a situação é pior para 
quem tem o contrato com prazo de 30 meses e 
vai vencer neste mês. "Nesse caso os proprietá
rios de imóveis têm a Lei do Inquilino a favor. 
Podem rescindir o contrato e pedir o imóvel para 
o inquilino", explica. "Com isso o inquilino terá 
o desconforto de ter de aceitar o novo preço de 
mercado, mesmo que vá além dos índices legais" 

Quando se fala em índice, a negociação

DESPESA -  Inquilinos devem preparar o bolso; contratos que vencem em janeiro tiveram alta

para diminuir o valor do repasse nem sempre 
funciona. "Os proprietários querem passar o 
aumento para valorizar o imóvel", diz Gisele, 
mas para quem mantém o pagamento em dia 
e cuida bem do prédio, vale a pena tentar. Se 
por um lado o índice pesa no bolso do inquili
no, por outro mantém a valorização do imóvel

para o proprietário. "Acredito que isso puxará 
os aluguéis para cima, sempre aquecendo o 
mercado locatício em prol dos proprietários, 
confirmando nossas previsões de que o merca
do imobiliário, seja na locação, seja nas transa
ções de compra e/ou venda é sempre um bom 
negócio, um bom investimento", finaliza.

T O L E D O
i m o  v e i s

U M  N O V O  A N O . U M A  N O V A  M A R O A .
A  T O L E D O  D E  S E M P R E .

OS VALO RES C O N O U lS TA D O S  G ARANTEM  TO TAL 
E XC ELÊNC IA  E P RO P O R CIO N AM  PARA NOSSOS CLIENTES O 

QUE HÁ DE M ELHO R NO SEG M ENTO  DE IMÓVEIS.

w w w .t o l e d o i m o v e i s .c o m .b r
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Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel

Os melhores imóveis

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo
1 suíte, 2 salas, copa, coz, 
lavabo, banheiro, área de
serviço, área de lazer c/ 

piscina, garagem. 
V a lo r: R $  5 5 0 .0 0 0 ,0 0

JD. UBIRAMA
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

V a lo r: R $  3 0 0 .0 0 0 ,0 0  

CECAP
02 dorm, sala, copa, coz, 

banheiro, lavanderia,
edícula em construção, 

garagem
V a lo r: R $  1 4 0 .0 0 0 ,0 0  

CENTRO
03 dorm sendo 1 suíte/ 
sala 02 ambientes, coz,

banheiro, lavanderia, pia e 
churrasqueira, garagem.
V a lo r: R $  2 8 0 .0 0 0 ,0 0  

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

sendo 1 suíte, 02 salas, 
copa, coz, lavabo/02 

banheiro, lavanderia, área 
lazer c/ piscina, garagem. 
V a lo s : R $ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0

ITAPUA
02 dorm, sala, coz, banheiro, 

lavanderia, garrem. 
V a lo r: R $  1 5 0 .0 0 0 ,0 0

CENTRO
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 
coz, banheiro, dispensa, 
edícula c/ churrasqueira 

a banheiro/ garrem  
(excelente ponto comercial)
V a lo r: R $  5 0 0 .0 0 0 ,0 0

J A R D IM  IT A M A R A T Y
Sobrado 03 dorm, 

sendo 01 suíte, varanda, 
mezanino, sala, escritório, 

copa, coz, banheiro, 
lavanderia, entrada para 
vários carros e edícula

V a lo r: R $  4 0 0 .0 0 0 ,0 0  

R E S ID E N C IA L  IPÊ
02 dorm, sala 02 ambientes, 

banheiro, coz.planejada, 
lavanderia, garrem  

V a lo r: R $  1 4 0 .0 0 0 ,0 0

JARDIM VILLAGE
03 dorm, sendo 01 suíte 
c/closet, 02 salas, lavabo, 
coz, sala de estar, sala de 

jantar, dispensa, lavanderia, 
garrem  coberta para 3 

carros, canü 
V a lo r: R $  5 5 0 .0 0 0 ,0

www,vitagliano.com.br

w w w .to le d o lm o v e ls .c o m .b r
Tel (1 4 )3 2 6 3 -0 1 8 7
Av. 25  d e  J a n e iro , 3 5 4  -■
C e n tro

^ T O L E D O
i m o  v e i s

PIANTAS PARA CONSTRl/ÇAO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (1 4 ) 9 8 4 4 -8 1 6 4  
8117-8164

LINDO SOBRADO no Centro 
com 244m2, 04 dorms (1 
suíte c / armários), wc social, 
varanda gourmet, + SALÃO 
de festas com 120m ,̂ piscina, 
sauna, churrasqueira, sala 
grande! Tudo isso em dois 
terrenos! R$ 800 mil - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

PRÉDIO COMERC. Jd Ubira- 
ma, próx. av. P Salústio, exc. 
localiz. ideal p/: padaria, lojas, 
entre outros. Oportunidade, 
venha conferir! Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com.br 
ref:00227

CENTRO, 01 DORMITÓRIO,
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ 
carro - R$ 120. mil. Santangelo 
Imóveis (creci -  46374), fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA II, 03
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada p / carro. - R$ 165. 
mil. Santangelo Imóveis (creci 
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, despensa e 
garagem p/ 02 carros. Fundos 
sobrado c/ 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro. - R$ 190 
mil - Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO, sala comer
cial, 02 dormitórios, sala, cozi
nha, 02 banheiros, despensa e 
garagem p/ 02 carros. Fundos 
c/ 01 dormitório, lavanderia, 
churrasqueira c / piscina. - R$ 
180.mil. Santangelo Imóveis 
(creci -  46374), fone 3263
7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c/ 01 dormitório, cozinha, ba
nheiro edespensa.- R$ 105. 
mil. Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, sala 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem área de 
lazer com churrasqueira, des
pensa e banheiro. - R$ 140. 
mil. Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CAJU, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ 
carro. Fundos c/ 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. - R$ 
110.mil - Santangelo Imóveis 
(creci -  46374), fone 3263
7094.

JD. SÃO JOÃO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
closet, banheiro social, 02 
salas, copa, cozinha, área de 
serviço, banheiro, despensa 
e garagem p/ 02 carros. 
Edícula c/ churrasqueira, 
piscina e quiosque. - R$ 400. 
mil- Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha c / armário, 
banheiro social, área de servi
ço c/ banheiro, e garagem p/ 
02 carros. - R$ 260.mil Santan
gelo Imóveis (creci -  46374), 
fone 3263-7094.

CECAP, casa com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD. JOÃO PACCOLA, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço, garagem. - R$ 130 
mil - Santangelo Imóveis (creci 
-  46374), fone 3263-7094.

CENTRO , casa, 02 dorm., sala, 
coz., banheiro, área de serviço 
Toledo Imóveis-3263-0187

CASA CENTRO ótima 
opção p/ clinica e comércio, 
terreno c/694,00m2, casa c/ 
508,60m2, R$ 750.000,00 Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755. Ref. 
Site 49

CASA MAMEDINA , C/
3 dorms, sala, cozinha, wc 
social, garagem p/ 4 carros 
cobertos, área de lazer, lavan
deria, piscina. R$ 300.000,00. 
Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9837- 
0755. Ref. Site 67

MARIA LUIZA I, 3 dorms 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, churrasq, bhos, 
garagem 3 carros cobertos.
R$ 215.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

JD. EUROPA, 2 dorms (sendo 
1 suite), lavanderia, sala, 
cozinha, portão basculante, 
cerca elétrica, despensa, 
garagem 4 carros descobertos. 
R$ 190.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

CENTRO - Sobrado, 3 dorms, 
3 salas, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda c/ 
hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755. Ref. Site 06

JD. VILLAGE, casa com 
3 dorms ( sendo 1 suite), 
bho social, garagem p/ 2 
carros cobertos, 2 salas, 
cozinha grande, fundos c/ 
area serviço, despensa, 1 
dormt., bho, churrasq., c/ 220 
m̂ . R$ 350.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755. Ref. Site 65

CASA NO JARDIM EURO
PA - com 3 quartos, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
closet, garagem para 2 carros. 
R$ 410.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0072 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILLAGE -  Otima 
casa! 3dorms, 01 wc social, 
sala, cozinha amer., lavande
ria, churrasqueira, armários 
embutidos -  R$ 340 mil -  Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

CASA NO JARDIM MARIA 
LUÍZA 2- ótimo acabamento 
c/ 3 quartos sendo 1 suíte, 
closet, jardim de inverno, 
armários embutidos nos 
banheiros e cozinha, blindex, 
sala, copa, rancho com chur
rasqueira, despensa, e gesso 
nos cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Trat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM BELA 
VISTA - Boa localização com 
2 quartos, sala, cozinha, 2 
banheiros, rancho, garagem 
para vários veículos e jardim. 
R$ 170.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0081 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM MONTE 
AZUL- em boa localização 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e blin- 
dex, rancho com churrasqueira 
e banheiro, garagem para dois 
carros c/ portão basculante, 
pintura nova e jardim de 
inverno. R$ 185.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0077 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO CENTRO- com 3
quartos, 2 banheiros e 1 sala. 
R$ 127.000,00 prox. Antiga 
gráfica28 de abril -  Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO JD. 
MARIA LUIZA IV - esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre
no na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial 
com 02 salas e 1 banheiro- 
-edificada em um lote com
408,00 m2 - R$-400.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMERICA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

CASA NO JARDIM JOÃO 
PACCOLA- em bom estado 
de conservação c/ 01 quarto, 
sala, cozinha, banheiro e 
lavanderia, garagem para
02 carros, boa localização e 
pintura nova; R$ 140.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0064 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NOVA NO JARDIM  
SANTA TEREZINHA - com
3 quartos, sala, cozinha, la
vanderia, 2 banheiros, rancho 
com churrasqueira, forno
p/ pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, garagem 
p/ 2 carros, portão basculante, 
cerca, armário embutido no 
rancho, lindo jardim na frente. 
$ 240.000,00(não aceita finan
ciamento) Cód.0062 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM MARIA 
LUIZA 2 - com 170,00 m2 
de área construída e terreno 
de 200,00 m2, c/ 2 suítes,
1 quarto c/ banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, churras
queira, garagem p/ 2 carros 
e imóvel na frente possui 01 
quarto, banheiro e cozinha que 
está alugado; R$ 150.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0057 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

EXCELENTE SOBRADO NO 
JARDIM ITAMARATY - com
fino acabamento, 3 quartos 
sendo 1 suíte c/ banheira de 
hidro, 2 salas, 2 banheiros, 
blindex, assoalho, ventilador 
de teto, mármore italiano na 
sala, esquadrilhas e portas 
basculantes de madeira, pis
cina, rancho c/ churrasqueira, 
amplo jardim, cerca, interfone 
e armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE SALÚSTIO - com 2
quartos; 1 banheiro; 1 sala, 
pisos de Cerâmica; com 
Fitness; Sala de Leitura; 
Piscina; Playground; Salão 
de Festas; Central de Gás; 
Blindex; Estacionamento;
Sala de Jogos; Churras
queira; Elevador; Sacada. 
Financiamento direto com a 
construtora. Cód.0001 Trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM PRINCI-
PE - com 2 Quartos; 2 banhei
ros; 1 sala; Blindex; Imóvel 
novo, rico em esquadrias de 
madeira, banheiro grande, 
garagem para 3 carros, com 
amplo espaço em frente; R$
240.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0050 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO BAIRRO CECAP
- com 3 Quartos, 1 Suíte, 1 
sala, dep. empregada. Imóvel 
totalmente reformado, laje, 
telhas tipo americana, 
telhados novos, madeiramen- 
to de excelente qualidade. R$
115.000. 00 (não aceita finan
ciamento) Cód.042 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJÚ I, casa c/ 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC 
e garagem para 2 carros.
Valor de R$ 90 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. CAJÚ I, casa na Rua 
Santo Leonardo Giglioli, sendo 
3 dorm., sala, copa, cozinha e 
banheiro+ vaga para carro na 
garagem. Valor R$ 75 mil, obs. 
Não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Cláudio.

a ç a í I, casa medindo 71,25 
m2 em terreno de esquina 
com área de 238,48 m2. Não 
aceito financiamento. Valor R$ 
120 mil. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 M2, 
em bom estado, em terreno 
medindo 458M2, possuindo 
3 dorm., sendo 1 suíte, toda 
de laje, piso parte de madeira 
e outra de cerâmica, com ga
ragem para 2 veículos. Tratar 
(14) 9772-7716 com Claudio.

MARIA LUIZA I, excelente 
residência, nova, ótimo preço. 
Obs. Não aceito financia
mento, R$ 285 mil. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

CENTRO, casa ótima para 
escritório ou clínica, próximo 
a Av Brasil. Tratar c/ Roberto 
castiglioni Negócios Imobiliá
rios (creci 43206) 9112-8113/ 
9660-7812.

JD. AMÉRICA: sobrado, c/
03 dorm/sala/copa/coz/banh./ 
lavanderia/garagem 3 carros/ 
edíc.c/01 dorm.sala.coz.ba- 
nheiro/ valor: R$-200.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

CENTRO, casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01 
dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo Imó- 
veis-3263-0187

PQ.RES.RONDON, 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, casa com 
cozinha, banheiro, salão c/ 
churrasqueira-edificadas no 
mesmo lote-entrada para 
vários carros - R$-700.000,00
- Toledo Imóveis-3263-0187

DISTRITO INDUSTRIAL:
barracão com 170,00 m2 de 
construção - terreno com
1.300,00 m2 - R$-150.000,00
- Toledo Imóveis-3263-0187

VILA SANTA CECÍLIA: 02
dorm., 02 salas, coz.banheiro, 
lavanderia edícula com 01 
dorm., 1 banheiro, entrada 
para carro - R$-100.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-018

CECAP, casa com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

JARDIM CRUZEIRO, 01
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem, R$ 110mil, 
obs: laje e piso frio. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343. Jardim Ubirama,
01 suíte, 02 dormitórios,
02 salas, copa, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. Are de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 280 mil, obs: 
laje e piso frio. Líder Imobiliá
ria (14) 3264-3343.

RONDON, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. 
Área de lazer com banheiro, 
R$ 180 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em 
gesso. Cerca elétrica e portão 
automatizado. Aceita finan
ciamento. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. PRÍNCIPE, edícula 
com acabamento de massa 
corrida, gesso, laje, piso frio e 
muro de 3m de altura, aceito 
carro e proposta. Tratar (14) 
9785-7545.
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Classificados

Negocias Imobiliários
ASSESSORIA JURÍDICA

:: RESIDÊNCIAS:
Próxim o ao centro - R $130 .000 ,00 , 1 Q, S, C, W C  e 
lavanderia.
Núcleo: R $75 .000 ,00 ,3 quartos, sala, cozinha e banheiro. 
Rondon: R$380.000,00 na avenida, 4  Q, S, copa, cozinha, 
W C ,área de sen/iço e garagem  p / 2 carros.
Príncipe: R $270.000,00,3 quartos, S, copa, cozinha, W C  e 
garagem  p / 2 camos.
Cachoeirinha: R$ 170 .000 ,00 ,3  Q  sendo 1 suíte, 2 salas, C, 
W C , e edícula no fundo.
Jd . C aju: 70.000 ,00 , 2 Q, S, C , W C  e a um en to  de co n s tru 
ção  não acabado .
Jd . U b iram a: R $150 .000 ,00 , 2 Q , S, C, W C , garagem  
para 2 ca rro s  e á rea de  serviço .
M aria  Lu iza  I - R$ 85 m il + p arce las  do  te rreno , casa  
cons tru ída  a té  a la je , rebocada  com  m uro  de  3 m^, com  2 
qua rtos  sa la , coz inha  e banhe iro .
A çaí: R $120 .000 ,00 , de e squ ina , com  2 Q, S, C e W C . 
Itamaraty: R$ 300.000,00, 3 quartos, 1 suite, sala, cozinha (c/ 
arm ário em butido), W C  e garagem  p/2 carros.
Fundo: quarto, sala, cozinha e banheiro
C asa Jardim  M onte A zul - 3 quartos, sala, cozinha,
garagem  R$ 180 mil
Terreno Maria Luiza de esquina, m urado R$ 70 mil 
:: TERRENOS:
Próxim o a M arechal Rondon: R$500.000,00 Á rea  de 
4.708,28 m"' com  m etade cercada.
Grajaú: 50.000,00 
Bauru/Piratininga: área de lOOOm^
Lotes Jd. Grajaú: entrada + parcelas, R$ 50.000,00 
Á gua da Preguiça - R$ 110 mil, área de 2.500 m^, casa cl 2 
dorm; sala, cozinha, wc, varanda e churrasqueira.
:: CHÁCARAS:
São Judas: R$ 150 .000 ,00 .5.000m 7 esquina, sótem eno. 
Próxim o a usina: 5900m^ com casa de  2 Q, S, C  e W C.
São Judas: 3.200m^ de alto padrão, com casa, pise e área 
de lazer.
Virgílio  Rocha: R$110.000,00, área de 5000 m '̂
Virgílio Rocha: R$200.000,00, casa de llO m ^  e pomar.
C orvo Branco: R $150.000,00, Som ente área.

R u a  C e l. J o a q u im  A n s e lm o  M a rt in s , 751 
F o n e : 3 2 6 4 -7 2 6 0  - L e n ç ó is  P a u lis ta

JOÃO PACCOLA,
sobrado com 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro 
social, sala ampla, escritó
rio, cozinha, área de 
serviço, garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 330 mil, obs: laje, 
piso frio, acabamento em 
gesso, armário embutido 
na cozinha, cerca elétrica. 
ótimo acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JD. NOVA LENÇÓIS, 01
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
casa nos fundos com 02 
dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro. R$ 85 mil, obs: 
laje e piso frio. Tratar (cre- 
ci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

CRUZEIRO, casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e 
garagem coberta (terreno 
11x25) e construção de 
140m2. Tratar (14) 9701-1896 
com João Barbosa.

TENHO VÁRIOS IM Ó
VEIS centrais com ótimo 
preços, e aceito propos
tas, boa localização, na 
rua 25 de janeiro, av, 
padre salustrio, 15 de 
novembro, 9 de ju lho e 
28 de abril. Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, vendo ou troco, 
por casa do mesmo 
valor, no melhor ponto 
do bairro, Av. Procópio 
Ferreira, 449. Aceito 
financiamento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 3263
2327.

AÇAÍ, R$ 120 mil, de es
quina com 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

JARDIM MARIA  
LUIZA I, edicula toda 
murada com muro alto, 
piso frio, com laje, 
bem localizada,portão 
fechado de elevação. R$ 
88 mil mais parcelas. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JULIO FERRARI, casa 
com 3 quartos, sala, 
cozinha revestida, sendo 2 
quartos com laje e 3 com 
forro de madeira, piso frio, 
1 suíte, R$ 90 mil vendo 
ou troco por casa de maior 
valor, n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, tacos, garagem coberta 
p / 2 carros, fundo, 1 quarto 
banheiro, churrasqueira, 
área total 275 m  ̂com 
218,85 m2, R$ 165 mil 
aceita permuta. Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes,
1 wc social, sala, cozinha 
revestida, lavanderia 
coberta revestida, 1 dis
pensa, garagem coberta p / 
5 carros, piso frio de boa 
qualidade, laje, área total 
do terreno com 250 m ,̂ 
com 170 m^ de construção, 
ótima localização, R$ 180 
mil, aceito casa de menor 
valor no negócio, n/aceito 
financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CECAP, casa com 3 quar
tos, sala, cozinha toda re
vestida, wc social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p / 
2 carros, bom acabamen
to, fundo com 1 quarto, 
churrasqueira, banheiro.
R$ 170 mil, aceita permuta 
e financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

VILA MAMEDINA , casa 
com 3 quartos, 2 salas, 
cozinha grande, piso frio e 
tacos, forro de madeira, 1 
banheiro, ótima localiza
ção, área total do terreno 
484 m^, com 135 m^ de 
construção, excelente 
oportunidade p/ o inves
tidor, R$ 139 mil. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ITAPUÃ, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, 2 Wc e 
garagem p / 3 carros, R$ 
200 mil ). Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na rua: 
Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: 
(14) 3264-7260.

JARDIM MARIA LUISA
IV, casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, 2 banheiros, 
contra-piso pronto, parte 
alta, cobertura com telha 
romana, área de cons
trução 63 m2, negócio 
de ocasião. R$ 57 mil 
mais parcelas do terreno. 
Obs* falta acabamento 
final. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. CAJU, casa com 
51 m^, 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro, mu
rada, R$ 115 mil, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
9702-7110.

JD CAJU I, casa c / 2 
quartos, sala, cozinha, 
garagem coberta p / 2 
carros e edícula nos 
fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO PACCO-
LA, casa c / sala de 
TV, jardim de inverno, 
sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassa- 
gem, lavanderia coberta, 
banheiro, churrasqueira 
e garagem para 2 carros. 
Com 190m^ de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar 
(14) 9747-3304.

QUER COMPRAR OU 
VENDER SUA CASA?
Procure o Roberto 
Castiglioni Negócios Imo
biliários (CRECI 43206). 
Tratar (14) 9112-8113 e 
9660-7812.

NÚCLEO, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha,
W c e garagem, R$ 120 
mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua:
Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: 
(14) 3264-7260.

PRÍNCIPE, casa c/
3 quartos, sala, copa, 
cozinha, WC e garagem p/ 
2 carros, R$270 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

CENTRO, 02 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social e área de 
serviço, R$165 mil, obs: 
forro e taco. Ótima loca
lização. T: 200,00 (10X20) 
ac: 86,80. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. ITAMARATY, 01
suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, 
sala de jantar, cozinha, 
lavabo, banheiro social, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros. área de lazer com 
churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina peque
na, R$840 mil, obs: laje, 
piso frio e acabamento 
em gesso, armários 
embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas.
Ar condicionado nos 
dormitórios e móveis em 
madeira na área de lazer.
2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
01 suíte, 02 dormitórios, 
sala(02 ambientes), 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$350 
mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. 
armário embutido na cozi
nha, cerca elétrica, alarme 
e portão automatizado. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

CENTRO, salão Comer
cial e residência nos 
fundos. Ótima esquina na 
Avenida Brasil, R$ 230 
mil, obs ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

O P O R T U N ID A D E S
INCRÍVEIS!

LINDO Sobrado no Centro com 244rri2, 04 dorms (1 st 
c/ armários), wc social, varanda gourmet, + SA LÃ O  de 
festas com 120m2, piscina, sauna, churrasqueira, saia 
grande! Tudo isso em dois terrenos!! R$ SOOmil

Sobrado JD  Itamaraty c/02 terrenos, 4 dorms(1 suíte 
c/closet, banheira e armários), S/E,S/TV,S/J, Cozinha 
c/armários. Adega, Piscina aquecida, maravilhoso 
jardim, garagem p/4 carros, casa c/430,00m2 R$ 860míl 
Ref. Site 29.

Casa JD Itamaraty, 03dorms(1 suíte c/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor 
solar, piso porcelanato.
R$ 400mil. Ref.Site15.

Ótimo Terreno Jd. Europa 211,61 de esq. R$ 64mil

Casa Centro, 03 dorms (1 suite c/ armario), 03 salas, 
lavanderia, copa, cozinha, escritório, wc social, área 
gourmet, piscina. Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 
450mil.

Casa NOVA JD Víllage, 03 dorms(1 suíte), sala grande, 
wc social, cozinha, lavanderia, lazer c/ churrasqueira, 
garagem p/ 02 carros. R$ 350mil.

Sobrado JD  Itamaraty, 320m2, 03 dorms(1 suíte), sala 
grande de TV, escritório, cozinha planejada, piscina. R$ 
600mil. Ref. Site 14.

Casa JD. Itamaraty. Garagem 2 carros cobertos, sala 
tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, área de 
lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$ 
380mil. Ref. Site 15.

Casa Jd. Village. Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (01 
suite), sala, copa, cozinha, wc social. R$ 300mil

H a b ita  re
C R EC I 76074 I MÓVEI S

h a b ita re lp .c o m .b r
R u a  G e r a ld o  P e r e ira  d e  B a r r o s ,  1 2 0 9  

(14)3264 4151 | (14)9837 0755

JD. ITAMARATY, casa 
com 1 suíte, sala, área 
com churrasqueira, 2 ba
nheiros externos e piscina. 
Tratar (14) 9833-5355.

CENTRO, 02 Salões 
Comerciais alugados e 
residência no piso supe
rior, R$ 730 mil, obs. Laje/ 
forro e piso frio. Ótima 
localização para comercio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CAPOANI, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, despensa e 
garagem, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros, R$ 380 mil, 
obs: laje, porcelanato e taco. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

MAMEDINA , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
para carro. Uma suíte 
grande anexa, R$ 135 
mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264
3343. Jardim Príncipe, 01 
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 
02 carros, R$ 160 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamen
to em gesso. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. PRINCIPE, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 230 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em 
gesso. Armário embutido 
na cozinha. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

RONDON, casa na rua 
do supermercado Azulão. 
Tratar (14) 3264-5347.

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS


Classificados

A IMOBILIARIA SIG 
IMÓVEIS COMUNICA A 
TODOS QUE ESTÁ ADMI
NISTRANDO ALUGUEIS,
E NESSE MOMENTO 
ESTÁ PRECISANDO E 
CADASTRANDO IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMER
CIAIS DISPONIVÉIS PARA 
LOCAÇÃO, POIS ESTÁ 
COM CLIENTES EM SUA 
CARTEIRA A PROCURA. 
SIG IMÓVEIS FICA NA 
RUA MACHADO DE 
ASSIS, 680 (FONES: 3264
5624, 9695-8789)

MACATUBA, casa 
localizada no centro, 
próximo ao hospital, 
terreno com 350m^ (ótimo 
preço). Tratar (14)9808- 
8094/9607-2180.

IMOBILIARIA
C O M P R A  -  V E N D A  - L O C A Ç A O

PQ RONDON, casa c/03 
dorms(1 suíte), sala TV, 
Copa/Cozinha c/armários, 
piso porcelanato, edícula 
c/despensa, lavanderia, 
banheiro e churrasquei
ra R$ 265,000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

EDÍCULA (DESOCU
PADA) no Monte Azul, 
sendo 02 dorms, sala 
TV, cozinha c/armários, 
lavanderia, garagem 
02 carros, lazer c/ chur
rasqueira, forno pizza e 
banheiro, cerca elétrica e 
alarme. R$ 180.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

VENDE-SE CASA JD 
ITAMARATY, sendo 03 
dorms( 1 suíte c / armário), 
sala estar, sala tv, cozinha 
lazer c/churrasqueira e ba
nheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

3263-0021
Casa no jardim Monte Azul - com 2 quartos,
1 banheiro, 1 sala, e garagem. R$ 140.000,00 
(aceita financiamento) www.imobiliaria21Lp. 
com.br

Casa no Jardim Maria Luiza 2 - com 2
quartos, 1 suíte, 1 banheiro, 1 sala, varan
da com churrasqueira, estacionamento; R$ 
200.000,00 (aceita financiamento) www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Terrenç no Grajaú - com 250,00 m2 (25x10) 
plano. Ótima localização R$ 57.000,00 (acei
ta financiamento) www.imobiliaria21Lp.com. 
br

Casa no Jardim itamaraty - com 3 quartos, 1 
suíte, 3 banheiros, 2 salas, dep. empregada, 
varanda com churrasqueira. Jardim de Inver
no, e garagem. Excelente imóvel novo, rico 
em blindex e armários, área gourmet, cozi
nha americana, forno a lenha, piso Durafloor, 
gesso, closet na suíte, jardim e aquecimento 
solar. R$ 450.000,00 (aceita financiamento)

Sobrado no centro - ótima localização, com
2 quartos, 3 banheiros, 2 salas, dep. em
pregada, lavanderia, piscina, churrasqueira; 
e comércio na frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br

2 Terrenos no Jardim Grajaú - com 250,00 
m2 (25x10) plano, parte alta, e murado;(aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br 
Casa no Jardim Grajaú- com 2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de fundo gran
de para área gurmet. Ótima oportunidade! 
R$ 158.000,00 (aceita financiamento) www. 
imobiliaria21 Locom br____________________

Im obiliária 21 - Rua 13 de maio,
430 - Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021  

www.im obiliaria21Lp.com .br

CLINICA MÉDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

JD ITAMARATY, casa 
03 dorms(1 suíte c/ 
banheira e closet), sala 
estar, sala jantar, cozinha 
planejada, piso laminado, 
espaço para área de 
lazer R$ 400.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 
3264-5624/9695-8789.

EDÍCULA JD. 
ITAMARATY (Parte 
Alta), c/ 02 dormsI(1 
suíte), sala de tv, copa/ 
cozinha R$ 280.000,00 c/ 
130^00m2 de constr. SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

EDIFICIO ALPHA (todo 
reformado), 03 dorms(1 
suíte), sala 02 ambientes, 
dorm de empregada,
R$ 420.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY,
sobrado 04 dorms (1 
suíte c/closet), sala estar, 
sala jantar, escritório, 
adega, lazer c/ piscina, 
churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2 
de construção, terreno 
de 1.080,00m2 R$
860.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

NOVA JD UBIRAMA ,
casa 03 dormitório, sala 
TV, sala jantar, cozinha, 
lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, despensa, 
Garagem coberta p/02 
carros R$ 300.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO (próximo ao 
clube Marimbondo), 
sobrado 03 dormitórios(
1 suíte ), sala estar, sala 
jantar, cozinha c/armários, 
piscina, churrasqueira 
R$ 700.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JARDIM CAJU, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro, R$ 68 mil, obs: laje 
e ardosia. Não aceita fi
nanciamento. Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 03
dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e gara
gem. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARDIM AÇAÍ I, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem, 
área de lazer com banheiro, 
churrasqueira e forno, R$
180 mil, obs. laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Alar
me, cerca - elétrica, portão 
automático, ventilador de 
teto. Aceita financiamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

Dignidade, Honestidade e Clareza 
nas negociações...

I S a n t a n g c l o  (14)3263-7094
J m ó  v e i  s  ” 'V E N D A -A S S E S S O R IA -A V A L IA Ç Ã O

w w w . s a n t a n g e l i D im O V e iS .c o r n .b r
Jard im  V illaae

03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 
cozinha , lavanderia , churrasqueira  e 

garagem  p / 02 carros. R$ 350 .000,00

Jard im  A m érica
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, área  de 
serviço d churrasqueira , va randa, garagem  

p / 02 carros. R$ 170.000,00

Jard im  Eurona
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, c loset, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de tDate 
papo, lavanderia , despensa, área de lazer e 

qaraqem  d /  02 carros. R $  410 .000.00

Jard im  U biram a
03 dorm itórios, sa la , copa, cozinha, W C, 
lavabo, lavanderia , churrasq ., despensa, 

garagem  p / 02 carros. R $  300 .000,00

P araue R esidencia l Rondon
03 dorm itórios, sala, copa, cozinha , W C, 

lavanderia , garagem . Edícu la  c / 01 
dorm itó rio , sa la , cozinha , banheiro, 

qaraqem . R$ 160.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dorm itórios, sala, cozinha, 02 W C , 

lavanderia , despensa , garagem . 
R$ 120 .000,00

C entro
03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 

copa, cozinha, despensa, lavanderia , 
rancho  c / churrasqueira  e garagem .

R$ 280 .000,00

P araue R esidencial Rondon
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, sala, copa, 

cozinha, W C, á rea de serviço , garagem , 
edícu la  d churrasqueira , W C.

R$ 280 .000 ,00
N úcleo H abitacional Luiz Z illo

03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, á rea de 
serviço, garagem . Fundos c /0 1  dorm itório, 

sa la , cozinha , lavanderia , W C .
R$ 125.000,00

Jard im  Itam aratv
S obrado  d 03 dorm itórios, sendo  01 suíte, 
02 sa las, copa, cozinha , lavabo, W C , área 

de serviço, á rea de la ze r d piscina, 
qaraqem . R$ 550.000.00

P araue R esidencia l Rondon
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , despensa, 02 

W C , á rea de se rv iço  d churrasqueira  e 
garagem . R$ 190.000,00

Jard im  Itacuâ
01 dom iitó rio , W C , á rea  coberta d 
churrasqueira , quiosque  e  piscina. 

R$ 150 .000,00

V ila  Paccola
03 dorm itórios, sala, copa, cozinha, W C, 

garagem , no fundo  c / lavanderia , despensa, 
W C . R $ 1 5 0 .0 0 0 ,0 0

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dorm itó rios , sala, copa, cozinha, 

banheiro  socia l, á rea  de  serviço , despensa  
e  garagem . R$ 80.000,00

Jard im  M aria Lu iza  II
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, á rea de 

serviço e  entrada p / carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim  G ra jaú, Ja rd im  João  P acco la , V ila 

Anton ie ta , Ja rd im  M onte A zu l, Ja rd im  
M orum bi, Ja rdim  M aria  Luiza II.

Av. 9 de Julho, 944 -  Centro - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3263-7094 / 9795-0722

JD. SANTANA -  Duas 
casas, uma pronta e outra 
em construção, edificadas 
em terreno medindo 482,62 
M2 de esquina. Valor R$
280 mil. obs. não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

MACATUBA, terreno 
2.500 m^ no trevo de Ma- 
catuba, beira da rodovia, 
próximo a dois postos de 
combustíveis, murado 
nas laterais e no fundo, c/ 
calçada, vendo ou troco. 
Tratar (14) 8154-1999.

JD ITAMARATY, casa 
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
planejada todeschini, 
lazer c / churrasqueira 
e piscina, piso porce- 
lanato, garagem vários 
carros R$ 420.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAPUÃ, casa 03 
dorms, sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

EDÍCULA JD JOÃO 
PACCOLA, 01 dormitório, 
sala grande TV, cozinha, 
copa, lavanderia, espaço p/ 
piscina R$ 140.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JARDIM SÃO JOÃO, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, 
R$ 140 mil, obs: laje/taco/ 
piso frio. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD NOVA LENÇÓIS,
casa dos fundos com 
2 dorm., sala, cozinha, 
banheiro, + casa 1 dorm., 
sala, cozinha e WC e 
garagem, R$ 85.000,00, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

SITIO 7KM DE LENÇÓIS 
PTA, c / 4 alq., casa sede, 
casa p / colaboradores,
500 pés de manga, 500 
pés de lichia em início 
de produção, plantações, 
piscina, represa, sistema 
de irrigação. Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00229

SÍTIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pasto, 
casa e amplo salão festas. 
A 12 km da cidade. Exc. 
Propriedade! Vitagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 0005

MACATUBA c/03 
alqueires, casa sede, 
casa caseiro, 02 barracão, 
lagoa c/peixe, cachoeira, 
pasto R$ 450.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
8129-1832.

TERRAS LENÇÓIS PTA.
c / cana, 20,80 alqueires 
c/85% de aproveita
mento da área, rio no 
fundo da propriedade R$
45.000,00 o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

3269-3311

Nós damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R: G u a ia n a z e s ,  1159  
J d .  M o n te  A z u l 

C e l; ( 1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

(Reíojaria _ , 

^ a r t i n i
Vendas, Consertos e 

Baterias para Relógios 
em geral, com a 

Melhor qualidade de 
bons Serviços.

Fones: 9715-1551 
9734-1529

‘Rm: CeC Joaquim ÇaBrieC 
126 - Centro 

Lençóis Rauíista - SR
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SÍTIO EM MACATU-
BA, 03 alqueires c/ 02 
de cana, 1.000pés de 
eucalipito, casa grande, 
rio na divisa, 100mts do 
asfalto R$ 350.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

CORVO BRANCO,
chácara com 5 mil metros, 
com casa, pomar e pés 
de café. Tratar na Rua 
Amazonas, 489, fone (14) 
3263-4010.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO- com
6000,00 m2 piscina, 
pomar, estufa e rancho 
com churrasqueira (perto 
da cidade) - R$ 280.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0082 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CHÁCARA, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLE
DO IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA NO SÃO 
JUDAS - área verde, jar
dim de inverno com lagoa 
e peixes ornamentais, 
rancho para lazer fora do 
ambiente da casa, casa 
do caseiro com 2 quartos, 
sala, copa, banheiro, 
salão de festas grande, 
casa com 3 quartos com 
suítes, parte superior com 
varanda, mezanino, rica 
em acabamento, closet, 
lareira, amplo espaço. 
Piscina com bar molhado, 
alto padrão. Ótima 
oportunidade! (aceita 
financiamento) trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO- com
6000,00 m2 piscina, 
pomar, estufa e rancho 
com churrasqueira (perto 
da cidade) - R$ 280.000,00 
(aceita financiamento) 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CHÁCARA A 800 
METROS do asfalto e 
da cidade de Maca- 
tuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil 
metros (imperdível).
Tratar (14) 9632-1264 com 
proprietário.

Edícula JD  Itam araty,
área nobre, c /  piscina 
grande, cozinha, banheiro, 
sala, R$ 260.000,00.

C asa JD  Itam araty, 03
dorm s ( l  suíte c /  banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planeja
da, piso laminado, espa
ço para área de lazer R$ 
400.000,00.

Terreno Maria Luiza IV,
c/210,00m2 R$ 18.000,00 
entrada, mais 125 parcelas 
de R$ 360,00. C asa M aria Luiza II, 03

d o rm s(l suíte), sala tv, 
cozinha, lazer c /  churras
queira, garagem 02 carros 
R$ 250.000,00.

Terreno JD  Grajaú,
c/250m 2 R$ 35.000,00 
mais 59 parcelas de R$ 
295,00.

Sobrado C entro, 04 dor- 
m s(l suíte), várias salas, 
salão de festas c /  piscina, 
sauna, churrasqueira R$
800.000,00.

A partam ento Ediíicio  
Alpha, 03 d o rm s(l suíte), 
todos c /  armários, escritó
rio c /  armários, cozinha 
planejada, todo reforma
do R$ 420.000,00. A partam ento Residen- 

ciai Ipê, 2° Andar, , 02 
dormitórios, sala, cozinha 
planejada R$ 140.000,00.

Sobrado no PQ_ A n tár
tica, 03 dorm s ( l  suíte c / 
closet), escritório, sala es
tar, sala tv, cozinha plane
jada c /  fogão e coifa, lazer 
c /  piscina, churrasqueira, 
forno R$ 780.000,00.

A partam ento Edifício  
San R em o, 03 d o rm s(l 
suíte), escritório, sala 02 
ambientes R$ 350.000,00.

ALFREDO GUEDES,
chácara com 2 quartos, 
cozinha espaçosa toda 
revestida, sala ampla, 
wc social c/ 12 m2, piso 
frio de boa qualidade, 
laje, portas e janelas 
de excelente qualidade, 
lavanderia coberta, portão 
de elevação, área total de 
1857 m2 com 126 m2 de 
construção. R$ 125 mil. 
Tratar (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CHÁCARA PRÓXIMO 
A USINA BARRA 
GRANDE, 1 bela edícula 
com varanda, pomar, piso 
frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, com área total 
de 6 mil m2, vendo ou 
troco por casa em lençóis 
paulista. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

SITIO EM MACATUBA,
c/01 Alqueire de terra, c/ 
casa c/ 3 dorms, cozinha, 
sala jantar, sala TV, 02 ba
nheiros e varanda, outra 
casa c/ 2 dorms, cozinha, 
sala TV, galpão c/300m2 
banheiro, despensa e 
churrasqueira, tanque c/ 
peixes, pomar formado, 
pasto, chiqueiro p/criação 
caprinos e suínos, viveiro 
p/passarinhos, área p/ 
secagem de grãos, horta 
constituída e formada, R$
450.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 8129-1832.

MACATUBA, Jardim 
Capri, chácara com 
2.204,12m2 - R$-
230.000. 00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA, com
2.118,00m2 - R$-
205.000. 00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

ALUGO APARTAMEN
TO estilo flat 35m2, 
segurança 24h. Não é 
necessário fiador. Tratar 
(14) 3264-6186.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luis Paccola, 3° andar. 
Tratar (14) 3263-1072/ 
8147-8049.

ÁGUAS DE SANTA 
BARBARA, alugo casa 
com piscina. Tratar (14) 
3263-4698.

MARIA LUIZA IV (próxi
mo ao Senai) barracão c/ 
150m2, portão grande, pé 
direito alto, terreno plano, 
cobertura de estrutura 
metálica, localização 
estratégica. Tratar (14) 
8154-1999.

GUARUJÁ, alugo Kitnete 
ou apartamento, praia 
Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGO CHÁCARA/ 
EDÍCULA para eventos. 
Tratar (14) 9772-7315.

AERO ESPAÇO 
EVENTOS, ambiente cli- 
matizado, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. WWW. Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14) 
3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM CASA 
GRANDE e pomar, 
próximo a Usina Barra 
Grande, acesso c/ asfalto, 
R$ 600,00. Tratar (14) 
9178-9851.

PRAIA GRANDE, apar
tamento no ''boqueirão'' a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

R ua M a ch a d o  de  A ss is , n° 680  
Fone: (14) 3 2 6 4 -5 6 2 4  /  9 6 9 5 -8 7 8 9  

w w w .s ig im o v e is n e t.c o m .b r

EXCELENTE APARTA
MENTO EM BAURU,
2 dormitórios, próximo a 
Av. Nações Unidas. Tratar 
(14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUÃ, chácara 
para festas em geral, com 
piscina grande, casa com 
1 quarto, churrasqueira + 
quiosque, R: Olga Biral, 
311. Tratar (14) 9757-4898 
e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FES
TAS EM GERAL, semana 
e finais de semana inclu
sive carnaval. Tratar (14)
3263- 6641 e 9698-7007.

EDÍCULA PARA FESTAS 
EM GERAL. Tratar (14)
3264- 7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE, frente 
ao mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 9735
5505.

CHÁCARA DO 
ENGENHO com salão 
para casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em ge
ral. Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais sema
na, aniversários, festas 
em geral. Tratar (14) 3264
5381 ou 9704-3307.

CARNAVAL, chácara 
c/ piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

CASA PARA COM
PRAR, que de financia
mento de até R$ 120 
mil. Urgente. Tratar (14) 
9783-3200.

COMPRO TERRENO
no Maria Luiza IV ou Sta 
Terezinha que aceite 
um Corsa, ano 2010 
no negócio. Tratar (14) 
9710-6601 e (14) 9179
4462.

TERRENO JD EUROPA
(altos), temos 03 
lotes juntos, e pode 
ser vendidos separa
damente c/200,00m2 
R$ 68.000,00 cada SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

JD GRAJAÚ,
c/250m2 R$ 35.000,00 
mais 59 parcelas 
de R$ 295,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

TERRENO JD ITA- 
MARATY c / 515,00m2 
R$ 130.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/8118-1234.

ÁREA DE TERRAS
com 15.960,00 m2 entre 
os bairros Jd.Santana 
e Res.Açai/ com frente 
p/Avenida/ valor: R$- 
-1.500.000,00-T0LED0 
IMÓVEIS-3263-187

TERRENO NO 
CENTRO c / 660,00m2 
murado Valor: 528mil. 
Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de 
terreno todo murado 
com 401,81 m2 - R$-
100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 
com uma construção 
de 78,00 m2 (na laje)
+ 1.000 tijo los e reves
timentos + prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

TERRENO DE 700
M̂ em Avaré, ótima 
localização p / comercio 
ou residencial. Tratar (14) 
9813-1919.

TERRENO NA BEIRA
DO RIO, a 4 km de 
Lençóis, documentado, 
área de 10.500 m, (troco 
por edícula no mesmo 
valor). Tratar (14) 3263
4349 (horário comercial) 
e 9872-2100.

ÓTIMO TERRENO JD. 
EUROPA de esquina C/ 
224 m2. R$ 70.000,00 
Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

OPORTUNIDADE! Óti
mo Terreno JD. Europa 
de esquina C/ 211,61 m .̂ 
Só R$ 64mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

JD. SANTA TERE
ZINHA, com 200m2, 
excelente localização na 
Av. Humberto Pelegrino, 
lote 155, R$ 30 mil + 
parcelas. Tratar (14) 
8148-8565 e 9783-8665.

TERRENO VILLAGE,
ótima LOCALIZAÇÃO, R$ 
110 mil. Tratar Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

TERRENO ITAMA- 
RATY, muito bem 
localizado, R$110 mil. 
Tratar Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

JD. GRAJAÚ, terreno 
com 275 m^. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

CENTRO: Terreno c / 
528,00m2 Valor R$ 
265mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.sigimoveisnet.com.br


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s : 
v ' In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  d e  in cê nd io ;
• ✓ In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  lu z e s  d e  e m e rg ê n c ia ;
^ In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  G LP  (g á s  liq u e fe ito  d e  p e tró le o )

In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  d e  a r  c o m p rim id o
Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema < 
ao Incêndio e Centrais de G.LP.

[Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

D a n i e l l e  A l b e r c o n i  S o u z a  
A r q u i t e t u r a  e  i n t e r i o r e s

GasHidro
M a nu ten çã o  GLP e H id ra n te s

(14 ) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD MARIA LUIZA IV,
terreno financiado, ótima 
localização. Tratar (14) 
9601-4316.

JD. VILLAGE, na Rua
Américo Brandi, terreno 
com 253m. Tratar (14) 
9795-2625.

JD. GRAJAÚ, terreno 
quitado, R$ 55 mil. Tratar 
(14) 9774-4781.

ANTONIETA, terreno 
com aproximadamente 
400m2, na Av. João 
Paccola, R$ 90 mil, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JD. EUROPA, esquina, 
lado de cima da rua com 
291 m^, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9754-2946 e 
(14) 3264-5781- Manan
cial Veículos.

JARDIM GRAJAÚ, parte 
alta, terreno com 250 m2, 
entrada de R$36 mil mais 
parcela do terreno. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).JD. MARIA LUIZA IV ,

terreno com 250 m ,̂ 
R$20.500,00 + parcelas 
de R$ 435,00. Tratar (14) 
8139-9836/ 9724-4895.

JARDIM EUROPA,
terreno com área total de 
291,79m2, esquina, ótima 
localização, R$ 80 mil, 
aceita carro como parte 
do negócio e n/aceita 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

RONDON, lote com 
401 m^, Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, R$ 100 
mil. Tratar (14) 9727-9259

JARDIM EUROPA, R$ 71
mil n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

LOTE C/ ÁREA de +
de 700m2, a 900 mts 
do centro. Obs: região 
privilegiada e tranqüila, 
já murado e c/ calçada! 
Oport. de gde área próx. 
do centro! C82568 /  
14-9635-2290 - 3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00139

JARDIM PRINCIPE, R$
69 mil n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

IM Ó V E IS
A  realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

Rua Manoel Caetano de Godoy, n° 444 
Jo. Ubirama Lençóis Paulista/SP

JARDIM CAJU, 3 ter
renos juntos por apenas, 
R$ 43.500,00 cada, parte 
alta, n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO, duas 
áreas de 10 mil m^ cada, 
incluindo área verde, uma 
contém pomar, curral, 
cocheiras, 2 nascentes,
2 tanques de peixes, 
área verde R$ 120 mi, e 
a outra somente terra R$ 
100 mil. aceito permuta e 
propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA,
terreno c/ 331 m ,̂ 
frente c/14,50m2, fundo 
22,85m2. R$ 115 mil, não 
aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

TERRENO NO JD. 
EUROPA - com 200 m2 
(20x10), plano - R$ 73 mil 
(aceita financiamento) 
trat. na Imobiliária 21 
-  Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br.

C A S A S S O U T O
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

TAMBÉM CONSTRUIMOS IMOVÉIS PARA 
FINANCIAMENTO OU PARTICULARES.

0 MELHOR PREÇO DA CIDADE. 
VENHA CONFERIR!

FONE: (14] 3264-2505
R: WALTER M OREnO, 340 JD. JOÃO PACCOLA

JD. MARIA LUIZA,
terreno com 308 m2, 
todo murado, com 
infra-estrutura, planta 
de 148,48 m2 aprovado, 
dois portões fechado, se 1 
basculante de 5 m e outro 
de 3 m de correr, alguns 
mat. De construções, boa 
localização. R$ 38 mil 
mais 138 parcelas de r$ 
602,00 vendo ou troco 
por terreno no JD.Grajaú 
ou Sta Teresinha. Tratar 
Pedrão Imóveis (creci 
115143). Fone (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD. MARIA LUIZA III,
terreno com 200 m^, ótima 
localização, entrada de 
R$ 40 mil mais parcelas. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA II,
Terreno c/ 200,00 m^ - R$
35.000. 00 + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094.

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ - ótima localiza
ção para comércio, 2 lotes 
com área regular com 746 
m .̂ R$ 395 mil (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

TERRENO NO GRAJAÚ
- com 250 m2 (25x10) 
plano. Ótima localização 
R$ 57 mil (aceita financia
mento) Cód.0006 trat. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

TERRENO NO JD. UBI
RAMA - com 275,00 m2 
murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0065 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

PARQUE RESIDENCIAL 
RONDON, lote com 
401,81 m2. (11,50 X34,94), 
R$ 100 mil, obs. Aceita fi
nanciamento Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM GRAJAÚ, lote 
com 250,00 m2. (10,00 
X20,00), R$ 63 mil, obs. 
Parcialmente murado.
Lote quitado. Aceita fi
nanciamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD VILLAGE, terreno me
dindo 258,75 M2, sendo 
11,25 metros de frente por 
23 metros da frente aos 
fundos na rua Dr. Roberto 
da Costa Orlandini. Obs. 
lado de cima da rua, ou 
seja, não precisa aterrar. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ, medindo 265 
m^, a 80 metros da Ave
nida principal. Excelente 
localização. Bom Preço. 
Quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ medindo, 275 
m^, parte baixa. Quitado 
e excelente preço.
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

JD. GRAJAÚ, medindo 
430 m^, esquina na parte 
baixa, quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:(14) 9714-4352 (Vívo)8197-7585 (Tím)/9141-3449 (Claro)

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
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http://www.imobiliaria21Lp
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http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM


O ECO Gente de 
Negócios
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FOTOS: JERUSA MORELLI/O ECO
A Efac abriu 
inscrições 
para os cursos 

profissionalizantes 
de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem 
profissional, 
massoterapia, estética 
fac ia l e corporal e 
depilação. As vagas 
são lim itadas. Na 
foto, a equipe de 
telem arketing que 
está sempre pronta 
para atender com 
todas as informações. 
A Efac fica  na Rua 7 
de setembro, 963 -  
Centro. Telefone (14) 
3264 -  6249. H &  CIA FASHION

Na H & Cia Fashion 
o cliente encontra 
moda masculina 

e feminina, do básico 
ao fashion, moda teen 
do tamanho 12 ao M, e 
exclusividade da marca 
Authoria para as meninas 
que estão sempre 
antenadas com a moda.
A loja também oferece 
um novo espaço para o 
público masculino, no 
piso superior, com muita 
variedades. Confira! A H 
& Cia Fashion fica na rua 
Geraldo Pereira de Barros, 
803 -  Centro. Telefone 
(14) 3264 -  3348. Na foto a 
equipe H & Cia Fashion.

^ X  Com acervo de 
aproximadamente 
8 mil livros, 

a Ramblas oferece 
opções para todas as 
idades, com os últimos 
lançamentos e títulos 
mais vendidos. Enquanto 
escolhe o livro, é possível 
saborear um cafezinho 
da Nespresso. A 
Ramblas oferece ainda o 
cartão fidelidade. Quem 
consome R$ 360 ganha 
mias R$ 30. A Ramblas 
livraria fica na rua XV de 
novembro, 216 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 -  4969. 
Na foto Letícia, Daniela e 
Ana Maria. RAMBLAS LIVRARIA

^ X  Há mais de 50 
^ X  anos no mercado 

a relojoaria 
Uris Paccola oferece 
relógios, joias, alianças 
em ouro e prata, 
pulseiras, troféus, 
medalhas, cartões 
de prata, canetas e 
carteiras em couro, além 
de gravações em geral.
O pagamento pode ser 
dividido em até 10x nos 
cartões. A Uris Paccola 
fica na rua XV de 
novembro, 705 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 -  
3433. Na foto Toninho, 
Estefani, Uris, Jéssica, 
Viviane e Geada. URIS PACCOLA

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br

