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ARTISTA LENÇOENSE
Ivan Bormaister foi selecion ad o para 
participar das comemorações de 30 anos 
do Nike Air Force One ®

AUTOS
Alunos de autoescolas vão  
passar por sim ulador a
partir de 1° julho (N)
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ViverB E M
BARRA BONITA  
Mototaxista tem até dia 31 
para fazer inscrição
EDUCAÇÃO
Aulas em Pederneiras
começam dia 4 C í

CIPA
Servidores de Lençóis 
participam de curso

ETEC
Escola divulga lista de 
candidatos aprovados C í

POLÍCIA
Adolescentes de 16 e 14 
anos são apreendidos Q

PEDERNEIRAS

C i d a d e  t e r á  

C e n t r o  d e  S o l u ç ã o  

d e  C o n f l i t o s

Pederneiras é m ais um a das ci
dades da região a ganhar um  Cejusc. 
A proposta é estender serviços que 
são prestados pelo fórum  para um  
local específico, po r m eio de con
vênio entre Prefeitura e G overno do 
Estado. O Cejusc de Pederneiras vai 
funcionar num  prédio localizado 
na avenida B ernardino Flora Fur- 
lan, onde funcionava a U nidade de 
Saúde do bairro  Bruno Cury.

o a cabeça (e o material 
Médico ortopedista fala 

do risco do peso das m ochilas - Conheça a
ara ■ Barbosa - Veja as 

dicas de maquiagem e alimentação

Chuva forte 
danifica sete 
pontes na 
área rural
Obras da Prefeitura de Lençóis Paulista e trabalho 
da Defesa Civil evitaram prejuízos na zona urbana ©

ACIDENTE

Rapaz de 20 anos morre na Rondon
Rafael Ribeiro Paiva, de 20 anos, 

m orador de M acatuba, m orreu após 
um  acidente na rodovia M arechal

ENTREVISTA

T a r c i s i o  d e f e n d e  

t r a b a l h o  c o n j u n t o  

d e  s e c r e t a r i a s

O prefeito de M acatuba, Tarci- 
sio M ateus Abel (PP), com eça seu 
m andato com um a previsão de que
da no orçam ento de 2013 em relação 
ao ano passado. Em entrevista ao 
O ECO, ele adianta que irá racio
nalizar os recursos como form a de 
com bater esse problem a. Tarcisio 
afirm ou que duran te reunião com 
os secretários anunciou que p re ten 
de fazer um a gestão integrada.

Rondon (SP-300), na m anhã de quin
ta-feira 17. O jovem bateu sua moto 
na traseira de um  caminhão.

l " l "  MÁRCIO M O R E IR A " I'

MAQUINISTA - Tarcisio defende 
valorização do funcionalismo

FUTSAL VÔLEI

Copa Cidade do Livro Hoje tem seletiva no
começa na terça © ginásio do Csec C)

BARRA BONITA AGUDOS

B l o c o  d o  G a l o S e n a i  o f e r e c e

a n t e c i p a  c a r n a v a l v a g a s  p a r a  s e t e

s o l i d á r i o c u r s o s  g r a t u i t o s

Barra Bonita já  está em  clim a de 
carnaval. No dia 27, o Bloco do Galo 
desfila pelo centro. E com um a m is
são solidária. Todo o dinheiro a rre
cadado com a venda de abadás será 
destinado a institu ições da cidade. 
No ano passado o grupo repassou 
o valor arrecadado para  o Lar de 
Am paro à Velhice de Barra Boni
ta, o popu lar Asilo do Bom bonato, 
e a Associação Voluntariado.

O Senai está  com  vagas a b e r
tas pa ra  sete cursos. Os in te re s 
sados devem  p ro c u ra r  a Secre
ta r ia  de A ssistênc ia  Social pa ra  
rea liza r a in sc rição , sem  n en h u m  
custo . A id ad e  m ín im a  p a ra  se 
in sc rev e r nos cu rsos é 16 anos 
e as au las serão  m in is trad as  no 
p réd io  da an tiga I te tre sp . M ais 
in fo rm ações podem  se r ob tidas 
pelo  te lefone (14) 3261-4070.
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TEMPO
SÁBADO, 19/01

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà

't'30°C tarde e à noite.

T19°C
(u R 72%

DOMINGO, 20/01
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t28°^  ^ - n86% 
♦18°C ^̂ ^ 85%

C&T ©
Criador do Megaupload 
promete novo site com 
50 GB de espaço

CULTURA
Stand Up Riso com 
farofa planeja turnê 
de 2013 com muitas 
novidades

Fechamento" 
desta edição:

20h00
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Cidades
. s i r /

NOVA CASA
O Departamento de Habitação da Estância Turística de 
Barra Bonita mudou de endereço. Agora o atendimento é 
feito no prédio da Incubadora de Empresas, na Avenida Dr. 
Dionísio Dutra e Silva, 105, Cohab, das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h. O telefone para contato é o (14) 3642-1876.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FUNCIONOU - Mesmo com o grande volume de chuvas essa semana, algo positivo pode ser notado. As obras da atual adminis
tração para diminuir os efeitos causados pela chuva funcionaram. As duas bombas de sucção instaladas na vila Baccili impediram 
que o córrego Corvo Branco transbordasse. Em outras ocasiões, o bairro sofreu com as enchentes.

, 6  A r , MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MOTOTAXISTAS
Recadastramento vai 
até dia 31 de janeiro

Os mototaxistas de Barra Bonita 
têm até o próximo dia 31 para fa
zer o recadastramento anual que 
regulariza os profissionais desta 
área. Interessados na renovação 
da licença devem comparecer ao 
Demutran, (Departamento Mu
nicipal de Trânsito) com a docu
mentação da moto regularizada, 
seguro obrigatório quitado, car
teira de habilitação e certidão de 
prontuário da CNH (Carteira Na
cional de Habilitação). Também 
são necessárias três fotos 3x4 
recentes e datadas, comprovan
te de quitação do ISS e compro
vante do curso obrigatório para 
exercer a função. O profissional 
que não fizer o recadastramen- 
to fica proibido de transportar 
passageiros. Se for flagrado 
circulando irregularmente, será 
multado e terá o veículo apreen
dido. O Demutran fica na Rua 14 
de Dezembro, 1.233, no Centro de 
Barra Bonita. O horário de aten
dimento é das 7h30 às 11h e das 
13h às 16h30. Outras informações 
pelos telefones (14) 3641-3020.

CIPA
Os integrantes da CIPA (Comis

são Interna de Prevenção de A ci
dentes) da prefeitura de Lençóis, 
gestão 2013, participaram nesta 
sem ana de curso para formação de 
cipeiros. Na programação do curso, 
foram abordados temas nas áreas 
de riscos am bientais, metodologia 
de investigação e análise de aci
dentes e doença do trabalho, no
ções sobre legislação trabalhista, 
previdenciária e responsabilidades 
relativas à  segurança do trabalho, 
princípios gerais de higiene do tra
balho, medidas de controle de ris
cos, organização e funcionamento 
da CIPA. O trabalho da CIPA tem o 
apoio da Diretoria de Recursos H u
manos da Prefeitura. A  comissão é 
presidida pelo servidor Rafael A u
gusto Barbosa de Souza. A  CIPA é 
composta por representantes dos 
servidores, escolhidos por meio de 
eleições, e representantes da A d
ministração Pública.

Resultados
A escola ETEC Cidade do Livro de 

Lençóis Paulista já divulgou a classi
ficação dos candidatos aprovados no 
último vestibulinho. A  lista de con
vocados na primeira chamada está 
fixada na portaria da ETEC e tam
bém na escola Virgílio Capoani, com 
o nome do classificado, a posição e 
a identificação de 1® ou 2® chamada.
As matrículas iniciam na próxima se
gunda-feira 21, e devem ser feitas na 
própria sede da escola. Os convoca
dos em primeira chamada devem se 
matricular até terça-feira 22. Os do
cumentos necessários para matrícula 
são: RG, CPF, Certidão de Nascimen
to, 2 fotos 3x4, declaração de conclu
são do ensino médio ou histórico es
colar para os cursos técnicos. Para os 
cursos integrados será necessária a 
declaração de conclusão da 8 ° série 
do ensino fundamental.

Cursos Senai 1
A Prefeitura de Agudos, em par

ceria com a Duratex e o Senai, vai 
oferecer a partir do dia 28 de ja n e i
ro um curso de marcenaria voltado 
para a indústria moveleira. As ins
crições são gratuitas e devem ser 
feitas até 25 de janeiro na rua Car
los Gomes, 411. É preciso apresen
tar documento de identidade e CPF 
e ter idade mínima de 16 anos. Mais 
informações pelo (14) 3261-3337.

Cursos Senai 2
A Secretaria de Assistência Social 

de Agudos recebe inscrições para 
sete cursos do Senai, que começam 
neste mês. O procedimento é gratui
to e o interessado deve apresentar 
RG, CPF e comprovante de residên
cia. Há vagas para desenhista m e
cânico, operador de computador, 
assistente de departamento pessoal, 
auxiliar administrativo, assistente de 
controle de qualidade e programador 
de produção. As inscrições devem 
/// ///// ///// ///// ///// //// ///// ///// ///// ///// //^ ^ ^ ^

DESRESPEITO - Infelizmente, algumas pessoas têm o péssimo hábito de descartar móveis e eletrônicos nas calçadas da cidade. 
Em Lençóis Paulista não é diferente. Um morador do jardim Alvorada fez questão de descartar o sofá no canteiro central de uma 
importante avenida do bairro. O móvel serviu ainda de apoio para outros descartes como madeiras.

PEDERNEIRAS
Volta às aulas será no 
dia 4 de fevereiro

No próximo dia 4 de fevereiro 
todos os 1,5 mil alunos da edu
cação infantil e os 2.561 alunos 
do ensino fundamental (incluin
do os da Educação Para Jovens 
e Adultos) iniciam o ano letivo 
em Pederneiras. O transporte 
escolar será oferecido para alu
nos de até oito anos, através de 
micro-ônibus, perua escolar ou 
ônibus da prefeitura municipal. 
Para alunos acima de oito anos 
será oferecido passe escolar gra
tuito. Os alunos das áreas rurais, 
distritos e assentamento, devido 
à distância das escolas e dificul
dade ou mesmo ausência de li
nha circular nesses locais, serão 
transportados pela prefeitura 
independente da idade do aluno. 
O transporte continua sendo gra
tuito e os critérios e adequações 
necessárias para o transporte 
dos alunos podem ser esclareci
dos no Setor de Transporte, loca
lizado no Depto de Educação.

\ _____ \  V \ ____ ^

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com cenas positivas ou negativas, 
sugestões, reclamação. Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número de seu 
telefone, autorização e RG.

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

R á d io  n ã o  
c ir cu la  h o je

O colunista Carlos Alberto 
Duarte está de férias
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transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

LWARTlUtRIf ICANIIS www.lwartlubrificantes.com.br
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http://www.lwartlubrificantes.com.br


Opinião í
FRA SE
• "Confiamos em um crescimento da economia 
do País e do PIB. Se o país cresce, o estado e o 
município também crescem".

Tarcisio Mateus Abel, prefeito de Macatuba.

PARA PENSAR
"O Estado deve fazer o que é 
útil. O indivíduo deve fazer o 
que é belo".

Oscar Wilde

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

Obras mostram que é 
possível evitar enchentes
No editorial de quinta-feira este jornal 

questionou de quem era a responsabi
lidade da enchente que tomou às ruas 

de Lençóis Paulista na noite de quarta-feira 
e afirmou que a resposta não podia apenas 
recair sobre os imprevistos da natureza. A 
responsabilidade deve ser compartilhada 
por muitos atores. É claro que a prefeitura 

tem sua responsabilidade, mas a popu
lação que joga lixo na rua e agricultores 
que constroem represas sem a devida 
orientação técnica -  sim, a construção 

de uma represa precisa de projeto fei
to por engenheiro e acompanhamen
to da obra -  também contribuem para 
agravar o problema.

Um dos exemplos de que é possí
vel evitar as enchentes pode ser visto 
justamente numa das regiões que mais 

sofreram com as chuvas em 2011: a 
região da Vila Contente. Obras desen

volvidas pelo Poder Público conseguiram re
solver o problema naquela região. A recons
trução da ponte da Vila Repke - que evitou o 
estrangulamento do rio -  e também o sistema 
de bombas instalado no Córrego Corvo Bran
co ajudou a evitar a repetição dos problemas.

Outra diferença que ficou nítida nas chu
vas de 2013 e que merece nota foi a maior 
organização da Defesa Civil de Lençóis Pau
lista. Desde as primeiras horas de quarta-fei
ra, funcionários do SAAE foram até as casas 
de moradores ribeirinhos para alertá-los so
bre a possibilidade de cheia do Rio Lençóis. 
Mesmo com os transtornos, os moradores 
tiveram a chance de retirar móveis e eletro
domésticos e evitar prejuízos maiores.

Isso mostra que com vontade política e a 
busca de soluções técnicas é possível evitar 
-  ou pelo menos amenizar -  as intempéries 
da natureza, muitas vezes provocadas pela 
própria interferência humana.

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

A maravilhosa relatividade da vida
O  
D Padre Beto

<

é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Nós, seres humanos, criamos todo o nos
so universo. Não somente no sentido 
de que transformamos materialmente 

todas as coisas, mas também no sentido de 
que estabelecemos valores sobre elas, de
terminamos uma hierarquia de importância e 
assim organizamos todo o mundo de acordo 
com nossos interesses. "As coisas não mudam; 
nós é que mudamos" (Henry Thoreau). As
sim, o universo se manifesta de acordo com a 
compreensão e perspectiva humana, o que faz 
com que o homem venha a classificar determi
nada manifestação natural como boa ou ruim, 
destrutiva ou construtiva. Se um dia a espécie 
humana vier a se extinguir por completo este 
universo que temos também desaparecerá 
pois deixará de ter o conteúdo que lhe damos. 
Caso venha a surgir outra forma inteligente de 
vida, esta irá reestruturar o mundo de acordo 
com suas necessidades de sobrevivência. En
quanto isso não acontece, o universo conti
nuará a ser um universo humano, ou seja, um 
cosmos no qual determinamos o seu conteú
do. Assim, denominamos todas as coisas que 
desejamos, que almejamos, como boas. Ruins 
são todas aquelas que procuramos evitar. É 
claro que Aristóteles tinha razão ao conceituar 
um bem como aquilo que buscamos.

O universo humano seria regido pela tran- 
qüilidade se não fosse por um único motivo: 
nenhum ser humano é igual ao outro. Ape
sar da cultura, da mentalidade ou do contex
to histórico que unificam grupos, gerações e 
períodos, encontramos uma rica diversidade 
na espécie humana. Os seres humanos pos
suem interesses, visões de mundo que não

são iguais e, portanto, buscam e evitam dife
rentes coisas em suas vidas. Assim, existem 
muitas coisas que são boas para alguns e ao 
mesmo tempo ruins para outros. A valora- 
ção, ou seja, a determinação do conteúdo das 
coisas que vemos e sentimos possui grande 
relatividade dependendo de quem as deseja 
ou de quem as evita. Sem dúvida alguma, po
demos encontrar coisas que são boas para to
das as pessoas, ou seja, universalmente boas. 
A saúde constitui-se em um bom exemplo. 
Mas, mesmo sendo universal, a saúde possui 
também sua relatividade quando nos pergun
tamos sobre sua descrição, sobre seu signi
ficado concreto. Portanto, não podemos falar 
de algo que possua um valor absoluto. O bom 
e o ruim dependem das circunstâncias que 
vivemos, do nosso contexto histórico e do 
momento particular de nossas vidas. Thomas 
Hobbes nos lembra que o bom está sempre 
condicionado à pessoa, lugar e tempo. Deter
minada coisa agrada a alguém neste deter
minado lugar e talvez venha a desagradá-lo, 
neste mesmo lugar, em um outro determina
do tempo. Muitas vezes enxergamos em cer
tas coisas o princípio do mal e mais tarde des
cobrimos que elas não passavam de coisas 
sem grande sentido. "Na maioria das vezes, 
um pepino é somente um pepino" (Freud). 
A relatividade do universo humano exige 
maturidade para avaliar o que é, neste mo
mento da vida, certo ou errado, bom ou ruim. 
Para esta maturidade é necessário a consci
ência de que o único critério de avaliação é 
a nossa qualidade de vida; como também é 
necessário grande flexibilidade para compre
ender que o condenável de agora pode ser o 
desejável do futuro. "A sabedoria própria dos 
sábios consiste em uma extraordinária dose 
de bom senso" (Reitor W.R. Inge)
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Agora vai...será?
A ngelo  Neto
é jornalista

Palmeirenses de todo o Brasil aguardam 
ansiosamente por contratações. A lis
ta de dispensa foi grande, porém a de 

contratações foi reduzida. Um ótimo goleiro 
e um lateral direito que pouco mostrou no 
Coritiba. A gestão Arnaldo Tirone parece que 
realmente quer terminar o mandato a sua 
marca. A novela mais recente parece que 
terá um final feliz. Ou pelo menos se espera.

Com a quase confirmação de Juan Roman 
Riquelme, a equipe do Palmeiras deve ganhar 
em qualidade. Tudo isso na teoria é maravilho
so. Já pensou um time com Valdívia e Riquel- 
me juntos? Na prática, porém, não consigo ver 
uma sequência de jogos do ex atleta do Boca 
Juniors, muito menos do atual camisa 10 do

Palmeiras. A dupla Chileno e Argentino prome
te presenças constantes nos departamentos 
médicos. Haja fisioterapeuta. Haja médicos.

No entanto, os profissionais da saúde do 
Palmeiras podem ter uma grata surpresa. 
Não é de hoje que as "quase contratações". 
A equipe alviverde é a campeã de levar "ba
lões" quando o assunto é "faltar apenas uma 
assinatura". O Fluminense é o principal algoz 
das negociações frustradas. Hoje, a equipe 
carioca tem três atletas que estavam apa- 
lavrados e com contrato pronto, faltando 
apenas assinaturas. São eles: Thiago Neves, 
Martinuccio e Wagner. Por uma triste coin
cidência, o tricolor das laranjeiras também 
despertou interesse na contratação de Ri- 
quelme. Será mais um balão? Ou o Palmei
ras, finalmente, vai mostrar pulso e fechar 
com o meia? Esperemos.

I

Tribunal rejeita contas 
de Formigão de 2010

O Tribunal de Contas (TC) do Estado de São Paulo publicou no último 
dia 7 acórdão referente à Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista. O do
cumento apontou uma irregularidade nas contas do Poder Legislativo do 
município no exercício de 2010, período em que a Casa de Leis era presidida 
pelo ex-vereador Ismael de Assis Carlos, o Form igão. A rejeição se deve ao 
valor pago a mais aos vereadores no ano de 2009.

Não notificado
Form igão com entou que não 

foi notificado sobre a publicação 
do TC e por isso não poderia co 
m entar a d ecisão  dos c o n se lh e i
ros do Trib un al.

Relatório
O relator do acórdão, co n se 

lheiro Edgard Cam argo Rodrigues, 
d e screveu em se u  relatório todos 
os apontam entos feitos pelo Tri
bunal e as m edidas corretivas to 
m adas pela Câm ara de Vereadores 
enquanto Form igão foi presidente.

Irreg u la r
O Tribunal já  ha via  apontado 

e sse  pagam ento irre g u la r nas 
contas de 2009. Depois d isso foi 
feito  um acordo com os v e re a 
dores sobre os va lo re s pagos a 
m ais -  algo em torno de R$ 2,6  
mil cada p arlam en tar -  e todos 
se co m prom eteram  em  d e v o lve r 
e sse  d inheiro  ao m unicíp io.

Sem recibo
Só que nas contas de 2 0 10  o 

Tribunal não localizou os re sp e c
tivo s co m provantes de re co lh i
m ento d esse s va lo re s. M as s e 
gundo apurou O ECO, d esd e que 
a Prefeitura de Lençóis Paulista 
no tifico u os ve read o res, todos 
procuraram  a ad m in istra ção  e 
parcelaram  o va lo r d evido. O par
celam ento  poderia ser feito em 
até 90 vezes.

Ação po lítica
O ECO procurou o presidente da

Câm ara, Hum berto José Pita (PR), 
na m anhã de se x ta -fe ira , para que 
ele  se pronunciasse a respeito da 
decisão  do TC, m as ele  não estava 
na Casa de Leis. O diretor ju r íd i
co, Antonio Carlos Rocha, tam bém  
não se encontrava para falar so 
bre o apontam ento do Tribunal.

Prim eira  Sessão
A Câm ara de P e d ern eiras re 

alizou a prim eira se ssão  extra o r
d in ária  do novo m andato no ú l
tim o dia 10  de ja n e iro . Dos nove 
ve re ad o re s ele itos, não esta va m  
presentes José Carlos Pegatin 
(PSDB), o Zezé Pegatin e José 
Carlos Severin o  (PSB), o Carlão do 
Vagão, que e sta va m  em  viag e m .

Presença executiva
O v ic e -p re fe ito  Juarez S o la - 

na e o p refeito  D aniel C a m a r
go a co m p an h aram  os trab alh o s 
e foram  c o n v id a d o s para fazer 
parte da m e sa d ire to ra . O p e d i
do para a re a liza çã o  da p r im e i
ra se ssã o  e x tra o rd in á ria  foi feito 
pelo Poder Executivo.

Abono sa la ria l
O m otivo fo i a ap re ciação  do 

projeto de le i que concede a b o 
no aos se rv id o re s m u nic ip ais e 
p e n sio n istas com o o b jetivo  de 
eq u ip arar su as rem uneraçõ es ao 
novo va lo r do sa lário  m ínim o f i
xado pelo governo fed eral em R$ 
678,00. O projeto foi aprovado 
por un a n im id a d e  e seus efe itos 
devem  retroagir a 1 °  de ja n e iro  
deste ano.

SEM DINHEIRO -
Os funcionários do Hospital e M aternidade São José e Casa da Crian

ça de Barra Bonita, e ntidades q u e p re cisam  de repasse da Prefeitura 
ainda não receberam os salários de janeiro. Segundo a assessoria de 
im prensa, os repasses não foram feitos devidos a questões burocráticas 
que impedem o chefe do Poder Executivo a repassar os valores.
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Microsoft tem até 
fevereiro para alterar caixa 
do Windows 8 no país por 
determinação do Procon. 
Embalagem oferece 
informações incompletas.

Criador do 
Megaupload 
promete site com 
50 GB de espaço 
por usuário

O fundador do Megaupload.com, 
de quem os Estados Unidos pedem a 
extradição para julgá-lo por violações 
de direitos autorais, lançará amanhã 
um novo site de compartilhamento 
de arquivos, um ano após ser deti
do pela polícia neozelandesa. O novo 
serviço será chamado de Mega. Se
gundo publicado por Dotcom no Twit- 
ter, 0 novo serviço deverá oferecer 

50 GB de armazenamento livre 
para todos os usuários gratui
tamente. Além disso, ele está 
trabalhando para recuperar no 

Mega, novo serviço, os usuários 
do Megaupload. Kim Schmitz, que 

mudou seu nome para Kim Dotcom, 
encontra-se atualmente em liberda
de sob fiança na Nova Zelândia, o 
país onde vivia no momento de sua 

_  ̂ detenção. "Acredito que vocês fica-
^ ráo muito felizes com o novo Mega", 
I  escreveu em sua conta do Twitter. 
^ "É como uma viagem no tempo. Nós 
^ os levaremos ao futuro", assegurou. 
^ Com os 50 GB de armazenamento, o 
^ Mega.co.nz terá uma oferta superior 
^ a de sites similares, como Dropbox 
I  ou Google Drive. A justiça americana 

acusa os responsáveis do Megauplo- 
^ ad de terem ganhado de forma frau- 
I  dulenta US$ 175 milhões (135 milhões 
^ de euros) oferecendo cópias piratas 

de filmes, programas de televisão e 
I  outros conteúdos.

///////////^ ///////////////////////////////^ ^ ^ ^
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1 9 2
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

Agudos
Conselho Tutelar........  3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos ..........3262-8500

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................  3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....  3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia LESÃO CORPORAL
Uma mulher agrediu o próprio marido a facadas na madrugada de sábado 12, no 
bairro Cidade Nova, em Pederneiras. De acordo com informações da polícia, por 
volta das 3h, o casal se desentendeu e para acabar com a agressão, a acusada 
desferiu um golpe na barriga do marido. A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro 
e passa bem. Já a mulher foi para a delegacia prestar depoimento.

TRÂNSITO

Motociclista morre 
em acidente na Rondon
Jovem de Macatuba seguia para o trabalho quando bateu na traseira de um caminhão

Angelo  Neto
FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

Um jovem motociclista de 
20 anos morreu após um 
acidente na rodovia Ma

rechal Rondon (SP-300), na ma
nhã de quinta-feira 17. Rafael 
Ribeiro Paiva bateu na traseira 
de um caminhão ao entrar pela 
alça de acesso para o distrito 
industrial de Lençóis Paulista. 
Este foi o segundo acidente com 
vítima fatal no local em 15 dias.

O acidente ocorreu por 
volta das 7h25. De acordo com 
informações da Polícia Rodovi
ária de Agudos, o caminhão, 
com placas de Catanduva e 
reboque de Novo Horizonte, 
iria acessar o retorno do quilô
metro 303 quando, por motivos 
a serem esclarecidos pela perí
cia, o motociclista da cidade de 
Macatuba colidiu com a trasei
ra do veículo.

O cunhado da vítima, que 
esteve no local após o acidente, 
disse que o jovem estava indo 
para o trabalho. Rafael não re
sistiu aos ferimentos e morreu 
no local. O motorista do cami
nhão nada sofreu.

Não foi necessária a inter
dição da rodovia. As causas do 
acidente estão sendo apuradas. 
O corpo do jovem foi sepultado 
ontem, no Cemitério Municipal. 

Este foi o segundo acidente

FATAL -  Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local; jovem era da cidade de Macatuba

com vítima fatal neste trecho da 
rodovia, em duas semanas. No 
dia 2 de janeiro, o motociclis
ta A.C.B., 52 anos, foi atingido 
por um carro com placas de 
Jundiaí, após tentar cruzar com 
sua moto o meio da pista. Ele

também morreu no local.
"Existem vários acidentes 

que acabam ocorrendo por 
imprudência, principalmente 
da parte do motociclista, então 
tem que haver certa conscien
tização dos motoristas. Tem

que respeitar o limite de velo
cidade, manter sempre a dis
tância e sinalizar as intenções 
como para acessar dispositivos 
e retornos”, lembra o soldado 
Taveira, da Polícia Rodoviária 
de Agudos.

VIOLÊNCIA

Menores são apreendidos acusados de roubo
Acusados foram reconhecidos pelas vítimas; maneira violenta de agir culminou em internação

Angelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Dois menores, um com 16 
anos e outro com 14 anos, 
foram apreendidos pela 

Polícia Civil na manhã de ontem, 
no bairro Julio Ferrari. Eles são 
acusados de roubar um posto de 
combustíveis no parque Rondon, 
no início do mês. Na casa de um 
deles, os policiais encontraram 25 
pedras de crack.

Após investigações do setor de 
inteligência da Polícia Civil, o dele
gado Marcos Jeferson da Silva soli
citou ao juiz a internação dos me
nores, que foi concedida na semana 
passada. "Já ouvimos as vitimas e 
elas reconheceram os dois meno
res pela prática dos roubos”, afir
ma. Por volta das 6h, os policiais 
se deslocaram até o bairro, onde 
encontraram os dois acusados. Na 
residência de um deles, foram en
contradas 25 pedras de crack.

Segundo Silva, a internação foi 
embasada na maneira como eles 
agiam. "O fundamento da interna
ção foi por praticarem crimes de 
violência ou graves ameaças”, diz. 
"A maioria dos pais desses menores 
já está cansada dos próprios filhos 
praticarem esses atos. Eles não têm 
mais controle sobre os adolescen
tes”. Os dois serão encaminhados ao 
Núcleo de Atendimento Integrado 
da Delegacia da Infância e Juventu
de (DIJU) de Bauru.

AGRESSIVOS -  Menores foram detidos pela Polícia Civil acusados de 
roubo; na casa de um dos acusados foi encontrado entorpecente

H o m e m  é  p r e s o  p o r  f u r t a r  p i c a n h a

Um homem de 29 anos, 
morador de Macatuba, foi 
preso em flagrante acusado 
de furtar peças de carne de 
diversos estabelecimentos 
comerciais de Lençóis Pau
lista. Ele furtava peças de

carnes e as revendia por R$ 10. 
O último alvo de F.R.J. foi um 
supermercado na vila Cruzeiro, 
na manhã de quinta-feira 17.

A vítima disse aos policiais 
que o acusado, negro, de boné e 
blusa vermelha, entrou no local,

furtou uma peça de picanha e 
tentou fugir. Logo em seguida, 
a Polícia Militar foi acionada 
e deteve o rapaz que levava o 
pacote de carne na cintura. 
Ele foi conduzido à delegacia, 
onde foi ratificado o flagrante.



Administração REPAROS
A ponte de acesso ao bairro rural de Algredo 
Guedes ficou interditada por algumas horas 
durante a quinta-feira devido ao excesso de 
chuva. Após analise e reparos da Defesa Civil 
o local foi liberado.

ENCHENTES

Area rural sofre com estragos da chuva
Sete pontos, entre pontes e passagens com tubulação foram danificados; choveu 150 mm em pouco mais de três horas, na cabeceira do rio Lençóis

Priscila Pegatin
FnTm márcio MOREIRA o E>0

Diferente das outras duas 
enchentes que afeta
ram Lençóis Paulista 

em 2006 e 2011, neste ano o 
prejuízo maior ficou só para a 
área rural e não mais para a 
área urbana. Em entrevista ao 
jornal O ECO, o vice-prefeito 
e diretor do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto), 
José Antonio Marise, afirmou 
que os problemas foram oca
sionados pela forte chuva que 
caiu na madrugada de quarta
-feira, 16. Segundo ele, choveu 
aproximadamente 150 milí
metros em um intervalo curto 
de pouco mais de três horas. 
Marise frisou que as obras 
antienchente realizadas na re
gião da Vila Contente, Baccili 
e Vila Repke ajudaram a evitar 
o alagamento daquela região.

No total, foram sete pontos, 
entre pontes e passagem com

tubulação, que foram afetados, 
segundo Marise. “Uma ponte 
tem que ser refeita, duas pon
tes precisam ser recuperadas,

assim como quatro passagens 
com tubulação, lembrando que 
uma das pontes já foi recupera
da (na quinta-feira) que é a de

Alfredo Guedes".
Em um dos pontos mais 

críticos, na estrada São Cristo- 
vão, que fica no final da aveni

INTERDITADA -  Ponte 
da estrada São Cristovão 
foi levada pela enxurrada; 
passagem segue bloqueada

da Osaka, no bairro Itamaraty, 
o caminho segue interditado. 
“Era uma passagem de tubu
lação que rodou. Nesse lugar 
a enxurrada abriu uma cratera 
imensa e o nível da água que 
passou por cima foi de 8 m de 
altura com 50 m de largura. Foi 
muita água é a água do córrego 
da Prata", explica Marise, que 
afirma que os pontos afetados 
estão sendo recuperados. “Es
sas são as ações emergências".

Na área urbana, o maior 
problema foi o transtorno cau
sado à população. “Não houve 
danos materiais, mas incomo
dou porque a população teve 
que sair de casa, tirar os mo
veis", diz.

Ainda sobre a enchente, o

diretor do SAAE ressalta que o 
motivo foi o excesso de chuva e 
não o rompimento das represas. 
“Na avaliação da Defesa Civil, o 
que provocou a enchente foi o 
excesso de chuvas. Choveu mais 
de 150 mm em uma madruga
da, foi um período de tempo 
muito curto para muita chuva", 
diz. “O solo não conseguiu ab
sorver essa água porque já esta
va molhado por conta de chuvas 
anteriores. Se tivesse rompido a 
represa ou não, teríamos a en
chente que tivemos por causa 
do excesso de chuva, apesar de 
ser difícil de avaliar o quanto a 
água da represa contribuiu para 
encher o rio", explica.

Depois de dois dias sem 
chuva, fora os reparos nos pon
tos rurais, a Defesa Civil conti
nua analisando o nível da água. 
“Está baixando lentamente, se 
não tiver mais nenhuma chuva, 
segunda-feira deve estar no vo
lume normal", finaliza.

Obras antienchente 
amenizaram efeitos da chuva

Os moradores das vilas 
Contente e Repke neste ano 
não sentiram as consequên
cias da forte chuva que caiu 
na última quarta-feira, 16. Os 
bairros, os mais afetados em 
2011, receberam obras que 
surtiram resultados que fo
ram percebidos desta vez. “A 
Contente tinha dois agravan
tes: primeiro a água da chuva 
que se acumulava na parte 
baixa do local e outro a água 
do rio que acabava invadindo 
as casas", explica Marise.

Ao longo do Córrego

Corvo Branco foi construído 
um dique, para impedir que 
a água represada voltasse 
para a vila e invadisse casas. 
“Como fizemos um morro, 
essa água da chuva também 
não tinha como chegar ao 
rio. Na parte mais baixa ins
talamos dois reservatórios 
onde a água cai e é bombe
ada para o rio".

Já na Vila Repke, a antiga 
ponte, de madeira e estreita, 
era um problema nessa época 
de chuvas. “A ponte represava 
a água. Com a ponte nova o

rio Lençóis ganhou mais velo
cidade e também abriu espa
ço para o córrego Corvo Bran
co cair nele", diz. “Esses eram 
os pontos mais críticos e estão 
resolvidos. O alargamento da 
ponte ajudou também na ve
locidade do rio e refletiu até 
no Centro da cidade".

As próximas construções, 
segundo Marise, devem seguir 
dentro do cronograma normal 
da Prefeitura. “Alargar mais as 
pontes, a construção de galeria 
de águas pluviais, isso é um 
trabalho agora em longo prazo".

“Boas práticas" no campo 
amenizam consequências da chuva

O campo é um dos locais que 
mais sofrem com a época das chu
vas. “Não tem nenhum terraço 
que tem capacidade para suportar 
chuva nessa capacidade que teve", 
ressalta Luiz Carlos Dalben, dire
tor e conselheiro da Ascana (As
sociação dos Produtores de Cana 
do Médio Tietê). Entre os estragos 
deste ano, algumas represas rom
peram, pontes e estradas foram 
destruídas e quem fez preparo 
de solo terá que refazer o serviço. 
“Na lavoura em si não teve gran
des prejuízos, tudo consertável 
com algumas horas de máquina".

Mas para evitar danos, alguns 
métodos, conhecidos como “boas 
práticas" ajudam no período chu-

voso. Dalben explica que o siste
ma é novo e utiliza a tecnologia, 
como a do GPS, para melhor o 
escoamento da água “A gente tem 
uma distribuição de água melhor 
na propriedade. É mais evoluído, 
sem mexer muito o solo, prepara 
o solo com profundidade e isso 
permite que a água infiltre mais 
e distribua no solo de uma forma 
melhor e diferente do terraço, co
nhecido como curva de nível que 
concentra a água e tem limite".

Segundo Dalben, apesar de 
utilizar as boas práticas em uma 
área pequena, cerca de 800 hec
tares, o resultado já é positivo. 
“Acredito muito nesse sistema. 
Utilizamos as 'boas práticas' e

não teve nenhuma erosão. Correu 
água porque era muita, mas não 
estragou", ressalta.

Outras ações precisam ser to
madas para evitar os estragos d. 
“Não podemos deixar o terreno 
descoberto no final de dezembro, 
janeiro e começo de fevereiro. 
Tem que ficar com a cana morta 
ou soja, com alguma coisa para 
não bater a água e escorrer, isso faz 
parte da boa prática", diz.

Considerado experimental, o 
sistema de conservação de solo e 
erosão, adotado através da ESALQ 
(Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz") com o departa
mento de conservação de solo traz 
benefícios e deve ser ampliado.

ESPORTE

Projeto Vôlei realiza seletiva para temporada 2013
Seleção para as 
categorias infantil, 
infanto e juvenil hoje, 
às 9h, no CSEC

Da Redação

O
Projeto Vôlei Lençóis, 
desenvolvido pela As
sociação dos Amigos do

Voleibol de Lençóis Paulista e a 
Diretoria de Esportes e Recrea
ção, promove hoje a seletiva de 
voleibol masculino, para atle
tas nascidos nos anos de 1992 a 
1999, que vão integrar as equi
pes para a temporada 2013.

A seletiva, aberta aos atle
tas de Lençóis e outros municí
pios, será realizada no Ginásio 
de Esportes Archangelo Brega 
Primo, (CSEC) a partir das

9h, para as categorias infantil, 
infanto-juvenil.

Os atletas que moram em 
outros municípios e que pre
cisam de alojamento devem 
entrar em contato com o co
ordenador do projeto, Douglas 
Coneglian, por meio do e-mail: 
dc1brasil@hotmail.com, infor
mando nome, idade, cidade de 
origem e data e horário de che
gada a Lençóis Paulista.

“O voleibol é o esporte 
am ador mais tradicional em 
nosso município. Registros 
apontam que desde 1938 a 
modalidade já estava presente 
no cotidiano de nossa cidade. 
São mais de sete décadas, 75 
anos formando cidadãos e 
revelando atletas no cenário 
regional, estadual, nacional 
e internacional", destaca o 
coordenador do projeto, Dou-

glas Coneglian, o Dodô. dem ser obtidas pelo telefone
Outras informações sobre 14 97944332, com o professor 

a seletiva do Projeto Vôlei po- Douglas Coneglian.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTA FISCAL
A empresa MATHEUS PASQUARELLI CASSADOR, situada em Lençóis 
Paulista-SP, a Rua Anita Garibaldi, n° 1060, Centro, Inscrição municipal n° 
7.633-3 e CPF n° 195.422.568-76, comunica o extravio de 01 talão de Nota 
Fiscal Prestação de Serviços Serie G do n° 801 a 830 (utilizados) e do 831 a 
850, em branco. Não se responsabiliza pelo uso indevido.

A empresa IZAEL DE MORAIS LENÇÓIS PAULISTA -  ME, situada na 
Rua Rio Grande do Sul, 420 em Lençóis Paulista-SP, inscrita no CNPJ 
04001539/0001-16, inscrição municipal 8915, COMUNICA o Extravio de 
06 (seis) Talões de Prestação de Serviço do número 001 ao 300.

USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S/A torna público que requereu 
junto a CETESB, Licença Prévia, para ampliação da unidade industrial, à 
RODOVIA MARECHAL RONDON, 0, KM 289, ZONA RURAL, LEN
ÇÓIS PAULISTA.

NEXUS PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar que foram rescindidos 
os Contratos de Promessa de Compra e Venda dos lotes de terra abaixo 
relacionados, JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote Contrato Nome
F/17 221 Sebastião Donizete Lucas

NEXUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar 
as pessoas abaixo relacionadas, que no prazo de 30 dias serão rescindidos 
os Contratos de Promessa de Compra e Venda de lotes de terra no JARDIM 
GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome

D/10 56 Bruna Fernanda de Oliveira
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Regional PREJUÍZOS
Em Pratânia, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas 
durante a semana, 29 casas forma inundadas pelo rio que 
corta a cidade. O nível da água chegou a dois metros de 
altura em alguns pontos. Além das casas, a chuva também 
destruiu pontes e o asfalto de algumas vias.

CARNAVAL
FOTO: DIVULGAÇÃO/O  ECO

Bloco do Galo vai animar foliões e 
promover solidariedade na Barra
Grupo tradicional vai para as ruas fazer festa e arrecadar dinheiro para entidades assistenciais

Sandro A lponte

FOLIA -  Tradicional Bloco do Galo vai para as ruas no dia 27 e 
abre festividades de Carnaval em Barra Bonita

O carnaval em Barra Bo
nita mais uma vez vai 
começar mais cedo. E já 

é no próximo dia 27, nas ruas 
do centro da cidade. Pelo quar
to ano consecutivo o Bloco do 
Galo abre a folia e todo o di
nheiro arrecadado com a venda 
de abadás será destinado a ins
tituições da cidade.

Pedro Galo, um dos fun
dadores do bloco, disse que o 
grupo se organiza com o patro
cínio de empresas do município 
e o apoio da Prefeitura. "Com a 
venda dos abadás arrecadamos o

dinheiro e 100% dessa renda é 
para as entidades", conta ele. No 
ano passado o grupo repassou o 
valor arrecadado para o Lar de 
Amparo à Velhice de Barra Boni
ta, o popular Asilo do Bombona- 
to, e à Associação Voluntariado 
de Barra Bonita -  Tratamento e 
Prevenção do Câncer.

O primeiro desfile do Bloco 
do Galo foi em 2010. "O bloco foi 
criado por um grupo de amigos. 
Tivemos a ideia de nos juntar 
para festejar o carnaval e, ao mes
mo tempo, ajudar instituições 
assistenciais da cidade", comen
tou Galo. "A ideia fez sucesso e 
vem ganhando força a cada ano.

Começamos com 30 camisetas 
vendidas e em 2012 foram 500. 
Neste ano vai ser maior ainda".

É o Bloco do Galo quem abre 
a festa de momo na cidade. "A 
responsabilidade é muito grande. 
Já pensou? Vamos abrir o carna
val, seremos os primeiros! Mas a 
expectativa é das melhores. Que
remos fazer de novo uma festa 
familiar. Reunir famílias, crianças, 
jovens, melhor idade, amigos, sem 
nenhuma violência, sem nenhu
ma briga e o melhor, poder ajudar 
quem precisa", ressaltou Galo.

FESTA NO TREM
A concentração do bloco é

na Praça Nhonhô de Salles, na 
Prefeitura, a partir das 13h. E 
quem anima os foliões é uma 
banda que toca em cima do 
'trem elétrico'. O trenzinho, 
estilo Maria Fumaça, que geral
mente é utilizado para passeios 
turísticos, é todo preparado 
para a festa de carnaval.

O bloco percorre algumas 
ruas do centro, passa pela orla 
turística e permanece na rua 1° 
de Março até as 19h.

O Demutran (Departamento 
Municipal de Trânsito) informou 
que estão previstas apenas inter
dições temporárias no trânsito, no 
momento da passagem dos foliões.

PREVENÇÃO

Prefeitura inicia 
limpeza de bueiros

M ayara  Seaca

O departamento de Pla
nejamento Urbano e Obras 
Públicas de Barra Bonita co
meçou esta semana a opera
ção de limpeza dos bueiros 
e redes de galerias pluviais 
da cidade. O serviço é prio
ridade, segundo o diretor 
da Pasta, Munir Arradi, por 
causa do grande volume de 
água da chuva que caiu nos 
últimos dias e alagou deter
minados pontos da cidade.

A informação é de que 
grande parte das galerias 
estava entupida e isso po- 
deria causar mais transtor
nos caso a quantidade de 
chuva ainda seja grande. "O

trabalho terá duas etapas, 
sendo a primeira a limpeza 
de bocas de lobo e galerias 
responsáveis pela captação 
da água que vem da parte 
alta da cidade", comentou 
Arradi. "E a segunda etapa 
é criar uma rotina de ma
nutenção feita semestral
mente para manter o bom 
funcionamento, evitando o 
entupimento, pois a grande 
causa é o acumulo de lixo 
descartado erroneamente 
pela população".

A ação ocorreu em bo
cas de lobo das ruas centrais 
da cidade, mas também foi 
feita em ruas e avenidas 
onde a água da chuva desce 
em maior quantidade.

CRISE

Hospital escolhe presidente e tesoureiro temporários
Com prazo de 60 dias, Capelasso quer minimizar prejuízo do Hospital São José, de Barra Bonita

M ayara  Seaca

J osé Maria Capelasso é o 
mais novo presidente da 
diretoria administrativa do 

Hospital e Maternidade São José 
de Barra Bonita. Junto com ele, 
em eleição extraordinária ocorrida 
na noite da última segunda-feira, 
foi escolhido também o tesoureiro, 
João Fernando de Jesus Pereira, o 
Joãozinho da Prefeitura.

A reunião realizada na ca
pela do hospital teve a presença 
do conselho deliberativo e asso
ciados da entidade com direito 
a voto. Na ocasião, o conselho 
presidido por José Carlos Lou- 
renção, o deliberativo, também 
renunciou coletivamente. Os 
novos eleitos são os responsáveis 
pela escolha dos novos mem-

bros. O mandato do presidente 
e tesoureiro é emergencial e tem 
duração máxima de 60 dias. 
Nesse período, os nomeados 
deverão responder pelos atuais 
problemas da entidade.

Capelasso, ex-diretor do SAE 
(Serviço de Água e Esgoto) de 
Igaraçu do Tietê, diz que já se 
reuniu com o prefeito de Barra 
Bonita, Guilherme Belarmino, 
na terça-feira, 15, para tratar dos 
assuntos do hospital. "O que nos 
falta é ter em mãos a CND (Certi
dão Negativa de Débito). Quando 
isso acontecer tudo começa a fi
car mais claro e então a Prefeitu
ra poderá fazer o repasse para o 
hospital. Assim vamos acertar as 
despesas do São José, assim como 
o pagamento de médicos e fun
cionários", afirmou Capelasso.

EMERGENCIA - José 
Maria Capelasso assumiu 
interinamente presidência 
do Hospital São José

Para ter a certidão, o hos
pital precisa pagar dívidas refe
rentes ao Imposto de Renda, que 
totalizam quase R$ 1,5 milhão.

ENTENDA O CASO
A crise vivida pelo São José 

estourou no início de dezembro, 
quando a diretoria empossada
recentemente pediu renúncia co
letiva por se sentir desamparada 
diante da falta de médicos plan- 
tonistas. De lá para cá o objetivo 
é encontrar quem assuma o co
mando da entidade que tem dívi
da aproximada de R$ 4 milhões.

FOTO: MAYARA SEACA/O  ECO

AGUDOS

Assistência Social recebe inscrições para 7 cursos do Senai
Da Redação

A Semas (Secretaria Munici
pal de Assistência Social) 
de Agudos está receben

do inscrições para sete cursos 
do Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), que 
começam neste mês de janeiro. 
O procedimento é gratuito e o 
interessado deve apresentar do
cumento de identidade, CPF e 
comprovante de residência.

Há vagas para desenhista 
mecânico, operador de com
putador, assistente de de
partamento pessoal, auxiliar 
administrativo, assistente de 
controle de qualidade e pro
gramador de produção. As 
inscrições devem ser feitas na 
sede da Semas, em Agudos, 
na rua Prefeito Dr. Antônio 
Condi, 628. A idade mínima 
para se inscrever nos cursos 
é 16 anos e as aulas serão mi

nistradas no prédio da antiga 
Itetresp. Mais informações po
dem ser obtidas pelo telefone 
(14) 3261-4070.

MARCENARIA
A Prefeitura de Agudos, em 

parceria com a Duratex e o Se- 
nai, vai oferecer a partir do dia 
28 de Agudos um curso de mar
cenaria voltado para a indústria 
moveleira. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas até

25 de janeiro na rua Carlos Go
mes, 411, Centro de Agudos. É 
preciso apresentar documento 
de identidade e CPF e ter idade 
mínima de 16 anos.

O curso tem  duração de 
um ano e o aluno pode estu
dar pela manhã, das 8h às 
11h, ou à tarde, das 14h às 
17h. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 
3261-3337. (informações com 
assessoria de imprensa)

PEDERNEIRAS

Prédio onde funcionava o PAS do 
Bruno Cury deverá abrigar CEJUSC

Da Redação

O prédio localizado na Aveni
da Bernardino Flora Fur- 
lan, onde funcionava a Uni

dade de Saúde do bairro Bruno 
Cury e adjacências, deverá abrigar 
um Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

O local funcionará como uma 
extensão de alguns serviços pres

tados no fórum municipal, através 
de convênio com o Governo Esta
dual. Ainda não há definição de 
datas a demais informações, já que 
serão confirmadas pelo Estado.

Os atendimentos que eram 
realizados naquele local foram 
direcionados para o prédio 
recém inaugurado no Leonor 
Mendes de Barros, em frente ao 
campo de futebol.

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

g r á t i s !
RG:
Fone:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são 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.

C L A S S IE C O
A o  la d o  d a  c o m u n id a d e

• 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
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Josefina M oreira Peres
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01 MOTO HONDA LEAD
Neuma de Lima - Jd. Caju II

VALES-COMPRA DE R$ 100,00:
Jocelina C. Cuco - Edy Vieira da Silva - Benedito Russo 

Maria Lucia Bueno Mira - Isabela Casali Ciccone

VALES-COMPRA DE R$ 500,00:
Mareia Luciane dos Santos - Luzinete Lima Celestino
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01 MOTO HONDA LEAD
Aparecida M. Paccola

VALES-COMPRA DE R$ 100,00:
Erica C. Silva - Leticia Aiss Pregnaca - Eduardo Antonio Mussolini 

Ademir Varotto - Luzia T. M. da Silva

VALES-COMPRA DE R$ 500,00:
Silvana Benjamin - Andréia Vide Oliveira

. S' 
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01 MOTO HONDA LEAD
Luiz Antonio da Silva

VALES-COMPRA DE R$ 100,00:
[Sandra R. de Souza - Maria Luzia V Ferreira - Regina AP. Borin Freitas 

Maicon A. dos Santos - Alice Meire Pires de Souza

VALES-COMPRA DE R$ 500,00:
Tristão P. Castro Primo - Juliana AP. Toledo

rinaie m ais amor, m ais econom ia 
e ^ u i to  m ais prêmios!

Em breve teremos novas promoções! Aguardem!
Fone: 3269-1180

w w w .santacatarinanet.com .br | facebook.com /superm ercadossantacatarina

http://www.santacatarinanet.com.br


Esportes SO CIETY
Começa hoje o campeonato de futebol society no Jardim América, em Lençóis 
Paulista. 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 12 equipes, divididas em grupos de três, jogam entre si dentro da 
cada grupo. Prosseguem no torneio os dois primeiros colocados em cada grupo.

FUTSAL

Copa Cidade do Livro começa terça-feira
Uma das competições mais importantes no calendário esportivo terá doze equipes; jogos serão no Tonicão, às terças e quintas-feiras

Angelo  Neto
FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

Começa na terça-feira 22, 
uma das competições 
mais esperadas e dispu

tadas do calendário esportivo 
em Lençóis Paulista. Este ano, 
a 13^ edição da tradicional 
Copa Cidade do Livro de Futsal 
Troféu Luis Antônio da Silva, 
o Mexerica, homenageia um 
dos primeiros organizadores 
da competição. Os jogos serão 
realizados no ginásio de espor
tes Antônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, todas as terças e quin
tas-feiras, às 20h30 e às 21h15. 
Alguns jogos poderão ser reali
zados aos sábados.

Após uma semana e meia 
de contato com as cidades, fo
ram definidas as doze equipes 
que participam do campeonato. 
Sete equipes da região e mais 
cinco de Lençóis Paulista foram 
divididas em quatro grupos. 
“Sempre fazemos a competição 
com quatro equipes lençoen- 
ses, porém, a cidade de Jaú não 
vai participar", lembra Adolfo 
Martini, responsável pela orga
nização dos eventos da Direto
ria de Esportes.

O sistema de disputa é o 
mesmo de edições anteriores. 
As duas melhores equipes de 
cada grupo se classificam para 
a segunda fase. São formados 
dois grupos com quatro equi
pes, que jogam entre si. Os 
dois primeiros colocados avan
çam para as semifinais dispu
tadas em apenas um jogo. A 
final também é disputada em 
jogo único. Em caso de empa
te nos jogos eliminatórios, a 
decisão vai para a prorrogação 
e, em seguida, pênaltis, caso 
persista a igualdade.

“É um campeonato em que 
o nível técnico é muito forte.
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EQUILIBRADO
_ -  Copa Cidade 

do Livro de 
Futsal é uma das 

competições mais 
esperadas do ano; 

em 2012, Borebi foi 
, a equipe campeã

São equipes da região e as cin
co melhores de Lençóis Paulis
ta. Este ano teremos um gran
de campeonato, de alto nível. 
Quem gosta de um bom futsal 
pode comparecer no Tonicão 
que não vai se arrepender", 
convida Martini.

A competição promete ser 
equilibrada. Atual campeã, Bo- 
rebi vem como uma das favori
tas ao título deste ano. “Temos 
duas equipes tradicionais que 
já venceram a Cidade do Livro 
que são Borebi e Presidente Al
ves. Apesar disso, não podemos 
deixar de destacar as equipes 
lençoenses como Expressinho, 
Atitude e Açaí Futsal", comple
ta o organizador.

GRUPOS COPA CIDADE DO LIVRO

GRUPO A GRUPO C
Guaxe (Lençóis Paulista) Atitude (Lençóis Paulista)
Amigos Futsal (Borebi) Presidente Alves
AFL (Lençóis Paulista) Sucatão (Agudos)

GRUPO B GRUPO D
Açaí Futsal (Lençóis Paulista) Expressinho (Lençóis Paulista)
RS Futsal (Bauru) Amigos da Fisio (Macatuba)
Prefeitura de Itapuí Porto (Areiópolis)

JOGOS

TERÇA-FEIRA 22 QUINTA-FEIRA 24
Expressinho x Amigos da Fisio Açaí Futsal x RS Futsal de Bauru,

de Macatuba, às 20h30 às 20h30
Atitude x Presidente Alves, às Guaxe x Amigos Futsal de
21h15 Borebi, às 21h15

Pederneiras abre inscrições 
para campeonatos locais

A Diretoria de Espor
tes de Pederneiras abre no 
dia 21 de janeiro as inscri
ções para a 2^ Copa Pe
derneiras de Futsal M irim 
Troféu Sr. Messes Ribei
ro da Silva, Campeonato 
Futebol Society M áster 
e o Campeonato Varzea- 
no. As fichas deverão ser 
entregues até o dia 22 de 
fevereiro, no Ginásio de 
Esportes, até as 16h.

Para a Copa P eder
neiras de Futsal M irim , 
as categorias são sub-15 
(nascidos em 98 e 99) 
sub-13 (nascidos em 2000 
e 2001) e sub-11 (nasci
dos em 2002 e 2003). Já 
para o society  m áster, os 
atletas têm  que te r  acim a 
de 40 anos (nascido antes 
de 1973). M ais inform a
ções pelo telefone (14) 
3252-2797.

EDUCAÇAO

Inscrições para ProUni vão até segunda-feira
Programa disponibiliza neste ano mais de 162 mil bolsas de estudos na rede particular de ensino

Da Redacâo

j B  s inscrições para o ProUni 
(Programa Universidade 
para Todos) seguem até as 

23h59 da próxima segunda-feira, 
21. Segundo o Ministério da Edu
cação (MEC) o sistema registrou 
541.379 inscritos até as 12h de 
ontem. Neste primeiro semestre, a 
oferta é 162.329 bolsas de estudos, 
distribuídas em 12.159 cursos de 
1.078 instituições de todo o país.

O ProUni concede bolsas de 
estudo integrais e parciais em cur
sos de graduação e sequenciais de

formação específica em institui
ções privadas de educação supe
rior. No total, são 108.686 bolsas 
integrais e 53.643 parciais. O esta
do de São Paulo é o que oferece 
mais bolsas, 56 mil, seguido por 
Minas Gerais (17 mil bolsas) e o 
Paraná (12 mil).

Os candidatos podem se 
inscrever no ProUni exclusiva
mente pela internet. Para parti
cipar é preciso ter cursado todo 
o ensino médio em escola pú
blica ou na rede particular na 
condição de bolsista. Também 
é pré-requisito ter participado

do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2012 e alcan
çado pelo menos 450 pontos e 
não ter zerado a nota da reda
ção. No ano passado, a exigên
cia mínima era 400 pontos.

A bolsa integral é concedida 
a estudantes com renda bruta fa
miliar por pessoa de até 1,5 salá
rio mínimo e as parciais àqueles 
com renda familiar de até três 
salários mínimos por pessoa.

A primeira divulgação dos re
sultados será no dia 24 deste mês 
e a segunda, no dia 8 de fevereiro. 
Quem não for pré-selecionado em

nenhuma das etapas poderá entrar 
na lista de espera nos dias 24 e 25 
de fevereiro.

O estudante que conseguir 
apenas a bolsa parcial (50% da 
mensalidade) pode custear a ou
tra metade por meio do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
sem a necessidade de apresentar 
fiador. Para isso, é preciso que a 
instituição onde o aluno pretende 
se matricular tenha firmado termo 
de adesão ao Fies e ao Fundo de 
Garantia de Operações de Crédito 
Educativo (Fgeduc). (informações 
da Agência Brasil)

LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM  VOCÊ

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 3̂  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 FEMININO:
Esta modalidade é desenvolvida na Pista de Atletismo Juraci Cassita, de 2̂  a 6®, nos perío
dos da manhã e tarde, pelo monitor Raphael Blanco.

em a lto  e 
bon i son i
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ENTREVISTA
Prefeito de Macatuba 
diz que secretarias 
vão trabalhar 
juntas por melhores 
resultados
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Priscila Pegatin

Lençoense participa de
comemoração

Tênis Air Force One completou 30 anos 
e teve festa em grande estilo; Ivan 
Bormaister foi um dos artistas ^  
convidados e teve como 
desafio ilustrar um  ̂
globo terrestre 1

DESAFIO -  Para ilustrar o globo,
Ivan utilizou elementos do esporte, do 
universo do tênis e de São Paulo

Prestes a completar 25 
anos, Ivan Bormaister, 
que comemora idade nova 

na próxima segunda-feira, já 
tem no currículo um trabalho 
que se destaca entre os publici
tários de todo o país. Ele saiu de 
Lençóis para ser diretor de arte 
de uma agência de publicidade 
e propaganda em São Paulo e foi 
um dos dez brasileiros convida
dos a desenvolver um trabalho 
para a Nike em comemoração 
aos 30 anos do Air Force One. 
O tênis, desenvolvido especifi
camente para o jogador Moses 
Malone, do Philadelphia, foi o 
primeiro tênis de basquete a 
usar tecnologia Air. O solado re
duzia o impacto durante o jogo 
e ao longo dos anos o clássico 
da Nike ganhou as ruas e virou 
ícone de estilo, ganhando mais 
de duas mil versões até hoje.

Tanto sucesso da empresa 
com o modelo resultou em um 
evento de comemoração dos 30 
anos de lançamento. No Brasil, 
o lençoense Ivan, que mora há 
pouco mais de um ano em São 
Paulo, estava entre os artistas 
que receberam o desafio de de
senvolver ideias sobre o novo 
modelo em projetos variados.

”Foi uma surpresa e tanto. 
Recebi um e-mail da equipe da 

brand design da Nike e de
pois de algumas semanas 

o contato telefônico. Logo 
depois chegou o convite 

via correios, uma pul
seira metálica com o 

nome do evento e 
uma caixa bran
ca e dourada”, 
relembra Ivan. 
”Quando me li
garam dizendo 
que fui selecio
nado para fazer 
parte do grupo 
de artistas que 
integraria a 
com em oração  
dos 30 anos 
do maior ícone 
da marca, o Air 

Force One, não 
acreditei”.

Para desenvol
ver o trabalho, um 

globo terrestre, no 
caso de Ivan, ele par

ticipou de reuniões com 
a equipe da Nike, onde 

recebeu o objeto. ”Tive uma 
semana entre a reunião de brie- 

fing que ocorreu em uma se
gunda-feira e a data de entrega 
do objeto com a arte que ocor
reu na segunda-feira seguinte”, 
conta. ”Na reunião entre a Nike 
e os artistas convidados, recebi 
o objeto embalado com o meu 
nome e a orientação de criar

uma arte no meu estilo predo
minante, no caso ilustrações em 
branco e preto, e que trouxesse 
elementos do esporte, do uni
verso do tênis e de São Paulo”. 
E foi isso que o lençoense fez. 
”Ao centro da arte há um astro
nauta que viaja em seu Lunar 
Force One percorrendo este 
mundo ilustrado à mão. Traba
lhei durante as noites, e no final 
de semana, inclusive tinha uma 
confraternização da agência em 
São Sebastião e a arte ainda não 
estava completa. Acabei levan
do o trabalho para ser finalizado 
na praia. Foi bem corrido”.

O resultado de tanto esforço 
de Ivan e dos demais artistas 
esteve na comemoração que 
foi realizada no último dia 12 
de dezembro, na estação Júlio 
Prestes, na capital. ”O ambien
te estava todo decorado com 
um tema urbano, similar ao 
universo do tênis. A festa foi 
super legal, tinha vários conhe
cidos da cena cultural paulista 
e personalidades da televisão 
e da mídia, como Badauí, Alex 
Atala, Ronaldinho Gaúcho e 
teve performances de Emicida 
e Seu Jorge”.

Sobre a sensação de partici
par de tudo isso, Ivan expressa 
em algumas palavras. ”É gra- 
tificante e motivador por ter 
ocorrido logo no meu primeiro 
ano que estou em São Paulo. É 
o mesmo trabalho de ilustração 
que desenvolvo no dia-a-dia, 
mas que ganhou um maior pres
tígio por ter chamado a atenção 
da Nike e ter sido escolhido em 
um universo de artistas enor
me que é o de São Paulo. Foi o 
máximo receber os parabéns de 
gente de gabarito”, finaliza.

FOTO: DIVULGAÇÃO

c "O convite foi 
gratificante e 
motivador por ter 
ocorrido logo no meu 
primeiro ano que 
estou em São Paulo" 
diz Ivan Bormaister
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Entrevista PRIMEIRA
A primeira sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de 
Macatuba está agendada para o dia 4 de fevereiro. Até o 
momento, o presidente da Casa, Julio Cesar Saes (PP), o Julinho, 
não convocou nenhuma extraordinária. Este ano, serão dez 
vereadores que irão representar o poder Legislativo da cidade.

MACATUBA

Tarcisio quer prefeitura integrada
Prefeito defende trabalho conjunto para aumentar eficácia das ações; queda no orçamento será combatida com racionalização de recursos

A ngelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Eleito com 75,89%, (7.962 
votos), o prefeito de Ma
catuba, Tarcisio Mateus 

Abel (PP), começa seu mandato 
com uma previsão de queda no 
orçamento de 2013 em relação 
ao ano passado. Em entrevista 
ao Jornal O ECO, ele adianta 
que irá racionalizar os recursos 
como forma de combater esse 
problema. O prefeito afirma 
ainda que pretende estruturar 
o setor de Recursos Humanos 
da Prefeitura de modo a pro
mover uma valorização dos 
servidores públicos. "Precisa
mos valorizar o servidor e dar 
condição para que ele exerça 
seu trabalho tranquilamente”, 
declara.

Tarcisio afirmou que du
rante reunião com os secretá
rios anunciou que pretende 
fazer uma gestão integrada. Ele 
quer que todas as secretarias 
tenham contato próximo para 
que as ações desenvolvidas 
não fiquem isoladas àquele 
departamento. "A Saúde, por 
exemplo, tem  muito a ver com 
o Esporte, que tem  muito a ver 
com a Educação”, exemplifica.

Apesar dos números negati
vos do orçamento, Tarcisio re
afirma os compromissos assu
midos com os macatubenses. O 
prefeito afirmou que com boa 
gestão dos recursos será possí
vel manter e ampliar serviços 
importantes para a população. 
Tanto o prefeito quanto o vice, 
Odair Álvares Funes (PT), o 
Sargento, tem  um bom relacio
namento com parlamentares de 
todos os partidos e pretendem 
buscar recursos nas esferas es
tadual e federal para compen
sar a queda ou perda de arre
cadação. Com relação à equipe 
de governo, Tarcisio Abel con
firma que ainda faltam algumas 
peças, mas lembra que as prin
cipais secretarias como Saúde, 
Educação e Assistência Social 
já estão compostas.

O ECO - Como estão indo 
os primeiros dias de man
dato? Você já se interou da 
situação da Prefeitura?

Tarcisio - Está indo m ui
to bem. Nós temos uma equi
pe que está muito entrosada 
e unida em torno do mesmo 
ideal. Estou me interando 
dos trâmites administrativos 
e burocráticos da Prefeitu
ra. Já fizemos reuniões com 
todos os secretários. Visitei 
praticamente todos os setores 
públicos onde há funcionalis
mo público municipal, me co
locando à disposição. Estamos 
trabalhando e nos dedicando 
bastante para que possamos 
fazer uma boa administração. 
A população de Macatuba me
rece e espera que suas expec
tativas sejam correspondidas.

O ECO - Como você en
controu a Prefeitura de M a- 
catuba?

Tarcisio - Macatuba está 
em uma situação privilegia
da, embora haja a projeção 
de queda na arrecadação. Em 
anos anteriores isso não acon
teceu e se refletiu de forma po

OTIMISMO -  Apesar da previsão de queda no orçamento para 2013, Tarcisio Abel se diz otimista e reafirma os compromissos com os macatubenses

sitiva. Não pegamos a Prefei
tura quebrada e com dívidas 
exorbitantes. Existem alguns 
restos a pagar, que é uma pra
xe em relação ao procedimen
to. Estamos com expectativas 
positivas. Temos que confiar e 
crer que a queda na arrecada
ção não acontecerá. O valor do 
orçamento é aproximado, mas 
tomara que seja maior. Con
fiamos em um crescimento 
da economia do país e do PIB 
(Produto Interno Bruto Nacio
nal). Se o país cresce, o estado 
e o município também cres
cem. Temos que ter esse oti
mismo para que todos tenham 
seus objetivos alcançados.

O ECO - Qual a previsão 
de orçamento para M aca- 
tuba em 2013?

Tarcisio - O orçamento 
de Macatuba para 2013, como 
já havíamos referido anterior
mente, terá uma possível queda 
em relação ao ano anterior, que 
foi de R$ 43 milhões. As proje
ções sugerem que este ano gire 
em torno de R$ 40 milhões a 
R$ 42 milhões, sem contarmos 
que haverá uma perda em rela
ção ao valor real e a inflação. 
Então, a alternativa é racionali
zarmos os recursos e trabalhar 
com o que temos.

O ECO - Você e o vice- 
-prefeito, Sargento Funes 
(PT), já foram diversas ve
zes a Brasília. Essas v ia 
gens atrás de recursos são 
as principais saídas para 
tentar rebater a queda no 
orçamento?

Tarcisio - Sem dúvida al
guma. Essa é a forma que nós

FRASE

t "O nosso grande 
desafio é estruturar 
a área de Recursos 
Humanos, para 
que o funcionário 
de carreira seja 
realmente valorizado 
e motivado, não 
só no sentido 
monetário, mas que 
tenha condições de 
progredir e crescer 
dentro da carreira."

iremos buscar para melhorar a 
situação financeira da Prefei
tura. Eu, o Sargento, parceiro 
na administração, e todos os 
dez partidos que nos apoiaram, 
trabalharemos de forma unida 
para que tudo se concretize em 
recursos para o município.

O ECO - Você acredita  
que alguma secretaria terá 
maiores dificuldades com a 
verba destinada a ela?

Tarcisio - Proporcional
mente, todas sofrerão impactos 
semelhantes. Eu não vejo ne
nhuma secretaria prejudicada. 
É lógico que quando falamos 
de redução de receita, o co
bertor diminui e as demandas 
tendem a aumentar. Todos têm 
que estar imbuídos na redução 
de despesas para que não haja 
desconfortos com a população.

O ECO - Qual secretaria
do terá atenção especial 
na sua administração?

Tarcisio - Embora nós este
jamos fazendo algumas mudan
ças em termos administrativos, 
todos os secretários têm que ter 
o mesmo tratamento. Não existe 
secretaria inferior ou superior. 
Todas têm a sua importância. 
Eu transmiti reiteradas vezes aos 
meus secretários que trabalhe
mos em rede, integrados. Todos 
têm que trabalhar de maneira 
que haja essa interação entre 
os departamentos. A Saúde, por 
exemplo, tem muito a ver com 
o Esporte, que tem muito a ver 
com a Educação. Uma secretaria 
puxa a outra. O setor econômi
co reflete na Assistência Social, 
enfim. Temos que trabalhar de 
maneira integrada e em rede.

O ECO - O governo já  
está fechado ou faltam  
ainda alguns nomes para 
compor a equipe?

Tarcísio - Está pratica
mente fechado. Existem al
guns que ainda estão em fase 
de definição, mas a grande 
maioria dos cargos chaves 
como Saúde, Educação e As
sistência Social já estão defi
nidos. Estamos em um clima 
amistoso, de entrosamento, e 
isso é muito importante e salu
tar para a administração. Não 
temos nesse instante nenhuma 
vontade de mudar. Aliás, que
remos que essas pessoas con
tinuem  trabalhando conosco.

O ECO - Com relação  
aos funcionários de car
reira , haverá mudanças?

Tarcisio - O nosso grande 
desafio é estru tu rar a área de 
Recursos Humanos, para que 
o funcionário de carreira seja 
realm ente valorizado e m oti
vado, não só no sentido m o
netário, mas que tenha con
dições de progredir e crescer 
dentro da carreira. Para isso, 
é de fundam ental im portân
cia que nós tenham os um  se
tor de Departamento Pessoal 
e Recursos Humanos traba
lhando de m aneira estratégi
ca e agregando valores, tanto 
para a adm inistração quanto 
para o funcionário.

O ECO - Quais serão os 
próximos passos?

Tarcisio - Temos que re
afirmar os nossos compromis
sos de campanha e trabalhar 
para que aconteçam, como, 
por exemplo, a implantação do

novo distrito industrial, cons
trução de casas populares que 
beneficiem a população de 
baixa renda. Temos que prio
rizar essas áreas que foram os 
nossos maiores compromissos 
de campanha. Faremos o que 
tiver no nosso alcance para 
que tudo seja concretizado o 
mais rápido possível.

O ECO - Existe algum  
projeto  ou obra da gestão  
in te rio r que você preten 
de re a liza r na sua adm i
nistração?

Tarcisio - Existem vários 
projetos que deram certo na 
administração anterior e que 
daremos andamento, sem dú
vida alguma. Nós não assumi
mos para destruir tudo o que 
existia para colocar a nossa 
marca. Esse não é o nosso 
objetivo. Estamos avaliando 
todos os projetos que vêm sen
do dado andamento. Vamos 
mantê-los e fazer o possível 
para melhorá-los, lembrando 
é claro do nosso foco que é ra
cionalizar os recursos da me
lhor maneira possível.

O ECO - O que a popu
lação de M acatuba pode 
esperar de você?

Tarcisio - Quero agrade
cer mais uma vez a oportuni
dade para ter esse bate-papo 
com a população. Podem con
tar conosco, pois aqui estará o 
nosso empenho, entusiasmo. 
Trabalharemos incansavel
mente para que os objetivos 
que traçamos na campanha se
jam  alcançados. Podem contar 
com o nosso empenho e dedi
cação em relação a isso.



Cultura ABERTAS
Estão abertas as inscrições para 12 cursos do Projeto Andar e 
Voar 2013, de Pederneiras. Inscrições somente no Centro Cultural 
"Izavam Ribeiro Macario", das 8h às 16h30, de segunda a sexta- 
feira. É necessário que o interessado leve RG ou RA, CPF, endereço e 
telefone para contato. Mais informações pelo telefone (14) 3252-2281.

STAND-UP

Riso com Farofa inicia 2013 com novidades
Show de stand up comedy idealizado pelo agudense Marcus Cirillo e pelo lençoense Caio Morelli foi sucesso na região em 2012 e continua em 2013

A ngelo  Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

No ano passado, eles fo
ram sucesso de público e 
crítica em toda a região. 

Em 2013, o agudense Marcus 
Cirillo e o lençoense Caio 
Morelli prometem novidades 
para surpreender ainda mais 
os amantes do estilo de comé
dia que tanto cativa o Brasil. O 
stand up comedy "Riso Com 
Farofa" contará com a partici
pação de artistas convidados 
de renome no humor brasileiro 
e a expansão das apresentações 
a outros estados e regiões de 
São Paulo.

O próximo encontro já está 
marcado e é na cidade de Bau
ru, na quinta-feira 24. A festa 
Delux Stand-Up Party acontece 
no Capela Deluxe, com alguns 
atrativos. O convidado dessa vez 
é o humorista Márcio Américo, 
ex-redator do programa Agora 
é Tarde, da TV Bandeirantes. 
Reservas podem ser adquiridas 
pelo telefone (14) 3016-3514. A 
mesa para quatro pessoas cus
ta R$ 100 e o camarote para 10 
pessoas, R$ 400, e dá direito a 
uma garrafa de vodca .

Após as festividades do car
naval, Marcus Cirillo adianta 
que já negocia com várias ci

dades para a apresentação do 
show. "Eu adoro fazer show 
em Lençóis Paulista. Estamos

verificando uma data já para 
o pessoal conferir. Estamos 
negociando com Barra Bonita

e Pederneiras também. Não 
tenho contato com as cidades 
de Borebi e Areiópolis, mas

vou atrás para podermos via
bilizar. Em 2012, quase fomos 
para Igaraçu do Tietê, mas este

SUCESSO -  Marcus Cirillo 
e Caio Morelli foram sucesso 
na região em 2012 com o 
Circuito de Comédia Riso 
Com Farofa; eles prometem 
novidades para este ano

ano prometo que iremos para 
lá. Sou suspeito falar de Ma- 
catuba, pois gosto muito de lá 
e com certeza iremos voltar o 
mais rápido possível", lembra. 
Em Agudos, a primeira apre
sentação do ano será no dia 23 
de fevereiro. O convidado é 
Fabiano Cambota, vocalista da 
banda Pedra Letícia, uma das 
novidades para 2013.

"Conseguimos crescer 
bastante na região. Para 2013 
estamos preparando bastante 
novidade. Iremos convidar vá
rios humoristas renomados. O 
Márcio Ribeiro, ex-apresenta
dor do X-Tudo da TV Cultura 
e que está atualmente no elen
co do programa da TV Globo, 
Os caras de Pau, também é 
um dos convidados para esse 
ano. Além disso, teremos sho- 
ws em outras regiões. Vamos 
visitar Três Lagoas (MS), onde 
nos apresentaremos dia 7 de fe
vereiro. Estou muito feliz com 
tudo isso", completa Cirillo.

INCLUSAO

Matrículas para o Projeto Guri começam no dia 28
Lençóis, Macatuba, Pederneiras, Igaraçu e Barra Bonita oferecem juntas mais de 500 vagas

Da Redação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/0 FCO

O Projeto Guri, programa 
sociocultural do Gover
no de São Paulo, está 

com inscrições abertas para 
seus cursos de música na re
gião. Em Lençóis Paulista, Ma
catuba, Pederneiras, Igaraçu 
do Tietê e Barra Bonita serão 
507 vagas disponíveis. As aulas 
serão iniciadas dia 18 de feve
reiro, sendo a primeira semana 
de atividades de integração, 
confirmação das matrículas e 
reuniões de pais.

Para participar do Projeto 
Guri não é preciso te r conhe
cimento prévio de música, 
nem realizar testes seletivos. 
Basta estar m atriculado em 
qualquer instituição de ensino 
da rede pública ou particular.

As inscrições podem  ser 
realizadas de 28 de janeiro a 
15 de fevereiro. Podem parti
cipar crianças e jovens de 6 
a 18 anos. Para a m atrícula, 
os interessados devem se d i
rigir, durante este período, 
diretam ente ao polo que de
seja estudar, acom panhados 
por pais ou responsáveis, 
levando RG (ou certidão de 
nascimento) e comprovante 
de m atrícula escolar.

O QUE É O PROJETO GURI
Mantido pelo Governo do 

Estado de São Paulo, o Projeto 
Guri é considerado o maior 
programa sociocultural bra
sileiro e oferece, desde 1995, 
continuamente, nos períodos 
de contra-turno escolar, cursos 
de iniciação musical, coral,

MUSICA - Em Lençóis Paulista, aulas serão ministradas no polo do Projeto Guri, localizado na Cecap

instrumentos de cordas dedi
lhadas, cordas friccionadas, 
sopro, teclados e percussão.

O Projeto G uri é adm inis
trado por duas organizações 
sociais ligadas à Secretaria de 
Estado da Cultura. Os mais 
de 360 polos distribuídos 
pelo in terio r e litoral do Esta
do, com mais de 40 mil guris, 
são dirigidos pela Associação 
Amigos do Projeto Guri (Ami
gos do Guri), enquanto a ges
tão das unidades da Capital é 
realizada pela Santa Marceli- 
na Organização Social de Cul
tura. A gestão com partilhada 
do Projeto G uri atende a uma 
resolução da Secretaria que 
regulam enta parcerias entre 
o governo e pessoas jurídicas 
de direito privado para ações 
na área cultural.

VEJA ONDE SE INSCREVER

BARRA BONITA
VAGAS: 68
CURSOS: canto coral; madeiras; 
metais; percussão e bateria 
FUN CIO NAM ENTO : terças e quintas- 
feiras, das 14h30 às 17h30 
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 
1381 -  Vila Nova CEP: 17340-000 
TELEFONE: (14) 3641-5235

IGARAÇU DO TIETÊ
VAGAS: 84
CURSOS: canto coral; violão; 
percussão e bateria 
FUN CIO NAM ENTO : segundas e 
quartas-feiras, das 13h30 às 17h30 
ENDEREÇO: Rua Joaquim Medeiros, 
73 - Centro CEP: 17350-000 
TELEFONE: (14) 3644-2116

LENÇÓIS PAULISTA
VAGAS: 104
CURSOS: canto coral; clarinete, 
flauta transversal, saxofone; trompete, 
trombone percussão e bateria; violino; 
viola; violoncelo; contrabaixo

FUN CIO NAM ENTO : terças e quintas- 
feiras, das 13h30 às 16h30 
ENDEREÇO: Rua Palo Dantas n 277 
Bairro Cecap -  Casa da Cultura 
TELEFONE (14) 3263-6525

MACATUBA
VAGAS: 96
CURSOS: violão; percussão e bateria 
FUN CIO NAM ENTO : segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 11h e das 
13h30 às 17h30
ENDEREÇO: Av. Cel. Virigílio Rocha, 
5-25 -  Jd Capri CEP: 17290-000 
TELEFONE: (14) 3268-1821

PEDERNEIRAS
VAGAS: 155
CURSOS: percussão e bateria; violão; 
canto coral
FUNCIONAMENTO: terças e quintas- 
feiras, das 8h às 11h das 13h30 às 17h30 
ENDEREÇO: Av. Bernardino Flora 
Furlan, L- 1225 -  Distrito Industrial VII 
CEP: 17280-000 
TELEFONE: (14) 3284-4959



M u l h e r PERFUMES
As brasileiras preferem os perfumes doces, segundo 
especialistas do ramo. O cheiro doce deixa um rastro e dura 
mais na pele, características dos perfumes que têm baunilha, 
caramelo e coco. Mas depois de anos e anos de perfumes 
fortes, os cítricos começam a despontar como tendência.
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Dicas fáceis ajudam o 
esmalte a durar mais no verão
Cores claras amarelam 
mais para quem frequenta 
praia e piscinas; esmaltes 
em gel duram até 15 dias

Da Redação

O esmalte descascou um dia após 
ir ao salão? Isso pode ser culpa 
do verão, já que nessa época o 

calor é maior e a vontade de entrar 
no mar e piscina, os vilões das nail 
arts, tam bém . Confira algumas dicas 
simples que ajudam a deixar as unhas 
coloridas por mais tem po.

Um dos grandes erros ao fazer 
as unhas é não prepará-las de forma 
correta, limpando e lixando. Para 
que o esmalte tenha mais aderência, 
é essencial usar lixa grossa antes de 
passar a base, que ajuda a remover as 
imperfeições e reduz o risco delas las
carem, levando a cor junto.

Após lixar, aplique a base, que é 
indispensável para a proteção contra 
a química, e só então passe o esmalte.

Se for ficar na cidade, a dica de 
Jack é optar por tons mais claros, 
como o nude, que continuam em alta 
nesse verão. Se for para a praia o pro
tetor solar e repelentes podem amare
lar os esmaltes mais claros.

Após esmaltar, passar extra brilho 
de longa duração ou um top coat é 
obrigatório. O extra brilho prolonga

FOTO: DIVULGAÇÃO

PROTEÇÃO -  Antes de passar o esmalte lixe bem as unhas e passe uma base

a perm anência do produto, embora 
o tempo varie para cada uma. Com 
as mãos prontas, o conselho é evitar 
lavar louças sem luvas ou colocar os 
dedos na boca.

Se precisar de uma durabilidade

ainda mais extensa, pode optar pelos 
esmaltes em gel, que perm anecem  in
tactos por cerca de 15 dias, o tempo 
de a unha crescer. A técnica deve ser 
feita em salões, pois só seca com luz 
UV ou LED.
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Refresco com mix 
de casca de frutas
Além de gostosa, receita é 
econômica e fácil de fazer

Da Redação_________________________________

O verão é cheio de receitas com frutas, afinal, elas são 
supersaudáveis e ideais para quem quer se refrescar do 
calor. Enquanto as poupas são usadas em sucos e sobreme
sas deliciosas, no entanto, para onde vão as cascas das fru
tas? Se antes o destilo delas era o lixo, anote esta sugestão:

MIX DE CASCAS DE FRUTAS
FOTO: DIVULGAÇÃO

OPÇÃO -  Ao invés de ir para o lixo, cascas de 
frutas podem se tornar um delicioso refresco

INGREDIENTES
•  2 xícaras de cascas de 
frutas (sortidas ou de um tipo 
só, como limão)
•  500 ml de água gelada
•  2 colheres (sopa) de açúcar
•  Cubos de gelo

MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador todos 
os ingredientes, com exceção 
do gelo. Em seguida, passar 
o suco pela peneira. Bater o 
líquido novamente com os 
cubos de gelo e servir.

HOROSCOPO 19/01 A 25/01
F o n t e : I n s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
Fase em que

H  receberá boas 
sugestões para 
solucionar de vez 
suas dificuldades

financeiras. E muito bom também, 
para iniciar negócios imobiliários 
e para solicitar a casa própria. 
Harmonia amorosa e familiar.

LEÃO
Dedicar-se a rotina 

V  B  e o melhor que 
pode fazer neste 
período. Pense 
nos problemas

como quem tenta solucionar um 
quebra-cabeça e encontrará a 
solução adequada. Idéia feliz a 
respeito dos seus assuntos.

SAGITÁRIO
A Lua e Mercúrio 

^  favorecerão a vida 
amorosa, as ativi
dades criativas e as 
artes. Sintonia afeti

va com a pessoa amada permitirá 
um perfeito entendimento, com a 
possibilidade de surgirem novos 
planos para o futuro.

TOURO
^  A vida profissio

nal, os negócios, 
as associações, 
estarão bastante 
favorecidos. Faça 

novas amizades e procure auxiliar 
a quem necessitar de sua ajuda. 
Perfeito ao amor. Visite o lugar em 
que nasceu.

VIRGEM
B I L  Agir com prudên

cia e decisão será 
norma principal e 
válida para este 
período. Quaisquer 

dificuldades que possam surgir, 
serão facilmente contornadas. 
Conte com os familiares. Faça 
poupança ou evite os gastos.

CAPRICÓRNIO
Sentimentos mais 
fortes e estáveis 
na vida amorosa, 
fortalecendo o 
casamento e as

relações duradouras. Apesar disso, 
poderá se sentir um tanto insegu
ro quanto a si próprio. Necessida
de de momentos de tranqüilidade 
e de privacidade.

GÊMEOS
Mente engenhosa, 

1 #  f  ^  progressista, idéias 
I T a  claras e brilhantes 

muito influencia
rão de um modo 

benéfico em sua vida. A cor que 
dará sorte e o azul. Dedique-se a 
leitura. Mantenha-se na sua roti
na. Aproveite suas oportunidades 
para fazer novas amizades.

LIBRA
Dedicar-se a rotina 
é o melhor que 
pode fazer neste 
período. Pense 
nos problemas

como quem tenta solucionar um 
quebra-cabeça e encontrará a 
solução adequada. Terá uma idéia 
feliz a respeito dos seus próprios 
assuntos. Seja otimista.

AQUÁRIO
Você terá que rever 
os impulsos que o 
levaram a cultivar 
certas relações, 
pois neles está à 

causa da atual falta de harmonia 
entre você e as pessoas do seu 
convívio. Período de expansão das 
possibilidades na vida econômica.

ajud̂ a dos amigos, 
parentes e religiosos para elevar 
seu estado de espírito e será bem 
sucedido nos divertimentos. Cuide 
da saúde, não se precipite.

ESCORPIÃO
Ainda um período 

P j r conciliatório nos
assuntos amorosos, 
nas associações e 
no relacionamento 

humano. Algumas pequenas sur
presas no ambiente de trabalho e 
na saúde poderão quebrar 
seu ritmo.

PEIXES
Período indicado 
para iniciar a me- 

V  ' lhoria da aparên
cia de sua casa, 
tais como nova

decoração e reformas. Fará ótimas 
amizades, mas não confie demais 
em estranhos. Sucesso junto ao 
sexo oposto.
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Televisão DEVASSA
Depois de Sandy, Paris Hilton e outras beldades, 
chegou a vez de A linne M oraes em prestar sua 
beleza ao cam arote da cervejaria Devassa, 
com o a m usa da m arca no Carnaval carioca. O 
anúncio foi feito no dia 14 de janeiro.

FAMOSOS

Zezé Polessa pode ser investigada pelo Ministério Público
Atriz discutiu com motorista da Globo de 63 anos, que infartou e morreu

Da Redação

A  discussão que Zezé Po
lessa teve com o moto
rista Nelson Lopes, de 

63 anos, que infartou e morreu 
na segunda 14, pode gerar um 
processo judicial. Por determi
nação do Ministério Público, 
será aberto um inquérito contra 
a atriz para investigar se houve 
crime contra o Estatuto do Ido
so, informou o jornal O Dia.

A investigação, que ocorre 
na DP de Jacarepaguá, vai de
terminar se aconteceu humi
lhação, menosprezo e discrimi
nação ao idoso. O inquérito foi 
aberto a pedido da promotora 
de Justiça Christiane Monnerat.

De acordo com o depoi
mento da promotora, se for 
comprovado que a atriz sabia 
da condição de cardiopatia de 
Nelson, ela pode ser indiciada 
por homicídio culposo, quando

não há a intenção de matar.
A investigação ocorre 

alheia à  família, que enterrou 
Nelson na terça-feira 15 com 
as despesas pagas pela G lobo. 
Luciana, filha de Nelson, dis
se que não quer acusar Zezé 
Polessa de nada, mas acredita 
que a briga contribuiu para a 
morte do motorista.

ENTENDA O CASO
O motorista, que prestava

serviço para a Globo há quatro 
meses, morreu na segunda 14, 
vítima de um infarto, após dis
cutir com Zezé Polessa no cami
nho para uma gravação externa 
da novela Salve Jorge. O estres
se entre Zezé Polessa e o moto
rista se deu após a vítima errar 
um caminho no Rio de Janeiro.

A atriz teria que ir ao Re
creio, mas acabou na Barra da 
Tijuca e, segundo uma fonte, 
ao perceber o engano, ofen-

JUSTIÇA - Zezé 
Polessa pode ser 

investigada por 
morte de idoso

deu o homem, dizendo que 
ele deveria "comprar um GPS 
ou dirigir um  jegue".

Após deixar a atriz na loca
ção correta, o motorista passou 
mal e foi para o Hospital Muni
cipal Lourenço Jorge, no Rio de 
Janeiro. Ele não resistiu, sofreu 
um infarto e morreu.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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LADO A  LADO
Segunda-feira: Fernando e Bonifácio 
discutem na frente dos acionistas. 
Luciano diz a Quequé que é filho 
de Diva e Manuel Loureiro. Jurema 
aconselha Isabel a contar a Elias que 
é sua mãe. Margarida surpreende 
Edgar ao afirmar que Fernando tem 
razões para trair Bonifácio.

Terça-feira: Albertinho avisa à mãe 
que Esther terminou com ele. Guer
ra pede Celinha em casamento. Te
resa avisa a Sandra que ela não po
de contar para ninguém que é mãe 
de Ângelo. Afonso fica intrigado ao 
notar que Túlio se interessou por Ju
rema. Zé Maria demonstra incômo
do por Albertinho ser o pai de Elias.

Quarta-feira: Zé Maria avisa a Jurema 
que os capoeiras cercaram sua casa 
para protegê-la. Catarina recomenda 
que Fernando não entre em atrito 
com Edgar, por causa das ações que 
o irmão ainda possui. Isabel conta a 
Matilde que Elias gosta de Constância.

Quinta-feira: Isabel diz a Jurema que 
buscará ajuda de Edgar para libertá
-la. Luciano hipnotiza Quequé, a fim 
de fazê-lo esquecer de seu paren
tesco com Diva. Zé Maria sugere que 
todos do morro façam uma vigília na 
delegacia, até Jurema ser libertada.

Sexta-feira: Zé Maria, Laura, Isabel e 
Guerra convencem Praxedes a soltar 
Jurema. Laura aprecia a matéria de An- 
tonio Ferreira sobre a violência contra 
a mulher. Celinha avisa a Guerra que 
Constância oferecerá um jantar de noi
vado para eles. Laura sente ciúmes ao 
acreditar que Edgar esteja com Heloí
sa, e divide sua angústia com Sandra.

Sábado: Sandra tenta acalmar Laura, 
e afirma que Edgar a ama. Mário diz 
a Diva que Luciano não está pronto 
para estrear no teatro. Albertinho 
pede que Laura interceda junto a 
Isabel, para que ele possa se encon
trar com Elias. Albertinho vai até á 
casa de Isabel e encontra Zé Maria.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira: Olívia ouve Otávio fa
lar com Giocondo sobre plano contra 
Roberta. Felipe se recusa a conver
sar com Fábio. Juliana fala para Vânia 
que ainda gosta de Fábio. Ulisses fica 
emocionado com o pedido de Charlô 
para patrociná-lo. Vânia afirma que 
Juliana está interessada em Nando.

Terça-feira: Olívia anota o endere
ço do restaurante onde Giocondo 
se encontrará com Roberta e tenta 
informar a Charlô. Felipe não se con
forma de ver Juliana pedir desculpas 
para Nando. Dino se arrepende de 
ter falsificado o balanço da Positano. 
Fábio tenta acalmar Ciça.

Quarta-feira: Charlô, Nando e Olívia 
conseguem impedir Roberta de 
assinar o contrato. Isadora manda 
Ronaldo embora de sua casa. Nieta 
consegue despistar Dino sobre a ori
gem do dinheiro que ganhou. Nando 
afirma a Ulisses que não terminará 
com Roberta para ficar com Juliana.

Quinta-feira: Charlô e Otávio decidem 
aceitar as exigências de Felipe. Frô 
mostra a foto da briga entre Carolina 
e Lucilene para todos os funcioná
rios da loja. Vânia incentiva Juliana 
a investir em Nando. Dino fala pa
ra Nieta que Otávio enganou todo 
mundo para prejudicar Roberta.

Sexta-feira: Felipe garante a Roberta 
que ela está sendo enganada por 
seu contador. Nieta não deixa Dino 
confessar o que fez para Roberta. 
Juliana tenta seduzir Nando. Kiko 
mente para Analú e afirma que os 
capangas não machucarão Nando. 
Nando foge de Juliana.

Sábado: Nieta confessa que aceitou o 
suborno de Otávio e deixa Dino e Ca
rolina indignados. Roberta se enfurece 
com Kiko e expulsa Nenê de sua casa. 
Carolina e Dino deixam Nieta sozinha. 
Otávio pede para Felipe voltar para a 
loja. Nando suspeita de que Felipe te
nha encomendado seu sequestro.

SALVE JORGE
Segunda-feira: Helô diz para Berna 
que não pode salvar seu casamen
to. Vanúbia pede para Russo levá-la 
para a Turquia. Helô expulsa Stênio 
de sua casa. Antônia se desespera 
ao saber que Celso viajou com Rais- 
sa. Mustafá avisa a Berna que volta
rá sozinho para Istambul.

Terça-feira: Lívia foge, deixando Jés- 
sica desacordada. Wanda e Russo 
encontram o quarto de Lívia vazio. 
Lívia conversa com Stênio sobre a 
investigação da adoção de Aisha. 
Morena procura Jéssica, e Aída a en
contra desacordada. Mustafá cons
tata que Jéssica está morta.

Quarta-feira: Stênio pede para Helô 
impedir Mustafá de voltar para Is
tambul. Morena briga com Lucimar 
por causa de Jéssica. Pescoço pede 
para Vanúbia não ir para a Turquia. Lí
via vai até a delegacia, deixando He- 
lô ainda mais desconfiada. Mustafá 
se hospeda no mesmo hotel de Lívia.

Quinta-feira: Érica avisa a Theo que 
pediu para ser transferida. Lívia 
sugere que Morena volte para a 
Turquia com ela. Salete conta para 
Leonor o que está acontecendo em 
Istambul e Drica teme que sua mãe 
descubra. Theo proíbe Morena de ir 
com Lívia para a Turquia.

Sexta-feira: Helô comenta com Bar- 
ros que Lívia pode ter mandado 
interditar o banheiro para evitar o 
escândalo em seu desfile. Leonor 
conta para Helô que Drica e Pepeu 
estão mantendo Salete presa. Lena 
conta para Lívia detalhes sobre o 
atentado contra Helô.

Sábado: Barros lembra Helô de que Jô 
não estará presente no depoimento 
de Wanda e Russo. Wanda e Russo 
afirmam a Helô que Jéssica era viciada 
em drogas. Antônia assina os con
tratos de novas meninas para serem 
traficadas. Lurdinha e Aisha observam 
as pulseiras que receberam ao nascer.

MANICURE MASSOTERAPIA
ESTÉTICA

' ' V

CABELEIREIRO MAQUIAGEM

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

DEPILAÇÃO

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

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


Sociedade CLIQUE
Lavínia, de dois 
meses, é puro 
charme!

Batizados marcaram o domingo em diversas 
paróquias de Lençóis Paulista. Veja quem mais 

está em ritmo de festa!

* Sisiema Tintométripq
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciai^e

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor

R. 7 de Setem bro, 1227  
F: 3 2 6 3 -4 8 8 8  

R. Luiz V az Pinto, 61 9  
F; 3 2 6 4 -4 0 0 0
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Hora de matar a fome. Veja quem conferiu o 
cardápio no Estância Grill e no Tempero Caseiro!

Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
eSábados

m iO :  STUDIO A FOTO: STUDIO A

Gustavo e Marcelo no Estância Grill

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

Gustavo e Paulo no Estância Grill Jucemar no Estância Grill

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A
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GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K G R A T IS :  
0800 77 21 295

Miguel e Miguel Filho no Estância Grill

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

MENU
Cleuza e 
Gilmar, no 
Tempero 
Caseiro

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

Rua Cel. Joaqu im  
A n se lm o  M artins, 337  

Lençóis  Paulista

Exames 
laboratoriais 
e Hormonais
Convênios e Particulares

Aberto a partir 
das 6h30

i  i

H em olab
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS

Rua Geraldo Pereiro de Barras, 331 
(14) 3263 2324 - Lençóis Paulista

Endereço: Av. 25 de Janeiro, 332 - Centro 
Fone: (14) 32 64-3644

Qualidade do básico ou luxo

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

A m b ie n te s  
E x e c u tiv o s móveis para escritório

http://WWW.rogete.com.br


Coluna da
aria N i lz a

fa to s  &  pessoas
í

PENSE NISSO
A sensação de "eu 
conquistei" é melhor que a 
sensação do "eu tenho".

F ale  co m  a  g e n te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

BODAS DE PRATA
Maria Isabel e José Evan- 

dro Boccardo completaram 
25 anos de casados no dia 12 
de janeiro. Alegria comparti
lhada é alegria dobrada. Pa
rabéns ao casal e pela festa 
que proporcionaram aos seus 
amigos e família, reafirmando 
que 25 anos passam bem rá
pido quando o amor é o ali
cerce do lar.

COSTELA NO CHÃO
Pudemos conferir no Es

paço e Lazer, da Zilor, no 
domingo, 13 de janeiro, um 
costelão no chão assado por 
churrasqueiros da ADC de 
Lençóis Paulista, sob o co
mando de José Carlos Me- 
nutti. Apesar da chuva que 
caía sem dar trégua, foram 
montadas tendas para cobrir 
o "forno". Diga-se de passa
gem que a reforma do salão 
social ficou digna de ser v isi
tada e admirada. Som a cargo 
da dupla Paulinho e Leandro.

VOCÊ SABIA?
Conversamos em 16 de ja 

neiro com Wanderley Francat- 
ti, diretor Executivo do Centro 
Municipal de Formação Pro
fissional de Lençóis Paulista, e 
pudemos apurar que a escola

é uma autarquia com 10 0 %  de 
recursos municipais. É profis
sionalizante, totalmente gra
tuita, prezando o social, pois 
tira os jovens da ociosidade 
da rua, onde estão expostos a 
todo tipo de assédio.

MAIS
Wanderley ainda nos dis

se que, a partir dos 14 anos, 
já são aceitas matrículas para 
os 22 cursos que o Centro ofe
rece, entre os quais se des
tacam: Marcenaria, Mecânica 
de Autos e de Bicicletas, Cos
tura, Criação e Confecção de 
Lingerie, Bolsas, Panificação, 
Elétrica Gerencial, Secreta
riado, Manicure, Corte de Ca
belo e, vejam só, Maquiagem! 
Segundo ele, é bastante gra- 
tificante observar as pessoas 
saírem com uma formação 
profissional, mas nada como 
pessoas do grupo da terceira 
idade sendo incluídas digital- 
mente nas oficinas de infor
mática. Parabéns Wanderley, 
pela organização dos cursos e 
empenho em auxiliar jovens e 
adultos. Fica a dica!

O importante ainda é que 
as peças confeccionadas são 
doadas às entidades de Len
çóis Paulista para que usufru
am de algum lucro.

1- Costelão no buraco na 
A.D.C.;

2- José Carlos e Lúcia 
Menutti na A.D.C.;

3- Célio Bodo e Tatiana na
A.D.C.;

4- Cíntia e José Antonio na
A.D.C.

1- Luís Augusto, Isabel, 
José Evandro e Ana Paula 
Boccardo;
2- Célio, Toninho, Dalva 
e Tuca Bodo

1
T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o

www.uniontecnologia.com.br NOSSOS SISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

M icrosoít Pa rtner N etwo rk ■ SAP Business
One ^ ^ gW E B o O
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FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

(14) 3 2 6 3 - 3 6 3 7
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca0j
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O ECO Negocios S/A
. N

NEGÓCIOS

para bebês e as últimas 
novidades para os jovens

‘ í o d i  i regras do Seguro- 
n .  Desemprego ©

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 19 DE JANEIRO DE 2013 •  ANO  75 •  EDIÇÃO N° 7.083«
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unos passarao a j 
usar simulador para 
testar situações ' T 
da vida real 0
Tecnologia será obrigatória a partir de julho; inovação 
pode aumentar até 30% no valor para tirar a carteira N9
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Captiva Sport 2001
Preto - Couro +  K it M ultim íd ia }R$ TZeOG™

Golf 1.6 Flex 2011
Preto -C om ple to }R$ 4 a 8 9 0 “’

Jetta 2.5 2007
Preto - K it M ultim íd ia } RS 41.890°

New Beetie 2009
Amarelo -1 õ.OOOkm }R$ 46.890°°

FOCUS Hatch 1.6 Flex 20111 p$ 41.890’°°
P rata-C om pleto  J

FusionSEL2.5 2010
Prata-C om pleto

Ranger cd  xlt 4x4
Diesel 2006
Preto-C om pleta

C4 Palias 2008
Cinza - Completo com 38.000km

PIcaSSO GLX 
1.6 Flex 2010
Preto - Completa 4 A ir Bags

R$ 56.890°° 

R$ 49.890°° 

R$ 34.890°° 

R$ 34.890°°

AzeraV6GLS 2009
Preto-Teto Solar }R$ 48.890°

Kia Cerato C.283 2010 p3  4 78 90 °°'
Prata - Autom ático -l- Couro

Duster2.0 n / \ / \
Dynamíque2013 R$ 64.890'
Prata - Automática d  S.OOOkm

.00

PREÇOS
PROMOCIONAIS

Apenas para esse 
final de semana!

Megane Dynam ique 2007  R $  2 9  8 9 0 ’̂ ^
Cinza-Com pleto

Honda FIt LX 2010 p^ 40.890’°°
Preto - Autom ático

W
' s c u p e R ia
M U L T I M A R C A S

Hyundai 130 2012
Preto - S.OOOkm

R$ 49.890°
J

Rua José Paccola, 255 - Parque Sáo José - Lençóis Paulista - SP
Tel.:(14) 3 2 6 9 - 1 4 2 0

w w w .scuderia.neb.br

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


O ECO

N
Negócios FOTO: FLAVIA PLACIDELLI/O  ECO

CARPE DIEM
Na Carpe Diem você encontra roupas 

com qualidade e estilo dos tamanhos o 
ao 24. A loja fica na Rua Piedade, 726 -  

Centro. Telefone (14) 3264 -  6247.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 19 DE JANEIRO DE 2013 •  ANO  75 •  EDIÇÃO N° 7.083

Estilo: Carpe Diem
FOTO: FLÁVIA PLACIDELLI/O  ECO

NA MODA- A
equipe Carpe Diem 
está sempre pronta 
para atender aos 
clientes; confira as 
novidades

Pré-adolescentes e adolescentes têm um novo espaço para as compras; Carpe 
Diem traz as novidades do mundo da moda com um jeito moderno e único de vestir

Da Redação

Inaugurada em novembro de 2012 em 
Lençóis Paulista, a Carpe Diem agrada 
tanto o público feminino quanto o mas

culino que poderão encontrar roupas das 
marcas: Spezzato, Spaço Fashion, Two in, 
Ferrovie, Tommy, Paul Frank,Pura Mania, 
Onbongo, entre outras. "A cidade tinha a

necessidade de um espaço assim. Princi
palmente roupas nos tamanhos do 16 ao 
24", explica Gilmara Foganholi, proprietá
ria. "São jovens que gostam de um estilo 
moderno, mas as mães ainda se preocupam 
com os exageros. Por isso trabalhamos com 
marcas que alinham ao que eles procuram 
com conforto e sofisticação".

Na Carpe Diem o cliente encontra pe-

ças, como calças, shorts, blusas, camisetas, 
inclusive moda praia. "Para o público mas
culino temos variedades de cores e estam
pas, são peças diferenciadas que não são 
encontradas em outras lojas", diz. "Já para 
as meninas há variedade de blusas e jeans 
para o dia-a-dia e roupa social para eventos 
mais especiais".

Para dar um up no visual, na loja, os

Com estilo 
desde pequenos

Na Carpe Diem os bebês e 
crianças têm um atendimento di
ferenciado que vai da roupa até 
o ambiente da loja. "Procuramos 
atender as mamães em todos os 
aspectos, visando o conforto de 
encontrar tudo em um único lugar. 
Na linha maternidade você encon
tra o enxoval completo, desde jogos 
de lençol para berço, enxoval de 
bebê, saída de maternidade, mala 
e bolsa maternidade. São peças 
antialérgicas e de alta qualidade. 
Contamos também com uma gama 
completa para os pequeninos, cha
mados de 'Primeiros passos' que 
são roupas de um a três anos, e 
também uma linha super fashion 
para nossos kids que são roupas de 
tamanho 4 ao 10

Entre as marcas do ramo os 
clientes podem  encontrar a Up 
Baby, Verivê, 1 + 1, Luluzinha, 
Tommy Hilfiger entre outras. 
"Temos um  am biente especial 
para as crianças, onde se d iver
tem  enquanto as m amães com
pram  tranquilam ente. As crian
ças adoram", finaliza.

adolescentes também encontram uma 
gama grande de acessórios que ajudam na 
hora de compor o look.

Com uma coleção completa da moda 
Primavera/Verão, a loja já se prepara para a 
próxima estação. "Teremos muitas novida
des para próxima estação, tudo pensando 
no melhor para esse público específico", 
diz Gilmara.

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


Classificados

CORSA GL, 1.6, ano 96, 
cor vinho, com vidro, trava e 
alarme e rodas aro 14", R$ 10 
mil. Tratar (14) 3263-3657 e 
9632-6995.

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$ 7.500,00 e tanque 
cheio grátis. Aceita proposta. 
Tratar (14) 9714-4352.

PAMPA, ano 88, R$6.500,00, 
R: General Ozório, 293 -  Bela 
Vista. Tratar (14) 9723-8641.

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

CORSA SEDAN CLASSIC,
ano 2006, cor preto, completo, 
4 pneus novos, particular,
R$ 17.500,00. Tratar (14) 
9105-6565.

PRISMA JOY 1.4, ano 2008, 
cor prata, 4 pneus novos, 
particular, R$20 mil. Tratar (14) 
9105-6565.

MERIVA JOY FLEX, ano
07/08, cor prata, motor 
1.8, único dono. Tratar (14) 
8106-8599.

PALIO WEEKEND ELX, ano
06, valor bem abaixo da tabe
la, R$ 18.900,00, completa -  
ar, pneus novos, doc. ok. Tratar 
(14) 9767-5152

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

HONDA CIVIC LXS, ano
09/09, cor cinza, mecânico, 
completo. Tratar (14) 9617
7088.

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

ASTRA SEDAN MILLE- 
NIUN, ano 2001, cor prata, 
completo, 4 portas, R$ 17 mil. 
Tratar (14) 9682-7551.

OPALA 8CC, ano 89, 4 portas, 
ótimo estado. Tratar (14) 
9775-8111.

GOL 1.6, ano 94, cor prata, 
ótimo estado. Tratar (14) 9704- 
8212/ 8150-3041.

GOL BOLA 1.6, ano 97, motor 
AP 4 bicos, licenciamento 
até 04/2013, DPVAT e 1/ 
parcela IPVA pagos. Tratar (14) 
9708-1331.

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.

GOL, ano 2006, cor prata, 4 
portas, 8V, R$ 15 mil, vendo ou 
troco por carro de menor valor. 
Tratar (14) 9734-1529

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.

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.

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.

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

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

SAVEIRO, ano 2001, cor 
prata, completa com freio ABS 
e air bag, ótimo preço. Tratar 
(14) 9762-4237.

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

ESCORT GHIA, ano 86, cor
prata, vidro elétrico e rodas 
de liga leve, álcool. Tratar (14) 
9694-8767.

ESCORT GHIA1.6, ano 88,
cor cinza, R$ 3.300,00. Tratar 
(14) 9641-7337/ 3263-6838.

ESCORT, ano 89, cor prata, 
R$ 5 mil. Tratar (14) 9725- 
3001/ 9739-0679.

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.

GOL 1.0, ano 94, cor verde 
metálico, em bom estado. 
Tratar (14) 9725-8001 -  André.

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.

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.

VECTRA, ano 94, cor azul, R$
9.500,00, completo. Tratar (14) 
9782-3883.

VECTRA CD, ano 98, cor 
verde, raridade com 37 mil km, 
único dono, pneus novos aro 
15, tudo original. Tratar (14) 
8193-7712 com Wagner.

VECTRA GTX, ano 2008, cor 
bordo, completo, R$ 36 mil. 
Tratar (14) 9711-8519.

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

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.

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

FORD KA, ano 2012, cor bran
co, flex dh com 15.000 km. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

FIESTA, ano 2007 1.0, cor 
preto, completo, unico dono. 
Tratar (14)3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

FORD KA, ano 1998, cor 
prata, gasolina. Tratar 
(14)3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

FORD KA, ano 2010, 1.0, flex, 
cor preto. Tratar (14)3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

POLO, ano 2007, 1.6, com
pleto, único dono, baixa km,
4 pneus novos e ótimo preço. 
Tratar (14)3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

CELTA SPIRIT, 4p, cor prata, 
ano 2011. Tratar (14)3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

ECOSPORT XLTFREES- 
TYLE, ano 2009, cor preta, 
completa. Tratar (14)3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

MONTANA CONQUEST.
1.4 flex, ano 2009, cor preta. 
Tratar (14)3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

FIESTA SEDAN, ano 2011, 
1.6, cor prata riviera, comple
to. Tratar (14)3264-3644/9610- 
5960 Shop Cars Veículos.

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

CITROEN C3 EXCLUSIVE,
ano 2006, cor cinza, flex, com
pleto + de+couro+airbag+rd 
1.6. Tratar (14)3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veículos.

GOL G3 1.0, cor prata, ano 
2002 com dh + te + al + limp e 
desemb, financiamento sem 
entrada em 48 x. Tratar (14) 
9610-5960 particular.

GOL 1.0 MI, motor AP cor 
verde, ano 1997, R$ 1.500 
entrada + 48 x. Tratar (14) 
9834-0470 particular.

ASTRA HATCH GL 1.8, ano
1999, cor prata, completo, 4 
pneus novos, vendo/troco. Tra
tar (14) 9834-0470 particular.

GOL 1.0, ano 1997, cor 
branco com vidro eletrico +rd 
+ al +farol d neblina R$ 1.000 
entrada + 36/48 x. Tratar (14) 
9834-0470 particular.

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.

AUTO MECÂNICA ■ AUTO PEÇAS • RETÍFICA DE MOTORES Fone: 3263-1535 
Fax:3264-3961mALÀGI

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 E L O A N O C O R O P C IO N A IS
A S T R A  H B  A D V A N T A G E  2.0 2009 PRATA C O M P L E T O
A S T R A  S E D A N  1.8 2 0 0 4 A Z U L C O M P L E T O
C ELTA  LIFE 4P 2009 P R E TO Ú N IC O  D O N O
C L A S S IC  LIFE 2005 P R E TO T R A V A /A LA R M E
C O R S A  C LA S S IC 2003 PRATA T R A V A /A L A R M E /R O D A S
C O R S A  C LA S S IC 2003 PRA TA B Á S IC O
C O R S A S E D A N 2003 PRATA M O D E L O  N O V O rrR A V A /A L A R M E /R O D A

S -10  2 .5  C D  D L X 4 x 4 1999 A Z U L C O M P L E T O
S -10  2 .4  E X E C U T IV E 2009 P R E TO C O M P L E T O
V E C T R A  E LITE  2.0 2010 P R E TO C O M P L E T O
F-250 3 .9 X T L 4 x 4 2009 PRATA C O M P  +  C D  P L A Y E R  +  4  P N E U S  N O V O S

FIE STA  1.0 4P 2008 PRA TA C O M P L E T O
G O L F G L 2 .0 2003 P R E TO C O M P L E T O
G O L F 1 .6 2008 P R E TO C O M P L E T O
PA R A T11.6 S U R F 2009 P R E TO C O M P L E T A / R O D A S
PALIO  F IR E 1 .0  4P 2008 P R E TO R O D A S
S T R A D A A D V E N T U R E  1.8 C E 2009 PRATA C O M P L E T O  + C D  P LA YE R
ID E A  E L X  1.4 2008 PRATA C O M P L E T O
D O B L O A D V E N T U R E 2011 C IN Z A C O M P L E T O
A IR C R O S S  G L X  1.6 2011 PRATA 36 M IL  K M / C O M P L E T O
X S A R A  P IC A S S O  G L X  1.6 16V 2010 PRATA C O M P L E T O
T IT A N F A N  150 M IX  ESDI 2012 V IN H O 2 M IL  K M /F R E IO  A  D ISC O

V E IC U L O S  E M  P R O M O Ç Ã O

LOGUS 
FIESTA 1.0 4P 
ESCORT L 1.8 
PALIO EX2P  
OM EGAGL2.0  
VECTRA GLS 2.0 
TITAN150 SPORT

C O R O P C IO N A IS
PRATA ENTR. R$ 2.000,00 *  24X R$ 290,00
PRATA ENTR.R$ 3.000,00 + 24X R$ 380,00
VINHO ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 370,00
VINHO ENTR. R$ 3.000,00 -h 36X R$ 350,00
CINZA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 520,00
AZUL ENTR.R$ 5.000,00 + 24X R$ 580,00

VERDE ENTR. R$ 5.000,00 + 24X R$ 590,00
CINZA ENTR.R$ 2.000,00 -p 24X R$ 290,00

NÃO SE ESQUEÇA SE ESTIVER COMPRANDO SEU CARRO DE UM 

PARTICULAR E PRECISAR FINANCIAR FAÇA-NOS UMA CONSULTA.

Fones: 3264-3033 - 9668-3033 
9625-3033- 8148-7585

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)

www.evidencemul t imarcas .com.br

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.

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 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.

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.

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.

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$-11.900,00 por 
R$-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

GOL, ano 97,cor prata e 1 Gol 
2001 ambos em ótimo estado 
e ótimo preço.Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

MONZA, ano 84, cor branco, 
4 portas, som + alarme, R$ 
4.500,00, doc ok. Tratar (14) 
9185-3293/ 9836-1246.

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.

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, documen
tação 2012 ok, R$ 9 mil. Tratar 
(14) 3264-5892 e 9602-7386.

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

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.

GOL, 1.0, ano 06, 4 portas, 
preto. 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.

GOL 1.0, ano 99, 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.

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.

COURIER 1.6, ano
2000/2001, protetor de 
caçamba, lona marítima, som 
mp3 vendo ou troco por moto 
Honda. Fones: 3264 4345 /  
97913286.

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

COMPRO CORSA de
97 A  2002. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

TITAN SPORT, ano 2005, 
cor preta, bem conservada, 
doc ok, R$ 4 mil. Tratar R: 
Siqueira Campos, 141 -  
Contente com Juraci

TITAN 150, ano 09, com 
partida elétrica e fre io  a dis
co, 10 mil Km, novíssima, 
apenas R$ 4.800,00 com 
IPVA pago. (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.

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.

GOL SPECIAL, ano 2005, 
cor branca, com som, 4 
pneus novos, 81 mil km, R$ 
13.800,00. Tratar (14) 9710- 
6121/ 9115-5295.

TWISTER 2008 preta 
com 12.000km impecável, 
novinha, único dono, R$ 7 
mil. Tratar (14) 9755-9705/ 
97433-111.

HONDA CBR 929 RR,
ano 2001, cor vermelha,
24 mil km, nova. Tratar (14) 
9793-6861.

HONDA BIZ, ano 2009, cor 
prata, 14 mil km, pneus e 
transm. Novos. R: Ignacio 
Anselmo, 189. Tratar (14) 
98382665.

HONDA BIZ, ano 2010, 
cor preta, partida elétrica + 
alarme, ótimo preço e IPVA 
pago. Tratar (14) 9609-8818

HONDA BIZ ES 125, ano
2008, cor cinza, com 8400 
km. Tratar (14) 9719 3850/ 
3264 2210.

TWISTER, ano 08, cor 
vermelha, único dono com 
alarme de fábrica,super con
servada, pneus novos, aceito 
troca por saveiro. Tratar R: 
Angelo Zacharias, 110 -  Jd. 
America ou (14) 8172-1745.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

TWISTER, ano 2001, cor 
vermelha, revisada, doc ok. 
Tratar (14) 9717-8610.

TRICICLO, ano 2011, 
capacidade para 3 pessoas, 
motor W W  1.600, bolsas 
para roupas e doc. Ótimo 
preço. Tratar (14) 3263
3731.

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 w w w .reg iona ltodaraca. 
blogspot.com

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

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 V ilas M o to  Peças, Rua 
A nton io Paccola, 20, fone 
(14) 3263-5436.

DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, 
doc ok, somente R$ 2 mil. 
Tratar no V ilas M o to  Peças, 
Rua A nton io 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 M otos, Fone (14) 
3264 4345.

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

FINANCIAMENTO de
moto honda okm com 
entrada com a menor parce
la do mercado. ''G rá tis 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 m ulti- 
marcas, personalização em 
led. Rua A nton io Paccola, 
20, Fone (14) 3263-5436.

TITAN 150, ano 2007, 
cor preta, com baú 27L,
R$ 3.600,00, vendo ou 
troco por Twister. Tratar (14) 
9687-7389 com Gilberto.

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

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 par
tir 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.

VENDO FILHOTES de
Shi-tsu. Tratar (14) 3263- 
1645/ 9878-1719.

VENDO LINDOS FI
LHOTES de coker. Tratar 
(14) 3263-4133 e (14) 
8210-5619.

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

GRÁFICA CONTRATA
pessoa com prática no 
ramo para trabalhar em 
Lençóis Paulista-SP, salário 
compatível + vantagens. 
Curriculo para - graficalen- 
çois@ uol.com.br. Tratar 
(14) 3264-4200 ou R: Pref. 
Jacomo Nicolau Paccola, 
266 -  Rondon.

http://www.evidencemultimarcas.com.br
http://www.regionaltodaraca
mailto:ois@uol.com.br


Classificados

BABA DIARISTA, “ Os filhos 
são bênçãos do senhor."
Quer sair e deixar seus 
filhos em boas mãos? presto 
serviços de babá diarista, 
para que você não perca seu 
compromisso. Atendo dia e 
noite em domicílio. Tratar (14) 
3264-6967e 9719-1794.

EMPRESA DO SETOR DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
situada na cidade de Jaú con
trata vendedor(a) externo para 
a região de Lençóis Paulista, 
Currículos para: cbcurriculu- 
mrh@terra.com.br.

CASAL SEM FILHOS procura 
emprego de caseiro em cháca
ras ou sítios, com experiência. 
Tratar (14) 9114-9574.

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

PRESTO SERVIÇO de
doméstica, 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 
Lorenzetti, 106 sala 106 A.

BANHO E TOSA nos fina is 
de semana e emergências. 
Tratar (14) 3263-4133 e (14) 
8210-5619.

PEDREIRO E PINTOR,
faço pequenos serviços. 
Tratar (14) 3263-5320/ 
9659-0575.

EM JANEIRO a Mega 
Decorações dá até 40%  
de dct na mão de obra da 
reforma de seu estofado.

SE PREFERIR parcele em 
5x no chéque-pré. A inda 
cobrim os qualquer oferta. 
Agende um orçamento e 
aproveite a oportunidade. 
32645245 /  81260272 
megadecor.lp@ gmail.com

PRECISO DE COZI
NHEIRA com experiência. 
Interessadas comparecer na 
R: Ignacio Anselmo, 1019 
-  Centro.

FAZEMOS POLIMENTOS
em inox, alum ínio, rodas 
de liga leve, equipamento 
industrial. Tratar (14) 9828
1566 com Sergio.

SERVIÇOS ELETRICOS,
cobrim os qualquer oferta. 
Tratar (14) 9128-4630.

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

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. M aria  Luiza IV. Tratar 
(14) 9659-0575.

TÉCNICA EM ENFER
MAGEM free-lance, com 
treinam ento em primeiros 
socorros, habilitação B, 
comunicativa e ética. 
Oferece-se para cu idar de 
idosos ou crianças no perí
odo noturno as segundas, 
terças, qu in tas e sábado. 
Tratar (14) 9826-8108.

BANDAS, shows, Djs, 
duplas, som, iluminação, 
equipamentos. Para aniver
sário, form atura, etc. Tratar 
(14) 9638-2863.

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.

SALGADOS, aceito en
comendas para festas, R$
25,00 o cento, sem frita r, fa 
zemos lasanha e panqueca. 
Entrega em domicílio. Tratar 
(14) 9722-6790 e 9828-2052 
com Gisele.

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

QUER ANUNCIAR sua

empresa na rua, moto som pro

paganda. Tratar (14) 9817-9686.

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

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o 
SESI (7h as 17h), Eliza P. 
Barros e Esperança (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, to ldos, tapetes 
personalizados, divisórias, 
forros, luminosos, portas 
sanfonadas, box banheiro, 
exaustores, te la  mosq;.co- 
bertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar 
(14) 9717-6700 ou 9717
9214 com Alonso.

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

SR INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, agora 
tam bém  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), atendim ento 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.

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

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

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

GHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de aliiates
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  F R E A ÍT E  A O  & 4A /C O  & R A D E S C O

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

AFIADOR DE FERRA
MENTAS, serrotes, discos 
p / serras circulantes, bro
cas, facas e tesouras. Tratar 
c /  M oacir na R: A lexandre 
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, tra ta r (14) 3263
0302 /  8171-3865.

ECO IONIX AUTO FLEX
- Economia de combustível 
até 12%. Tratar (14) 9719
3581 /  8136-6428 ou pelo 
site, w w w .n a tu ra lion ix . 
com.br.

LANCHONETE E 
RESTAURANTE DOS 
VIAJANTES, (comercial, 
self-service, prato fe ito  
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 A ielo, 
397, Núcleo, próximo a 
caixa d água. Fone (14) 
3264-7318 e 9781-7519.

AULAS PARTICULARES
de m atem ática, ensino 
fundam ental, ensino médio 
e concursos. Tratar (14) 
3263-4586 /  8146-9406 
após as 13h.

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

CHECK LAUDO VISTO
RIAS VEICULAR, vistoria 
em autos, motos, ônibus, 
caminhões, etc. Rua Líbero 
Badaró, 523, JD. M orum bi, 
(ao lado da oficina do M ila - 
ni) Telefone (14) 3263-1795 
e 9711-5644.

FASHION DOG, equipe es
pecializada para cu idar do 
seu am iguinho. Promoção 
de 2 a 4® fe ira , Rua Guaia- 
nazes, 1223, JD. M onte 
Azul, fones (14) 3263-3966 
e 9701-8992.

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

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

AULAS A DOMICILIO de
piano, teclado, violino, vio
lão e canto. Tratar (14) 3263- 
2891/3263-4937/9669- 
0255/9782-5523.

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

mailto:cbcurriculu-mrh@terra.com.br
mailto:cbcurriculu-mrh@terra.com.br
mailto:megadecor.lp@gmail.com
http://www.naturalionix
mailto:lpmagno.mao@hotmail.com


Classificados

INSTALAÇÃO DE 
ANTENAS PARABÓ
LICAS, Home Theater, e 
TVs na parede. Tratar com 
Juvêncio (14) 8118-6574 ou 
3263-3636.

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

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.

ASPOL - Limpeza de te lha 
dos, pedras, lajes e caixa 
d'água, impermeabiliza
ções. Tratar (14) 3263-4528 
ou 9771-1693.

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

MONTADOR DE 
MÓVEIS (particular) para 
Pederneiras, M acatuba e 
Lençóis Paulista, serviço 
de montagem de móveis 
com experiência. Tratar (14) 
9791-3224 M arco Antonio.

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

EVENTOS EM GERAL
(Caricatura ao vivo e sob 
encomenda). Tratar com Cris- 
tiano 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. Vai comprar seu im ó
vel rural? Consulte o Gestor 
Am biental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de propriedades rurais. 
Tratar (14) 9683-6437, 
w w w .reg iona ltodaraca. 
blogspot.com

MAGAZINE GABRIEL
-  uma loja popular, com 
brinquedos, presentes, 
utilidades, 1,99. Horário 
de atendim ento das 08h00 
às 18h00, Rua Piedade,
735, Centro, fone (14) 
9164-7623.

LIMPEZA DE PELE,
massagem e drenagem 
facial, depilação, massa
gem corporal relaxante 
modeladora, drenagem 
lin fá tica, bamboterapia 
e reflexologia. Pacotes 
Promocionais. Tratar (14) 
3263-7026 ou 9792-3698.

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

VENDO LOJA no centro, 
Rua Ignacio Anselmo, 189. 
Tratar (14) 9838-2665.

TV DE 29" com controle 
remoto, R$250,00, 1 TV 26",
200,00. Tratar (14) 8106-8599.

PLAY STATION II com
controle original e memory 
card, R$ 250,00. Tratar (14) 
3264-2269/ 9659-1103.

ACEITO DOAÇÃO de
Material de construção em 
geral, pode ser usado. Tratar 
(14) 3264-5297.

VENDO 1 MINI MOTO,
motor 2 tempos, partida no 
pedal. Tratar (14) 9663-0905.

VENDO 1 POTÊNCIA times 
one AS 800, 1 mesa de som 
datrel estério 8 canais com 
USB, 1 camara de eco LL 
EF3X, 1 equalizador GE 3500 
signus estério, pinos P10 e 
cabos com rack montado, 
som profissional. Tratar (14) 
9705-2925.

VENDE-SE TRAILER DE 
LANCHE, semi novo, com
pleto pronto para trabalhar. 
Tratar (14) 9694-7751.

ALUGO KITNETE para 1 
pessoa, na Av Brasil, 1302. 
Tratar (14) 3263-4844/ 
9710-6121.

VENDO LOJA de confec
ções ao lado da farmácia 
cecap I, ótima clientela com 
22 anos de praça, R$18 mil. 
Tratar (14) 9689-1561.

VENDO 1 MICRO SYSTEM
Panasonic 5 CDs, 1 micro 
system Sony 3 CDs, 1 Cd 
automotivo Buster. Tratar (14) 
9600-3424.

VENDO UMA ESCADA
caracol de 90 cm de largura 
por 3 m de altura, preço a 
combinar. Tratar (14) 9800
0842.

ÓTIMO RESTAURANTE
no centro de Botucatu, ponto 
excelente, faturamento ga
rantido, R$ 85.000,00. Tratar 
(14) 9612-8946 com Paulo.

VENDO TITULO Clube 
Marimbondo. Tratar (14) 
3264-2770/ 8137-4327

VENDO 1 TELEVISÃO 21
polegadas, tela plana da 
marca LG, semi - usada em 
perfeito estado, R$ 150,00. 
Tratar (14) 9704-3307/ 3264
5381 com Marlene.

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

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

VENDO 4 PISCINAS (2 de
1.500 L/1 de 10L m il/ 1 de 3L 
mil), 1 Bicicleta Cross,. Tratar 
(14) 9702-9538.

VENDO MATERIAL DE 
PESCA, ótimo preço. Tratar 
(14) 9774-4122.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS I  O p o r tu n id a d e  p a ra  Lençó is  P a u lis ta
M ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA ^

Empresa conceituada no comércio varejista de TELECOM 
oferece exceientes oportunidades profissionais.SAO PAULO

JANEIRO

FEVEREIRO

9702-7108 3263-6938 
3264-7919 9794-7639 

Falar com Ar indoouEliza

Piscina de Bolinha 
JouroM ec. infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepi

(14) 3263-1485  
9791-4488

GERENTE DE LOJA -  S igla; GL/LP
Exige-se: Nível Superior completo ou em curso. Experiência 

na função, em gestão de loja e gestão de pessoas. 
Conhecimentos de Inform ática, liderança de equipe de 

vendas com foco em resuitados
VEN D E D O R -S íq la:V EN D /LP

Exige-se: Nívei Superior compieto ou em curso. Experiência 
Exige-se: Ensino Médio Completo. Experiência na função, habilidade de 
comunicação e trabaiho em equipe com foco em resultados (vendas). 

Oferece: Remuneração e Pacote de Benefícios Atrativos.
Os interessados, enviar currícuio com a sigla da vaga através do 

e -m a il: selecao.processo@yanoo.com.br

M a rc e n a r ia  C o n tra ta -s e

Precísa-se dé; r 
* Marceneiro 

^Aprendiz

Interessados e n tra r  em  
conta to  (14 ) 9 12 6 -5 9 0 7

BICICLETA ARO 20, cor
cinza metalizado, ótimo 
estado, R$90,00. Tratar (14) 
9604-8873/ 8127-0171/ 
3264-4501 com Marcos.

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.

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

VENDO TÍTULO do Clube 
Marimbondo, R$ 2.500,00. 
Tratar (14) 3263-6814/ 8110
1112, Lourdes ou Larissa.

MÁQUINAS DE COSTURA
-  Venda de peças, motores, 
caixinhas, bancadas e 
consertos. Tratar na Rua 
Santo Antonio, n° 773, JD. 
Bela Vista ou (14) 9712-5303 
com Cícero.

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.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

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

Instituto Pró Terra contrata:

Trabalhador Rural para 
trabalhar em áreas de 

reflorestamento. Interessados 
comparecer na Ascana

Rua Pedro N. Lorenzetti, 698 no 
proxímo dia 21 as 14 hrs.

VENDO MÁQUINA DE AL
GODÃO DOCE, 1 torno de 
madeira circular de bancada,
1 tico tico de bancada, meia 
esesquadeia, 1 tupia manual, 
1 furadeira de bancada.
Tratar (14) 9686-2419.

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.

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.

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. 1 CD para 
auto Kenwood, usado, R$
130,00. 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.

http://www.regionaltodaraca
mailto:selecao.processo@yanoo.com.br


Classificados

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

VENDO CONJUNTO de
maçaricos com carbure- 
te ira , 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 FREEZER HO
RIZONTAL duas tampas, 
semi novo, branco, R$
850,00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

VENDO UMA TV 29”
Thoshiba te la  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 fre- 
ezer vertical 280L, branco, 
R$ 300,00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

BARZINHO MOGNO com
espelho, R$150,00, cama 
de solteiro tubu lar nova, R$
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
bebê cor rosa em bom esta
do. Tratar (14) 3264-7071 e 
9782-0578 com Nilza.

VENDE-SE TIJOLO
BAIANO, tijo linho  e te lhas 
diversas. Tratar (14) 9178- 
4 0 1 3 e 3263-4173.

H^ANy
J

fUN im iA
PiNTURA AUTOMOTIVA 

PARACflOQUE
M A m L im â  m  m o

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

R. GUAIANAZES, 333 JD. MONTE AZUL -  LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3264-7S92

VENDE-SE CELULAR
Sam sung Corbg desblo
queado, com câmera, 
b luetooh, e-m ail, te la  touch 
com ple to , R$ 200,00. Tratar 
(14) 9661-4109.

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

VENDE-SE BETONEIRAS
de150, 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
so lte iro  c /  colchões, R$
100,00 cada. Tratar (14) 
9794-5805.

VENDE-SE LENHA p / fo r
nos. Tratar (14) 9164-2852 
/  9695-4241.

VENDE-SE VARAS de eu
ca lip to , (todos os tam anhos 
e espessuras). Tratar (14) 
9164-2852 /  9695-4241.

VENDO UMA ANTENA
PARABÓLICA, Century, 
semi nova, R$ 280,00, 
aceito  so fá semi novo 
como parte de pagamento. 
Tratar (14) 9660-0871.

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

COMPRA-SE CON
SÓRCIO em andam ento 
ou aceita  como parte 
pagam ento 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, k it festa  + mesas e 
cadeiras e campo society). 
Valor R$350,00. Tratar (14) 
3263-1485 ou 9791-4488.

ANIVERSÁRIO WG -
A luga-se cama elástica. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
9791-4488.

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

ANIVERSÁRIO WG -
A luga-se touro mecânico. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
9791-4488.

EXCURSÃO PARA 
SÃO PAULO, 23 /01 /13  
quarta -  26 /0 1 /1 3  sábado 
-  30 /0 1 /1 3  quarta. Tratar 
com A rlindo (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 
A rlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

EXCURSÃO PARA PRAIA 
GRANDE -  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 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.

EXCURSÕES, compras e 

lazer. Olímpia (Termas do 

Laranjais) 24 /02/13. M onte 

Sião, Serra Negra e Jacu- 

tinga, 20 /04 /13  e 25 /05/13. 

Ibitinga, 23/02/2013. Para

guai todo mês. Tratar (14) 

3263-3761, (14)9724-8206 e 

(14) 9721-0436.

ANIVERSÁRIO WG -
Krep suíço pronto. R$1,50 

a unidade, vários sabores. 

Tratar (14) 3263-1485 ou 

9791-4488.

JD. ITAMARATY, casa com 
281m^ área construída, 3 
dorm, 1 suíte com banheira 
de hidromassagem, garagem 
para 3 carros, troco por sitio 
com bastante água, menor 
valor. Tratar (14) 9741-9140

MARIA LUIZA I, casa 
quitada, 3 dorm. (1 suíte), 
sala, cozinha, WC e garagem 
para 2 carros descoberto, 
toda piso frio e laje, aceito 
carro ou moto como parte do 
pagamento, R$ 150 mil não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9697-3506/ 9674-4393.

MONTE AZUL, edícula, 
vendo ou troco por casa maior. 
Tratar (14) 9663-0905.

JD MARIA LUIZA I, casa 
com 2 dorm., sala, cozinha, 
WC, lavanderia e garagem,
R$ 130 mil, aceito carro no ne
gócio. Tratar (14) 8151-6531/ 
9641-7337/ 3263-6838.

JD. NAÇÕES, sobrado com 
2 dorm., 2 banheiros, sala, 
cozinha e garagem. Tratar (14) 
9691-5893.

JD. NOVA LENÇÓIS, casa 
com 2 dorm., sala, cozinha, ba
nheiro, lavanderia e garagem, 
fundos com 1 dorm., sala, cozi
nha e WC, R$ 125 mil. Tratar 
(14) 3264-5121/ 9763-9926 ou 
R: dos Coriós, 72.

NÚCLEO, casa com 2 
quartos, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, garagem coberta +
3 cômodos nos fundos, R$ 85 
mil. Tratar (14) 9137-6986 e 
(14) 9796-6129.

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

STA. TEREZINHA, casa, R$ 
50 mil + prestações. Tratar (14) 
8166-9012.

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

PQ. SÃO JOSÉ , casa com 
83m^, R$390 mil. 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, documentação em 
ordem, R$ 170 mil, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
8154-1999 e 3263-1617.

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

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.

LINDA CASA NO CAJU,
próx. à comércs. C/ 3 dorms, 
s. TV, s. jantar, w c 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 BEM LOCALIZ. c/
ótimo acabam. no M. Azul. São 
106mF em boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. c / ligação 
p/ s. jantar+ rancho de lazer c/ 
churraqueira. 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

VILA CAPOANI, casa na 
Travessa Inconfidência, R$ 180 
mil. Tratar (14) 9748-6707.

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

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 M2 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

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.



O ECO
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E m p r e g o
REVISÃO
Além do salário-mínimo e do seguro-desemprego, o 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também 
reajustou os benefícios de aposentados e pensionistas do 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que ganham acima 
do mínimo. A revisão elevou o teto para até R$ 4.157,05.

A  f a r m á c ia  
M ais B arata  

d o  B ra s il!
V I S A

(14) 3263-6899
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Seguro-desemprego sobe para R$ 678
Com reajuste, valor do benefício se iguala ao salário mínimo

Da Redação

Uma resolução do Codefat (Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador) reajustou os valo

res de pagamento do benefício do seguro- 
-desemprego neste mês. Para se adequar 
ao aumento do salário mínimo em vigor, 
o valor mínimo do seguro foi fixado em R$ 
678. As faixas com valores acima do míni
mo sofreram reajuste de 6,2 % com base 
no INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) de janeiro a dezembro 2012, 
calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). Com isso, o va
lor máximo da parcela do benefício alcan
ça R$ 1.235,91.

Estima-se que 8,6 milhões de traba
lhadores tenham  acesso ao benefício este 
ano, o que representa em torno de R$ 
30.8 bilhões.

Para calcular o valor do novo seguro- 
-desemprego o trabalhador precisa levar 
em conta os últimos salários antes da de
missão, por exemplo, o empregado cuja 
média dos últimos salários anteriores à 
demissão for de até R$ 1.090,43, o benefí
cio será o equivalente a 80% da média. Ou

seja, quem tiver média salarial de R$ 1 mil, 
receberá R$ 800 de benefício. O seguro não 
pode ser inferior ao salário-mínimo. Se a 
média for de R$ 1.090,43, o benefício será 
de R$ 872,34.

Para aqueles que a média dos três 
últimos salários for de R$ 1.090,44 a R$ 
1.817,56, a fórmula muda. O benefício será 
de R$ 872,34 mais 50% da diferença entre 
R$ 1.090,43 e a média salarial do trabalha
dor. Assim, um trabalhador com média sa
larial de R$ 1.5 mil irá receber R$ 1.077,12 
de seguro-desemprego.

Quem tiver média dos três últimos sa
lários anteriores à demissão superior a R$ 
1.817,56 terá direito a um seguro-desem- 
prego de R$ 1.235,90.

AUMENTO -
Seguro-desemprego 

sofre reajuste de 
até 6,2%; tem 

direito ao benefício 
trabalhador 

demitido sem 
justa causa, com 

no mínimo seis 
meses de carteira 

assinada
VEJA COMO FICA O SEGURO-DESEMPREGO

MÉDIA SALARIAL VALOR DA PARCELA
até R$ 1.090,43 Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%)
de R$ 1.090,44 a 
R$ 1.817,56

O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se 
por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 821,42

acima de R$ 1.817,57 R$ 1.235,90 invariavelmente

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

Quem tem direito ao seguro
Têm direito ao seguro os trabalha

dores desempregados que tiverem sido 
demitidos sem justa causa. Aqueles que 
trabalharam com carteira assinada entre

seis e 11 meses nos últimos três anos 
têm direito de receber até três parcelas 
do seguro. Quem trabalhou de 12 a 23 
meses no período pode receber até qua

tro parcelas. Já quem esteve empregado 
com registro por mais de 24 meses nos 
últimos três anos pode receber até cinco 
parcelas do seguro-desemprego.

http://www.jornaloeco.com.br
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O  E C O Autos o
P R O T E Ç Ã O
A partir de 31 de janeiro, 2 0 %  dos novos carros, camionetes, 
caminhões, ônibus e microônibus produzidos no Brasil 
deverão vir com sistema de bloqueio e rastreamento, 
conhecido como kit antifurto. Até agosto de 2013, o 
equipamento virá em todos os veículos novos.

i o w a y
S o m  e l j  A c e s s ó n o s

*Trava 
*Alarmes 
*Aparelhos MP3 
*Acessórios 
Promoção DVD

Por apenas R$... Venho conferir!

R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264-3316
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Autoescolas darão aulas em simulador de direção
Equipamento desenvolve habilidades sensórias; CNH^s devem ter aumento em torno de 15%

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  partir de 1° de julho deste ano, as au
toescolas serão obrigadas a dar aulas 
também em simuladores de direção, 

segundo resoluções do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito). A ideia é aproveitar 
a tecnologia para ajudar na formação dos 
novos motoristas. "É uma melhoria. Vai aju
dar as pessoas que não têm noção de espa
ço, por exemplo. Veio só para agregar", diz 
Fabíola Farão, sócia-proprietária de uma 
autoescola em Lençóis Paulista.

A medida foi aprovada após o Dena- 
tran (Departamento Nacional de Trânsi
to), órgão do Ministério das Cidades, ter 
solicitado à UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), em 2009, um estudo 
sobre o uso do simulador de direção para 
complementar a formação dos condutores. 
O resultado obtido pelos pesquisadores 
concluiu que com o uso do equipamento 
é maior a garantia de integridade física do 
aluno e do instrutor.

O simulador, que vai reproduzir a 
frente de um veículo, mas sem as rodas, 
terá três telas de led para representar as 
ruas, será usado após as aulas teóricas, ou

TECNOLOGIA -  Simulador deve fazer parte do processo para tirar a CNH a partir de julho; 
autoescolas têm menos de seis meses para se adaptar

seja, depois de aprender as regras e leis de 
trânsito. Serão cinco aulas de 30 minutos 
cada antes do aluno dirigir vias públicas.

Atualmente, depois da teoria, o aluno sai 
com acompanhamento do instrutor para as 
ruas, para cumprir 20 horas de aula.

O aparelho deve ainda proporcionar 
ao aluno sensações de dirigir com chuva, 
neblina, cerração, durante a noite, além de 
treinar as manobras da baliza.

Além de m udar a rotina de quem vai 
tirar carteira, a mudança deve afetar tam
bém o bolso do aluno. Segundo o Sindi
cato das Auto Moto Escolas e Centros de 
Formação de Condutores no Estado de 
São Paulo, o aumento deve ser em torno 
de 15%. "Vai ter um aumento significativo 
porque as autoescolas têm  que adquirir 
o equipamento e montar uma sala para 
ele", explica Fabíola.

Para ter a carteira de carro e moto, o 
motorista gasta hoje aproximadamente R$ 
1,6 mil. Com o simulador, o valor pode ul
trapassar os R$ 2 mil.

O aumento se deve à aquisição e 
m anutenção do novo equipam ento. O 
sim ulador deve custar o preço de um 
carro, entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. Para 
ter o equipam ento a autoescola precisa 
ter um a sala com no m ínimo 15 metros 
quadrados, com meios de apoio ao ins
trutor, como assentos, mesa e m onitor 
para a supervisão. O prazo de adaptação 
do equipam ento é até 30 de junho.

Distribuidor Oficial

PARA 
VW GOL 
(até G5)

ítR iD cesw ní f t r e s t o n e

1 4  3 2 6 4 .8 9 8 9
FACEB00K.C0IVI/J0X9CARCENTER
Av. 9 de Julho esquina com Rua 13 de Maio 

Lençóis Paulista -  Centro -  SP
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Imóveis ( 0

TENDÊNCIA
Para quem vai construir ou reformar uma tendência em 
alta no mercado é a cozinha americana integrada. O 
espaço fica ótimo tanto em casa como em apartamentos 
que têm uma área restrita. A moda é otimizar áreas, 
juntando por exemplo a cozinha com a sala.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Caixa reduz juros para financiamento de imóveis acim a de R$ 500 mil

Taxas caem de 9,9% para 9,4% ao ano; servidores públicos terão taxas que podem chegar a 8,3%

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  Caixa Econômica Federal anunciou 
a redução das taxas de juros para to
dos os clientes que desejam comprar 

imóveis nas condições com valor acima de 
R$ 500 mil, fora, portanto, do SFH (Siste
ma Financeiro de Habitação). As novas ta
xas já estão valendo para os financiamentos 
contratados desde terça-feira 15.

Nesta modalidade de crédito imobiliá
rio, as taxas de juros efetivas para clientes 
que não possuem relacionamento com o 
banco caem de 9,9% para 9,4% ao ano. 
Para clientes que possuem relacionamento 
e conta salário na Caixa, as taxas serão re
duzidas de 8,9% para 8,4% ao ano.

No caso de servidores públicos, as ta
xas de juros podem chegar a 8,3% ao ano. 
A economia para um financiamento de R$ 
600 mil, por exemplo, poderá ficar em tor
no de R$ 43,3 mil, em 30 anos.

Segundo o vice-presidente de Habita

FACILIDADE -  Proprietários que querem financiar imóvel acima de R$ 500 mil tem juros menor

ção e Governo da instituição, José Urbano 
Duarte, o objetivo da medida é oferecer 
condições atrativas para os todos os clien
tes. Segundo ele, em 2012, o banco reduziu

juros pelo Programa Caixa Melhor Crédito 
para imóveis enquadrados no SFH. "Desta 
vez, ampliaremos as opções também ao pú
blico de média e alta renda", enfatiza.

Em 2012, o banco lançou o Programa 
Caixa Melhor Crédito, também com a meta 
de redução acentuada das taxas de juros, o au
mento do volume de recursos disponíveis ao 
mercado, a valorização dos clientes -  atuais e 
novos -  e a orientação para o crédito conscien
te, além da melhoria na eficiência operacional.

O programara promoveu uma redução 
nas taxas de juros do crédito imobiliário 
em até 21% para imóveis enquadrados no 
SFH. Nas operações com recursos da pou
pança, o banco aumentou o prazo de finan
ciamento, de 30 para 35 anos.

No dia 21 de dezembro de 2012, a Caixa 
atingiu a marca de R$ 101 bilhões em contra
tações do crédito imobiliário. Com o resul
tado, o banco informa ter superado a expec
tativa de empréstimos imobiliários para o 
ano e atingido um recorde no financiamento 
para casa própria. O volume corresponde 
a um crescimento de 33,8% em relação ao 
mesmo período no ano anterior, quando re
alizou R$ 75,4 bilhões em contratações.

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 Q U IS 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
0 Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel

Os melhores imóveis

www.toledoimoveis.com.br www,vitagliano.com.br
ITAMARATI

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

piscina, garrem . 
Valor: R$ 550.000,00

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

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

Valor: R$ 300.000,00 

CECAP
02 dorm, sala, copa, coz, 

banheiro, lavanderia,
edícula em construção, 

garagem
Valor: R$ 140.000,00 

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

banheiro, lavanderia, área 
lazer c/ piscina, garagem.
Valos: R$ 600.000,00

Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 -
Centro "

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

a banheiro/ garagem 
(excelente ponto comercial)
Valor: R$ 500.000,00

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, 

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

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

Valor: R$ 400.000,00

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
Valor: R$ 550.000,00

LEDO
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

DA

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.

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.

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

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.

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.

JD. JOÃO PACCOLA, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço, garagem. - R$ 130 
mil - Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

LINDO SOBRADO no Centro 
com 244m^, 04 dorms (1 st c / 
armários), wc social, varanda 
gourmet, + SALÃO de festas 
com 120m^, piscina, sauna, 
churrasqueira, sala grande! 
Tudo isso em dois terrenos!!
R$ 800mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

VENDE-SE CASA Centro 
ótima opção p / clinica e 
comércio, terreno c/694,00m2, 
casa c / 508,60m2, R$
750.000,00 Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 49

VENDE-SE CASA
Mamedina, C/ 3 dorms, sala, 
cozinha, bho social, garagem 
p / 4 carros cobertos, área 
de lazer, lavanderia, piscina.
R$ 300.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 67

CASA MARIA LUIZA I, 3
dorms (sendo 1 suite), sala, 
cozinha, lavanderia, churrasq., 
bhos, garagem 3 carros 
cobertos. R$ 215.000,00. Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA JD. EUROPA, 2 dorms 
(sendo 1 suite), lavanderia, 
sala, cozinha, portão basculan- 
te, cerca elétrica, despensa, 
garagem 4 carros descobertos. 
R$ 190.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CASA CENTRO - Sobrado,
3 dorms, 3 salas, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda 
c/hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 06

CASA JD. VILLAGE, 3 dorms 
( sendo 1 suite), bho social, ga
ragem p / 2 carros cobertos, 2 
salas, cozinha grande, fundos 
c / area serviço, despensa, 1 
dormt., bho, churrasq., c / 220 
m^. R$ 350.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 65

CASA JARDIM VILLAGE -
Ótima! 3dorms, 01 wc social, 
sala, cozinha amer., lavande
ria, churrasqueira, armários 
embutidos -  R$ 340 mil -  Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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 blindex, rancho com 
churrasqueira e banheiro, 
garagem para dois carros c/ 
portão basculante, pintura 
nova e jardim de inverno.
R$ 185.000,00 (aceita finan
ciamento) 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

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

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

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 quar
tos; 1 banheiro; 1 sala, pisos 
de Cerâmica; com Fitness;
Sala de Leitura; Piscina; 
Playground; Salão de Festas; 
Central de Gás; Blindex; Esta
cionamento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; 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 PRÍNCI
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.

AÇAÍ 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.

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.

EDIFÍCIO JACARANDÁ, 3°
andar, R$ 140 mil. Tratar (14) 
9660-7812 com Roberto ou 
(14) 9756-2647 com Douglas.

CENTRO, casa ótima para 
escritório na R: Cel. Alvaro 
Martins, próximo a escola 
Paulo Zillo. Tratar c / Roberto 
castiglioni Negócios Imobiliá
rios (creci 43206) 9112-8113/ 
9660-7812.

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.

JD. VILLAGE, casa com 
3 dorm. sendo 1 suíte com 
armários embutidos, hall de 
entrada, sala estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, 
lavanderia, despensa, 
edícula com churrasqueira e 
garagem para 2 carros, R$
350 mil. Tratar (14) 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

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

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/lavanderia/01 dorm.nos 
fundos/ valor: R$-180.000,00- 
-Toledo Imóveis-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, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, área 
de serviço, 2° casa, 02 dorm., 
sala, coz., banheiro, área de 
serviço, 3° casa com cozinha, 
banheiro, salão c/churras- 
queira. Todas edificadas no 
mesmo lote, entrada para 
vários carros - R$-700.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187

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

DISTRITO INDUSTRIAL:
barracão com 170,00 m2 de 
construção - terreno com
1.300.00 m2 - R$-150.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187

JARDIM CAJU II, casa com 
2 quartos, sala, cozinha reves
tida, piso frio, laje, lavanderia 
coberta, toda murada, parte 
alta, próximo a escola. R$95 
mil n/aceito financiamento. 
Obs* casa com aproximada
mente 4 anos de construção. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM ALVORADA, casa 
com 2 quartos, sala, copa, 
cozinha revestida, 1 dispensa, 
wc social, garagem coberta 
p / 1 carro, piso frio, forro de 
madeira, área total com 250 
m2 com 125,94 m2. R$ 125 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)
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Classificados

N e g o c ia s  Im obiliários
ASSESSORIA JURÍDICA

:: RESIDÊNCIAS:
Próxim o ao centro - R$130.000,00, 1 Q, S, C, WC 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, 
WC,área de sen/iço e garagem p/ 2 carros.
Príncipe: R$270.000,00,3 quartos, S, copa, cozinha, WC e 
garagem p/ 2 camos.
Cachoeirinha: R$ 170.000,00,3 Q sendo 1 suíte, 2 salas, C, 
WC, e edícula no fundo.
Jd . C aju: 70.000,00, 2 Q, S, C, WC e aumento de constru
ção não acabado.
Jd . U b iram a: R$150.000,00, 2 Q, S, C, WC, garagem 
para 2 carros e área de serviço.
M aria  Lu iza  I - R$ 85 mil + parcelas do terreno, casa 
construída até a laje, rebocada com muro de 3 m ,̂ com 2 
quartos sala, cozinha e banheiro.
A çaí: R$120.000,00, de esquina, com 2 Q, S, C e WC. 
Itamaraty: R$ 300.000,00, 3 quartos, 1 suite, sala, cozinha (c/ 
armário embutido), WC 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, murado R$ 70 mil 
:: TERRENOS:
Próxim o a M arechal Rondon: R$500.000,00 Área de 
4.708,28 m"' com metade cercada.
Grajaú: 50.000,00 
Bauru/Piratininga: área de lOOOm̂
Lotes Jd. Grajaú: entrada + parcelas, R$ 50.000,00 
Á gua da Preguiça - R$ 110 mil, área de 2.500 m̂ , casa cl 2 
dorm; sala, cozinha, wc, varanda e churrasqueira.
:: CHÁCARAS:
São Judas: R$ 150.000,00.5.000m7 esquina, sótemeno. 
Próxim o a usina: 5900m^ com casa de 2 Q, S, C e WC.
São Judas: 3.200m^ de alto padrão, com casa, pise e área 
de lazer.
Virgílio  Rocha: R$110.000,00, área de 5000 m̂ '
Virgílio Rocha: R$200.000,00, casa de llOm^ e pomar.
C orvo Branco: R$150.000,00, Somente área.

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 751 
Fone: 3264-7260 - Lençóis Paulista

JARDIM AMERICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes, 1 wc 
social, sala, cozinha revestida, 
lavanderia coberta revestida,
1 dispensa, 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 negó
cio, n/aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD JOÃO PACCOLA, 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 hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem 
para 2 carros.Com 190m^ de 
construção nova, R$ 300 mil. 
Tratar (14) 9747-3304.

NÚCLEO , casa com 8 
cômodos, 3 banheiros, piso 
frio com forro de madeira, 
ótima localização, próximo 
ao posto de saúde. R$ 100 
mil n/aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CLINICA MEDICA (próximo 
ao Hospital) com ponto comer
cial e o prédio. R$ 600.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

CRUZEIRO , casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e 
garagem coberta (terreno 
11x25) e construção de 140m^. 
Tratar (14) 9701-1896 com 
João Barbosa.

JD. CAJU , casa com 51 
m^, 1 quarto, sala, cozinha e 
banheiro, murada, R$ 115 mil, 
aceita financiamento. Tratar 
(14) 9702-7110.

CECAP, 3 dormitórios, sala, 
copa/cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. 
Área de lazer com churras
queira, despensa e banheiro, 
r$ 150, obs: forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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.

QUER COMPRAR OU 
VENDER SUA CASA?
Procure o Roberto Castiglioni 
Negócios Imobiliários (CRECI 
43206). Tratar (14) 9112-8113 
e 9660-7812.

JD ITAPUÃ, casa c / 3 quartos, 
sala, cozinha, copa, lavanderia, 
2 W c e garagem p / 3 carros,
R$ 200 mil ). Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na rua: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou no fone: (14) 3264-7260.

AÇAÍ, R$ 120 mil, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO, casa c / 3 quartos, 
sala, cozinha, WC 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 Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

CENTRO, 2 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social e 
área de serviço, r$165 mil, obs: 
forro e taco. Ótima localização. 
T: 200,00 (10x20) ac: 86,80. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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.

CENTRO, 1 suíte, 03 dormitó
rios, banheiro social, 03 salas, 
escritório, copa, cozinha, lava
bo, área de serviço e garagem 
para 02 carros. Área de lazer 
com 02 banheiros e piscina, 
r$600 mil, obs: forro, carpete 
de madeira. Armário embutido 
nos dormitórios, cozinha e 
escritório. Ótima localização. 
Terreno com 690,00 m .̂ Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 1 suíte, 
02 dormitórios, sala ampla, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para dois carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, r$340, obs: laje, 
piso frio e acabamento em 
gesso. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
1 suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, lavabo, banhei
ro social, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. Área de lazer 
com churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina pequena, 
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.

CECAP, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área de 
serviço, despensa e garagem, 
r$ 98 mil, obs: forro e piso 
frio Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, r$ 68 mil, 
obs: laje e ardosia. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

A IMOBILIÁRIA SIG
IMÓVEIS comunica a todos 
que está administrando 
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)

PARQUE SÃO JOSÉ, 1
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, 2 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, 3
dormitórios, 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. Armá
rio embutido na cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA II
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, r$270 mil, obs: 
laje e porcelanato.

JARDIM SÃO JOÃO, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e ga
ragem. Casa nos fundos com 
01 dormitório, sala, cozinha 
e banheiro, r$ 105 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO, 2
dormitório, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem, r$ 
110 mil, obs: laje e piso frio. 
Aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

RONDON, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Área de lazer com 
banheiro, r$ 175.000,00, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Cerca elétrica e 
portão automatizado. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM NOVA LENÇÓIS,
1 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 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MACATUBA, terreno 2.500 
m^ no trevo de Macatuba, 
beira da rodovia, próximo a 
dois postos de combustíveis, 
murado nas laterais e no 
fundo, c / calçada, vendo ou 
troco. Tratar (14) 8154-1999.

RONDON, casa na rua do 
supermercado Azulão. Tratar 
(14) 3264-5347.

PQ RONDON, casa c/03 
dorms(1 suíte), sala TV, Copa/ 
Cozinha c/armários, piso 
porcelanato, edícula c/des- 
pensa, lavanderia, banheiro e 
churrasqueira R$ 265,000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

EDÍCULA (Desocupada) no 
Monte Azul, sendo 02 dorms, 
sala TV, cozinha c/armários, 
lavanderia, garagem 02 carros, 
lazer c / churrasqueira, forno 
pizza e banheiro, cerca elétrica 
e alarme. R$ 180.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
9695-8789/3264-5624.

O P O R T U N ID A D E S
INCRIVEISÜ

LINDO S obrado  no Centro  com 244m^, 04 dorms (1 st 
c/ armários), wc social, varanda gourmet, + SALÃO  de 
fes tas  com 120m2, piscina, sauna, churrasqueira, sala 
grande! Tudo isso em dois terrenos!! R$ SOOmil

S obrado  JD  Itam araty 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. S ite  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$ 400m il. Ref.Site15.

Ó tim o 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.

S obrado  JD  Itam araty, 320m2, 03 dorms(1 suíte), sala 
grande de TV, escritório, cozinha planejada, piscina. R$ 
600mil. Ref. S ite  14.

Casa JD. Itam araty. Garagem 2 carros cobertos, sala 
tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, área de 
lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$ 
380m il. Ref. S ite  15.

Casa Jd. V illage. Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (01 
suite), sala, copa, cozinha, wc social. R$ 300mil

Habita re
CRECI 76074 I MÓVEIS

h a b ita r e lp .c o m .b r
Rua Gera ldo Pereira de Barros, 1209 

(1 4 )32 64  4151 | (14)9860  1407

VENDE-SE CASA JD Itama
raty, sendo 03 dorms( 1 suíte 
c / armário), sala estar, sala tv, 
cozinha lazer c/churrasqueira 
e banheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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.

JARDIM MARIA LUIZA
L, 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.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JULIO FERRARI, casa com 3 
quartos, sala, cozinha revesti
da, 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 financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, laje, 
piso frio, garagem coberta 
p / 2 carros, fundo, 1 quarto 
banheiro, churrasqueira, área 
total 275 m^ com 218,85 m ,̂
R$ 165 mil aceita permuta. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM PRÍNCIPE, 2 casas 
cada uma com 02 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem, r$ 
150, obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MACATUBA, casa localizada 
no centro, próximo ao hospital, 
terreno com 350m^ (ótimo preço). 
Tratar (14)9808-8094/9607-2180.

JD ITAPUÃ, casa 03 dorms, sala 
de tv, cozinha, lavanderia, ga
ragem 02 carros R$ 220.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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.
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Classificados

EDICULA JD JOAO 
PACCOLA, 01 dormitório, 
sala grande TV, cozinha, 
copa, lavanderia, espaço p / 
piscina R$ 140.000,00 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 MÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD. ITAMARATY, casa 
com 1 suíte, sala, área com 
churrasqueira, 2 banheiros 
externos e piscina. Tratar (14) 
9833-5355.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A  - V E N D A  - L O C A Ç A O

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 MÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO (próximo ao clube 
Marimbondo), sobrado 03 
dormitórios( 1 suíte ), sala 
estar, sala jantar, cozinha c / 
armários, piscina, churras
queira R$ 700.000,00. SIG 
MÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

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(CRECm591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, casa 
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
planejada todeschini, lazer 
c / churrasqueira e piscina, 
piso porcelanato, garagem 
vários carros R$ 420.000,00 
SIG MÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

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____________________

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio,
430 - Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

CECAP , casa com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
w c social, 1 suíte, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 
garagem coberta p / 2 carros, 
bom acabamento, fundo 
com 1 quarto, churrasqueira, 
banheiro. R$ 170 mil, aceita 
permuta e financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, 2 banheiros, 
contra-piso pronto, parte alta, 
cobertura com telha romana, 
área de construção 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).

JARDIM UBIRAMA, 1
suíte, 02 dormitórios, 02 salas, 
copa, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. Área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, 280 mil, 
obs: laje e piso frio.

CECAP , casa com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

CECAP, 2 casas no mesmo 
terreno com 140 m^ de 
construção na R: Adriano da 
Gama Cury, 635, R$ 100 mil. 
Tratar (14) 3264— 7383.

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).

TENHO VÁRIOS IMÓVEIS
centrais com ótimo preços, 
e aceito propostas, boa 
localização, na rua 25 de 
janeiro, av, padre salustrio, 15 
de novembro, 9 de julho e 28 
de abril. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

ALFREDO GUEDES,
chácara com 2 quartos, 
cozinha espaçosa toda 
revestida, sala ampla, 
w c 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).

MACATUBA, Jardim 
Capri, chácara com 
2.204,12m2 - R$-
230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

D ig n id a d e , H o n e s tid a d e  e  C la re za  
n a s  n e g o c ia ç õ e s ...

IS a n t a n g c lo  (14) 3 2 6 3 - 7 0 9 4

J m ó  v e i  s  ” '
VEN D A -A SSESSO R IA -A VA LIA 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 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jard im  A m érica
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço d churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jard im  Eurona
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, WC, 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 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
lavabo, lavanderia, churrasq., despensa, 

garagem p/ 02 carros. R$ 300.000,00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

C entro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa, cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

P araue R esidencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, WC, área de serviço, garagem, 

edícula d churrasqueira, WC.
R$ 280.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço, garagem. Fundos c/01 dormitório, 

sala, cozinha, lavanderia, WC.
R$ 125.000,00

Jard im  Itam aratv
Sobrado d 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cozinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço d churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jard im  Itacuâ
01 domiitório, WC, área coberta d 
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

V ila  Paccola
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

garagem, no fundo c/ lavanderia, despensa, 
WC. R$150.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, 

banheiro social, área de serviço, despensa 
e garagem. R$ 80.000,00

Jard im  M aria Lu iza  II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

serviço e entrada p/ carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi, Jardim Maria Luiza II.

Av. 9 de Julho, 944 - Centro - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3263-7094 / 9795-0722

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).

CORVO BRANCO,
chácara com 5 mil metros, 
com casa, pomar e pés 
de café. Tratar na Rua 
Amazonas, 489, fone (14) 
3263-4010.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-
205.000,00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

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 .im obilia- 
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.

SÍTIO 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

SITIO EM MACATU-
BA, c/01 Alqueire de 
terra, c / casa c / 3 dorms, 
cozinha, sala jantar, 
sala TV, 02 banheiros 
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.

(^[ojatia  ̂ .

^ a r t in i
Vendas, Consertos e 

Baterias para Relógios 
em geral, com a 

Melhor qualidade de 
bons Serviços.

Fones: 9715-1551 
9734-1529

‘Rm: Ceí Joaquim Ça6rieí, 
126 - Centro 

Lençóis Rauíista - SR

CHÁCARA NO CORVO 
BRANCO, R$260 mil, 
aceito troca por casa de 
menor valor. Tratar (14) 
8174-0930/ 9862-6493.

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.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO - com
6000,00 m2 piscina, pomar, 
estufa e rancho com chur
rasqueira (perto da cidade)
- R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0082 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

MACATUBA JARDIM 
CAPRI CHÁCARA,
com 2.192,71 m2 - R$-
210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

Nós damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R: G u a ian azes , 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imo-biliaria21Lp.com.br
http://www.imo-biliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.santangeli
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

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.im obiliaria21Lp. 
com.br

MACATUBA c/03 
alqueires, casa sede, 
casa caseiro, 02 barracão, 
lagoa c/peixe, cachoeira, 
pasto R$ 450.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
8129-1832.

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

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(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

ALUGA-SE BARRA
CÃO com 200 m^, na Av. 
Jacomo Augusto Paccola, 
futuro anel viário da cida
de, ótimo para deposito, 
escola, igreja, oficina 
e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

Ü § IG
CRECI 115.691

Edícula JD  Itam araty,
área nobre, c /  piscina 
grande, cozinha, banheiro, 
sala, R$ 260.000,00.

C asa JD  Itam araty, 03
d o rm 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 Edifício  
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 d o rm 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.

PROCURO CASA de 2
ou 3 cômodos, pago até 
R$350,00 mês e adianto 
até 6 meses. Tratar (14) 
9710-6601.

ALUGO CASA no Maria 
Luiza IV, perto SESI, casa 
nova, 1° inquilino, 3 
dorm.(1 suíte), sala, copa, 
cozinha, 2 WC, lavanderia, 
garagem para 4 carros 
descobertos, cerca elétri
ca. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGO CASA próximo 
ao Asilo, 5 cômodos.
Tratar (14) 3263-4698.

ALUGO PARA RESI
DÊNCIA ou comércio, R: 
Piedade, 512. Tratar (14) 
9772-7315.

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.

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.

CARNAVAL, chácara 
c / piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

CARNAVAL NO GUA-
RUJÁ, kitnete ou aparta
mento, praia Pitangueiras. 
Tratar (14) 9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA 
BARBARA, alugo casa 
com piscina. Tratar (14)
3263- 4698.

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. W W W . Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14)
3264- 1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM CASA
grande e pomar, próximo a 
Usina Barra Grande, aces
so 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.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dormitórios, próximo a 
Av. Nações Unidas. Tratar 
(14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

CHÁCARA DO ENGE
NHO com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735
5505.

CHÁCARA LINDA para 
festas e eventos. Tratar 
(14) 3223-5496 ou w w w . 
chacarajacon.wix.com / 
alugueparafestas.

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.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais 
semana, aniversários, 
festas em geral. Tratar 
(14) 3264-5381 ou 9704
3307.

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is , n° 6 8 0  
F o n e : (1 4 ) 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

CHÁCARA PARA FES
TAS, aniversários, even
tos, etc. Atras da estrutel, 
barraca com piscina, casa 
e área de lazer. Tratar (14) 
9181-0164/ 3263-2779.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE, frente 
ao mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 9735
5505.

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

COMPRO TERRENO
no M aria Luiza IV ou Sta 
Terezinha que aceite um 
Corsa, ano 2010 no negó
cio. Tratar (14) 9710-6601 
e (14) 9179-4462.

JD GRAJAÚ, terreno 
de 275 m^ com alicerce 
pronto (49m^) todo 
murado, portão vascu- 
lante, aceito proposta, 
R$ 42 mil + 113 parc. 
R$307,00. Tratar (14) 
9825-6250

MARIA LUIZA IV,
quitado com escritura e 
planta aprovada, R$ 60 
m il, parte alta, aceito f i
nanciamento. Tratar (14) 
9710-6601/ 9179-4462.

JD MARIA LUIZA IV,
te rreno  financiado, ó ti
ma localização. Tratar 
(14) 9601-4316.

JD. VILLAGE, na Rua
A m érico  B randi, te rreno  
com 253m. Tratar (14) 
9795-2625.

JD. GRAJAÚ, te rreno  
qu itado, R$ 55 mil. 
Tratar (14) 9774-4781.

LOTE C/ ÁREA de +
de 700m^, a 900 m ts 
do centro. Obs: região 
priv ileg iada  e tranqü ila , 
já  murado e c /  calçada! 
Oport. de gde área próx. 
do centro! C82568 /  14
9635-2290 - 3263-3163 
-  v itag liano .com .b r /  
ref. 00139

JD. EUROPA, esquina, 
lado de cim a da rua 
com 291 m^, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9754
2946 e (14) 3264-5781- 
M anancia l Veículos.

RONDON, lo te  com 
401 m^, Rua A lexandre 
Raimundo Paccola,
R$ 100 m il. Tratar (14) 
9727-9259

ANTONIETA, te rreno 
com aproxim adam ente  
400m^, na Av. João Pac- 
cola, R$ 90 m il, aceito  
troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

JARDIM ITAMARA-
TY, te rreno  com 517,5 
m^ na parte  a lta , R$150 
m il. Tra tar (14) 9706
5116.

JARDIM ITAMARA-
TY, te rreno  com 400 
m2 ó tim a localização. 
Pedrão Im óveis (Creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (W W W .PE- 
DRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM EUROPA,
te rreno  com 200 m^,
R$ 71 m il n /ace ito  
financiam ento. Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAO IM O - 
VEIS.COM ).

JD. GRAJAÚ, te rreno  
com 275 m^. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

JARDIM PRINCIPE,
R$ 69 m il n /ace ito  
financiam ento. Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAO IM O - 
VEIS.COM ).

JARDIM EUROPA,
te rreno  com área to ta l 
de 291,79m^, esquina, 
ó tim a localização, R$ 80 
m il, aceita  carro como 
parte  do negócio e n / 
aceita  financiam ento.
. Pedrão Im óveis (Creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (W W W .PE- 
DRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO, duas áre
as de 10 m il m^ cada, 
inclu indo  área verde, 
um a contém  pomar, 
curra l, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques 
de peixes, área verde 
R$ 120 m i, e a outra 
som ente te rra  R$ 100 
m il. ace ito  permuta 
e propostas. Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAO IM O - 
VEIS.COM ).

JD ANTÁRTICA,
te rreno  c /  331 m^, 
fren te  c/14,50m ^, fundo 
22,85m2. R$ 115 m il, 
não ace ito  financ ia 
mento. Tratar Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAO IM O - 
VEIS.COM ).

TERRENO na beira do 
rio, a 4 km de Lençóis, 
docum entado, área 
de 10.500 m, (troco 
por edícula no mesmo 
valor). Tratar (14) 3263
4349 (horário com ercia l) 
e 9872-2100.

JD. MARIA LUIZA IV:
te rreno  com 252,81 m2 
com um a construção 
de 78,00 m2 (na la je) +
1.000 tijo lo s  e revesti
m entos + prestações - 
R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PE-DRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PE-DRAOIMOVEIS.COM
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http://WWW.PE-DRAOIMOVEIS.COM
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http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'Instalação e manutenção de hidrantes: 
v 'Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
•✓ Instalação e manutenção de luzes de emergência;
^Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo) 

Instalação e manutenção de redes de ar comprimido
Manutenção Preventiva e Corretiva do s 
ao Incêndio e Centrais de G.LP.

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
Manutenção GLP e Hidrantes

I Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. MARIA LUIZA,
te rreno com 308 m2, 
todo murado, com 
in fra-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 constru
ções, 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, 
(w w w .pedrao im ove is . 
com).

JD. MARIA LUIZA LLL,
terreno com 200 m^, 
ótim a localização, en
trada de R$ 40 mil mais 
parcelas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM PRÍNCIPE,
terreno com 200 m2, 
boa localização. R$ 67 
mil n /ace ito  financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c / 221,50 m^ - R$
55.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. GRAJAÚ, medindo 
430 m^, esquina na parte 
baixa, quitado. Tratar 
(14) 9772-7716 com 
Abobrinha

IM Ó V E IS
A  re a liza ção  d os  seus s o n h o s  é a nossa e s p e c ia lid a d e !

Rua Manoel Caetano de Godoy, n° 444 
Jo. Ubirama Lençóis Paulista/SP

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 -
ótim a localização para 
comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 
m^. R$ 395 mil (aceita 
financiam ento) Cód.0004 
tra t. na Im obiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 
te l. 32630021- w w w . 
im obiliaria21Lp.com .br

TERRENO NO 
GRAJAÚ - com 250 m2 
(25x10) plano. Ótima 
localização R$ 57 mil 
(aceita financiam ento) 
Cód.0006 tra t. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp . 
com.br

TERRENO NO JD. UBI
RAMA - com 275,00 m2 
murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiam en
to) Cód.0065 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 te l. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp . 
com.br

JARDIM GRAJAÚ, lote 
com 250,00 m2. (10,00 
x25,00), r$ 63 m il, obs. 
Parcialmente murado. 
Lote quitado. Aceita 
financiam ento! Tratar 
(creci 80086) Líder Imobi
liária (14) 3264-3343.

TERRENO NO JD. 
EUROPA - com 200 m2 
(20x10), plano - R$ 73 
mil (aceita financiam en
to) trat. na Imobiliária 21
-  Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021- w w w . 
im obiliaria21Lp.com .br

TERRENO ITAMA- 
RATY - M u ito  bem 
localizado - R$ 110 mil
- (14) 3264-4151/9860- 
1407. Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CASASSOUTO
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 MOREnO, 340 JD. JOÃO PACCOLA

VILA CACHOEIRINHA,
lote com 376,68 m2, 
r$ 90 mil, obs. Lote de 
esquina. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliária 
(14) 3264-3343.

JD VILLAGE, terreno 
medindo 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 Avenida 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.

ÓTIMO TERRENO JD. 
EUROPA de esquina C / 
224 m2. R$ 70.000,00 
Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

OPORTUNIDADE!!!
Ótimo Terreno JD. Euro
pa de esquina C / 211,61 
m^. Só R$ 64m il - Habita
re Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

TERRENO VILLAGE -
Ó TIM A LOCALIZAÇÃO 
- R$ 110 mil - (14) 3264- 
4151/9860-1407. Habita
re Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

TERRENO JD EUROPA
(altos), tem os 03 
lotes juntos, e pode 
ser vendidos separa
dam ente c/200,00m2 
R$ 68.000,00 cada SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

JD GRAJAÚ,
c/250m 2 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.

TERRENO NO 
CENTRO c / 660,00m2 
murado Valor: 528mil. 
Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

CENTRO: Terreno c / 
528,00m2 Valor R$ 
265mil. 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

JARDIM GRAJAÚ,
lote com 250,00 m2, r$
16.000. 00 + parcelas. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264
3343.

ÁREA DE TERRAS
com 15.960,00 m2 entre 
os bairros Jd.Santana 
e Res.Açai/ com frente  
p /A ven ida / valor: R$- 
-1.500.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-187 WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM

Fone: (14) 9714-4352 (Vívo)8197-7585 (Tím) /  9141 -3449 (Claro)

http://www.pedraoimoveis
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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AGÊNCIA ATITUDE

A Gigioli
Empréstimos
realiza

empréstimos para 
aposentados e 
pensionistas do INSS 
e não alfabetizados 
acompanhando 
reajuste dos salários. 
Oferece crédito 
pessoal sem consulta 
ao SPC, Serasa. A 
empresa tem filiais 
em toda região. Em 
Lençóis fica na rua 
Coronel Joaquim 
Gabriel, 130 -  Centro. 
Telefone 3264 -  2291 e 
na rua Luiz Baptistella, 
313 -  Núcleo.

Há 15 anos 
no mercado, 
a agência 

Atitude inaugurou 
recentemente 
sua nova sede. O 
Complexo Criativo 
Atitude é um espaço 
diferenciado, lúdico e 
muito inspirador que 
resulta em campanhas 
publicitárias criativas 
e eficientes para as 
empresas. "Podemos 
fazer muito por uma 
empresa, seja ela 
pequena, média ou 
grande", resume o 
empresário Chrys 
Duarte.

FOTOS: JERUSA MORELLI/O  ECO

FOTOS: JERUSA MORELLI/O  ECO

GIGIOLI EMPRÉSTIMOS

BEYOND

A Sancher 
^ x  está há mais 

de oito anos 
em Lençóis Paulista 
e é especialista 
em moda íntima.
Traz as melhores 
marcas e uma equipe 
altamente treinada 
para atendê-lo. Os 
descontos podem 
chegar até 50%. A 
loja aceita todos os 
cartões. Confira as 
promoções e seja um 
cliente Sancher. A loja 
fica na rua Dr. Antonio 
Tedesco, 295 . Telefone 
(14) 3263 -  6997. Na 
foto, a equipe Sancher.

^ X  A Beyond 
^ x  oferece cursos 

de inglês e 
espanhol para todas 
as idades, com 
método prático e 
dinâmico, focado na 
conversação e com 
atividades variadas, 
além de curso livre 
de fotografia. A 
escola conta com 
profissionais com 
vivência no exterior, 
que dão o suporte 
necessário aos alunos. 
A Beyond fica na rua 
7 de setembro, 549 -  
Centro. Telefone (14) 
3263 -  3432.

FOTOS: JERUSA MORELLI/O  ECO
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ViverB E M
ENTREVISTA
Lucinara conta sua 
trajetória de vida
dedicada à educação

SAÚDE
Médico alerta para os perigos 
do peso da mochila na
saúde das crianças
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Editorial

f V a
FOTO: STUDIO A E2013 chegou. Acabou as festas e agora a ordem é 

retornar à rotina. Para os adultos, isso basicam en
te significa a volta ao trabalho e para crianças e 

adolescentes, o retorno às salas de aula. Na edição do 
mês de janeiro o caderno Viver Bem traz a moda do ma
terial escolar que anda fazendo a cabeça -  e o material 
escolar -  da criançada e deixando os pais loucos, com 
tantas opções e preços.

O cabeleireiro Evandro Alves explica como cuidar do 
cabelo, para quem ainda está à procura de praia, piscina 
e sol. A regra é não esquecer do filtro solar capilar, isso 
mesmo, agora tem protetor para os fios e deixar os cabelos 
lindos o ano todo. Também a novidade das maquiagens 
com partículas de brilho e as com "Efeito Cinderela". 
Tudo para as mulheres arrasarem em todas as ocasiões.

E para completar o clima de volta às aulas, nada me
lhor do que conhecer o exemplo de vida de uma grande 
educadora de Lençóis Paulista e Macatuba. O persona
gem em questão é Lucinara Barbosa que assumiu por mé
rito a diretoria de educação depois de passar por todas as 
áreas da educação.

Para o público da melhor idade, a dica é voltar à es
cola e fazer curso superior. Na região várias faculdades 
e universidades têm programas para a melhor idade. A 
especialista Nádia Placidelli fala dos benefícios do estudo 
para a mente e para vida social.

Conheça também os benefícios da natação para as 
crianças. A professora Marlene Facco Liz, explica que 
desde seis meses de idade é possível colocar a criança 
para nadar. Além do contato entre mãe e filho propor
cionado, a atividade física trás enormes benefícios para 
a saúde. Falando em saúde, um alerta aos pais. O ortope- 
dista Bruno Faria fala sobre o perigo do peso excessivo da 
mochila escolar. Para o médico é importante que os pais 
fiquem atentos a quantidade de material que a criança 
vai carregar e também selecionar apenas aquilo que será 
usado naquele dia.

A psicóloga Cláudia Maria Finco explica como lidar 
com as tentações da moda escolar. Mochilas e cadernos 
de personagens, e os pais que não tem  condições para 
comprar os objetos de desejo das crianças.

O caderno Viver Bem tam bém  aborda tudo para 
quem  quer com eçar o ano bem  com a saúde boa. A 
nutricionista Viviane Covre fala os prim eiros passos 
para com eçar a dieta e elim inar os quilos adquiridos 
nas festas de fim de ano.



Mães & Filhos
Diálogo entre pais e filhos 
tem que começar cedo
Psicóloga explica como negociar com as crianças os itens da lista de 
material escolar é um exemplo de como criar consumidores conscientes

Fernanda Benedetti
FOTO: O ECO

Chegou a época de com
prar material escolar. 
Momento de incentivar 

os pequenos para o ano que 
começa e também desafio 
em cumprir a lista sem extra
polar o orçamento familiar.

Nas lojas, mais do que 
os produtos, são os perso
nagens que os estampam 
que fazem a cabeça da 
garotada. Tem Patati e Pa- 
tatá, G alinha Pintadinha, 
Mickey e M innie, Homem 
Aranha, Princesas, Bar- 
bie, Ben 10, e por aí vai...

A psicóloga Cláudia 
Maria Finco explica que é 
importante que os pais con
versem com os filhos, des
de pequenos, para que eles 
cresçam conhecendo a situ
ação financeira da família. 
"Realize combinados, sem
pre mesclando alguns ob
jetos que a criança queira, 
com o poder aquisitivo da 
família. O jogo tem que ser 
aberto, pois dentro de cada 
fase e idade de desenvolvi

FRASE

í

NEGOCIAÇÃO -  Não se pode dar tudo que a criança quer

mento a criança consegue, 
ao modo dela, entender que 
não dá para comprar algo 
porque é caro. Essa é uma 
das saídas", avalia.

Cláudia ensina que esta 
é uma das primeiras lições 
sociais e educacionais que 
os pais devem trabalhar 
com a criança, evitando

uma frustração. "Não é por
que a criança quer e está na 
moda que os pais devem 
comprar. É importante tra
balhar com a criança as 
condições financeiras da 
família, e ainda, o consumo 
consciente, que nem sem
pre é ter aquilo que quer, 
na hora que quer. Desejos

"E sempre a 
verdade que dá 
base à realidade. 
Não tem como 
fugir dessa regra. 
Jogo limpo 
com a criança, 
sempre com 
base em limites e 
regras claras, no 
máximo tentando 
mesclar algo que 
a criança queira 
com o poder 
aquisitivo dos 
pais"
psicóloga Cláudia 
Maria Finco

imediatos devem ser traba
lhados em cima de situa
ções e necessidades reais", 
afirma Cláudia.

A psicóloga explica que 
toda essa lição leva um tem
po, portanto, quanto antes 
a família começar a con
versar com a criança, mais 
consciente ela se tornará.

Pais devem conversar com filho a partir dos três anos
A psicóloga Cláudia 

Maria Finco afirma que 
a partir dos três anos de 
idade os pais já podem 
iniciar um processo 
para explicar a situação 
financeira da família

para as crianças. "Pri
meiramente, a criança 
irá com preender o mo
delo, a postura e a fala 
dos pais. Aos poucos 
ela irá transform ar essas 
conversas em um conhe-

cimento relacionado ao 
dinheiro e às regras em 
torno dela", aponta.

Outro ponto impor
tante que Cláudia ressalta 
é que os pais devem re
forçar o que é importan-

te para família e o que é 
supérfluo. O que é caro 
e o que é barato. "Agindo 
dessa forma a família irá 
educar o filho a se tornar 
um consumidor conscien
te no futuro", finaliza.



FIOS RADIANTES -
Cabelos pedem protetor 

solar no verão

Saiba como aplicar os produtos com filtro solar capilar

Fernanda Benedetti

Sol, mar, vento, pis
cina não são nem 
um pouco saudáveis 

para os cabelos. Mas, com 
as altas temperaturas, fica 
difícil resistir às tentações 
do verão. Para evitar os 
danos causados pelos raios 
UV, os produtos com filtro 
solar capilar vêm ganhan-

do espaço na bolsa das mu
lheres nesta estação.

O  cabeleireiro e pro
fessor da EFAC, Evandro 
Alves, explica que o mar, 
cloro e o sol prejudicam  
os cabelos, causando da
nos como ressecam ento e 
porosidade.

Quem tem o cabelo da 
cor natural, percebe que as 
pontas ficam mais claras.

Passo a passo

Para os cabelos com quí
mica o efeito é o mesmo, 
porém eles são mais sensí
veis. "O filtro solar tem in
gredientes que reduzem os 
efeitos dos fatores ambien
tais, protegendo os fios. 
Por isso é recomendado o 
uso do protetor, que é ca
paz de diminuir a incidên
cia da radiação ultravioleta 
nos fios", explica.

FRASE

Os preços variam de 
R$ 15 a R$ 190, dependen
do da marca do produto. 
Evandro lembra que na 
hora de utilizar o produto 
não é preciso passar na 
raiz do cabelo. "A raiz não 
é não tão sensível quanto 
as pontas e comprimento 
dos fios. Se passar o prote
tor solar na raiz, pode ficar 
oleosa", alerta.

O cabeleireiro e pro
fessor da EFAC, Evandro 
Alves, explica como usar o 
filtro solar para os cabelos.

"O primeiro passo é 
lavar bem os cabelos com 
o xampu de rotina. Quan
do os fios estiverem quase

secos, é hora de aplicar o 
protetor solar", garante 

Evandro lembra que a 
quantidade do produto não 
pode ser maior que uma 
moeda de um real. Coloque 
na mão e espalhe do compri
mento até as pontas do cabelo.

ú

"Aconselho 
usar produtos de 
qualidade para 
não danificar 
ainda mais os 
cabelos." 
Evandro Alves, 
cabeleireiro e 
professor da 
EFAC



Beleza
FOTO: DIVULGAÇÃO

natural
Fernanda B enedetti

Luz. Todos desejam 
luz no início do ano. 
Com a maquiagem, 

não é diferente.
Segundo o cabeleireiro e 

professor da EFAC, Evandro 
Alves, esta tendência está 
presente em quase todos os

produtos de maquiagem. 
Tem sombra, blush, pó e 
gloss, todos com pequenas 
partículas de brilho. "Não 
pensem que ao passar a 
maquiagem a pele vai ficar 
'brilhosa.. É simplesmente 
uma pequena partícula de 
brilho, que realça o tom da 
pele, deixando a pessoa com 
um aspecto levemente ilu
minado", explica.

Os tons nude continu
am fortes. Evandro lembra 
que essa nuança deixa a 
pele com cor de pêssego e 
um leve brilho. "Esse é o 
tom do momento. Deixa a 
pele linda e é uma maquia
gem para todas as ocasi
ões", aponta.

Outro cosmético que 
vem ganhando espaço é o 
"efeito Cinderela", muito 
usado pelas mulheres com 
semblante de cansaço. Para 
Evandro, o produto é indi
cado quando a mulher tem 
uma jornada de trabalho 
longa e precisa parecer bo
nita numa festa, por exem
plo. "Geralmente a mulher 
que trabalha fora, cuida do 
filho e a noite tem compro
misso ou uma festa, usa 
esse produto para deixar a 
pele revitalizada", indica.

O efeito não é eterno. 
Dura entre quatro e oito 
horas, aproximadamen
te. Outra vantagem é que 
pode ser aplicado depois 
do filtro solar.



Entrevista
Professora de corpo e alma
Lucinara Barbosa fala sobre os desafios à frente da Diretoria de Educação

Fernanda Benedetti

Ser um educador é uma 
tareia complexa, que 
exige muita competên

cia e, sobretudo, dedicação. 
Assim pensa a Lucinara Bar
bosa, que acaba de assumir 
a Diretoria de Educação de 
Lençóis Paulista. Em 1991 ela 
estreou nas salas de aula. Nes
ta entrevista, Lucinara conta 
os desaiios e conquistas na 
sua trajetória de educadora.

Lucinara iniciou a car
reira de educadora numa es
cola rural na Fazenda Pouso 
Alegre, em Macatuba. Foram 
oito anos de muitas histórias, 
desafios e conquistas. "Lem
bro com muito carinho de 
uma turma de 1° ano, muito

numerosa, e com pouco aces
so ao mundo letrado. Naque
le ano tive um grande desafio, 
mas eu acreditava que era 
possível ensinar aqueles alu
nos", lembra.

Persistente, Lucinara pro
curou ajuda de professores 
mais experientes, estudou e se 
dedicou totalmente em alfabe
tizar aquelas crianças. E logo o 
resultado apareceu. "Quando 
retornamos das férias, no mês 
de agosto, realizei uma avalia
ção e fiquei muito feliz. Pude 
constatar que a maioria da 
turma estava em processo de 
aquisição da língua escrita, o 
que me deixou ainda mais es
timulada a concretizar aquele 
trabalho", conta.

Outra fase importante vi

vida por Lucinara na área de 
educação foi a implantação do 
projeto Escola em Tempo In
tegral, com os alunos do Ézio 
Paccola, em Lençóis Paulista. 
Ela era diretora da unidade.

"Na época buscamos 
algumas referências teóri
cas e práticas e fizemos o 
planejamento. Iniciamos o 
atendimento aos alunos de 
forma gradativa, para que 
pudéssemos rever os planos 
caso precisasse. Esse projeto 
representou a possibilidade 
de oferecer aos alunos daque
la comunidade o desenvolvi
mento de habilidades em ou
tras áreas do conhecimento, e 
de alavancar o desempenho 
da escola, que na época tinha 
um índice de aprendizagem

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

muito baixo", ressaltou.
Depois do projeto implan

tado e da boa adaptação dos 
alunos à rotina de tempo in
tegral, veio o desafio do gran
de projeto pedagógico com o 
tema Circo Alegria.

"A participação e envolvi
mento dos alunos me surpre
endeu. Eles sentiam prazer 
em estar na escola e aprender. 
Convidamos a comunidade 
para ajudar, muitas mães 
corresponderam e vieram 
integrar a equipe da escola. 
Os professores e funcionários 
estavam muito motivados por
que conheciam os alunos e 
notavam os avanços na apren
dizagem. Na época tínhamos 
um IDEB de 3,3 e avançamos 
para 4,2. Com nossos alunos

EXEMPLO - Lucinara conta sua trajetória na educação

mais estimulados e aprenden
do, zeramos o índice de evasão 
escolar", conta emocionada.

Para Lucinara, muitas fo
ram as lições vividas e a cer
teza que estava no caminho 
certo. "É preciso acreditar no

potencial dos alunos. Desen
volver um projeto na escola 
que atenda às necessidades 
da comunidade. Acredito que 
a educação pode transformar 
uma realidade e cumprir sua 
função social", finaliza.



Melhor Idade

Ativos na melhor idade
Faculdades 
oferecem curso 
superior para 
maiores de 60 
anos; gerontóloga 
explica os 
benefícios do 
estudo para idosos

Fernanda B enedetti

Estudar, estudar e estu
dar, é isso que ouvi
mos dos pais ao longo 

da vida. Desde pequenos 
até adultos, a regra é es
tudar. Para o público que 
chegou aos 60, voltar aos 
bancos escolares tem sido 
um caminho cada dia mais 
procurado por eles.

Com a tecnologia mais 
presente na vida das pesso
as, é preciso estar sempre 
antenado a tudo que acon
tece e se adequar a nova 
era. A gerontóloga Nádia 
Placideli explica que cada 
vez mais a população ido
sa vem se tornando ativa. 
"Hoje em dia encontramos 
muitas faculdades da região 
que têm programa de es

FOTO: FERNANDA BENEDETTI/O  ECO

tudo para a melhor idade. 
Embora a velhice esteja 
acompanhada de doenças 
associadas ao processo de 
envelhecimento (doenças

crônicas), a maioria dos 
idosos estão ativos, social
mente produtivos", aponta.

Para Nádia, o estudo 
é uma maneira dos idosos

estarem ligados à socieda
de moderna. A busca fre
quente por novas informa
ções, novos conhecimentos, 
atualizações em áreas já

ATIVO -  A gerontóloga, 
Nádia Placideli, fala 
sobre a importância do 
estudo na terceira idade

conhecidas e também es
tabelecer e estipular metas 
de vida, estão no horizonte 
dessas pessoas.

A gerontóloga explica

que o objetivo da Universi
dade Aberta à Terceira Ida
de, é tirar os idosos do iso
lamento. "É desconfigurar 
o mito de que idosos são in
divíduos incapazes de obter 
aprendizado e de assimilar 
novos conhecimentos. E 
fundamental para manter o 
idoso ativo no mercado de 
trabalho", afirma.

Nádia ressalta que a 
única forma de manter os 
neurônios ativos é usá-los. 
"Para os idosos utilizar o 
cérebro é essencial, pois o 
próprio processo de enve
lhecimento acarreta danos 
nocivos a ele. Assim tam
bém buscar novos conhe
cimentos é uma forma de 
estabelecer metas de vida 
e atingi-las. Isto acaba au
mentando a autoestima, au
toconfiança que repercute 
positivamente na qualidade 
de vida e bem-estar dos 
idosos", finaliza.

Larissa Araúio_Gallí
Fisioterapia
Acupuntura
Acupuntura Estética
Pilates
DTM
Laser
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Vitrine da Moda

A s férias estão acabando e a temporada escolar vai começar. Os pais já têm em mãos a famosa lista escolar e começa o desafio de escolher
0 material que será usado ao longo de 2013. E para quem pensa que esta é uma tarefa simples, se engana. A moda também chegou ao 
material escolar. Personagem e combinações são levadas em conta pelas crianças na hora da escolha do caderno, do estojo, mochila e até 

do lápis. O ensaio de hoje pretende mostrar o que está "na moda" nesse segmento que movimenta milhões todos os anos._______________



Vitrine da Moda
( H  /  01/2013)

Baiuca Papelaria
15 de novembro 419. centro Lençóis Paulista. Telefone

(14)3264-6699
Baiuca Complete-se

Dr. Antonio Tedesco 439. centro de Lençóis Paulista.
Telefone (14) 3263-2162
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Exercícios
Fi T i I DIVULGAÇÃO

EXERCICIO BOM
- A partir dos seis 
meses os bebês 
podem frequentar 
a natação

na boa saúde
Nadar é tudo de bom e pode fazer parte da vida de crianças a partir de seis meses

Fernanda B enedetti

A  natação é o único 
exercício que esti
mula todas as partes 

do corpo. Muito procurado 
por crianças e adultos, este 
esporte também entrou na 
rotina dos bebês. A profes
sora de educação física Mar- 
lene Facco Liz explica que o 
bebê não encontra barreiras 
para se mexer e também não 
sente o peso da gravidade 
sobre o corpo e aprende a 
nadar brincando. "No méto
do Gustavo Borges, a partir 
dos seis meses pode colocar

os bebês para nadar. Nes
ta faixa etária trabalhamos 
o movimento dos braços e 
pernas, com apoio dos pais, 
além de pequenos mergu
lhos", explica.

Marlene aponta que a 
participação regular em 
aulas de natação, junto com 
uma orientação adequa
da, proporciona uma série 
de benefícios aos bebês e 
crianças. "A natação melho
ra a mecânica respiratória, 
prevenção e correção de 
alterações posturais, con
dição física e prevenção de 
outras complicações pul

monares" afirma.
A professora lembra 

que uma avaliação médi
ca e o acompanhamento 
de um profissional da 
área são fundamentais na 
hora de iniciar a prática 
do esporte. "Os exercícios 
aquáticos trabalham  for
talecimento e resistência 
muscular quase que sem 
nenhum impacto, e ajuda 
na recuperação de algumas 
doenças. Para isso é preci
so ser conduzido por um 
profissional de educação 
física com experiência na 
área aquática", finaliza.

ÇÃ
S DA 
ARA B

V' Melhora coordenação 
motora

• /  Aumenta a resistência 
cárdio-respiratória

• /  Desenvolve noções de 
espaço e tempo

• /  Estimula o apetite

■/ Ajuda a prevenir várias 
doenças respiratórias;

y  Deixa o bebê mais ágil 
para engatinhar, sentar, 
andar ou correr;

mailto:centerpis@ig.com.br


Saúde
Cuidado com o peso 
da mochila escolar
Ortopedista ensina a forma correta de transportar o material até a escola

KW

SOBREPESO -
Pais devem ficar I jí fe ' 
atentos com o ' 1“ ^  
peso da mochila 
escolar do filho â'yv

Fernanda B enedetti

As crianças gostam de 
carregar tudo que po
dem na mochila. Mas 

o excesso de peso pode tra
zer problemas de saúde. Por 
isso, é bom os pais ficarem 
de olho nesse item impor
tante do material escolar.

Segundo o ortopedista 
Bruno Faria, o material es
colar muito pesado leva a 
criança a fazer um esforço 
além do que ela suportaria. 
Esta postura errada pode 
trazer muitos problemas no 
futuro. "As crianças que car
regam mochilas muito pesa
das correm o risco de sentir 
dores nas costas, desenvol
ver postura incorreta e apre
sentar desvios na coluna 
vertebral", aponta Faria. 

Outra dica é em relação

ao modelo ideal de mochila 
para comprar, já que existem 
mochilas que vão nas costas 
ou em carrinhos.

Segundo o médico, o 
ideal seria que as crianças 
levassem mochilas com 
rodinhas, para evitar pro
blemas de coluna. Mas esse 
modelo deixa de ser o pre
ferido da molecada, espe
cialmente entre os maiores. 
"Muitas crianças acham 
que vão 'pagar mico' -  
como elas próprias dizem 
- diante dos colegas se che
garem na escola com uma 
mochila de rodinhas. Para 
quem vai levar a mochila 
nas costas, o peso não deve 
ultrapassar o limite de 10% 
do peso corporal. Por exem
plo, uma criança que pesa 
30 quilos não deve carregar 
mais do que três quilos na

mochila escolar", define.
Outra recomendação 

médica é que as mochilas 
sejam carregadas com as 
alças nos dois ombros, para 
que o peso fique dividido 
na região central do cor
po. Não é legal enroscar as 
duas alças em apenas um 
dos ombros. Quem escolhe 
um modelo a tiracolo, deve 
trocar a bolsa sempre de 
lado. "Os estudantes que 
optam pelas bolsas do tipo 
'carteiro' são aconselhados 
a alternar os lados em que 
conduzem o material. Ou
tra saída para não prejudi
car a coluna é levar o ma
terial escolar na mão para 
distribuição do peso, caso 
haja necessidade de levar 
uma grande quantidade de 
livros e cadernos", finaliza 
o ortopedista.

"A prática de 
atividades físicas 
é recomendável 
às crianças em 
idade escolar, 
especialmente 
esportes aquáticos, 
pois aumentam 
a resistência 
muscular das 
crianças. A natação 
se destaca, pois 
trabalha toda a 
musculatura do 
corpo, é bem- 
vinda a todas as 
articulações e ajuda 
a prevenir as dores" 
ortopedista Bruno 
Faria

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Alimentação

Xô gordura
Dicas para quem 
quer perder 
peso e manter a 
qualidade de vida

Fernanda B enedetti

A s festas de final de 
ano são sempre rega
das a muita comida, 

bebida, e dessa combinação 
surgem aqueles quilinhos a 
mais na balança. Mas para 
começar bem 2013, que tal 
eliminar esse peso extra e 
indesejado?

Para ajudar e incentivar 
os leitores, o caderno Viver 
Bem ensina o primeiro pas
so para começar o regime e 
ficar em forma, sem descui-

í "A nutrição dará 
ao corpo o que 
ele precisa para 
o seu melhor 
desempenho 
no exercício. E 
por outro lado, o 
exercício melhora 
a habilidade 
do organismo 
em utilizar os 
nutrientes. Por isso 
é importante que 
se esteja fazendo 
as duas coisas 
corretamente." 
Viviane Covre, 
nutricionista.

dar da saúde.
A nutricionista Vi

viane Covre explica que 
o prim eiro passo é m udar 
o pensamento, sem ficar 
escolhendo data para o 
início do regime. "Não fi
que escolhendo data para 
iniciar o regime. Comece 
assim que sentir que está 
preparada m ental e fisica
m ente", alerta. Mas não 
bastar com eçar o regime. 
É preciso coragem, deter
minação e paciência, afi
nal o processo é lento. A 
nutricionista explica que 
é im portante receber aju
da de um profissional de 
saúde para a recuperação 
da boa forma, sem perder 
o prazer da refeição.

"É essencial o 
acompanhamento nu
tricional, pois é im por
tante te r uma dieta indivi
dual, levando em conta as 
necessidades de cada um, 
respeitando seus hábitos 
ou costumes diários. Não 
há sucesso em fazer die
tas de panfletos, revistas, 
jornais, pois não se encai
xam ao seu modo de vida 
e horários", afirma.

Viviane explica que 
a reeducação alim entar 
perm ite que se coma de 
tudo, com lim ites, res
peitando horários e mo
mentos de consumo.

"É importante ter esta 
flexibilidade na alimen
tação, pois a torna mais 
fácil e aceitável, deixando 
menores espaços para as 
'fugidinhas' que estragam 
totalmente o bom resultado 
das dietas", finaliza.

FININHO - Procure um profissional de saúde 
para começar fazer o regime corretamente

Atividade física auxilia 
a perda de peso

Não basta apenas 
fazer a reeducação ali
mentar para eliminar 
os quilos adquiridos. 
Segundo a nutricionista 
Viviane Covre, para ter 
mais qualidade de vida, 
além da mudança do 
hábito alimentar, é pre
ciso adquirir ou manter

a prática de exercícios 
físicos regularmente.

"A prática de esporte 
é algo indispensável para 
uma vida saudável, e uma 
alimentação adequada 
para o tipo de exercício 
que você pratica é funda
mental para ter excelentes 
resultados", analisa.



Tecnologia

Retrospectiva 2012
Veja dez novos aparelhos que marcaram 2012; lista tem impressora, tablet e celular

O ano que passou 
foi farto em lança
m entos in te ressan 

tes na área de hardw are,

alguns deles esperados 
há anos. Veja abaixo um a 
seleção de dez aparelhos 
apresen tados em 2012

que deixaram  sua m arca 
no m ercado da tecno 
logia. A seleção inclu i 
p rodutos com o o m ais

aguardado dos sm ar- 
tphones e a com putação 
que todos estarem os 
"vestindo" no fu turo .

1) IMPRESSÃO 3D CASEIRA
MakerBot Replicator 2 
Esta impressora lançada em 2012 é 
saudada como aquela que levará a 
impressão 3D às casas das pessoas 
comuns. Ao custo de US$ 2.199, a nova 
versão da MakerBot Replicator é mais 

precisa que a anterior e imprime em plástico objetos de tamanho médio 
com resultado industrial.

2 )  MICROSOFSURFACE
A Microsoft levou quase três anos para 
se recuperar do golpe que foi o iPad 
e lançar seu próprio tablet. Em 2012, 
o aparelho finalmente chegou e foi 
elogiado pelo design elegante. Equipado 

com o novo Windows 8, o tablet Surface tem tela de 10,6 polegadas, 
chip quad-core Nvidia Tegra 3 e pesa 675 gramas em seu modelo mais 
leve. Trouxe também uma novidade: a capa serve de teclado.

3) LYTRO
A câmera Lytro conquistou os amantes 
da fotografia com seu design distinto 
e, sobretudo, por permitir que os 
usuários posicionem o foco onde bem 
entenderem... depois de tirar a foto.

4)G00GLE NEXUS7
A Google, dona do sistema 
operacional móvel mais popular do 
mundo, quer também deixar sua 
marca no universo do hardware. Para 
isso, a empresa lançou em 2012 nos 
EUA 0 seu primeiro tablet, o Google 
Nexus 7, criado para explorar ao 

máximo as possibilidades dos aplicativos da loja Google Play.

5) IPHONE 5
O iPhone 5 foi provavelmente o mais 
esperado dos smartphones. Desde meados 
de 2010, quando chegou o iPhone 4, os 
applemaníacos falavam de um novo celular 
que seria um divisor de águas na linha 
iPhone. Mas o iPhone 5 teve mudanças de 
visual a agradou.

6) KINDLE PAPERWHITE
Dos vários e-readers já lançados, o 
Kindle é o rei. Em 2012, a Amazon 
atualizou a linha, apresentando 
o Kindle Paperwhite, que resolve 
a maior limitação das versões 
anteriores, aquela que impede os 
usuários de ler no escuro.

7) NOKIA LUMIA 900
Com os celulares da linha 
Lumia, a Nokia provou que 
ainda é capaz de criar belos 
aparelhos. O Lumia 900 é o 
mais avançado da série de 
smartphones com o sistema 
operacional Windows Phone 
7, que marca uma nova era
para a gigante adormecida da Finlândia - a Nokia abandonou seu 
software Symbian na tentativa de sobreviver à Apple.

8) NINTENDO W IIU
A Nintendo lançou no fim 
do ano sua oitava geração 
de consoles de videogame 
com a missão de atrair tanto 
os jogadores casuais do Wii 
original como aqueles do tipo
"viciado". O W ii U gera imagens em alta definição e é 20 vezes mais 
potente que a versão anterior.

9) IPAD MINI
Outro aparelho da Apple que está 
no imaginário dos applemaníacos há 
tempos, o iPad mini chegou no fim de 
outubro e agradou consumidores.

10) GOOGLE GLASS
Desde que o conceito de 
"computação para vestir" 
começou a ser comentado, os 
óculos inteligentes anunciados 
pela Google são a demonstração 
mais próxima da realidade 
cotidiana dessa novidade.



Turma Animal
Moda para cachorro
Cama, carrinho, capa de chuva e sapato são acessórios para mimar seu bichinho
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Fernanda B enedetti

A s novidades no mun
do pet não param de 
crescer. Assim como 

a moda muda a cada ano 
e estação, a moda canina 
também muda e acompa
nha tendências. A cada es
tação aparecem acessórios 
novos, produtos de beleza 
e higiene. Mas o que vem 
chamando atenção desse 
público são os modelos de 
cama para cachorro.

Segundo Rafael Sou
za, proprietário de um pet 
shop, os formatos das camas 
são variados e tem modelos 
para todos os tamanhos, 
gostos e bolsos. "Toda es
tação mudam os formatos, 
estampas, e modelos. Nor
malmente seguem a ten
dência da moda, com cores 
e estampas ousadas. O con
sumidor gosta e aprova”, co
menta. Os valores variam de 
R$ 20 a R$ 300, dependen
do do material e modelo.

Para quem gosta de levar 
o animal de estimação para 
passear, mesmo em lugares 
que não são permitidos, a 
dica é usar o carrinho de 
passeio para cachorro. Se
gundo Souza, cabem até dois 
animais de porte pequeno ou 
médio dentro de um carri
nho. "Geralmente as pessoas 
compram porque vão em 
shoppings e não podem levar 
o animal. Com o carrinho 
não há restrições”, explica.

Os valores do carrinho

de passeio para cachorro 
variam de R$ 400 a R$ 800, 
dependendo do modelo.

Outra novidade muito 
bem-vinda nessa estação é 
a capa de chuva para cães. 
Que tem para todos os tama
nhos e portes de cachorro. 
O sapato também é uma das 
opções para quem gosta de 
deixar o animal na moda 
e bem na foto. Então use e 
abuse dos acessórios para 
deixar seu animal lindo e 
protegido.

FOTOS: FERNANDA BENEDETTI/O  ECO

MODA CANINA- 
Foto 1: Cama pra 
cachorro, Foto 2: 
Carrinho, Foto 3: 
Capa de chuva

Tel. 3264-1199 Cel. 9638-7728  
Rua: Marcos A. Delbem, 165 - Jd.Monte Azul



Decoração
PASSARELA -
Tapetes ditam 
a decoração do 
ambiente; há opções 
para todos os gostos 
e bolsos

para todos os gostos e tamanhos
Conheça os modelos mais vendidos para residências

■  CONHEÇA O TAPETE IDEAL ■
■  CONFORME O AMBIENTE ■

A m b ie n te s nobres.
ú m id o s Poliamida: Tem textura
EVA: Ideal para locais bem similar ao algodão,
úmidos, como banheiros, mas como absorve
pois não absorve pouca umidade, é
umidade. bastante utilizado em
Vinil: Também é ideal banheiros, para secar os
para banheiros, pois pés após o banho.
não absorve umidade. Couro: Misturado a
Pode também ter função outras fibras, se torna
antiderrapante, quando um produto resistente e
for fixado ao chão por bonito. Ideal para salas
ventosas. de visita
Borracha: Também Tecidos nobres (Ex:
pode ser usado em Chenille): Podem ser
box de banheiro e é caros, embora também
naturalmente anti sejam alguns dos mais
derrapante, pois seu bonitos. Mais indicados
material se fixa ao chão. para salas de visita, hall
Silicone: É bem maleável de entrada e ambientes
e também é ideal para que demandem um ar
banheiros ou outros mais sofisticado.
locais úmidos.

Á re a s
A m b ie n te s e x te rn a s
fech ad o s Fibra natural: É uma
Algodão: É indicado opção ecológica e
para quartos e salas. bonita, podendo ser
De todos os materiais utilizada em áreas
tecidos é o mais fácil de externas sem problemas.
limpar. Juta: Deve ser usado
Lã: Não é indicado com cautela, de
para ser usado como preferência em salas.
passagem, pois pode Pode acumular sujeira
acumular muita sujeira. e poeira, dificultando a
É um dos materiais mais limpeza.

/m m m ím m m m m ím m m m ím m m y

Fernanda B enedetti

A  decoração da casa 
vai muito além dos 
móveis. Os acessó

rios são fundamentais para 
conferir requinte ao am
biente. Os tapetes vêm com 
tudo para finalizar a deco
ração da sala, quartos, sala 
de jantar, e todas as áreas 
que achar necessário.

Segundo Andréa Gou
veia, empresária do ramo

de decoração, o setor se 
mantém aquecido. Os ta
petes que estão em alta são 
os importados, com preço 
mais acessível que os tape
tes nacionais.

Os tapetes podem ser 
utilizados em qualquer tipo 
de ambiente, basta escolher 
um modelo adequado para 
o local onde se pretende 
utilizá-lo. Por exemplo, em 
ambientes fechados, como 
salas de estar, os tapetes

podem ser de tecidos mais 
finos ou com detalhes mais 
refinados no acabamento, 
pois estarão protegidos de 
maiores danos.

Já em outros locais, 
como banheiros, os tape
tes devem ser de materiais 
mais leves e resistentes, 
afinal a umidade desses 
locais pode danificar mate
riais mais finos.

Para ambientes exter
nos, o ideal é utilizar os de

fibras naturais, como sisal, 
ou de borracha, se o obje
tivo for evitar derrapagens. 
Se você sofre com alguma 
alergia, busque tapetes de 
materiais antialérgicos, que 
evitem tais desconfortos.

Os tapetes com pelos 
altos são os que mais saem 
para salas de estar. Andréa 
explica que o tapete deter
mina o espaço. "O acessó
rio é usado para chamar 
ou finalizar um ambiente.

A pessoa pode colocar ta
pete em todos os lugares, 
basta usá-los da maneira 
correta", indica.

Os modelos com retalho 
são um dos preferidos de 
arquitetos e decoradores. 
Os com semblantes de gas
tos também saem bastante. 
Um ponto importante que a 
empresária ressalta é tomar 
cuidado para as combina
ções. "O tapete pode puxar 
a cor da decoração do am

biente ou a cor do ambien
te pede um determinado 
tapete. Então é importante 
procurar ajuda de um pro
fissional para não errar na 
hora de comprar", orienta.

O preço também é va
riável. Pode ser um tapete 
de R$ 300 ou de R$ 12 mil 
-  caso dos famosos mode
los persa. Use e abuse des
se acessório que valoriza 
o ambiente e deixa a casa 
linda e requintada.



Entretenimento
O filme "Os miseráveis" e "Argo" 
foram os destaques do Globo de Ouro
Evento aconteceu no domingo 13; Ben Af^lec foi o grande vencedor da noite

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Da Redacâo

Os filmes “Os miserá
veis”, com três prê
mios, e “Argo”, com 

dois, foram os principais ga
nhadores da 70® edição do 
Globo de Ouro, que acon
teceu na noite de domingo 
13, em Los Angeles. A ceri
mônia premiou os melhores 
filmes e séries do ano de 
2012, segundo votação da 
Associação de Imprensa

Estrangeira de Hollywood. 
O favorito, “Lincoln”, que 
concorria em sete catego
rias, ficou com um único 
prêmio -  melhor ator de 
drama, para Daniel Day- 
-Lewis. O Globo de Ouro 
é considerado uma prévia 
do Oscar, que acontece em 
fevereiro, mas neste ano os 
vencedores surpreenderam.

Os eleitores deram ao 
musical “Os miseráveis” 
três prêmios ao todo: me

lhor filme de comédia ou 
musical, melhor ator de 
comédia ou musical (Hugh 
Jackman) e melhor atriz 
coadjuvante de comédia ou 
musical (Anne Hathaway). 
Já “Argo” levou outras duas 
das mais nobres estatuetas 
da noite: melhor filme de 
drama e melhor diretor 
(para Ben Affleck).

Diferentemente do Os
car, a HFPA (sigla original 
da associação de imprensa

estrangeira) não se limita 
a produções exibidas nos 
cinemas, contemplando 
também programas de TV. 
Dentre estas últimas, os 
destaques foram “Home- 
land”, eleita a melhor série 
dramática e com prêmios 
para seus dois protagonis
tas, e “Girls”, a melhor 
série cômica e com prêmio 
pela atuação de Lena Du- 
nham, responsável ainda 
pela criação do seriado.


