
Menores no crime preocupam autoridades
Ministério Público aponta que sete adolescentes foram internados em janeiro contra 17 em todo ano de 2012; maioria se envolveu com roubo ®
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Capitão 
do Tietê

Márcio Costa Lima é o novo 
capitão da Capitania Tietê- 

Paraná. Em cerimônia oficial 
na quinta-feira 24, o cargo 

que era ocupado pelo capitão 
de fragatas Luís Fernando 
Baptistela foi passado ao 
sucessor, na presença de 

autoridades da cidade e região. 
Esteve presente também, 

representando a Marinha do 
Brasil, o vice-almirante Luís 

Guilherme de Sá Gusmão (na 
foto, em primeiro plano).

SAUDE

Hemonúcleos 
alertam para risco 
de faltar sangue

As doações para o banco de san
gue H em onúcleo de Jaú  d im inu í
ram  duran te  as férias de verão. De 
acordo com  o coordenador técnico 
do local, Francisco M artins da Cos
ta  F ilho, a necessidade de sangue 
no período aum enta po r causa dos 
acidentes nas estradas. O H em onú- 
cleo de Jaú  atende toda a m icrorre- 
gião e precisa de aproxim adam en
te de 1.500 bolsas po r mês.

PEDERNEIRAS

CDL atualiza 
cadastro de 
profissionais

A CD L de Pederneiras atualiza 
seu cadastro de currícu los que fazem 
parte  do banco de talentos utilizados 
duran te  o processo de recru tam en
to e seleção de profissionais para 
a tuarem  nas em presas associadas à 
entidade. O program a auxilia lojis
tas e em presas associadas na gestão 
de pessoas. Os serviços abrangem  
a assessoria de seleção de pessoal 
e avaliações de desem penho.

HOSPITAL SÃO JOSÉ

Funcionários devem 
receber atrasados O

SAUDE

Lençóis Paulista 
confirma primeiro 
caso de dengue

A Diretoria de Saúde confirmou, 
na tarde de ontem , o prim eiro caso 
de Dengue em  Lençóis Paulista neste 
ano. A paciente é um a mulher, de 44 
anos, m oradora do Bairro Maestro 
Júlio Ferrari. Segundo a Saúde, ela 
contraiu a doença no Mato Grosso. 
Como m edidas de prevenção, a D ire
toria b loqueou a região e intensificou 
o com bate à proliferação do m osqui
to por meio de m utirões de limpeza, 
que já  estava sendo realizado desde 
o começo da semana. A Saúde ainda 
ressalta a im portância da colabora
ção da população para evitar o acú
mulo de água nos quintais.

FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

FUTEBOL

Amador regional começa 
amanhã em Macatuba

O rganizado pe la  LLFA (Liga 
L ençoense de F u tebo l A m ador) 
e com  o apo io  do jo rn a l O E C O , 
com eça am an h ã  a 7® C opa Regio
nal O E C O  de F u tebo l A m ador 
de M acatuba . Serão 20 equ ipes 
de oito c id ad es que d isp u tam  o 
títu lo . A ce rim ô n ia  de ab e rtu ra  
do cam peonato  está  p rog ram ada 
p a ra  ser aco n tece r no E stádio  M u
n ic ip a l A m adeu  A rtio li, a p a r tir

das 10h30. As p a rtid a s  do g rupo 
A com eçam  às 10h45, en tre  São 
Luzia e G rêm io  C ecap. Na pa rte  
da tarde, às 15h30, o jogo será  e n 
tre  M onte M or de B o tuca tu  e A l
vorada  de M acatuba . No g rupo  B, 
a p r im e ira  p a r tid a  será  às 8h30. 
B orebi pega A tlético  M acatuba , 
no C am po C lube de Lazer. Logo 
após, às 9h30, M aringá de São M a
nu e l joga co n tra  Pau listano .
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Copa Cidade do 
Livro começa 
com surpresas

Atuais campeão e vice do 
torneio amargam derrota na 

primeira rodada

ANO DA FÉ

Jovens de Lençóis 
se preparam para 
Jornada Mundial

O m aior evento católico desti
nado à juventude vai ser no Brasil 
este ano. A Jornada M undial da Ju 
ventude deve te r a participação de 
mais de 150 lençoenses. Paróquias 
da cidade se organizam para viagem 
ao Rio de Janeiro nos dias em  que 
o Papa Bento XVI estará presente. 
Ú ltim a reunião da com unidade da 
Piedade está m arcada para hoje, às 
15h, no salão do Santuário. O

EDUCAÇAO

ProUni tem 159 mil 
pré-selecionados

JORNADA - Débora Jorge coordena 
os preparativos para a JMJ Rio2013

CÂMARA

MP arquiva denúncias 
contra Juruna ®
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SÁBADO, 26/01 D O M IN G O , 27/01Sol com muitas ĉ -:aiíí. Sol com algumas nuvens durante o dia. olPs nuvens. Não chove. Períodos de nublado,
.4.01 op com chuva.
421“C ^̂ ^ 34% ^21“C

Apple faz auditorias em H | k  
fornecedores e descobre 
trabalho infantil

CULTURA
Lençóis Paulista inicia  
ciclo de debates sobre 
clássicos da literatura 
mundial
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ONDA DE CRIMES
Dois bandidos, um deles armado, roubaram uma funerária no Centro 
de Pederneiras, na manhã dea quinta-feira 24. Eles entraram no 
estabelecimento na avenida Paulista, renderam o proprietário e 
obrigaram a vítima a entregar R$ 300 do caixa. Os bandidos fugiram e 
não foram localizados até o fechamento desta edição.
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FRASE
"Que país é esse, que o indivíduo foi preso na 
sexta e no sábado furtou minha loja? Edwaldo 
Bianchini sobre furto de semijóias em uma de 
suas lojas recentemente. Comerciante anunciou 
que após 25 anos não trabalha mais com jóias

,SI| Nova data

APRESENTAÇÃO - Na quinta-feira, para comemorar os 90 anos da Previdência 
Social, alunos e professores da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcio
nais), a convite da Previdência de Lençóis, fizeram uma apresentação com flauta 
e percussão para os funcionários e clientes que estavam na agência. "Queríamos 
trazer algo diferente e nos sentimos honrados com a presença desses alunos aqui", 
disse a assistente social da Previdência, Kelly de Almeida Kems Scheda.
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FAAG
A FAAG (Faculdade de Agudos) 

conseguiu mais uma autorização do 
Ministério da Educação para ampliar 
sua grade de cursos. A instituição foi li
berada a criar a graduação em Ciências 
Contábeis. São 100 vagas, sendo 50 
para o período diurno e 50 para o no
turno. As aulas começam em fevereiro, 
junto com as demais graduações: Ad
ministração, Engenharia de Produção 
e Pedagogia. O processo seletivo será 
feito neste mês, por agendamento. Os 
interessados devem entrar em contato 
com a Faculdade. O novo curso habilita 
o aluno a atuar como contador, contro- 
ler, consultor de planejamento tributá
rio, auditor, perito e outras funções.

Modelo
Barra Bonita é modelo em um pro

jeto inovador do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Esta
do de São Paulo. O objetivo é adotar 
novo conceito visual e administrativo 
nas unidades em todo o Estado. Um 
terreno foi doado pelo município para 
construir o prédio do Conselho. A inau
guração está prevista para este ano. 
Em visita a São Paulo, o prefeito de 
Barra Bonita, Guilherme Belarmino, e o 
chefe de gabinete da Prefeitura, arqui
teto Márcio Salvi, foram recebidos pelo 
presidente do Crea-SP, o engenhei
ro Francisco Kurimori, para discutir o 
projeto. O Crea-SP é responsável pela 
fiscalização de atividades profissionais 
nas áreas da Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia e Meteorologia, 
além das atividades dos Tecnólogos 
e das várias modalidades de Técnicos 
Industriais de nível médio.

Espetáculos
O Teatro Prof^ Zita De Marchi, em 

Barra Bonita, recebe hoje o espetá
culo de balé da Companhia Estável 
Promodança. A companhia volta à ci
dade após quatro anos, escolhendo-a 
como sede do projeto que seleciona 
bailarinos para revelar novos talen
tos. Os dançarinos selecionados pas
saram janeiro na cidade para aperfei
çoamento com grandes profissionais 
da dança, formado por dois núcleos, 
o júnior, de 11 a 14 anos, e o sênior, 
acima de 15 anos. Foram feitas duais 
apresentações, uma na quinta-feira 
24 e a outra ontem à noite, só para 
convidados. Para finalizar e aberta 
ao público, hoje serão apresentados 
dois espetáculos, um às 16h e outro 
às 20h. Os convites são gratuitos. In
formações pelo (14) 3641 1790.

Mutirão
A Diretoria de Saúde informa que, 

por imprevistos na escola Ézio Paccola, 
ocorrerá uma mudança na programa
ção do Mutirão Odontológico. Os aten
dimentos serão na Escola Maria Zélia 
(Júlio Ferrari). Os Agentes de Saúde 
Comunitária avisarão os moradores da 
região sobre a mudança. O período de 
atendimento será de 28/01 a 15/02 das 
7h às 17h, com intervalo de almoço das 
11h30 às 13h. 
/////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

MELHORIAS - O setor de Obras da prefeitura de Lençóis Paulista deu manutenção 
em uma boca-de-lobo na avenida Jácomo Nicolau Paccola, na tarde da quinta-feira 
24. Parte da rua ficou interditada e os veículos precisaram acessar um desvio pelo 
Parque Rondon. O serviço terminou no fim do mesmo dia.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, m ande foto com  
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclam ação. 
Para o e-mail oeco@ jom aloeco.com .br, com o número  
de seu telefone, autorização e RG. I

Prefeito de Macatuba, Tarcisio Mateus Abel (PP) 
e seus assessores estudam nova data para a Festa 
do Peão 2013. A proposta, segundo apurou a colu
na, é realizar um evento maior com a expectativa 
de atrair o público de cidades da região. Não há uma 
data definida, mas cogita-se levar o evento para o 
mês de novembro para não concorrer com a Festa 
da Padroeira Nossa Senhora da Piedade e a Expove- 
lha. Ninguém revela nomes, mas a intenção dos ho
mens que vão comandar a Festa do Peão é contratar 
nomes conhecidos do cenário musical brasileiro.

Outra decisão tomada por Tarcísio e assessores 
é não realizar o Carnaval Popular como pretendiam. 
Para a festa de momo acontecer nas imediações do 
Terminal Rodoviário Fernando Valesi seria necessá
rio estrutura muito grande, fora dos planos da admi
nistração. No Centro de Lazer Brasílio Artioli, outra 
opção cogitada pelo prefeito e assessores, não hou
ve tempo hábil para adequar o local às exigências do 
Corpo de Bombeiros, caso de saídas de emergência, 
por exemplo. "O jurídico nos orientou a não realizar 
o Carnaval, porque não teríamos tempo de licitar as 
obras necessárias", confidenciou um dos assessores 
de Tarcísio Mateus Abel.

O prefeito de Macatu 
ba continua empenha 
do em viabilizar suas 
propostas de governo 
durante a campanha, 
entre elas a criação 
de um novo Distrito 
Industrial, a implanta
ção do programa Mi 
nha Casa, Minha Vida 
para famílias de baixa 
renda e a gera 
ção de empre
gos na cidade.

Quase seis mil reais por dia. Esse é o va
lor que os clubes de futebol vão receber 
da Fifa por cada jogador emprestado a 
uma seleção durante a Copa do Mundo 
de 2014 no Brasil. O anúncio foi feito 
pelo secretário-geral da Federação In
ternacional de Futebol, Jerôme Valcke. A 
quantia é maior do que a entregue aos 
clubes na Copa de 2010, na África, quan
do foi pago pouco mais de três mil reais 
por cada atleta emprestado.

Na última competição, a entidade teve 
que tirar do bolso um total de 80 milhões 
de reais em indenizações pelo emprés
timo dos jogadores. Ao todo 400 clubes 
foram beneficiados, com destaque para 
o Barcelona, Bayern de Munique, Chel- 
sea, Liverpool e Real Madrid.

O diretor de Cultura de Lençóis Paulista 
estuda organizar evento para come
morar os 156 anos de Lençóis Paulista. 
Ocorre que este ano, como nova data, 
de 2 a 12 de maio, a Facilpa está des
vinculada do aniversário da cidade. Não 
está descartada a realização de um bai
le de gala para comemorar a data.
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Opinião áFRASE
• "Precisamos pensar em ações de curto, 
médio e longo prazos. Mas hoje, o curto 
prazo é colocar a casa em ordem".

prefeito Guilherme Belarmino.

PARA PENSAR
"Temam menos a 
morte e mais a vida 
insuficiente".

Bertolt Brecht

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

Medidas e calor dos fatos
aumento da participação de menores em cri
mes graves, como o assalto. Só nos primeiros 
20 dias de janeiro foram internados (na práti
ca, presos) quase metade do número de jo 
vem encaminhados para a Diju em 2012. Uma 
das questões a ser levantada é a seguinte: 
o que está levando mais jovens a entrarem 
para o mundo do crime.

No mesmo tom, ressurge a discussão so
bre a implantação da Guarda Civil Municipal 
armada. A implantação da Guarda Municipal 
depende de vários fatores, que vão da ca
pacitação adequada desses profissionais à 
definição dos custos e origem dos recursos 
que devem bancar esse serviço. Além disso, 
todas as prefeituras de São Paulo aguardam 
uma definição quanto à liberação da função 
delegada -  que consiste da possibilidade po
licias militares intensificarem o patrulhamen- 
to em dias de folga.

Esses são alguns aspectos de muitos 
outros que ainda podem ser incluídos nes
sa complexa questão. Como sempre fez, o 
jornal O ECO continua a instigar o debate do 
tema segurança pública, tão caro à popula
ção, contribuindo com reportagem analíticas 
e aprofundadas sobre a questão da violência 
e segurança pública.

s últimos fatos registrados em Len
çóis Paulista e Macatuba -  roubos e 
explosão de caixa eletrônico -  reacen

deram a discussão sobre segurança pública. 
O assunto deve ser tratado com cautela. Até 
porque são justamente em momentos de 
pressão social que podem surgir ideias mira
bolantes que tendem a ser superficiais, inó
cuas e de pouca eficácia.

Este é o caso, por exemplo, da questão 
da maioridade penal. O assunto é de fun
damental importância e deve ser profun
damente discutido pela sociedade. No en
tanto, ele só vem à tona quando um menor 

geralmente quando ele tem acima dos 
16 anos -  comete um crime brutal. Na 
sequência, dezenas de oportunistas 
aproveitam a comoção social causada 

pelo fato para surfar nessa onda -  e 
colher os dividendos, é claro.

Da mesma forma, é preciso anali
sar com cautela a questão da violên
cia que cresceu não apenas em Len

çóis Paulista, mas em todas as regiões 
do País. O assunto é complexo, extenso 
e envolve muitos atores. O jornal O 

ECO, na edição de hoje, joga luz sobre 
um dos aspectos dessa questão: o

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

Emprego é o maior desafio
O  
D

<

Sandro A lponte
é jornalista

Um dias desses, quando voltava para a 
casa, em Barra Bonita -  havia saído da 
redação de O ECO, em Lençóis Paulista 

-, de onde acabara de participar de reunião de 
pauta (para quem não é do meio jornalístico, 
em síntese, é quando todos os repórteres e 
editores se reúnem para discutir aquilo que 
será publicado no jornal), fiquei imaginando 
como nossa região é rica em atrativos e, con
sequentemente, em notícias e informações 
que podem e são levadas aos nossos leitores.

Estamos (entende-se Jornal O ECO) pre
sentes em oito cidades e cada uma tem sua 
peculariedade. Lençóis se apresenta com sua 
força na indústria. Barra Bonita nas opções tu
rísticas para gente que a visita do Brasil todo. 
Só para citar algumas. Todo o mundo que 
conhece essa nossa região se encanta com 
a tranquilidade do Interior e a qualidade de 
vida que vivemos. Já cansei de ouvir parentes 
da Capital que quando aqui estão dizem que 
gostariam de viver por essas bandas.

Bom, mas voltando ao assunto quanti
dade de informação gerada nessas cidades, 
não falta assunto bom e, infelizmente, ruim, 
para preencher as páginas do jornal. Aqui 
são relatados o cotidiano de nossa gente, 
seus desejos, sonhos, problemas, reclama
ções, reivindicações. E já sabemos que o que 
essa nossa gente mais quer, é ter trabalho e 
uma vida digna. E que, pelo menos, os servi
ços essenciais de saúde e educação de seus 
filhos caminhem bem.

E será a geração de emprego a principal 
tarefa de nossos novos prefeitos (em alguns 
casos, os reeleitos). Uma pesquisa publicada 
no final do ano passado por um jornal regio
nal apontou que é o emprego o maior an
seio dos cidadãos da região de Jaú. E dados 
do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) do Ministério do Trabalho, 
divulgados nesta sexta-feira, apontam que 
a economia brasileira criou menos vagas 
formais de trabalho do que se esperava em 
2012. Portanto, senhores prefeitos, é hora de 
começar a direcionar suas energias para o 
que o cidadão mais quer: trabalhar.
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Família: Uma Reflexão
Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 

filosofia

0 nosso modelo familiar é marcado por 
uma pressão sentimental muito forte 
que, muitas vezes, não é expressada em 

palavras, mas sempre está presente. Muitos 
pais depositam em seus filhos expectativas 
que não são ditas, mas transmitidas através 
de cobranças e atitudes. Muitos filhos exigem 
de seus pais uma demonstração de amor que 
não corresponde ao amor sentido e expresso 
por seus pais. Os irmãos crescem juntos e, 
muitas vezes, disputam o amor dos pais se 
tornando concorrentes por toda a vida. Muitos 
irmãos vivem em uma concorrência velada e 
mesmo que queiram se libertar continuam se 
vendo como referência uns dos outros. Enfim, 
a família é um núcleo de pessoas ligadas não 
somente pelo sangue. Os laços afetivos estão 
presentes e são uma "faca de dois gumes": 
podem significar aconchego e proteção, ao 
mesmo tempo que escravidão e dependên
cia. Justamente por isso, a família deveria ser 
um espaço de lucidez, no qual o sentido da 
vida fosse amplamente discutido por todos. 
Os pais precisam compreender que, apesar 
de terem filhos, estes não são "seus", mas 
pessoas verdadeiramente únicas. Isso signi
fica que, apesar da educação que receberão, 
seu futuro deverá depender deles mesmos.

Nenhum pai ou mãe tem o direito de deter
minar o futuro de seus filhos. Tudo pode ser 
discutido, mas nenhuma cobrança em relação 
às opções particulares deveria ser feita. Os 
pais deveriam criar seus filhos com o objetivo 
de um dia não precisarem mais deles. Afinal, 
a felicidade maior de um pai ou mãe é saber 
que seu filho pode caminhar tranquilamente 
com "suas próprias pernas", pode refletir e to
mar suas decisões. Da mesma forma, os filhos 
precisam compreender que seus pais não de- 
veriam viver única e exclusivamente por eles. 
Os filhos podem exigir de seus pais o mínimo 
necessário para seu desenvolvimento como 
pessoa, mas a partir de um momento de suas 
vidas são eles, filhos, que devem assumir as 
responsabilidades sobre a vida. Quanto aos 
irmãos, estes devem evoluir para a amizade. 
Mais do que um irmão, nós deveríamos ter um 
amigo. Para tudo isso é necessária a consciên
cia do diálogo no grupo família. Nela dever
-se-ia conversar sobre tudo e nada deveria 
ser um tabu. Quando afirmo que a família 
deve ser um núcleo de diálogo, estou que
rendo dizer que todos devem aprender com 
todos. Os pais possuem mais experiência de 
vida, os filhos trazem as informações novas 
e inovadoras que os pais precisam aprender. 
Enfim, mais do que família, o núcleo familiar 
deveria se compreender como um grupo de 
seres humanos que possuem interesse pela 
vida de cada um.

Prefeitos eleitos participam de 
encontro com presidente Dilma

A presidente Dilma Rousseff (PT) recebe, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, prefeitos e prefeitas de todo o país entre os dias 28 e 30 
de janeiro. O Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas tem como tema 
Municípios fortes, Brasil sustentável e é coordenado pela Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República. Reúne os gestores municipais de todo o 
pais para buscar o compromisso de uma gestão municipal focada no crescimento 
econômico com inclusão social, equilíbrio ambiental e participação cidadã.
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PRESENTE!
Prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 

confirmou presença no evento; ela 
irá acompanhada dos diretores de 
Recursos Humanos, Marcos Nora- 
bele, de Assistência e Promoção 
Social, Elilsabeth Athanásio e Edu
cação, Lucinara Barbosa.

Importante
Para Bel, a participação no encontro 

de prefeitos e prefeitas é importante 
para trocar experiências, visitar parla
mentares, apresentar projetos e correr 
atrás de mais recursos para a cidade.

Presenças
Outros prefeitos da região confir

maram presença. Everton Octaviani 
(PMDB), de Agudos, Tarcísio Abel (PP), 
de Macatuba, e Guilherme Belarmino 
(PP), de Barra Bonita, viajam a Brasília.

Paralímpico 1
Ontem, foi lançado no Palácio dos 

Bandeirantes o projeto Centro Nacional 
de Treinamento Paralímpico. Bel, o vice 
José Antonio Marise (PSDB), o verea
dor Manoel dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, o diretor de Esportes, José 
Lenci Neto, e o presidente da Adefilp, 
Antônio Carlos Taioque participaram.

Paralímpico 2
Estiveram presentes também o 

Governador de São Paulo, Geraldo A l- 
ckmin (PSDB), o Ministro de Esportes, 
Aldo Rebelo, a presidente Dilma Rous
seff (PT) e o deputado Arnaldo Jardim.

Marcado
Manezinho agradeceu Rebelo pelo 

futuro ginásio de esportes no Jardim 
América. O vereador acredita que o 
ministro venha para Lençóis em breve.

Processo eleitoral
Juiz eleitoral de B arraB  o n ita ,O r- 

lando Haddad Neto ouvirá testemu
nhas do processo que pede a cassa
ção do mandato do prefeito de Barra

Bonita, Guilherme Belarmino, na pró
xima sexta-feira. A princípio, o juiz iria 
ouvi-las na sexta-feira 25. A pedido 
do advogado de defesa, transferiu 
para a próxima sexta.

Sentença
Após de ouvir as testemunhas, o 

juiz tem cinco dias para definir a sen
tença. A expectativa é de que até o 
dia 8 de fevereiro o veredicto tenha 
sido anunciado. O processo de cas
sação de Guilherme é movido pelo 
Ministério Público, após acatar repre
sentação do candidato derrotado nas 
eleições, o ex-prefeito José Carlos de 
Melo Teixeira, o Nenê.

Tô fora
José Tadeu Bressan, que havia 

assumido a diretoria de Esportes de 
Barra Bonita dia 1 °  de janeiro, pediu 
demissão do cargo na terça-feira 22. 
Ele explicou que alguns compromis
sos com a iniciativa privada o im
possibilitam de ter tempo disponível 
para dirigir o departamento. Segundo 
Bressan, não seria possível acumular 
as duas funções esportivas.

Triste
Colegas de administração lamen

taram a decisão de Bressan. Ele já foi 
diretor de Esportes da cidade em duas 
administrações (1993-1996 e 1997
2000), oportunidades em que a cida
de foi sede dos Jogos Regionais (1995 
e 1999). É considerado um dos me

a lhores diretores de esporte que pas
saram pelo cargo. Bressan informou 
que continua fazendo parte do grupo 
de Belarmino, só que como consultor.
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Depois de lançar seu 
próprio Instagram para 
compartilhamento de 
fotos, o Twitter lança o 
Vine, app voltado para 
postagem de vídeo.

Apple descobre 
trabalho infantil 
em fábricas de 
fornecedores

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Apple intensificou desde o ano 
passado a fiscalização das condições 
trabalhistas em empresas fornece

doras, descobrindo vários casos de 
discriminação, problemas sala
riais e uso de trabalho infantil. 
O fabricante do iPhone e iPad, 

que depende fortemente de par
ceiros asiáticos como a taiwanesa 

Foxconn Technology Group, disse na 
quinta-feira que realizou 393 audito
rias no ano passado, 7 2 %  a mais do 
que em 2011, avaliando as instalações 
onde mais de 1,5 milhão de trabalha- 

 ̂ dores fazem seus produtos. Nos últi- 
I  mos anos, a Apple tem sido acusada 
^ de lucrar à custa de trabalhadores chi- 
^  neses maltratados e mal pagos. Essa 
^  crítica ganhou força em 2010, após re

latos de uma onda de suicídios numa 
^ fábrica da Foxconn na China, onde tra

balhadores migrantes eram submeti- 
I  dos a longas jornadas de trabalho em 

troca de salários irrisórios e de espaço 
^ em alojamentos superlotados. Sob o 

comando de Tim Cook, que assumiu 
^ a direção da Apple no lugar de Steve 
^ Jobs em 2011, a empresa tomou novas 

medidas para melhorar seu histórico 
^ e ter mais transparência. Isso incluiu 

minuciosas auditorias em sua vas- 
I  ta cadeira de fornecimento. No ano 

passado, a Apple aceitou auditorias 
paralelas da entidade Associação do 

I  Trabalho Justo.

///////////^////////////////^^^^
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Administração TAPA-BURACOS
A Diretoria de Obras e Infraestrutura concluiu mais uma etapa 
da operação tapa-buracos em Lençóis Paulista. O trabalho foi 
executado nas vias do Jardim Ubirama. As ruas do Jardim Nova 
Lençóis, Cachoeirinha, Itapuã, Itamaraty, São João, Cruzeiro, Santa 
Cecília e Parque Elizabeth também foram contempladas.

CAMARA

Promotor arquiva denúncias 
de Jonadabe contra Juruna
Em 2011, ex-assessor acusou Juruna de fraudar documentos de viagens; 
exame grafotécnico comprova que cheque foi endossado por Jonadabe

FOTO A R Q U IV O : O ECO

ARQUIVADO -  Por falta de provas, promotor Daniel Pegoraro arquivou denúncias de Jonadabe

Carlos A lberto  Duarte

O promotor de justiça Da
niel Passanezi Pegoraro 
arquivou as denúncias 

do atual vereador, ex-assessor 
legislativo e presidente da As
sociação dos Servidores Públi
cos, Jonadabe José de Souza 
(PSC), contra o ex-presidente 
da Câmara, Ailton Rodrigues 
de Oliveira (PTB), o Juruna. 
Pegoraro alegou falta de pro
vas. Em 2011, após ser exo
nerado do cargo de assessor 
legislativo, Jonadabe procurou 
o jornal O ECO e o Ministério 
Público e acusou o então pre
sidente Juruna de tentar usá-lo 
para fraudar documentos de 
viagens da Câmara. Disse que 
cheques nominais a ele foram 
endossados por outra pessoa, 
sem sua autorização.

A versão de Jonadabe não 
foi confirmada. Em entrevista

ao O ECO nesta quarta-feira, 
Daniel Pegoraro disse que exa
me grafotécnico comprovou 
que a assinatura no cheque 
nominal ao ex-assessor é de Jo- 
nadabe José de Souza e não de 
outra pessoa, como ele havia 
denunciado em junho de 2011.

O representante do Minis
tério Público explicou que, 
à época, investigava viagens 
para fins particulares e que 
nos três inquéritos não hou
ve como fazer prova. “Os três 
inquéritos foram arquivados. 
Não se transformaram em ação 
de improbidade contra o ex
-presidente da Câmara", disse.

Durante entrevista, o pro
motor de Justiça contou que 
existem cheques endossados 
por terceiros, mas que podem 
ter sido repassados pelo pró
prio ex-assessor da presidência 
da Câmara.

Daniel Pegoraro afirmou

que identificou funcionário 
do banco que descontou os 
cheques. Ouvido, o bancário 
contou que o fez sem conferir 
a assinatura. A funcionária da 
Câmara Municipal responsá
vel pela liberação dos cheques 
afirmou em depoimento que 
os mesmos foram entregues 
a Jonadabe. Todas as pessoas 
que estariam nas viagens fo
ram ouvidas e em depoimen
to disseram que Jonadabe só 
havia feito a denúncia por ter 
sido demitido. “Não tem como 
afirmar, nesses casos, que as 
viagens foram para fins parti
culares", conclui o promotor, 
ao solicitar o arquivamento das 
denúncias.

PECULATO
Mesmo com o arquiva

mento das denúncias pelo 
Ministério Público de Lençóis 
Paulista, a Delegacia Seccional

da Polícia Civil de Bauru con
tinua investigando cheques no
minais a Jonadabe, que teriam 
sido endossados por outra pes
soa. Caso sejam comprovadas 
irregularidades, os envolvidos 
podem ser denunciados por 
peculato (desvio de verba, 
furto ou apropriação de bens 
materiais, realizado por um 
funcionário público).

OUTRO LADO
Procurado pela reportagem 

do jornal O ECO para falar so
bre o arquivamento das denún
cias contra Juruna, Jonadabe 
José de Souza ficou surpreso. 
Disse que no início desta sema
na esteve na Delegacia Seccio
nal para prestar depoimento. 
Jondabe reafirmou que a Sec
cional de Bauru tem em seu 
poder ao menos quatro cheques 
nominais a ele que foram en
dossados por outra pessoa.

EMPREGO

Prefeitura de Lençóis abre concurso para 21 cargos
Inscrições devem ser feitas apenas pela internet até o dia 10 de fevereiro

Da Redação

A  Prefeitura de Lençóis 
Paulista abre a partir 
da próxima segunda

-feira, 28, as inscrições para 
o preenchimento de vagas 
por meio de concurso público 
para 21 cargos.

As inscrições devem ser 
feitas somente pela internet 
até o dia 10 de fevereiro, no 
site da Prefeitura Municipal 
(w w w .lencoispaulista.sp.gov. 
br). O candidato deve aces
sar o link Concursos Públicos 
para se inscrever ou obter 
mais informações.

A taxa de inscrição é de R$ 
50 para os cargos de Assistente 
de Saúde da Família e Dese-

OS CARGOS E RESPECTIVAS VAGAS

•  Agente Administrativo -  01 vaga
•  Agente Comunitário de Saúde (área 1, área 4, sub-área 4A, sub-área 
4C, área 5, área 7, sub-área 7A, sub-área 7B, sub-área 8A e área 9) -  
01 vaga para cada área e sub-área
•  Agente de Serviços Gerais -  01 vaga
•  Agente de Vigilância Eletrônica -  01 vaga
•  Agente Escolar -  01
•  Assistente de Saúde da Família -  01 vaga
•  Desenhista Projetista -  01 vaga
•  Monitor de Creche -  01 vaga
•  Monitor Cultural -  Pintura em Tela -  01 vaga
•  Motorista -  01 vaga
•  Padeiro -  01 vaga
•  Vigilante -  01 vaga

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

nhista Projetista. Para os de
mais cargos, o valor é de R$ 30. 
A taxa pode ser paga em qual
quer agência bancária.

Os candidatos aprovados e 
contratados, serão submetidos 
a avaliação funcional após 45 
dias contados da admissão.

Os candidatos sem acesso à 
internet, podem efetuar a ins
crição por meio do Programa 
Acessa São Paulo, disponível no 
Centro do Empreendedor, loca
lizado à rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 11, de segunda à sexta, 
das 8h às 16h30.

O edital completo com 
outras informações também 
pode ser acessado no site da 
Prefeitura. (com assesso ria  
de im prensa)

http://www.lencoispaulista.sp.gov


Administração ACIDENTE
Duas motos colidiram no cruzamento da avenida Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola com a rua Carmino Pietrarróia, na quinta-feira 24. Testemunhas 
disseram que um dos motociclistas seguia pela rua, não parou e colidiu 
contra a outra moto que seguia na avenida. Uma vítima teve ferimentos 
leves e foi encaminhada ao pronto-socorro.

CRIMINALIDADE

Cresce o número de menores infratores internados
Ano passado, 17 menores foram encaminhados à Fundação Casa; em 2013, já são 7 internações em menos de um mês, seis acusados de roubo

FOTO: PAULO FRANCO

Carlos A lberto  Duarte

N a mesma velocidade 
que aumenta a partici
pação de menores em 

crimes de maior poder ofensi
vo (roubo), aumenta o número 
de adolescentes internados na 
Fundação Casa, a antiga Fe- 
bem. Levantamento obtido pelo 
O ECO mostra que, enquanto 
no ano passado 17 menores fo
ram encaminhados à Fundação 
Casa, até ontem, 25 de janeiro, 
sete adolescentes haviam sido 
internados por decisão da Jus
tiça. Mais alarmante do que 
o número de internações é o 
motivo pelo qual foram para 
o Centro de Atendimento So- 
cioeducativo ao Adolescente: 
roubo à mão armada. Dos sete 
menores internados, seis foram 
identificados em assaltos a ba
res, postos de combustíveis e 
comércio. Um foi recolhido por 
tráfico de drogas.

A participação maior dos 
adolescentes no roubo, crime CRIME -  O MP confirma que cresceu o envolvimento de menores de idade em ocorrências graves

considerado grave, se constata 
a partir do ano passado, ainda 
de acordo com os dados obtidos 
por O ECO. Em 2010, foram 
quatro internações de menores, 
sendo dois acusados de roubo 
e dois de tráfico de drogas. No 
ano seguinte, 11 menores fo
ram internados. Oito acusados 
de tráfico, dois de roubo e um 
pelo crime de latrocínio (matar 
para roubar). No ano passado, 
a situação se inverteu. Dos 17 
menores internados, dez foram 
identificados como autores de 
roubos, seis acusados de tráfico 
e um identificado como sendo 
autor de latrocínio ocorrido no 
Açaí II em setembro de 2012. 
Até ontem, dos sete internados, 
seis foram identificados em 
roubos na cidade.

“Há migração do tráfico 
para o roubo", avalia o pro
motor de Justiça, da Infância 
e Juventude, Daniel Passanezi 
Pegoraro, ao afirmar que todos 
os menores identificados nos 
assaltos ocorridos entre dezem

bro de 2012 e janeiro de 2013 
estão internados.

Pegoraro explicou que o 
Estatuto da Criança e do Ado
lescente prevê internação ime
diata nos casos de roubo. “Não 
importa se foi o primeiro caso, 
ele pode ser internado", anota, 
ao lembrar que são internações 
provisórias, de - no máximo - 45 
dias, enquanto corre o processo.

RECRUTAMENTO
Em entrevista ao ECO 90.1 

Notícias, Daniel Pegoraro dis
se que, além do aumento do 
envolvimento de menores em 
roubos, percebe que cresceu o 
recrutamento de menores para 
o tráfico de drogas. Neste caso, 
explica o promotor, o ECA 
também prevê a internação do 
adolescente, desde que haja rei
teração no crime. O promotor 
da Infância e Juventude disse 
que as internações estão sendo 
possíveis graças à atuação rápi
da das polícias na identificação 
dos menores infratores.

ADM INISTRAÇAO

Segurança depende de 
várias ações, diz Bel

REFORÇO

PM recebe viaturas e 
Rocam volta a atuar

COMERCIO

Depois de 25 anos, Bianchini 
abandona segmento de jóias

Prefeita de Lençóis aguarda decisão do Estado 
para pôr em prática a função delegada

Comandante da Polícia Militar diz que efetivo 
deve aumentar após o carnaval

Comerciante foi roubado três vezes em dois 
anos e mais duas no intervalo de 12 dias

Carlos A lberto  Duarte

Prefeita de Lençóis Paulis
ta, Bel Lorenzetti (PSDB) 
disse à reportagem do jor

nal O ECO que está aberta para 
debater a segurança pública. 
Admitiu que está preocupada 
com a evolução da criminalida
de e que o combate à violência 
depende de uma série de ações, 
algumas já iniciadas pela Pre
feitura Municipal, como ofere
cer atividades educacionais e 
esportivas às crianças e jovens 
e dar atenção ao tratamento aos 
dependentes químicos.

Bel aguarda posição do Go
verno do Estado de São Paulo 
para adotar a função delegada 
(policiais atuarem nos horários 
de folga). Afirmou que o assun

to segurança é complexo e exige 
uma soma de esforços para ter 
sucesso em seu enfrentamento. 
“Não temos recursos para in
vestimentos imediatos", alertou 
a prefeita, que admite adotar 
outras ações contra a crimina
lidade em médio prazo.

A prefeita disse que uma 
das causas do aumento da cri
minalidade é a dependência 
química (uso de drogas), pro
blema que o município vem 
combatendo com investimento 
no tratamento dos dependentes. 
Bel Lorenzetti confirmou que 
manteve encontro com o vere
ador Anderson Prado (PV), que 
sugeriu estudos para a criação 
da Guarda Civil Municipal, 
proposta que ainda precisa ser 
amadurecida, segundo ela.

Carlos A lberto  Duarte

O capitão Elvis Fernandes 
Botega, comandante da 5a 
Companhia da Polícia Mili

tar, anunciou ontem a chegada de 
quatro novas viaturas para Lençóis 
Paulista. São duas motocicletas para 
a Rocam (Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas) e dois auto
móveis para patrulhamento. Botega 
confirmou que há claros no efetivo 
da PM e anunciou que, após a Ope
ração Verão, que acontece no Lito
ral, mais policiais devem ser desig
nados para a cidade. “O comando 
do 4° Batalhão tem ciência da falta 
de efetivo", afirma.

Sobre o avanço da crimina
lidade, Botega disse que a curva 
ascendente se verifica em todo 
Estado em função da descrimi-

nalização do furto, por exemplo. 
“Aumentou esse tipo de crime em 
função das mudanças da legis
lação em 2011. Os reflexos estão 
aparecendo agora", avalia.

Na opinião dele, exceto o 
roubo à joalheria -  praticado por 
especialistas nesse tipo de ação 
-  a maioria dos roubos na cida
de estão relacionados às drogas. 
Lembrou que a polícia prendeu 
um indivíduo já identificado em 
dez roubos e outros quatro que 
são investigados. “Ele praticou 14 
crimes", disse, ao se referir às es
tatísticas de assaltos em Lençóis.

PATRULHAMENTO
Botega confirmou que as duas 

motocicletas da Rocam reforçam o 
patrulhamento não só no Centro, 
mas em toda a cidade.

Carlos A lberto  Duarte

Que país é esse, que o cara 
foi preso na sexta e no sá
bado furtou minha loja? 

A indagação foi feita pelo co
merciante Edwaldo Bianchini, 
proprietário de joalherias em 
Lençóis Paulista e Macatuba, 
após afirmar que, depois de 25 
anos no ramo, deixou de tra
balhar com jóias. “Vou manter 
minha loja com semijóais", dis
se. A decisão foi tomada após 
a sua loja de Macatuba ser as
saltada por dois indivíduos na 
última terça-feira, 22 de janei
ro. Doze dias antes, no dia 10, 
quatro homens armados entra
ram na loja de Lençóis Paulista 
e roubaram várias joias, entre 
anéis, correntes, brincos e re

lógios de ouro, além de quantia 
em dinheiro não divulgada.

Bianchini disse que nos 
25 anos que atuou no merca
do foi assaltado cinco vezes, 
três nos últimos dois anos e 
as últimas duas em período de 
doze dias. Indignado, afirmou 
que chegou no limite e defen
deu que, por Lençóis Paulista 
ser um município privilegiado 
economicamente, tenha segu
rança diferenciada dos demais 
municípios do mesmo porte. 
“Essa propaganda positiva da 
cidade atrai marginais", avalia 
o comerciante. Ele disse que 
os roubos as suas joalherias ga
nharam repercussão, mas afir
mou que diariamente ocorrem 
furtos em lojas, com destruição 
de vitrines.

AGUDOS

Ladrões usam tecnologia para furtar caixa eletrônico

Bandidos teriam conectado aparelho para que caixa expelisse dinheiro

A ngelo  Neto

A Policia Civil de Agudos in
vestiga um suposto furto de 
dinheiro de um caixa ele

trônico localizada em uma agên
cia bancária no Centro da cidade, 
ocorrido na madrugada de ontem. 
Funcionários do banco que che
garam para trabalhar perceberam 
uma pequena abertura onde o 
dinheiro é retirado após o saque e 
chamara os policiais.

Durante toda a manhã, a Po
lícia Militar de Agudos e Polícia 
Científica de Bauru estiveram no 
local para averiguar o que havia 
ocorrido. “Aparentemente o caixa

estava intacto, mas posteriormen
te, foi feita a contagem interna e a 
gerente sentiu falta de uma quan
tia em dinheiro", afirma o coman
dante da Policia Militar de Agu
dos, Tenente Fernando Achilles, 
em entrevista ao jornal O ECO. 
“Na parte da frente havia uma pe
quena fresta onde sai o dinheiro. 
Provavelmente, alguém que sabe 
como funciona o caixa conectou 
algum tipo de aparelho que fez 
expelir as notas".

A possibilidade do uso de um 
aparelho durante o furto foi levan
tada pela polícia devido ao cofre in
terno do caixa eletrônico não estar 
danificado. “Havia essa pequena

abertura no local onde sai o dinhei
ro. O restante estava todo intacto", 
lembra Achilles. Marcas de sangue 
foram encontradas no caixa eletrô
nico, possivelmente de alguém que 
cortou o dedo durante a ação.

O banco não divulgou o valor 
levado pelos ladrões. As câmeras 
de segurança do local estavam 
com problema e a polícia irá veri
ficar na central de monitoramento 
se alguma imagem foi capturada. 
A perícia esteve no local por volta 
das 11h e logo em seguida o banco 
foi liberado a população. A Polícia 
Civil investiga o caso e até o fecha
mento desta edição ninguém havia 
sido detido.

DROGARIA
CONFIANÇA

MEDICAM ENTOS GRÁTIS 
PARA ASM A, HIPERTENSÃO E 

DIABETES ATRAVÉS DO CONVÊNIO  
COM A FARMÁCIA PO PULAR.

MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL 
ALTO, OSTEOPOROSE, CONTRACEPÇÃO, 

RINITE, GLAUCOMA E FRALDAS 
GERIÁTICAS COM DESCONTOS ESPECIAIS 

PELA FARMÁCIA POPULAR

Convênio: Funcional Card (Raízez)

Rua 9 de Julho, 527 - Vila Corrêa 
em frente á Center Pneus



Regional LIMPEZA
A prefeitura Pederneiras intensifica, desde o início de janeiro, a 
limpeza pública por todo o município. Máquinas e servidores se 
empenham diariamente na limpeza das vias, terrenos baldios, 
praças e demais locais públicos. A prefeitura pede apenas que a 
população não descarte lixo em locais inadequados.

ECONOM IA

CDL de Pederneiras atualiza cadastro de profissionais
Banco de talentos 
serve de suporte 
para lojistas 
associados

): DIVULGAÇÃO

Da Redação

A Câmara de Dirigentes Lo
jistas (CDL) de Pedernei
ras está atualizando o ca

dastro de currículos que fazem 
parte do seu banco de talentos 
utilizados durante o processo 
de recrutamento e seleção de 
profissionais para atuar nas em
presas associadas à entidade. A 
informação foi confirmada pela 
assistente social e especialista 
em gestão de pessoas da CDL, 
Maria Helena Scipioni, que é 
responsável pela CDL Talentos. 
O programa auxilia lojistas e em
presas associadas na gestão de 
pessoas. Os serviços abrangem a 
assessoria de seleção de pessoal 
e avaliações de desempenho.

"A grande vantagem desse 
serviço é que o lojista tem mais 
segurança e maior chance de 
acertar em sua contratação", 
revela a assistente social.

Maria Helena conta que o 
processo seletivo é completo e 
exclusivo e se inicia com a des
crição do perfil da loja (produto 
que vende, público que atende, 
localização, entre outras) e pos
teriormente o perfil do candi
dato (habilidades técnicas para

SELEÇÃO -  Maria Helena Scipioni e Patrícia Pascon realizam seleção e recrutamento em programa da CDL

o cargo, características pessoais 
e comportamentais). Posterior
mente, é realizada uma entrevis
ta coletiva e uma dinâmica de 
grupo preparada especialmente 
para a empresa. Caso seja ne
cessário, ainda é feita entrevista 
individual e testes psicológicos.

"A CDL parte de dois prin
cípios na hora de fazer a sele
ção: qual a pessoa certa para a 
função e qual a necessidade do 
associado. A partir daí, se inicia 
o recrutamento. Todos os cur
rículos são cadastrados em um 
banco de dados e são acessados 
sempre que existe a necessida
de", comenta.

Vale ressaltar que o trabalho 
é feito em conjunto com o as-

sociado. A CDL faz a seleção e 
encaminha os candidatos apro
vados ao contratante. A escolha 
final é do associado. "Ninguém 
conhece melhor o negócio do 
que as pessoas que estão lá. En
tão, o objetivo é unir o conhe
cimento que o contratante tem 
da loja ou empresa e o conheci
mento em gestão de pessoas da 
psicóloga. Utilizando esse pro
cesso, o lojista terá mais chan
ces de conseguir o colaborador 
que traga resultados em seu 
trabalho, passando a ficar mais 
tempo na empresa, aumentan
do a rentabilidade e diminuin
do custos", ressalta.

A estagiária de psicologia e 
auxiliar do programa, Patrícia

Pascon revelou que as principais 
vagas disponíveis no mercado 
atualmente são para os cargos 
de vendedor, funções dentro de 
supermercados como atendente 
de padaria, hortifruti, açougue, 
repositores, entre outros.

Interessados em concorrer 
às vagas de emprego podem ter 
mais informações pelo telefone 
3284 1171. Envie seu currículo 
para a CDL. O horário para a 
entrega dos currículos: às ter
ças-feiras, das 8h às 18h e às 
quintas-feiras, das 12 às 18h. O 
candidato também pode optar 
por fazer o cadastro do currícu
lo no site da entidade em www. 
cdlpederneiras.com.br, no link 
CDL Talentos.

NACIONAL

ProUni tem 159 mil candidatos pré- 
selecionados para bolsas de estudo

Estudantes têm até 31 de janeiro para 
comprovar informações fornecidas

Da Redação

Um total de 159.177 
candidatos foram 
pré-selecionados na 

primeira convocação do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), di
vulgada na quinta-feira 24 
pelo Ministério da Educa
ção (MEC). Foram 107.575 
selecionados para bolsas 
integrais e 51.602 para as 
parciais. O ProUni concede 
bolsas de estudo integrais 
e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de 
formação específica em ins
tituições privadas de educa
ção superior.

Nesta primeira edição 
de 2013, o programa ofere
ceu 162.329 bolsas de estu
dos e registrou pouco mais 
de 1 milhão de inscritos. 
Após essa primeira chama
da, 3.152 bolsas não foram 
preenchidas. Segundo o 
MEC, a diferença (entre 
bolsas ofertadas e preenchi
das) é normal e pode ocor
rer por diversos motivos, 
como baixa procura por um 
determinado curso de gra
duação ou candidatos que 
não alcançaram pontuação

suficiente.
A unidade da Federação 

com maior oferta de bolsa 
é São Paulo. As instituições 
de ensino paulistas convo
caram 54.315 estudantes, 
sendo 33.108 para bolsas 
integrais e 21.207 para par
ciais. Em seguida estão Mi
nas Gerais, com 1L.331 in
tegrais e 6.371 parciais, e o 
Paraná, com 6.866 integrais 
e 5.512 parciais.

Os estudantes têm até 
31 de janeiro para compro
vação das informações e 
matrícula na instituição de 
ensino. Os candidatos não 
selecionados na primeira 
chamada devem aguardar a 
próxima, no dia 8 de feve
reiro. O estudante que não 
for selecionado na segunda 
convocação, poderá aderir à 
lista de espera nos dias 24 e 
25 de fevereiro.

O candidato selecionado 
para a bolsa integral deve 
comprovar renda familiar 
por pessoa até um salário 
mínimo e meio (R$ 1.017). 
Para as bolsas parciais, a ren
da familiar deve ser até três 
salários mínimos (R$ 2.034) 
por pessoa. (com informa
ções da Agência Brasil)

SERVIÇO

Centro de Saúde II passa a atender especialidades
Localização de unidade foi determinante para abrigar Centro de 
Especialidades; os agendamentos continuam ocorrendo nos bairros

Da Redação

O Centro de Saúde II, o posto 
central, se tornou Centro 
de Especialidades no início 

deste ano. É a primeira mudança 
implementada no governo de Da
niel Camargo. A partir de agora, 
o paciente que precisar de atendi
mento com médicos especialistas 
deverá fazer o agendamento na 
unidade de saúde do seu bairro. A 
consulta será realizada no Centro 
de Especialidades.

Outra novidade é que todos os 
PAS (Pronto Atendimento de Saú
de) passam a ter médico clínico e 
pediatria todos os dias. A medida 
só não vale para os distritos, já que 
a demanda é pequena.

De acordo com a diretora da 
pasta, Adriana Leandrin, as ini
ciativas visam qualificar o aten
dimento nas especialidades, mas

também a atenção básica. "No 
governo anterior fomos conquis
tando as especialidades. Agora, o 
passo é qualificar. Manter os pro
fissionais, para que a resolutivida- 
de seja a melhor possível", avalia.

Leandrin afirmou ainda que 
a informatização do sistema de 
saúde também poderá contribuir 
para a melhoria na qualidade dos 
serviços prestados. "O sistema em 
rede evita o trânsito por diversas 
unidades, agilizando o agenda- 
mento e conseqüente o atendi
mento. Vamos ter condições de 
saber em que bairro a demanda 
é maior por pediatras, por exem
plo, e sanar possíveis problemas", 
apontou.

Atualmente, a rede municipal 
de saúde oferece consultas nas 
seguintes áreas: ginecologia, pe
diatria, ortopedia, cardiologia, cli
nica geral, psicologia e psiquiatria,

além da endocrinologia, que foi 
disponibilizada a partir deste ano.

MÉDIO PRAZO
A ampliação dos tipos de exa

mes oferecidos, como na área de 
cardiologia, neurologia e outros é 
uma das metas que a atual admi
nistração pretende atingir. Segun
do a diretora, este trabalho esta 
dentro do plano de governo de 
médio prazo a ser executada du
rante o decorrer dos quatro anos. 
"Não tem data pré-definida".

Enquanto isso não se torna 
realidade, Leandrin espera dimi
nuir as filas por exames através 
da informatização. "Através da in
formatização é possível realizar o 
monitoramento da quantidade de 
exames solicitados e a repetição 
dos mesmos (devido ao excesso de 
consulta em um curto espaço de 
tempo)".

Conseg realiza primeira reunião anual no dia 30
O Conseg (Conselho de 

Segurança) de Pederneiras 
realiza a sua prim eira reu
nião deste ano no próximo 
dia 30 de janeiro, a partir 
das 19h30. O encontro vai 
acontecer na Associação 
de M oradores do Michel

Neme, situada à rua José de 
Almeida Franco, O-830.

Na pauta, o principal 
assunto deve ser a im plan
tação de câm eras de m oni
toram ento na área central 
da cidade. Este tem a já 
foi debatido o ano pas-

sado e deve voltar à tona 
com mais força, já que a 
Associação Comercial de 
Pederneiras deve integrar 
os esforços da com unidade 
e da polícia para que essa 
tecnologia se torne realida
de no m unicípio.

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

Jovem, você que já completou 
ou virá completar 18 anos no 
ano de 2013, compareça a Jun
ta Militar mais próxima de sua 
residência, no período de 2 de 
Janeiro à 30de Junho de 2013, 
munido da Certidão de Nasci
mento, comprovante de resi
dência, 2 fotos 3x4 recente e a 
importância de R$ 2,40 para o 
pagamento da Taxa Militar.

“Serviço Militar”

A segurança do Brasil em 
nossas Mãos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista/SP -  ACILPA,através 
de seu presidente José Antonio Silva, fazendo uso de suas atribuições legais, convoca seus 
associados para assembléia geral, a realizar-se no dia 30 de janeiro às 18h30 quarta-feira, 
nas dependências da sala de convenções da entidade, para votação do calendário do comér
cio do ano de 2.013:

Lençóis Paulista/SP, 25 de janeiro de 2013.
JOSÉ ANTONIO SILVA 

PRESIDENTE DA ACILPA

CONSERSA COM  JESUS
Todos os dias, durante nove dias orarem: Ó meu Jesus, em Vós te deposito toda a minha con
fiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai. ÉS o senhor do universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fi
zestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sara, fazei com que (pedir a graça). 
Vós que viste minhas angústias e lágrimas, bem sabes de tudo, Divino Amigo, como preci
so alcançar essa graça (pedir com fé). Convosco, Mestre, me dá animo e alegria para viver. 
De Vós espero tudo com fé e confiança (pedir a graça com muita fé).
Fazei, Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei Convosco durante nove 
dias, possa alcançar esta graça que tanto peço com fé (pedir a graça).
Como gratidão, publico esta conversa, para outras pessoas que precisam de Vós aprendam 
a ter fé e confiança na Vossa Misericórdia.
Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. E testemunho 
o nosso diálogo.
Jesus tenho confiança em Vós e cada vez mais aumenta a minha fé.
Amém.
Obrigado por tudo, Senhor.
(Esta é uma novena que fiz e agradeço a Deus pela graça alcançada! Vera Lúcia -  Lençóis 
Paulista-SP)

g rá tis !
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
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Regional 459 ANOS
Ontem, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 459 anos. A Terra 
da Garoa, um dos apelidos mais carinhosos que já recebeu, segue como 
o município que dita o ritmo de desenvolvimento do país.

SAUDE

Hemonúcleos alertam para risco da falta de sangue nas férias
Hemonúcleo de Jaú, que atende a microrregião, está 
com baixa de 30% nas doações de bolsas de sangue

Sandro A lponte

A s doações para o banco 
de sangue do Hemonú
cleo de Jaú diminuíram 

durante as férias de verão. De 
acordo com o coordenador 
técnico do local, Francisco 
Martins da Costa Filho, a ne
cessidade de sangue no período 
aumenta por causa dos aciden
tes nas estradas.

Em Jaú, a procura de can
didatos para doar se estabilizou 
em 30 por dia nas últimas se
manas. A queda é de 30% nas 
doações. No período entre o 
Natal e Ano Novo, ou seja, pra
ticamente 15 dias, o hemonú- 
cleo passou por dificuldades ex
tremas, segundo o coordenador 
técnico. "Foram duas semanas 
praticamente sem doações", diz 
Costa Filho.

Ele ressaltou a importância 
de continuar doando, mesmo 
neste período de férias. "De 
dezembro a fevereiro é um pe
ríodo em que as pessoas viajam 
muito e a cidade fica vazia. E 
nesta época também há muitos

acidentes. Por isso é preciso 
ficar alerta", comenta Costa 
Filho. "Daqui até o carnaval va
mos ter problemas. Depois do 
carnaval é que vai melhorar".

O Hemonúcleo de Jaú aten
de toda a microrregião e pre
cisa de aproximadamente de 
1 mil bolsas por mês. O ideal 
de doações seria 60 voluntários 
por dia. "Só para o Hospital 
Amaral Carvalho são cerca de 
1 mil bolsas por mês. As outras 
500 são para atender à região", 
explica o coordenador técni
co. "Precisamos suprir a baixa 
quantidade de doações aqui no 
hemonúcleo com a nossa uni
dade móvel que percorre toda 
a região com doações externas. 
Toda terça, quinta e sábado es
tamos em uma cidade realizan
do esse serviço de coleta".

Costa Filho também aler
ta para a doação de plaquetas 
(responsável pela coagulação 
do sangue). De acordo com 
ele, essa é a necessidade maior 
do hemonúcleo. Uma bolsa de 
sangue pode ser fracionada em 
três partes: hemácia, plaqueta

e plasma. Porém, é preciso seis 
bolsas de sangue para colher a 
quantidade de plaquetas neces
sária para a pessoa que precisa 
de doação. "E ela só pode ser 
armazenada por até cinco dias. 
Diferente da hemácia que pode 
ficar guardada por até 30 dias e 
o plasma até um ano", explica 
Costa Filho.

DOADORES
A balconista Meire Fernan

des, 32, é doadora há mais de 
cinco anos. "Comecei a doar 
quando estava na faculdade. A 
equipe do hemonúcleo foi até a 
escola, doei, e depois daquele 
dia não parei mais", diz ela. 
Meu tipo é o B positivo e pre
tendo doar até quando puder".

Silvio Carlos, 46, trabalha
dor autônomo, começou a doar 
há pouco tempo, mas diz que 
é uma das coisas mais impor
tantes que faz na vida. "Minha 
mulher me incentivou e sempre 
digo a ela porque fiquei tanto 
tempo sem fazer esse gesto. É 
uma coisa simples pra nós, mas 
que tem um valor imensurável

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

CONSGIÉNCIA -  Hemonúcleo de Jaú pede doadores; demanda por sangue aumenta no período das férias

para quem recebe", declara. 

SERVIÇO
Para doar sangue é necessá

rio ter peso acima de 50 quilos 
e idade entre 18 e 67 anos. Tam

bém é obrigatório levar docu
mento com foto, válido em todo 
território nacional. Os doadores 
não precisam estar em jejum, 
mas devem ter repousado no 
mínimo seis horas na noite an

terior à doação, não ter ingerido 
bebidas alcoólicas nas 12 horas 
anteriores, além de evitar fumar 
por duas horas antes da doação 
e evitar alimentos gordurosos 
nas três horas antecedentes.

M UDANÇA

Capitão dos portos assume seu posto
HOSPITAL

Funcionários receberão salários atrasados

Costa Lima ficará à frente da Capitania em Barra Bonita por dois anos
FOTO: MAYARA SEAGA

M ayara  Seaca

A  Capitania Tietê-Paraná 
já conta com seu novo 
capitão dos portos, Már

cio Costa Lima. Em cerimônia 
oficial realizada na quinta-feira 
24, o cargo que antes era exerci
to pelo capitão de fragatas, Luís 
Fernando Baptistela, foi passa
do ao seu sucessor, na presença 
de autoridades da cidade e re
gião. Esteve presente também, 
representando a Marinha do 
Brasil, o vice-almirante Luís 
Guilherme de Sá Gusmão.

Baptistela, que ficou à fren
te da Capitania por dois anos, 
deixa a sua função para ocupar 
seu antigo cargo de assessor de 
assuntos marítimos da Marinha 
brasileira, em Brasília.

O capitão dos portos agra
deceu a cidade e os companhei
ros e fez um balanço de seus 
feitos nesses dois anos. "Foram

TROCA -  Capitão Costa Lima, novo comandante, cumprimenta antecessor

dois anos realmente de muito 
trabalho, vários processos que 
acredito que foram bem vistos, 
problemas internos que foram 
solucionados e muitos deles sa
íram na mídia. Só tenho a dizer 
que foi positivo", declarou.

O novo capitão agradeceu a 
hospitalidade dos cidadãos de 
Barra Bonita, elogiou a cidade e 
o andamento da Capitania. Cos
ta Lima e sua família vieram de

Búzios, cidade do Rio de Janeiro, 
e deve permanecer por dois anos 
à frente da Capitania dos Portos. 
"Sinto muita alegria em estar 
aqui. Eu e minha família esta
mos procurando nos ambientar 
o mais rápido possível na cidade, 
que é muito agradável e hospita
leira. A Marinha tem o interesse 
de ampliar cada vez mais as suas 
atividades em Barra Bonita", 
discursou Costa Lima.

ESPORTE

Summer Cup agita orla turística de Barra Bonita
Festival de handebol traz atletas de toda região e movimenta a orla

M ayara  Seaca

O Summer Cup, liga de 
handebol regional, pela 
oitava vez acontece em 

Barra Bonita. O festival de ve
rão que já é tradicional na cida
de conta com atletas do próprio 
município e cidades da região, 
além de equipes de São Paulo, 
Guarulhos e Rio de Janeiro. 
Além da Praça da Juventude 
(areia), às margens do Tietê, 
também estão sendo utilizados 
o estádio Vicente Antonio Zena-

ro Manin, o Vicentão (campo), 
e o ginásio Victório Alponti 
(quadra), para as disputas.

A competição teve início no 
sábado, 19, e termina amanhã. 
Os jogos ocorrem na categoria 
masculino e feminino e dividi
dos por idades: mirim, infantil, 
cadete e juvenil. Todos dispu
tam na areia, quadra e campo.

Aproximadamente 350 
atletas participam das competi
ções. Por ser divido por moda
lidades, o ranking de posições 
varia muito conforme as catego-

rias disputadas, ou seja, os ven
cedores são classificados pelas 
categorias que jogam e não pela 
cidade que estão competindo.

Segundo Ketilin Bergamo, 
técnica da equipe de Barra 
Bonita, os atletas da cidade jo
garam bem e melhoraram suas 
posições em relação a outros 
torneios. "Estamos tendo boa 
participação em todas as mo
dalidades, mas espero um bom 
resultado na categoria juvenil 
neste fim de semana", comen
tou ela.

Diretoria do Hospital São José consegue liberação de CND 
e Prefeitura da Barra poderá fazer repasse de pagamento

Sandro A lponte

A  diretoria do Hospital e 
M aternidade São José 
conseguiu a liberação 

da CND (Certidão Negati
va de Débito) da entidade, 
protocolou o documento na 
prefeitura e aguarda repasse 
no valor de R$ 510 mil para 
cum prir com os pagamentos 
atrasados de funcionários, 
m édicos do corpo clínico e 
m édicos plantonistas que não 
recebiam  desde dezembro.

O in terven tor da en tida
de, José M aria Capelasso, 
inform ou que por falta do 
docum ento ninguém  podia 
socorrer o hospital. "Fica-

m os de mãos am arradas 
porque nada podia ser feito. 
Neste período (duas sem anas 
que ele assum iu in te rin a
m ente o cargo de p residen te) 
fizemos um  levantam ento da 
real d ívida do hospital e as 
p rio ridades que precisam  
ser cum pridas", com entou 
ele. "Tem R$ 1,2 m ilhão de 
im postos e m ais R$ 2 ,6  m i
lhões de fornecedores e ou
tras pendências".

Para conseguir a liberação 
da CND o hospital penhorou 
parte  de seu prédio. "Mas a 
penhora não paga a dívida. 
Isso é para que tenham os fô
lego para poder parcelar isso 
da m elhor forma possível e

sanar o com prom isso que 
tem os com a U nião", disse 
Capelasso. "Saímos da 'U TI' 
para poder resp irar e colocar 
parte da casa em dia".

O u tra  boa no tíc ia  para  
o h o sp ita l é que na q u in ta 
-feira, 24, a P re fe itu ra  de 
Igaraçu  do  T ietê tam b ém  
d epositou  o va lo r do re p a s 
se defin ido  jud ic ia lm en te , 
co rresp o n d en te  ao a te n d i
m ento  que o p ron to -socorro  
do São José p resta  para  os 
c idadãos do  m u n ic íp io  v iz i
nho , no  v a lo r de R$ 97.963. 
"É um  d in h e iro  que veio 
em  boa hora  e que já  vai 
nos a ju d a r  m uito", d e c la 
rou  C apelasso .
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Esportes

FUTEBOL

Amador regional de 
M acatuba começa amanhã

m iü : ARQUIVO/ O ECO

DISPUTADO -  Campeão em 2012, equipe do Maringá de São Manuel tenta defender o título; competição é considerada uma das mais disputadas da região

Quatro jogos dão início à 7̂  Copa Regional 
O ECO de Futebol Amador de Macatuba; 20 
equipes de oito cidades brigam pelo título

Angelo Neto

Começa amanhã mais um 
campeonato de futebol 
organizado pela LLFA 

(Liga Lençoense de Futebol 
Amador) com o apoio do jor
nal O ECO. Uma das com
petições mais importantes 
e disputadas no calendário 
regional, a 7® Copa Regional 
O ECO de Futebol Amador de 
M acatuba terá 20 equipes de 
oito cidades. A cerimônia de 
abertura do campeonato está 
programada para acontecer 
no Estádio M unicipal Amadeu

Artioli, a partir das 10h30.
Na prim eira fase, as equi

pes foram divididas em qua
tro grupos, e jogam entre 
si em turno único. Os dois 
melhores de cada grupo se
guem na competição. As fases 
seguintes serão no sistema 
eliminatório, classificando os 
vencedores dos confrontos. 
Assim, o sistema de disputa 
segue até a decisão, marcada 
para o dia 5 de maio. Na fase 
eliminatória, caso ocorra em
pate após o térm ino do tempo 
normal, serão cobradas pena
lidades máximas.

Pelo grupo A, dois jogos 
marcam o início do campeo
nato. O primeiro deles, aliás, 
promete abalar as estruturas 
do estádio municipal. O due
lo de dois gigantes de Lençóis 
Paulista, Santa Luzia e Grêmio 
Cecap, acontece às 10h45, logo 
após o cerimonial. A equipe 
do técnico Helder Gotardi, 
campeã do amador regional de 
Macatuba em 2011, promete 
vir forte para a disputa do tí
tulo. "Estamos começando um 
novo trabalho, renovando o 
elenco do Santa Luzia. Iniciar 
com um clássico tem o lado 
positivo e o negativo. Será um 
jogo disputado”, espera.

G otard i ainda se lem bra 
da força do cam peonato. "O 
nível é m uito bom . O Santa 
Luzia d ispu ta  esse am ador

há cinco anos. Posso a fir
m ar que o nível desse to r
neio é um  dos m aiores, se 
não for o m aior de todos na 
reg ião”, com pleta.

No período da tarde, ainda 
pelo grupo A, o Monte Mor de 
Botucatu tem uma missão bas
tante indigesta, já  que encara 
o Alvorada de Macatuba, às 
15h30, também no estádio. O 
Ajax/MAC, também da cidade 
de Macatuba, folga na rodada.

Já pelo grupo B, o Borebi 
mede forças contra o Atlético 
Macatuba, no jogo que marca 
o início do campeonato, às 
8h30, no estádio municipal. 
Logo em seguida, o atual cam
peão, Maringá de São Manuel, 
enfrenta a forte equipe do 
Paulistano, às 9h30, no Cam
po Clube de Lazer.

COPA LENÇÓIS

Reunião arbitrai acontece segunda-feira
Serão sorteados os grupos da competição e equipes interessadas devem comparecer

Angelo Neto

Na segunda-feira 28, a 
LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) 

promove em sua sede, a reu
nião arbitral para definir a 
forma de disputa e os grupos 
da 8® Copa Lençóis de Fute
bol Amador, organizada em 
parceria com a Diretoria de

Esportes. O evento faz parte 
das festividades de aniversá
rio de Lençóis Paulista.

As equipes que queiram 
participar do campeonato po
dem comparecer ao encontro, 
a partir das 19h. "Qualquer 
equipe pode participar, mes
mo não sendo filiada à Liga. 
Os interessados devem vir e 
participar de reunião, na qual

iremos sortear os grupos e dis
tribuir as fichas de inscrição”, 
afirma o diretor da entidade, 
Cláudio Abade. Ele já adianta 
que a forma de disputa será 
idêntica à de anos anteriores. 
"Será semelhante à Copa do 
Brasil. Nas três primeiras fa
ses, se no jogo de ida, a equipe 
vencer por três ou mais gols 
de diferença, elimina o jogo

e volta”, lembra. A partir da 
semifinal, os jogos serão eli
minatórios, em turno único.

Há a expectativa de que 
mais de 20 equipes lençoen- 
ses participem do campeona
to. O início da competição 
está programado para o dia 
17 de fevereiro e a final para 
28 de abril, dia do aniversá
rio da cidade.

BASQUETE
O Projeto Alba/Basquetebol retorna das férias na segunda- 

feira 28. Os treinamentos das categorias sub-14, sub-15, 
e sub-16 acontecem no ginásio do Csec, a partir das 14h.
As atividades das categorias sub-11, sub-12 e sub-13 são 
realizadas na escola Edwaldo Biachini, a partir das 18h.

FUTSAL
Copa Cidade do Livro começa com surpresas

rn in : a n g e l o  n e t o / o  eco

GOLEADOR - Lance de um dos seis gols do lençoense liago, 
destaque da partida entre Açaí e R.S. Futsal

Amigos do Futsal de 
Borebi e R.S. Futsal 
de Bauru perderam 
na estreia

Angelo Neto___________

A  13® edição da Copa Ci
dade do Livro de Futsal 
Troféu Luís Antônio da 

Silva, o Mexerica, começou com 
resultados surpreendentes e mui
tos gols. Os atletas balançaram as 
redes 31 vezes em quatro jogos, na 
terça-feira 22 e quinta-feira 24, no 
ginásio Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. Os atuais campeão 
e vice da competição estrearam 
com derrota, enquanto que Presi
dente Alves confirmou o favoritis
mo e goleou.

No jogo de abertura, a equi
pe do Expressinho enfrentou o 
Amigos da Fisio de Macatuba. 
Em um jogo bastante equilibra
do, os donos da casa levaram a 
melhor e venceram por 3 a 1. Os 
gols da equipe de Lençóis Pau
lista foram marcados por José 
Rocha (2) e Davi. Sidimar des
contou para o Amigos da Fisio.

No jogo seguinte, o Atitude 
encarou a forte equipe de Presi
dente Alves, que veio disposta a 
levar o caneco. Dominante em 
quadra, os favoritos não toma
ram conhecimento do adversário 
e aplicaram uma goleada por 5 
a 1. Jeferson, Johnatas, Weslei,

Gilson e Rogério marcaram para 
Presidente Alves, e Diego des
contou para os lençoenses.

Já na quinta-feira, dois due
los chamaram a atenção. O Açaí 
Futsal, terceiro colocado no ano 
passado, encarou o R.S. Futsal, 
vice-campeão na mesma edição. 
Desfalcada, a equipe de Bauru 
teve dificuldades para se encon
trar em quadra. Já o Açaí contou 
com a pontaria afiada de Tiago, 
que marcou seis vezes. Rafa
el fez o sétimo, enquanto que 
Luiz Otávio, Fabinho e Leandro 
descontaram para o R.S. Futsal, 
fechando o placar em 7 a 3 para 
os lençoenses. "Sabíamos que o 
jogo seria difícil. Agradeço à mi
nha equipe pelos seis gols mar
cados. Sem eles nada disso teria 
acontecido”, afirmou Tiago.

Campeã na edição de 2012, o 
Amigos Futsal veio para a com
petição mais uma vez favorita ao 
título. Já o Guache de Lençóis 
Paulista entrou em quadra pela 
primeira vez em todas as edições 
da Copa Cidade do Livro. Tudo 
conspirava contra os lençoenses, 
mas o que se viu em quadra foi 
uma equipe aguerrida e com 
disposição de sobra. O jogo co
meçou equilibrado, mas o Gua
che mostrou que favoritismo não 
entra em quadra e venceu por 7 a 
4. Marlon (3), Alan Silva (2), Alan 
Pereira e Weverton marcaram 
para a equipe de Lençóis. Rodri
go Rocha (3) e Rai descontaram 
para o Amigos do Futsal.

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 3® a 6® feira, das 18h ás 
19h30, tendo como responsáveis o monitor Adolfo Luiz de Moura Martini e o auxiliar 
Felipe Capelo.

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

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

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

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

em  a lto  e  
b o n i s o n i
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ENTREVISTA
Guilherme Belarmini, 
prefeito de Barra 
Bonita, fala sobre 
situação atual da 
Prefeitura

lO lO :  DIVULGACAO

CULTURA
Espaço Cultural 
realiza em fevereiro 
projeto de mediação 
de leitura
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BRASIL -  Pela primeira vez o 
país recebe a JMJ; mais de 120 

lençoenses vão participar do 
evento que será no Rio de Janeiro

Mais de 150 lençoenses vão participar do evento que será realizado pela primeira vez no 
Brasil; jovens da cidade estarão no Rio nos dias em que o papa Bento 16 estará presente

Priscila Pegatin
FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

A  179 dias do maior even
to católico destinado a 
jovens do planeta, len

çoenses já se preparam para 
a JMJ (Jornada Mundial da 
Juventude). O encontro, que 
começou a ser promovido pelo 
Papa João Paulo 2° em 1984, 
desde 1985 é mundialmente 
conhecido e realizado a cada 
dois ou três anos, em um país 
diferente. "Dura uma semana e 
tem catequese, evangelização, 
partilha e as atividades com o 
Papa, que são vigília, via sacra 
e a Santa Missa”, explica Débo
ra Jorge, coordenadora do setor 
de juventude do Santuário Nos
sa Senhora da Piedade.

Neste ano, pela primeira 
vez a JMJ será realizada no Bra
sil, na cidade do Rio de Janeiro, 
e, se seguir os passos da última, 
realizada em Madri, deve reu
nir mais de 2 milhões de jovens 
vindos de 190 países.

No Brasil, a semana da Jor
nada vai ser de 23 a 28 de julho, 
com o lema "Ide e fazei discípu
los entre todas as nações” (Mt 
28,19) e os lençoenses se prepa-

ORGANIZAÇAO -  Última reunião para jovens da 
Piedade participar do JMJ será realizada hoje, às 15h

ram para ir no final de semana 
em que o papa Bento 16 estará 
presente, da sexta 26 ao domin
go 28. "De terça a quinta-feira, 
serão organizados encontros e 
convivência. Na sexta até o do
mingo, será o auge, por causa 
da presença do Papa”, conta 
Débora.

Para Rafael Costa, que aju
da a organizar a participação 
dos jovens da paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, o JMJ é um 
evento que vai mexer com toda 
a sociedade brasileira. "Vai ser 
uma confraternização da fé. Vai

mudar a vida de quem vai par
ticipar e de quem não vai tam
bém, porque é um evento que 
tem muita repercussão”, diz.

PARTICIPAÇÃO NO JM J
Para participar da Jornada, 

no caso dos lençoenses que vão 
ficar de sexta a domingo, cada 
um tem que pagar uma taxa de 
R$ 312, que é o kit do peregrino. 
"Estão inclusos alojamento, ali
mento, transporte dentro do Rio 
para atividade, se for necessá
rio, e o seguro de vida”, explica 
André Paccola Sasso, o Cagare-

te, responsável pelo setor da ju
ventude na Piedade. O valor do 
kit muda conforme os vencimen
tos estipulados pela JMJ. Além 
do kit é preciso fretar os ônibus 
que vão para o Rio de Janeiro e 
por isso todas as comunidades 
organizam venda de salgados, 
sonhos e show de prêmios, entre 
outras atividades para arrecadar 
verba. Na Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, por exemplo, em fe
vereiro vai ter venda de sonho, 
e em março, venda de quibe. Na 
São Pedro e São Paulo, doces são 
vendidos depois da missa da par
te da manhã.

Alessandra Patrícia Ferreira, 
organizadora da paróquia São 
Pedro e São Paulo, explica que 
cada comunidade orienta os jo
vens que a ela pertencem, mas 
que para ajudar a divulgar os 
eventos e saber da necessidade 
de cada comunidade, são reali
zadas reuniões mensais entre os 
representantes das Igrejas. "Nas 
reuniões, conversamos sobre 
os eventos que cada paróquia 
realiza para arrecadar dinheiro. 
Quando existe um evento, toda 
Igreja fica com um carnê, por 
exemplo, para ajudar a vender”.

Paróquias encerram  
período de inscrições

No Santuário Nossa 
Senhora da Piedade desde 
a Festa da Padroeira, em 
setembro, já têm inscritos 
na lista para participar do 
JMJ. "Desde setembro tinha 
alguma coisa preparada. Ti
vemos a caminhada 'Bote 
fé na vida' para divulgar o 
evento e fazer a pré-inscri- 
ção”, explica Débora.

Hoje é a última reunião 
que o setor da juventude do 
Santuário organiza para fe
char o número de inscritos. 
"Quem não fez a inscrição 
pode se inscrever e já fazer 
o pagamento, que é de R$ 
312”, ressalta Débora.

Segundo Cagarete, já 
confirmaram presença 56 jo
vens da Piedade. "Cada paró
quia está organizando o pró
prio grupo. Quem faz parte

da comunicação da Piedade 
e ainda não se inscreveu 
pode ir hoje às 15h no salão 
do Santuário”, convida.

Nas demais paróquias a 
maioria já fez o pagamento 
para participar do JMJ, mas 
ainda há vagas. Na Igreja 
Cristo Ressuscitado, 20 jo
vens confirmaram presença. 
No Jardim Cruzeiro, cerca de 
15 jovens da paróquia Nossa 
Senhora Aparecida também 
estão inscritos. "Como não te
mos a quantidade de pessoas 
para lotar um ônibus, estamos 
pensando em nos unir com 
outra paróquia”, ressalta Cos
ta. Na Igreja São Pedro e São 
Paulo, 17 jovens já estão se 
preparando para o JMJ e na 
paróquia São Jose, 45 vão mar
car presença. A idade mínima 
para participar é de 14 anos.

Lençóis recebe 50 missionários 
para preparação do JMJ
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PREPARAÇÃO -  Vinda de peregrinos para a cidade será 
primeiro contato dos jovens com outros participantes do JMJ

Uma semana antes da 
JMJ, de 16 a 21 de julho, 
Lençóis Paulista, assim como 
diversas cidades do país, vão 
receber os peregrinos vindos 
de outros países. A Semana 
Missionária, como foi batizada 
pela CNBB (Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil), 
possibilita aos jovens estrangei
ros um tempo de convivência 
com outros jovens brasileiros. 
"Lençóis vai receber cerca de 
50 peregrinos, 10 em cada

paróquia”, explica Débora. 
"Já temos as famílias que se 
ofereceram para hospedá-los e 
nas igrejas serão realizadas ati
vidades, missas e catequeses”.

Esse é o primeiro passo 
para interação dos morado
res da cidade com outras 
pessoas que vão participar 
do evento. "Vai ser uma expe
riência muito bacana. Vamos 
saber como eles lidam com a 
religião que é a mesma, mas 
a fé é diferente”, finaliza.
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Entrevista CREA
Barra Bonita vai ser modelo de um projeto inovador do 
Crea-SP, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo. O objetivo é adotar um novo 
conceito visual e administrativo para as unidades em 
todo o Estado. O município terá uma Casa da Engenharia.

BARRA BONITA

Guilherme 'perde' R$ 10 milhões do orçamento
Compromissos assumidos pela administração anterior deixaram o orçamento de 2013 apertado, segundo avaliação do novo prefeito

Sandro A lponte

O prefeito de Barra Boni
ta, Guilherme Belarmino (PP), 
reuniu a imprensa em seu gabi
nete na noite da terça-feira 22 e 
exibiu um vídeo de aproxima
damente 30 minutos, no qual 
apresentou como recebeu a 
Prefeitura do município no dia 
1° de janeiro. As imagens, com 
a participação de todos seus di
retores de departamentos, mos
tra as dificuldades que cada 
um tem encontrado em seu 
ambiente de trabalho, princi
palmente no que diz respeito à 
estrutura dos prédios públicos.

Guilherme disse que essa 
foi uma forma de mostrar como 
sua equipe começou a trabalhar 
no dia 2 de janeiro. "Queremos 
ser o mais transparentes pos
sível e começamos mostrando 
como encontramos a Prefeitu
ra. Então, se fossemos iniciar 
um trabalho do zero, seria de 
uma forma. Mas encontramos 
uma Prefeitura com muita di
ficuldade, bastante deficiente e 
com alguns problemas físicos e 
financeiros", comentou.

Um dos maiores problemas, 
segundo Guilherme, vai ser a 
questão orçamentária. O com
prometimento de pouco mais 
de R$ 10 milhões do orçamen
to com empenhos e contratos 
feitos na administração passa
da, do prefeito José Carlos de 
Mello Teixeira (PPS), o Nenê, 
não era algo esperado pelo atual 
chefe do Executivo. "Muito do 
que queríamos fazer este ano, 
teremos que adiar", disse.

Sobre o processo de cas
sação movido pelo ex-prefei
to por abuso de poder eco
nômico durante a cam panha 
eleitoral, G uilherm e diz que 
não pode com entar nada, 
pois tudo corre em segredo 
de justiça.

O ECO -  Por que divulgar 
esse balanço de como encon
trou a Prefeitura?

Guilherme Belarmino -  Es
tamos mostrando isso para que, 
quando a cobrança vier, e tem 
que vir mesmo, ela tome como 
base a forma como pegamos. 
Se fôssemos começar do zero, 
haveria um tipo de cobrança. 
Mas não estamos começando 
do zero, estamos começando na 
deficiência. Todos os setores da 
Prefeitura estão com dificulda
des. O departamento de Assis
tência Social não tinha senha 
de acesso aos computadores,

o diretor de Desenvolvimento 
Econômico (Jorge de Assis) pe
gou um departamento que não 
tinha nada, abriu o computador 
no zero, nenhum cadastro de 
empresa. E isso tem ocorrido 
em todos os departamentos.

O ECO -  O maior problema é 
estrutural?

Guilherme Belarmino -
Infelizmente, não é só isso. 
Assumimos e já  temos pouco 
mais de R$ 10 milhões com
prometidos, empenhado, con
tratado pelo ex-prefeito. Não é 
um real, são R$ 10 milhões de 
nosso orçamento que já  estão 
comprometidos. Não fosse só 
isso, no final do ano passado 
foram divulgadas assinaturas 
de três convênios. Um convê
nio do Ministério do Turismo 
no valor de R$ 243 mil, para 
a reforma da minicidade da 
criança, quase R$ 600 mil do 
Ministério do Esporte para a 
construção de uma quadra es
portiva no Sonho Nosso e um 
recurso de quase R$ 300 mil, 
do deputado Milton Monti, 
para a construção da Praça da 
Música. Por falha no procedi
mento, perdemos tudo isso, ou 
seja, mais de R$ 1 milhão de 
verbas do Governo Federal.

O ECO -  Diante dessa situa
ção, o que é mais urgente?

Guilherme Belarmino -  Ser
viços essenciais. Mas também 
dar início à nossa plataforma de 
governo. Não é porque encon
tramos a Prefeitura dessa forma 
que não vamos colocar nosso 
sistema de trabalho em prática. 
Só que temos uma limitação. 
Algumas obras que poderíamos 
fazer já neste primeiro ano de 
mandato não serão feitas por 
causa desse erro que nos fez 
perder os recursos federais. É 
um erro que poderia ter sido 
evitado, se tivéssemos a transi
ção de governo.

O ECO -  Preocupa o senhor 
esses R$ 10 milhões já compro
metidos do orçamento?

Guilherme Belarmino -  A
questão do orçamento pre
ocupa sempre. A partir do 
momento que temos R$ 10 
milhões comprometidos, que 
veio de lá para cá, e menos 
R$ 1 milhão que poderia ser 
investido este ano, temos um 
problemão. Vai ter que ser 
equacionado, resolvido. E hoje 
estamos trabalhando em cima 
de um planejamento em que
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FRASE

á
"A previsão do 
orçamento preocupa 
sempre. A partir 
do momento que 
temos R$ 10 milhões 
comprometidos, que 
veio de lá para cá, e 
perdemos mais R$ 1,1 
milhão que poderia 
ser investido este 
ano, isso se torna um 
problemão"

possamos gastar apenas o que 
recebemos.

O ECO -  Essa situação apre
sentada pelo senhor vai atrasar 
o planejamento de colocar em 
prática o programa de governo 
divulgado durante a campanha 
eleitoral?

Guilherme Belarmino -  Nós
temos projetos administrati
vos e um plano de trabalho de 
curto, médio e longo prazos. A 
administração não pode parar 
e, paralelo a isso, temos que já 
iniciar nosso projeto. Por exem
plo, o Turismo está desenvol
vendo e organizando o carnaval 
que começa daqui a algumas 
semanas. Então, como se vê, 
estamos lutando para resolver 
os problemas junto com outras 
coisas. Não vamos mudar a ci
dade do dia para a noite, mas 
estamos lutando para colocar 
isso em prática. Já começamos 
a implantar a mudança de dire
triz e isso é o mais importante. 
A filosofia de trabalho cada di
retor tem conseguido implantar 
em seu departamento.

O ECO -  Quanto tempo para 
resolver esses problemas apre
sentados no vídeo?

Guilherme Belarmino -  Es
tamos lutando para resolver

tudo isso desde o dia 2 de ja
neiro. Estamos tirando força 
física de onde às vezes não tem 
para trabalhar diuturnamente 
e lutar para resolver os proble
mas. Para nós não tem sábado e 
domingo, manhã, tarde e noite. 
Nós gostaríamos de resolver o 
problema para ontem, mas não 
vamos conseguir.

O ECO -  E como ficam os 
cadastros de informações que 
foram apagados?

Guilherme Belarmino -  Os
departamentos estão vendo o 
que dá para recuperar. Em ou
tros casos, vamos começar do 
zero. Isso tudo dificulta o início 
de trabalho.

O ECO -  Quanto vai custar 
para o município resolver es
sas questões, principalmente 
as estruturais dos prédios pú
blicos?

Guilherme Belarmino -  Não
tem custo estimado ainda. Es
tamos tentando fazer dentro de 
nossas possibilidades. Vamos 
começar pela cozinha piloto, o 
mais urgente, porque começam 
as aulas. Não definimos ainda 
como fazer porque temos uma 
filosofia de trabalho e temos 
que ver a forma como vamos 
trabalhar e executar. Talvez da-

qui a algumas semanas a gente 
diga que caminho seguir.

O ECO -  Sua equipe tem 
dado continuidade aos projetos 
da ex-administração?

Guilherme Belarmino -  Não
tem nenhum projeto em anda
mento. Qual era o projeto para 
a Assistência Social na cidade? 
Nenhum. Era uma administra
ção reativa, ou seja, surgiam os 
problemas e se resolvia ou ten
tava resolver. Queremos mudar 
essa filosofia, tanto é que que
remos nos antecipar aos proble
mas. No departamento de Edu
cação, por exemplo, daqui uns 
dias começam as aulas e não 
temos nenhuma informação do 
transporte escolar. Os computa
dores estavam apagados.

O ECO -  Uma das deficiên
cias da cidade é a geração de 
emprego. Há algo sendo feito 
nessa área, contatos com em
presas?

Guilherme Belarmino -
Depois da eleição fomos pro
curados por diversas pessoas. 
O Jorge de Assis (diretor de 
Desenvolvimento Econômico) 
foi procurado e eu, aqui no ga
binete, também. Mas para que 
isso ocorra, precisamos de um 
diagnóstico, e não temos nada

desse departamento. Não temos 
nenhuma filosofia de trabalho 
implantada. Agora as empresas 
estão nos procurando e depen
de de nós criar estrutura, opor
tunidade para que isso ocorra. 
Precisamos pensar em ações 
de curto, médio e longo prazo. 
Hoje, a curto prazo é colocar a 
casa em ordem.

O ECO -  Como tem sido o 
relacionamento com os funcio
nários públicos nesse início de 
mandato?

Guilherme Belarmino -
Desde quando assumimos a 
administração, só temos que 
agradecer o empenho deles e 
a luta que estão travando junto 
conosco. Estão sendo um exem
plo. Só que estão bastante des
motivados e a culpa disso é o 
plano de carreira. Vamos resol
ver isso. Estamos tratando cada 
um deles com muito respeito. 
Cobro respeito deles e eles de 
mim. Temos uma troca mútua 
e isso faz com que a administra
ção tenha um respaldo impor
tante dos funcionários.

O ECO -  O hospital também 
tem tido muitos problemas nos 
últimos meses e funcionários 
estão sem salário por falta de 
repasse da Prefeitura?

Guilherme Belarmino -  O 
repasse não pode ser feito sem 
a CND (Certidão Negativa de 
Débito), mas isso será resolvido 
pela diretoria do hospital e nós já 
temos o dinheiro separado para 
fazer o pagamento. Nós vamos 
enfrentar a questão do hospital. 
Se tiver que pôr o dedo na ferida, 
precisar se indispor, vamos fazer 
isso. Estamos aqui para resolver 
os problemas da cidade, inde
pendente de quem seja e doa a 
quem doer. Pegamos o hospital 
com R$ 4,5 milhões de dívida e 
mais de R$ 500 mil de dívida do 
pronto-socorro. A partir do mo
mento que começarmos a fazer 
os repasses, vamos cobrar algu
mas medidas efetivas para não 
voltarmos a essa situação.

O ECO -  E qual expectativa 
do senhor em relação ao pro
cesso que está na Justiça e 
pede sua cassação?

Guilherme Belarmino -  É 
um processo que corre sob se
gredo de Justiça. Não temos te
mor algum porque toda a nossa 
campanha foi feita na base da 
licitude. Trabalhamos de forma 
lícita e não podemos comentar 
o mérito.

E n t r e  a s  m e l h o r e s  c a c h a ç a s  d o  b r a s i l . | |
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Cultura CINEMA
O Grupo de Jovens Unidos pela Fé da Paróquia São Paulo 
Apóstolo, de Agudos, realizará uma sessão de cinema hoje 
com o filme: Aparecida o Milagre, na comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, do Parque Pampulha, a partir das 20h. A 
sessão custa R$ 2 e o convidado tem direito a uma pipoca.

LITERATURA

Espaço Cultural recebe 
projeto de m ediação de leitura
Primeiro encontro será realizado no dia 18 de fevereiro, com clássicos nacionais e internacionais

Angelo Neto
F i iT i i  FLÁVIA PLACIDELI/O E C O

A  leitura traz prazeres 
e sensações inigualá
veis. Navegar através 

da imaginação em frases e 
versos das obras mais im por
tantes da literatura. C om pre
ender um  m undo imaginário 
e mais do que isso: en trar de 
cabeça e viver as histórias. 
É com esse pensam ento que 
a Cidade do L ivro, Lençóis 
Paulista, por meio de sua 
D iretoria de C u ltu ra , traz a 
partir  do mês de fevereiro o 
Projeto M ediação de Leitura 
-  Para Ler os Clássicos.

A D iretoria de Cultura 
de Lençóis Paulista divulgou 
nesta semana a programação 
para o projeto, que começa 
já em fevereiro. Os encontros 
serão realizados um a vez por 
mês, até dezembro, no Espa
ço C ultural Cidade do Livro.

A atividade busca desper
tar e valorizar o interesse do 
leitor para os clássicos como 
uma forma de alternativa para 
a leitura comercial. Foram 
escolhidos clássicos da litera
tura brasileira e internacional 
que serão discutidos por meio 
de roda de leitura, mediada 
por um agente de leitura da 
Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa. A entrada é gratuita.

"O livro pode proporcio
nar um  momento de grande 
prazer para todo m undo, in
dependente de idade, classe 
social, enfim. Nós tem os li
teratu ra  para todos os gostos, 
com temas diversificados. São 
vários textos que envolvem 
m uita curiosidade, estímulos 
e conteúdos excelentes, que 
devem ser aproveitados", 
lem bra o diretor de Cultura 
Nilceu Bernardo. Ele adian-

EDIÇÕES DO PROJETO

25/03 -  Capitães de Areia -  Jorge Amado
15/04 -  Os Miseráveis -  Victor Hugo
13/05 -  O Poderoso Chefão -  Mario Puzzo
10/06 -  O Velho e o Mar -  Ernest Hemingway
19/08 -  A Hora da Estrela -  Clarice Lispector
16/09 -  Vidas Secas -  Graciliano Ramos
21/10 -  O Cortiço -  Aluísio de Azevedo
18/11 -  Crime e Castigo -  Fiódor Dostoiévski
09/12 -  Memórias Póstumas de Brás Cubas -  Machado de Assis

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

LITERATURA - Projeto Mediação de Leitura -  Para Ler os Clássicos vai até dezembro; todos os livros debatidos 
nos encontros estão disponíveis na biblioteca Orígenes Lessa (BMOL)

ta como serão os encontros. 
"Duas pessoas vão trabalhar 
o tem a. Serão apresentadas as 
sinopses, trechos e contextos 
históricos das obras, dando 
um  panoram a. É um  espaço 
muito informal, direto, em 
que as pessoas podem  per
guntar e questionar sobre os 
tem as e livros", explica.

O primeiro encontro está 
programado para o dia 18 de fe
vereiro, às 19h30, para debater 
A Metamorfose (Franz Kafka). 
A obra é a mais célebre novela 
do escritor nascido em Praga 
(atual República Tcheca) e uma 
das mais importantes de toda 
a história da literatura. O texto

coloca o leitor diante de um cai- 
xeiro-viajante -  o famoso Gre- 
gor Samsa -  transformado em 
inseto monstruoso. A partir daí, 
a história é narrada com um re
alismo inesperado, que associa

o inverossímil e o senso de hu
mor ao que é trágico, grotesco 
e cruel na condição humana 
-  tudo no estilo transparente e 
perfeito desse mestre inconfun
dível da ficção universal.

DANÇA

Teatro de Barra Bonita é palco 
de balé clássico e oportunidades

Projeto tem objetivo de revelar bailarinos

Da Redação

M ais do que apresen
tações. As cortinas 
do Teatro Prof^ 

Zita de Marchi se abrem 
novamente para a realiza
ção de sonhos. Após quatro 
anos, a Estância Turística 
de Barra Bonita volta a ser 
sede do Projeto Cia. Estável 
Promodança, um trabalho 
que revela bailarinos para 
o Brasil e para o mundo. 
Hoje, serão duas apresen
tações, às 16h e às 20h. Os 
convites são limitados.

O projeto foi criado em 
1996 e tem como objetivo 
revelar talentos. É formado 
por dois núcleos, o júnior, 
de 11 até 14 anos, e o sê
nior, acima de 15 anos. Os 
alunos são selecionados em 
São Paulo, Paraná e Ceará. 
Após as seletivas, passam 
um mês em Barra Bonita, 
aprendendo com profissio
nais renomados, do país e 
do exterior. "Durante este 
mês de janeiro, os baila
rinos passaram por uma 
experiência profissional na 
área artística. E esse in
tenso período de formação 
termina com as apresen
tações desta semana. É a 
hora de praticar o que eles 
aprenderam", explica Mau
rício Oliveira, organizador e 
idealizador do projeto. "No

mínimo, cinco bailarinos 
já foram revelados aqui na 
cidade e se destacam, atu
almente, em companhias 
da Alemanha, Espanha e 
Canadá", revela orgulhoso.

A Prefeitura de Barra 
Bonita, por meio do De
partamento de Cultura e 
Turismo, oferece toda a 
infraestrutura necessária, 
como alojamento, transpor
te, apoio técnico e o Teatro 
Municipal, para os ensaios 
e espetáculos. "Fizemos 
questão de retomar essa 
parceira. Ela já faz parte da 
nossa cultura e fazia muita 
falta. Agora só depende da 
vontade e do trabalho de 
cada aluno. Quem sonha 
ser bailarino, pode começar 
a realizar esse sonho aqui 
em Barra Bonita", destaca o 
diretor de Cultura e Turis
mo, Marcos Gava.

Barra Bonita inaugura a 
temporada 2013 de apresen
tações da Cia. Estável Pro- 
modança. A partir de agora, 
o grupo de bailarinos faz o 
caminho inverso. "Nós nos 
apresentaremos em Barra 
Bonita e daqui partimos 
para espetáculos em todas 
as cidades onde realizamos 
as seleções dos bailarinos", 
destaca Maurício. Informa
ções pelo telefone (14) 3641
1790 ou pelo e-mail teatro® 
barrabonita.sp.gov.br.



Mulher PELE NEGRA
Quando o assunto é batom, aposte no nude: brilho puro com toques 
sutís de tonalidade. Use cor de boca, dourado fosco e marrom claro, com 
lápis de boca na mesma coloração para fazer o contorno dos lábios. Se 
quiser variar, os tons de pêssego alaranjado, corais, caramelos e "berry" 
caem muito bem para o dia, mas evite os batons vinho a todo custo.
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Pescoço liso é sinal de juventude
FOTO: DIVULGAÇÃO

TRATAMENTO -
Deixar de tratar o 

pescoço pode denunciar 
a idade; com cuidados 

simples é possível 
evitar marcas e flacidez

Área precisa de hidratação e protetor solar

Da Redação______________________________________

O pescoço é uma região do corpo que sofre ação dos agen
tes extrínsecos como sol, calor, vento, poluição, e não 
recebe o mesmo tratamento que o rosto. Por isso mui

tas vezes denuncia a idade ou dá a ilusão de uma idade mais 
avançada do que o homem ou mulher tem. A área deve ser 
tratada assim como o rosto todo, com limpeza, hidratação e 
muita proteção solar.

Para quem já apresenta sinais de flacidez e marcas lineares

na região, existem tratamentos específicos. Para ativar a pro
dução de colágeno, a radiofrequência é a mais indicada. Os 
tratamentos podem atingir ao mesmo tempo, três camadas de 
pele, aquecendo ela até 41 graus, fazendo com que estimule a 
produção do próprio colágeno do paciente.

Outra vantagem é que os tratamentos podem ser combi
nados com a toxina botulínica, que relaxa a musculatura do 
pescoço, tracionando a pele para trás, esticando a pele da re
gião, deixando bem mais firme. Alguns aparelhos podem ser 
aplicados uma vez por mês, variando de 4 a 6 sessões.
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Verão plus size: aprenda a usar as 
maiores tendências da estação

Confira as dicas e combine peças para 
favorecer seu corpo

Da Redação________________________________

A s passarelas, editoriais de revista e até os pro
gramas de TV -  principalm ente as novelas -  dão 
uma bela ajuda na hora de conhecer as maiores 

tendências de moda da estação. Mas como usá-las para 
valorizar as curvas quando se está acima do peso con
siderado ideal? Consultores dão algumas dicas

CORES FASHION
O candy color e os tons neon, que estão com 

tudo, devem ser inseridas no look de m aneira pon tu
al. Para o neon, o ideal é usar em desenhos nas cam i
setas ou nos acessórios e sapatos. O candy color deve 
ser usado na área mais magra do corpo e balanceado 
com uma peça da mesma cor, mas mais escura, na 
parte mais cheinha da silhueta.

PERNAS À MOSTRA
Quando o assunto é o short, o truque é usar mo

delos na altura da coxa, eles ficam bem  quando te r
m inam  na parte mais fina da perna. Se for largo, 
use com blusas mais retas e ajustadas. Caso seja um 
short mais justinho, vista com bata ou camista lar- 
guinha. Como verão é época de m ostrar as pernas, 
as saias tam bém  devem estar no guarda-roupa. Esco
lha peças no mesmo com primento dos shorts, com 
cortes em A ou evasê, que harm onizam  o corpo. Os 
m elhores modelos de vestido são o im perial, evasê e 
chemisier.

RECORTE CHARMOSO
Outro hit da estação, a blusa shoulder off CUT, 

aquela com um recorte na região dos ombros, é re
com endada para quem  está com os braços em dia. 
Como valoriza os ombros, está liberada caso o for
mato do corpo não seja o triângulo invertido, sempre 
com binada com calças de cores sóbrias.

HOROSCOPO 26/01 A 01/02
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
( V ^ H  Momento que favo- 

H  rece muito a reali
zação de alguns de 
seus mais legítimos 
desejos e empre

endimentos. Procure dar crédito 
aqueles que se aproximarem de 
você com o intuito de ajudá-lo.
Sua indecisão, neste período, 
muito poderá prejudicá-lo.

LEÃO
Momento indicado 

w M  para resolver ques- 
> ^  ^  tões financeiras e 

profissionais e para 
as mudanças de re

sidência e para elevar seu crédito. 
Evite precipitações. Deverá evitar 
atritos e disputas com autorida
des, com seus inimigos declarados 
e rivais.

SAGITÁRIO
Fase em que tudo 

^  correrá de acordo
com seus planos. Os 
negócios deverão 
dar lucros, têm 

como setor profissional pelos 
esforços que têm desenvolvido.

O bom astral indica 
neste momento lu
cros e adiantamen
tos pela perspicácia 
nos negócios, por 

meio dos pais ou por personalida
des governamentais. Terá sucesso 
com militar, cirurgião ou mecânico.

VIRGEM
B I L  Fase em que poderá 

^  lucrar pelos esfor
ços que fizer no 
trabalho e em ativi
dades comerciais e 

industriais. Favorecidos também a 
saúde e o amor. Sucesso junto ao 
sexo oposto.

CAPRICÓRNIO
Questões e disputas 

^  com empregados 
ou patrões deverão 
ser deixados de 
lado. Evite, também, 

que abusem de sua boa fé e 
procure neste período ser ativo, 
enérgico e trabalhador, sobretudo.

GÊMEOS
Atritos com paren- 

1 #  f  ^  tes, perda de ami
zades e o sistema 
nervoso um tanto 
quanto agitado,

estão previstos para você neste 
momento. Haja com perícia e 
inteligência, que terá um período 
razoavelmente bom.

LIBRA
Alguém poderá 
lhe falar, tentando 
tirar vantagem 
de um negócio. 
Esteja mentalmente 

preparado para exigir mais de 
pessoas individualistas, que pen
sam unicamente em si mesmas. 
Este é um bom período do ano. 
Seja prático e objetivo.

AQUÁRIO
Fase favorável as 

^  A  suas transações 
financeiras e para 
comprar ou vender 
bens móveis e

imóveis. Terá êxito também ao 
tratar de assuntos sociais e no 
lançamento de novas idéias 
profissionais.

previsto para você. 
Sentir-se mais atraído ao estudo 
de ciências e as experiências 
psíquicas. Bom ao trabalho e ao 
amor.

ESCORPIÃO
Como você não 
aceita derrota 
dentro de um plano 
mental elevado, de
verá realizar o máxi

mo neste a fim de chegar ao auge 
de suas pretensões. Pode contar 
com o favor de todos. Excelente 
para uma visita ao dentista.

PEIXES
Bom momento para 
compra e venda 

B . -  de produtos para 
lavoura e agro
pecuária. Poderá, 

também, lucrar inesperadamente 
através de sorteios e loterias. Será 
favorecido no campo amoroso e 
familiar.
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Televisão SEGREDO DA XUXA
A apresentadora postou esta se m ana no facebook que está muito 
feliz. "..depois falo para vocês o porquê (o m otivo é muito fofo). Estou 
voltando das férias com m uita saudade e muito feliz. Quando chegar 
eu conto", disse. A lguns fãs levantaram  a suspeita de que se trata de 
um novo nam orado, outros de um a possível segunda gravidez.

RUMO AO ALTAR

Mariana Rios prepara casamento 
com Di Ferrero para 2014
Os pombinhos 
namoram desde 2009 
e trocam alianças no 
próximo ano

Da Redação

M ariana Rios e o voca
lista do NX Zero, Di 
Ferrero, estão namo

rando oficialmente desde abril 
de 2009, já ficaram noivos e de
vem oficializar o casamento em 
2014, ainda sem data marcada. 
Pelo menos foi o que disse a 
atriz, que está com vários proje
tos profissionais para este ano. 
"Vai ser em 2014. Não tem data, 
mas vai ser no ano que vem".

Atualmente, ela trabalha 
duro nas gravações de Salve Jor
ge, da Globo, no papel de Drica, 
e vive um louco relacionamento 
com Pepeu (Ivan Mendes). Os

FOTO: DIVULGAÇÃO

JUNTOS -
Relacionamento 

que começou em 
2009 deve ser 
oficializado no 

próximo ano

dois formam um casal pirado 
que se mete nas maiores enras
cadas para se dar bem. "Eles vão 
ter um problema com o roubo do 
dinheiro do Mustafá, mas acho 
que não vai abalar o casamento

porque os dois são cúmplices e 
parece que aquele casal gosta 
de ver o mal feito. Eles gostam 
de viver esse perigo e parecem 
que gostam de escutar 'isso não 
é certo'! A gente pergunta 'o que

este casal tem na cabeça'? Eles 
tratam as pessoas diferentes", 
explicou ela, destacando que os 
dois não devem voltar ao Brasil 
por conta dos problemas que Pe- 
peu tem no país.

CARREIRA INTERNACIONAL

Rodrigo Santoro fa la  na TV am ericana  
sobre personagem no film e 300
Brasileiro teve que passar três meses em um programa rígido de exercícios para ficar musculoso

Da Redação

Rodrigo Santoro esteve no 
shopping The Grove, em 
Los Angeles para partici

par de uma entrevista com Re- 
née Bargh, do programa Extra, 
e falou sobre o novo filme com

Arnold Schwarzenegger, O Últi
mo Desafio.

Mas o ator brasileiro tam 
bém  contou a Renée como foi 
difícil m oldar o corpo para 
interpretar o vilão Xerxes, no 
filme 300, em 2006, e nova
mente em 2012, para a sequ

ência do longa, 300: Rise of an 
Empire. "Foi intenso. O per
sonagem tem um físico muito 
específico que foi muito bem 
descrito por Frank (Miller) 
em graphic novel e Zach (Sny- 
der, o diretor) queria ser total
mente fiel aos quadrinhos."

Rodrigo teve que passar três 
meses em um programa rígido 
de exercícios para ficar muscu
loso para o papel.

O Último Desafio está em 
cartaz no Brasil. 300: Rise of 
an Empire está em fase de 
pós produção.

CARNAVAL

Bruna Marquezine vai 
desfilar em escola carioca
Atriz estará no desfile da Grande Rio e diz 
que a fantasia será "bem cobertinha"

FOTO: DIVULGAÇÃO

DESFILE -  Bruna deve passar o carnaval na Marquês de Sapucaí

Da Redação

A  atriz Bruna M ar
quezine, 17 anos, 
já sabe como será 

o carnaval de 2013. A es
trela vai passar a época de 
folia na M arquês de Sapu- 
caí, no Rio de Janeiro, 
para desfilar pela escola 
de samba G rande Rio. Ela 
até já sabe como será a 
fantasia. "M inha fantasia 
vai ser bem  cobertinha, 
bem  tranquilo , de acordo 
com a m inha idade e per
sonalidade", contou ela.

Exibindo uma ótima 
forma física nas cenas da 
novela Salve Jorge, em que

interpreta Lurdinha, a mo
rena diz que não é fã de fa
zer exercícios para m anter 
o corpo. "Eu não consigo 
m anter dieta e não sou fã 
de academia, mas me cui
do", revelou, dizendo ain
da o que acha do título de 
'mulherão'. "Não teve m u
dança, eu só cresci, mas o 
rosto continua o mesmo".

Ainda na adolescên
cia, Bruna já descarta a 
possibilidade de posar 
nua quando atingir a 
m aioridade. "Isso não tem  
nada a ver comigo, com a 
m inha profissão e m inha 
personalidade. Não com
bina comigo", declarou.
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Zé Maria expulsa Al- 
bertinho da casa de Isabel. Laura diz a 
Guerra que gostaria de conhecer Antô
nio Ferreira. Sandra se sente angustia
da por não dizer a Teodoro que Ângelo 
é seu filho. Laura tenta convencer Isa
bel a conversar com Albertinho, lem
brando à amiga que ele é o pai de Elias.

Terça-feira - Etelvina considera Túlio 
um bom companheiro para Jurema. 
Jurema agradece a padre Olegário por 
tê-la ajudado a sair da cadeia. Elias 
beija Isabel, que se emociona. Guerra 
fica noivo de Celinha, deixando claro 
para Constância que isso não o faz ser 
um membro da família Assunção.

Quarta-feira - Laura interpreta mal a 
conversa com Edgar e conclui que 
o ex-marido está com Heloisa. Isa
bel deixa claro para Albertinho que 
vigiará sua aproximação de Elias. 
Celinha e Constância discutem. Pra- 
xedes dá voz de prisão para Mário, 
Frederico e Luciano.

Quinta-feira - Zé Maria aceita o de
safio e diz a Isabel que lutará pelo 
seu povo e pela capoeira. Praxedes 
liberta Luciano, Mário e Frederico 
da prisão. Luciano tenta convencer 
Diva de que não gosta de teatro. Zé 
Maria confessa a Laura sua angústia 
por não ser o pai de Elias.

Sexta-feira - Constância conversa 
com Umberto, para que o advogado 
possa defendê-la da acusação de 
Isabel. Diva depõe a favor de Isabel. 
Diva acusa Luciano de ter deixado 
fotos de Manuel Loureiro no seu ca
marim, sem saber que foi Neusinha.

Sábado - Zé Maria ajuda Laura e 
Melissa. Praxedes convida Luciano 
para trabalhar como escrivão da 
delegacia. Zé Maria promete para 
Sandra, Isabel e Laura que vai aju
dá-las a reerguer a escola. Guerra 
desconfia da reação de Catarina ao 
informar a ela e Fernando que Me- 
lissa está bem com Edgar.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Otávio vai à casa de 
Vânia. Carolina pede para Juliana 
deixar que ela more na mansão. 
Charlô fica animada com o treino de 
Ulisses, e Zenon se aproxima. Felipe 
dispensa Fritz e sua equipe. Roberta 
cobra uma resposta de Nando sobre 
seu pedido de casamento.

Terça-feira - Charlô gosta de ver 
Otávio com ciúmes por causa de 
Zenon. Nieta se desespera com a 
saída de Dino de sua casa. Nando 
se arrepende de investir em Juliana. 
Roberta se irrita com Kiko e afirma 
que ele será responsabilizado pelos 
prejuízos que causou.

Quarta-feira -Juliana e Nando se expli
cam para Charlô. Dino pede para falar 
com Roberta. Nieta se lamenta com 
Carolina. Otávio reclama de Charlô ter 
saído com Zenon. Felipe leva Natália 
ao zoológico. Frô implica com Nieta. 
Nando pede ajuda a Ulisses sobre seu 
dilema entre Roberta e Juliana.

Quinta-feira - Juliana se afasta de Fá
bio. Ulisses provoca Carolina. Nieta 
faz um escândalo na Positano com 
Roberta e Dino. Otávio se irrita ao 
saber que Charlô procurou Zenon. 
Felipe e Natália caem no fosso do 
urso. Zenon se surpreende com a 
proposta de Charlô..

Sexta-feira - Roberta e Nando igno
ram a presença de Juliana. Felipe diz 
que não vai sair da delegacia com 
Otávio e Charlô. Nenê exige que Ve- 
ruska consiga um cargo na diretoria 
das lojas Charlo's. Nando afirma a 
Dino que esquecerá Juliana. Juliana 
sofre por causa de Nando.

Sábado - Nieta expulsa Felipe de sua 
casa, e Carolina fica furiosa. Vânia 
aconselha Juliana a investir em Nan- 
do enquanto ele não se casa com 
Roberta. Roberta chama Charlô pa
ra ser sua madrinha de casamento. 
Charlô flagra Nando e Juliana juntos 
e repreende a neta.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Sheila fica chocada 
com a revelação de Morena sobre o 
tráfico de mulheres. Helô comenta 
que estranhou a reação de Morena 
com Wanda. Lurdinha vê um bebê no 
carro com Wanda e a ajuda a levá-lo 
para casa. Theo ameaça desistir de 
Morena se ela aceitar viajar com Lívia.

Terça-feira - Wanda é presa, e Lívia 
sugere que ela convoque Stênio 
para defendê-la. Helô fala para Lu- 
cimar que Morena está envolvida 
com drogas. Morena comemora a 
prisão de Wanda. Helô discute com 
Stênio por causa de Wanda. Morena 
pensa em aproveitar a prisão da tra
ficante e contar a verdade para Helô.

Quarta-feira - Berna diz não reconhe
cer Wanda. Antônia pede dinheiro a 
Lívia para pagar a fiança de Wanda. 
Lívia marca de se encontrar com 
Morena. Theo exige que Morena 
conte o que está escondendo. Érica 
lamenta o jeito como agiu com Theo.

Quinta-feira - Lívia leva Morena para 
seu hotel. Theo decide resolver o 
problema com a namorada e sai. Mo
rena avisa a Helô que levará provas 
para confirmar sua história. Lívia dis
trai Morena enquanto espera Russo 
chegar. Drica teme que Mustafá des
cubra que Pepeu pegou o dinheiro.

Sexta-feira - Lucimar conta para Theo 
que Morena está envolvida com 
drogas. Pescoço fica frustrado ao sa
ber que Delzuite comprou o material 
de que precisava. Érica arruma suas 
malas para viajar. Helô pede para fa
lar com Lucimar. A delegada questio
na Lívia sobre o sumiço de Morena.

Sábado -Barros fala para Helô que 
Jéssica e Morena não foram reconhe
cidas na casa noturna. Russo man
da uma mensagem para Lucimar. 
Wanda afirma a Lívia que Rosânge
la é confiável. Helô ouve Lurdinha e 
Rayane falando sobre o bebê que es
tava no carro de Wanda e desconfia.



Sociedade HORA DA 
FOME
Murilo, Lica e 
Nei, na Pastelaria 
Yamashita

E a festa continua no Giro Social do jornal O ECO. 
Veja quem comemorou idade nova, formatura, 

casamento e muito mais!

* Sistema Tintométripq
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciai^e

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor

R. 7 de Setembro, 1227 
F: 3263-4888 

R. Luiz Vaz Pinto, 619 
F; 3264-4000



Sociedade

Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

Personalização. Polimento 
e Pinturas em Geral

Rua Piedade, 388 • Centro 
Lençóis Paulista

(1 4 )3 2 6 3  5511  
9 1 4 8  5243

GAÚCHA
k preferida da 

família lençoense!

D IS K  G R Á T IS :  
0 8 0 0  7 7  21 2 9 5
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E M L t r e m a

equipamentos

I S i l l i l
nSolda e pphmentol 

com erçialei

M áxim a Q ualidade

( 1 4 ) 3 2 6 4 - 3 7 0 7  
9 1 1 6 - 9 5 4 5

A Pastelaria Yamashita traz a assinatura oriental 
e a experiência de quem oferece o melhor 

pastel. Veja quem esteve por lá!

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Elisângela e José, n
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Henrique e Marli, na Pastelaria Yamashita
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Tamiris e Roberto, na Pastelaria Yamashita
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SABOR
Maria José, na 
Pastelaria Yamashita

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

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

Lençóis  Paulista

Exames 
Laboratoriais 
e Hormonais
Convênios e Particulares

n

H a m o l o b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS

Rm Gemido Pereim de Borros, 331 
(14) 32632324 - Lençóis Paulista

HOP
cA ns

\licole e Gabriela, na Pastelaria Yamashita Samuel e Danilo, na Pastelaria Yamashita
Endereço: Av, 25 de Janeiro, 332 - Centro 

Fone: (14) 32 64-3644

Qualida(de do básico ou luxo

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

moveis para escritorio

http://www.rogete.com.br


C o l u n a  d a

aria Nilza
fatos & pessoas

PENSE NISSO
Lembranças são as únicas 
coisas que temos quando a 
saudade bate à porta.

Fale com a gente
mniizabroiio@yahoo.com.br

fotograha@jornaloeco.com.br

TURISMO DO SABER
Crianças de 9 a 11 anos das escolas municipais de Areiópolis viajaram para Iguape e Ilha Comprida, de 14 a 18 de janeiro, pelo Programa Turismo do Saber. Para quem ainda não conhece, o Programa 

Turismo do Saber é da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Educação e prefeituras municipais. A ideia é unir diversão, lazer e conhecimento por meio da des
coberta de novas culturas. O Estado proporciona transporte, lanches, material pedagógico e hospedagem. O acolhimento fica por conta do Corpo de Bombeiros, polícia e professores da rede municipal 
da cidade visitada. Parabéns às professoras Diva Pinheiro, Gislene Guimarães e ao professor Nelson de Oliveira que acompanharam o grupo na viagem, fazendo valer o lema Profissão: Professor!

SERRA GAÚCHA
Ainda Areiópolis, marcan

do presença com Luiz Antonio 
Pereira de Souza, locutor da 
Rádio Clube de São Manuel, 
tomando um chimarrão com 
Luiz Valdevino Cabalerro, o 
Ado da Padaria, no Rio Gran
de do Sul. Vinhos e queijos no 
roteiro de Bento Gonçalves e 
Gramado. Amigos que viajam 
juntos permanecem unidos 
para sempre.

EM CARTAZ
Casa da Cultura de Len

çóis Paulista apresentou uma 
mostra do cinema argentino. 
Segundo Maila, que recepcio
na na casa, no dia 23 de ja 
neiro, tivemos Elza e Fred; dia
24, Não é Você, Sou Eu, e dia
25, Quem Disse que é Fácil? 
Quem pôde conferir gostou e 
sugeriu mais eventos como 
esse. Cinema, além de lazer, 
é cultura pura em todos os 
sentidos. Desde que seja fei
ta uma boa seleção de filmes.

FORMANDOS
Dia 23 de janeiro, às 

19h30, no Lions Clube de 
Lençóis Paulista, aconteceu 
a sessão solene de formatu
ra da Facol (Faculdade Orí- 
genes Lessa) para os cursos 
de Administração, Educação 
Física, Pedagogia e Letras. 
Presentes o vice-prefeito, 
José Antonio Marise, como 
paraninfo de uma das tur
mas, o gestor da faculdade, 
Avelino Placa, professores, 
entre outras autoridades. 
Alegria geral entre os pais, 
também responsáveis pela 
formação dos filhos.

COMEMORAÇÃO
A jornalista Conceição Gi- 

glioli Carpanezi aniversaria 
hoje e recebe os parabéns 
de toda equipe do jornal O 
ECO, amigos e fam iliares, 
pela excelência do trabalho 
que realiza. Sorte e sucesso 
nessa nova empreitada.

Pereira e Ado, no Rio Grande do Sul

Liquidação Totai 
MODA FESTA!

326 4 -7 6 8 7  | 3263 -4495
R. Cel Joaquim A. Martins 

1718 • Lençóis Paulista

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

(14) 3263-3637
Microsoft Partner NetWork

mailto:mniizabroiio@yahoo.com.br
mailto:fotograha@jornaloeco.com.br
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para EMPREENDER
Elcola de -negócioS oferecaaulas d® panificação e confeitaria, oficina de 
'artesanato, confecção ecpsturaleomoda íntima; novos cursos serão lançados

BMW 1201 TOP 2010
Teto Solar + Automática

Vera Cruz 4x4 2008
7 lugares + Automática

Hyundai I30 2012
Completo

Hyundai Azera 2009
Teto Solar

R$ 77890°

R$ 74.890°°

R$ 49.890°°

R$ 48 .890 ,00

New Civic LXS 2011
Completo }R$ 52.890°

Honda FitLX2010
Automático

Duster 2.0 Fiex 2013
Automática

Kia Cerato 2012
Automático + Couro

307 Feline 2.0  Flex 2009
Teto Solar + Automático ’

R$ 40.890°° 

R$ 64.890°° 

R$ 48.890°° 

R$ 34.890°°

F O C U S  S ed a n  2.0 Flex 2011 
Automático + Couro } R$ 46.890°

Fusion 2.0 SEL 2010 R5  56.890°°4

Goif 1.6 Fiex 2011
Completo

R$ 39.890°

P R E Ç O S
PROMOCIONAIS

Apenas para esse 
final de semana!

New Beetie 2009
Teto Solar

1 R$ 46..890 ,00 ^C U D iSR m
M U L T I M A R C A S

CaptivaSport2011 \  R $ 7 a 8 9 0 ° '
Kit Multimídia + Couro

Cruze Sedan LT2012
Kit Multimídia + Automático

R$ 65.890°°^ 
___________ i

Rua José Paccola, 255 - Parque Sáo José - Lençóis Paulista - SP
Tel.:(14) 3269-1420

w w w .s c u d e r i a .n e b .b r

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.scuderia.neb.br
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FRIOCENTER
Especializada em climatização e ar condicionado a Friocenter fica 

na avenida Ubirama, 157 -  Centro. Telefones (14) 3263 -  4701 e 
3263 -  3997. Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, 

das 8h às i2h e das i3h30 às i8h. Sábado das 8h às i2h.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 26 DE JANEIRO DE 2013 •  ANO  75 •  EDIÇÃO N° 7.086 <

Ar condicionado é na F r io c e n t e r
Loja oferece, além 
do aparelho, peças 
e acessórios; 
orçamento é gratuito

Da Redação_____________________

Oar condicionado é um item que a cada 
dia ganha mais adeptos, seja em casas, 
comércios ou indústrias. Com as altas 

temperaturas e o aumento dos trabalhos re
alizados em escritórios e locais fechados, ter 
um ar condicionado é sinal de conforto tanto 
para os funcionários quanto para os clientes.

Apesar de o produto ser de fácil aqui
sição, optar por uma loja especializada 
no assunto garante tam bém  a m anuten
ção e acessórios adequados, aum entan
do assim a vida útil do aparelho e o seu 
bom  funcionamento.

Em Lençóis Paulista, desde outubro do 
ano passado, a Friocenter trouxe para a ci
dade o que há de melhor no mercado de 
climatização e ar condicionado, com apa
relhos, peças, acessórios e serviço de ins
talação, manutenção, projetos e operações. 
"Temos experiência de 11 anos com loja em 
São Paulo e como Lençóis é uma cidade 
com grande potencial nessa área resolve
mos abrir a loja aqui", conta Fábio Souto, 
proprietário junto com Agostinho Souto.

Na hora de adquirir o ar condiciona
do, o cliente recebe instruções de uso e 
manutenção, além de vantagens. "Ofere
cemos junto com o aparelho a garantia 
total de fábrica e preços diferenciados na 
manutenção preventiva".

FOTO: FLÁVIA PLACIDELLI/O  ECO

EQUIPE -  Profissionais 
I qualificados e com 

produtos de qualidade;
^  Friocenter é o novo nome 

no ramo de climatização 
e ar condicionado j

O
F B i o t n a p Ã o  AH c o u iiic io h a a o

Ainda sobre a manutenção, Fábio Sou
to ressalta a importância de ter um profis
sional realizando o serviço. "Depois da ma
nutenção, entregamos um documento que 
o proprietário apresenta quando houver 
algum tipo de fiscalização", diz.

A manutenção do ar, segundo o Minis
tério da Saúde, deve ser mensal em casos 
de comércio e a trimestral para residên
cias. "Apesar de existir uma portaria que 
fala do assunto, aqui na cidade percebe-

mos que as pessoas ainda não têm esse 
costume, que estão se adaptando e por isso 
trabalhamos com profissionais que reali
zam essa conscientização".

Além de prolongar a vida útil do apa
relho, a manutenção previne doenças para 
quem fica no ambiente. "Evita problemas 
respiratórios, como alergia", diz.

Para proporcionar segurança e qualida
de no serviço, a Friocenter investe também 
em treinamento para os funcionários. "Al-

guns fizeram treinamento em São Paulo. É 
muito importante ter uma equipe qualifica
da, que oriente o cliente a obter vantagens 
com o produto e o cliente não vai pagar 
mais por isso", garante. "Realizamos o or
çamento sem compromisso e, se aprovado, 
pode optar pelo pagamento em cheque, bo
leto e cartões de crédito em até cinco vezes".

A Friocenter fica na avenida Ubira
ma, 157, Centro. Telefone (14) 3263 4701 
e 3263 3997.

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


Classificados

VERONA, ano 91, doc. 
ok, R$ 3.900,00. Tratar (14) 
9726-9966

PAMPA 1.8 L, ano 97, cor 
verde, injeção, ótimo estado. 
Tratar (14) 9736-0420.

CORSA WIND, ano 97, cor 
cinza, R$6.500,00. Tratar (14) 
9664-5248.

XSARA PICASSO, completo, 
cor cinza, R$ 13.800,00, 
conservada. Tratar (14) 
8159-9690.

ESCORT, ano 92, cor azul 
metálico, motor CHT, básico, 
vendo ou troco por carro finan
ciado. Tratar (14) 9707-1642.

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

DEL REY 1.6 GL, ano 86, cor
prata, álcool orig., particular, 
impecável, 2° dono, com 
manual e chave reserva, 95 
mil km , aceito troca. Tratar 
(14) 9837-0775.

TEMPRA, ano 94, R$ 5 mil. 
Tratar (14) 9678-2739.

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

GOL G3, ano 2001,8v, com 
direção hidráulica, cor cinza 
urano, semi-novo. Tratar (14) 
9772-7536.

GOL 1.0, ano 99, 4 portas, 
gasolina, cor cinza grafite. 
Tratar (14) 9630-1560.

CELTA 1.0, ano 2003, cor 
prata, com opcionais, semi- 
-novo, 3 / dona. Tratar (14) 
9853-0034.

CORSA SEDAN, ano 99,
cor vinho, com opcionais em 
excelente estado. Tratar (14) 
9630-1560.

HONDA FIT, ano 2010, 
completo, única dona, 
impecável, particular. Tratar 
(14) 9772-7536.

GOL G3, ano 2000, vidros 
elétricos, ar condicionado 
+ som, 1° parcela do IPVA 
paga, R$ 12 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

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

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

S10, 2.8, cabine dupla, ano 
2000, motor M W M  Sprinter. 
Tratar (14) 3263-1075 com 
Cleusa ou MIlton

ESCORT XR3, ano 89, cor 
chumbo, álcool, vidro, trava, 
teto, limp.e desemb. traseiro, 
rodas de liga leve. Tratar (14) 
9628-7511.

CELTA, ano 2008, cor 
vermelho, com IPVA pago,
R$ 16.500,00. Tratar (14)
3263- 3197.

GOL 1.0, ano 93, cor branca, 
R$7.500,00, impecável. Tratar 
(14) 8164-4078.

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

SAVEIRO G4, ano 2006, cor 
prata, entrada R$ 5.500,00 + 
36 parcelas R$477,00. Tratar 
(14) 9657-5260.

GOL BOLA, R$9 mil a combi
nar. Tratar (14) 3263-5775.

GOL BOLA, ano 96, cor 
verde metálico, rodas de liga 
leve, IPVA e DPVAT pagos,
R$ 8.900,00. Tratar (14) 
9708-1331.

GOL G4, 1.0, ano 2011, preto, 
2 portas, com trava elétrica 
e som, 18 mil Km, R$ 3 mil + 
38 parcelas de R$ 647,00 ou 
R$ 18 mil a vista. Tratar (14)
3264- 6900 /  8134-5097.

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 -  Tago.

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.

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.

PALIO FIRE FLEX
Celebration, completo com 
direção, 4 portas, ano 2000,
R$ 18.500,00. Tratar (14) 9702
3134 com Toca.

SAVEIRO, ano 93, cor 
prata, único dono. Tratar (14) 
9175-9309.

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

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

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

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

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

FOX CIT, flex, ano 07, preto,
3 portas, com 70 mil Km, em 
perfeito estado, R$19 mil, 
único dono. Tratar (14) 9701
1896 com João.

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

VECTRA CD, ano 98, com
pleto com 37 mil km, único 
dono. Tratar (14) 9717-8610/ 
8193-7712.

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

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.

MONTANA CONQUEST 1.4,
ano 2010, cor chumbo. Tratar 
(14) 9757-7964/ 3268-2012.

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

ECOESPORT, ano 08,
completa, vermelha, impe
cável, R$ 34 mil. Tratar (14) 
9701-1896 com João.

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

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

ECOSPORT XLT FREES-
TYLE, ano 2009, cor preta, 
completa. 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

MONTANA CONQUEST.
1.4 flex, ano 2009, cor preta. 
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

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

GOL G3 1.0, cor prata, ano 
2002 com dh + te + al + limp 
e desemb, financiamento 
sem entrada em 48 x. Tratar

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

(14) 9610-5960 particular.

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
ASTRA SEDAN 1.8 2004 AZUL COMPLETO
CELTA LIFE 4P 2009 PRETO ÚNICO DONO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
CORSA CLASSIC 2003 PRATA TRAVA/ALARME/RODAS
CORSA SEDAN 2003 PRATA MODELO NOVO/TRAVATALARME/RODA
S-10 2.5 CD DLX4x4 1999 AZUL COMPLETO
VECTRA ELEGANCE 2007 PRATA COMPLETO
VECTRA ELITE 2.0 2010 PRETO COMPLETO
F-250 3.9XTL4X4 2009 PRATA COMPLETO + CD PLAYER + 4 PNEUS NOVOS
FIESTA 1.0 4P 2008 PRATA COMPLETO
ECOSPORT 1.6XLT FREESTYLE 2012 PRATA COMPLETA
G O LFG L2.0 2003 PRETO COMPLETO
GOLF1.6 2008 PRETO COMPLETO
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
UNOVIVACE1.0 4P 2011 VERMELHO DIREÇÃO /VIDRO /TRAVA
PALIO FIRE 1.0 4P 2008 PRETO RODAS
STRADA ADVENTURE 1.8 CE 2009 PRATA COMPLETO + CD PLAYER
IDEA ELX 1.4 2008 PRATA COMPLETO
C-3AIRCROSSGLX1.6 2011 PRATA 36 MIL KM/ COMPLETO
XSARA PICASSO G L X 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
TITANFAN150M IXESDI 2012 VINHO 2 MIL K M /FR E IO  A DISCO

VEICU LO S E M  PR O M O Ç Ã O
MODELO ANO COR OPCIONAIS

GOL CL 1988 PRATA ENTR. R$ 2.000,00 * 24X R$ 290,00
LOGUS 1995 PRATA ENTR.R$ 3.000,00 + 24X R$ 380,00
FIESTA 1.0 4P 1998 VINHO ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 290,00
PALIO EX2P 2000 CINZA ENTR. R$ 4.000,00 -h 24X R$ 520,00
OMEGAGL2.0 1994 AZUL ENTR.R$ 5.000,00 + 24X R$ 580,00
VECTRA GLS 2.0 1998 VERDE ENTR. R$ 5.000,00 + 24X R$ 590,00
TITAN 150 SPORT 2008 CINZA ENTR.R$ 2.000,00 + 24X R$ 290,00

NAO SE ESQUEÇA SE ESTIVER COMPRANDO SEU CARRO DE UM 

PARTICULAR E PRECISAR FINANCIAR FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXA

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

Av. Papa João  Pau lo  II 
(ao  lad o  d o  A u to  Posto Leão)
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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.

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

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

GOL 1.0 PLUS, 1.6, ano 98, 
branco, gas, rodas liga leve/ 
trava/ alarme, R$ 10.300,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

KADET GL, ano 95, vinho, 
gas, rodas liga leve/ trava, 
alarme, R$ 8.300,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000.

ASTRA HATCH 2.0, flex, 
cinza, completo, R$-33.900,00. 
Tratar (14) Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

UNO, ano 2000, ENT. R$
5.000,00 + 24 parcelas de R$ 
389,71. Tratar (14) 9749 4969 /  
8809 4112.

KADET, ano 96, cor branco, 
com som e rodas de liga leve, 
R$ 8.500,00 ou 48x R$ 370,00 
sem entrada. Tratar (14) 9674- 
5783/ 9115-5295/ 3263-4844.

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.

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

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

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

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

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

VOYAGE 1.8, motor AP ano 
91, álcool, cor prata. Manan
cial Veículos (14) 3264-5781

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

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

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

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

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

MOTO XP 250CC para 
trilha, ano 2012, 250cc,
R$ 6.000,00. Tratar (14) 
32634142 ou 81466120 
com Rodolfo.

CB 300, ano 2010, cor 
vermelha, com 7 mil 
km, R$10 mil, aceito 
propostas. Tratar (14) 
8135-6096.

FALCON, ano 2005, 
linda, doc. ok, vendo ou 
troco por carro 1.0. Tratar 
(14) 9726-9966.

CG TITAN 150CC, EX,
flex, ano 2012, cor preta, 
IPVA e seguro DPvAt 
2013 pagos, R$ 2 mil + 
transferência + parcelas. 
Tratar (14) 3264-2466 com 
Jonathan ou Thaís.

QUADRICICLO YA
MAHA 235CC, modelo 
timber W olf, cor verde, 
ano 2001. Tratar (14) 
9756-0258.

HONDA BIZ 2006 parti
da elétrica novinha. Tratar 
(14) 8189-5404.

HONDA FAN, ano 2008, 
cor preta, 43 mil km.
Tratar (14) 9645-5203/ 
3264-1549.

HONDA NX FALCON,
ano 2005, cor preta.
Tratar (14) 8812-2640/ 
9620-2787.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRO HONDA BIZ
pago á vista. Tratar (14) 
8189-5404.

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

PAGAN MOTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

VAGAS PARA ESTÁ- 
GIARIAS em estética 
corporal e facial. Tratar 
(14) 3264-7033 ou enviar 
currículo para spagelp@ 
hotmail.com.

COMPUTADOR DUAL 
CORE 4gb memoria hd 
500gb (novo) R$ 580,00. 
Tratar (14) 32632891 -  
97869056

COMPUTADOR PENTIUM 
DUAL CORE 2.4ghz, 3gb 
memória, hd 250gb - 
R$ 550,00. Tratar (14) 
32632891 - 9786905

COMPUTADOR SEMPRON
1.8ghz - 1gb mem, hd 
160gb, R$ 380,00. Tratar 
(14) 32632891 - 9786905

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.

TÉCNICO EM INFORMÁ
TICA c / experiência em 
manutenção, remoção de 
vírus, redes com fio e w i- 
relles, formatação a partir 
de R$ 30,00. Tratar (14) 
8155-5747 com Arthur.

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

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

PERDEU-SE CACHORRO
grande e preto, com 
focinho e patas marrom, 
mancha branca e preta 
no peito, está de coleira. 
Tratar (14) 9603-6971/ 
9790-7563.

VENDO FILHOTES DE 
PINCHER, n°1 (2 fêmeas 
e 1 macho) com 30 dias 
de vida. Tratar (14) 8128
7520.

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

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

SOU SOZINHO e aposen
tado e procuro trabalho 
como caseiro e serviços 
gerais, R: Santo Leonar
do Giglioli, 263 -  Caju I. 
Tratar (14) 9600-5172.

PROCURO SERVIÇO de
caseiro, casal sem filhos. 
Tratar (14) 9765-6339.

PRECISA-SE DE TORNEIRO 
MECÂNICO, mecanizo 
de manutenção, 1/2 
oficial mecanizo e pintor 
industrial enviar currículo 
para selecaobru@yahoo. 
com.br.

BABÁ DIARISTA, "Os
filhos são bênçãos do se
nhor." 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) 3264-6967 e 
9719-1794.

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

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.

ANUNCIE
3269-3311

http://www.evidencemultimarcas.com.br
http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
http://www.regionalto-daraca.blogspot.com


Classificados

SERVIÇOS DE ELÉTRI
CA em geral, cobrimos 
qualquer orçamento.
Tratar (14) 9128-4630.

CONTRATO PROFES
SOR de Engenharia com 
curso de Metroviário para 
trabalhar em Cuiabá - MT. 
Tratar (14) 97468874.

INSTALAÇÃO E REPA
ROS em cerca elétrica, 
portões automatizados, 
câmeras e interfones. 
Tratar (14) 9657-8088.

AULAS PARTICULARES
de piano, teclado e flauta 
transversal. Tratar (14) 
8138-1948.

AULAS DE ITALIANO -
Na sociedade Italiana, no
vas turmas para fevereiro. 
Informações com Valério 
Junior (14) 9715-2968.

SERVIÇÃO DECOR, forro 
de PVC, instalado. Material 
+ mão-de-obra em 8x no 
cartão. Tratar (14) 9645-5203 
ou Niteroi, 82 -  Centro.

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

CLEIA MANICURE 
E PEDICURE, R: Olga 
Biral, 271 -  Jd Itapuã. 
Tratar (14) 9119-9810 com 
Vanderleia.

CONTRATA-SE PROFIS
SIONAL com experiência 
em rotinas trabalhista. 
Enviar currículo para escri- 
tório@rogete.com.br.

PROJETOS PARA 
CONSTRUÇÃO/  reforma 
e regularização. Compra 
e venda de casas e terre
nos. Tratar (14) 9682-7621.

PASSADEIRA PRO
CURA casa para passar 
roupas as quintas, sextas 
e sábados. Tratar (14) 
9821-1636.

SALÃO DE BELEZA 
SPAGE de Luxe, selante + 
mep + corte. De R$120,00 
por R$75,00. Tratar (14) 
3264-7033.

ARCODEON, vendo, 
troco, conserto, tiro 
vazamento do fole e tenho 
correia e fecho de fole. 
Tratar (14) 9711-8613.

BANHO E TOSA nos
finais de semana e emer
gências. Tratar (14) 3263
4133 e (14) 8210-5619.

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

TÉCNICA EM ENFER
MAGEM free-lance, com 
treinamento em primeiros 
socorros, habilitação B, 
comunicativa e ética. 
Oferece-se para cuidar de 
idosos ou crianças no perí
odo noturno as segundas, 
terças, quintas e sábado. 
Tratar (14) 9826-8108.

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. Ainda cobrimos 
qualquer oferta. Agende 
um orçamento e aproveite 
a oportunidade. 32645245 
/  81260272 megadecor. 
lp@gmail.com

FAZEMOS POLIMEN
TOS em inox, alumínio, 
rodas de liga leve, 
equipamento industrial. 
Tratar (14) 9828-1566 com 
Sergio.

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

BANDAS, shows, Djs, 
duplas, som, iluminação, 
equipamentos. Para ani
versário, formatura, etc. 
Tratar (14) 9638-2863.

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

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

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

TRANSPORTE ESCO
LAR -  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, toldos, tapetes 
personalizados, divisórias, 
forros, luminosos, portas 
sanfonadas, box banheiro, 
exaustores, tela mosq;.co- 
bertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar 
(14) 9717-6700 ou 9717
9214 com Alonso.

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

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

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

CAJU GÁS (sob nova 
direção), atendimento de 
22 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.

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

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

GHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de aliiates
Confecção de 
carimbos

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

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

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 melhor preço da 
região. Tratar (14) 8127
5335 ou (14) 3263-3291, 
nós vamos até você.

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

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

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

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

C o n tra ta  Auxiliar 
Administrativo

Contrata-se auxiliar administrativo 
colaborador do sexo masculino, acima 

de 18 anos, com habilitações A e B. 
Pede-se boa dicção e desenvoltura para 

tratamento com público.

Os interessados deverão entregar 
currículo na sede da entidade até 29 

de janeiro. A Rua Piedade, 161

RUBINHO ESTOFADOS,
conforto e qualidade 
em 1° lugar, reforma de 
estofados em geral. Rua 
Nicola Aielo, 397, Núcleo, 
próximo a caixa d água. 
Fone (14) 3264-7318 (14) 
3264-8163e 9781-7519.

AULAS PARTICULARES
de matemática, ensino 
fundamental, ensino 
médio e concursos. Tratar 
(14) 3263-4586 /  8146
9406 após as 13h.

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

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

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

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

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

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

CORTINAS R.R, cortinas, 
almofadas, 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.

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

TRANSPORTE ESCO
LAR SANHEIRO, leva 
e traz seu filho para as 
escolas com a segu
rança que você precisa; 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental. Tratar (14) 
3263-3539.

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

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

mailto:rio@rogete.com.br
mailto:lp@gmail.com
http://www.naturalionix
mailto:mao@hotmail.com
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EMPORIO DA CER
VEJA - bebidas em 
consignação - plantão 
durante seus eventos -  
bebida gelada em grande 
quantidade. Tratar AV 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, 1145 ou (14) 
3264-1224.

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

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

LIMPEZA DE PELE,
massagem e drenagem 
facial, depilação, massa
gem corporal relaxante 
modeladora, drenagem 
linfática, 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.

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

CORTE DE CABELO,
escova, hidratação e co
loração. Av José Antonio 
Lorenzetti, 16, fone (14)
3264- 3842.

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
M ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
JANEIRO

FEVEREIRO
Dia 02 Dia 06 Dia 09 

Sábado Quarta Sábado

9702-7108 3263-6938 
3264-7919 9794-7639 
Falar com Ar indoouEliza

Castelo
Piscina de Bolinha 

' Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

VENDO BAR NO 
NÚCLEO, ótima clientela 
no centro comercial do 
bairro, R: Luis Batistella, 
317. Tratar (14) 9707-4667 
com Bicão.

CAMA DE MADEIRA
(solteiro), R$ 80,00, 1 
cama tubular, R$ 100,00 
semi-nova. Tratar (14) 
9115-5295/ 9674-5783.

VENDO OU TROCO por
bicicleta uma máquina 
Canon S3 IS Power Shot,
R$ 400,00. Tratar (14) 
9782-3324.

BATERIAS OS MELHO
RES PREÇOS da cidade 
várias marcas e modelos. 
Tratar (14) 3263-6007/ 
9791-2516.

DIVULGUE SUA EMPRE
SA! Planfletagem e moto 
som. Tratar (14) 3263-6007/ 
9791-2516.

VENDO 1 CAIXA com 2
cornetas + 2 twiters + 2 
falantes emborrados 12"
+ 2 falantes seco 10" + 1 
módulo taramps TL 1500,
R$ 1.500,00. Tratar (14) 
9874-9135.

VENDE-SE 1 PAR DE 
RODAS Vaiper, completo. 
Tratar (14) 9624-5851.

VENDE-SE SOM,
iluminação, projetor de 
imagem (Sharpvision) de 
250"PL, cinco fantasias 
estilo cabeção. Tratar (14) 
3263-6673/ 9774-3460 com 
Valdeci.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428
Rua Paraná, s/n - Jd. Alvorada 

Lençóis Paulista - SP

INSTALAÇÃO DE 
PADARIA completa, aceito 
veículo ou moto como parte 
de pagamento. Tratar (14) 
3263-6996 ou R: Tomé de 
Souza, 201.

MOTO ELÉTRICA BAN
DEIRANTES, semi-novo, 
R$150,00. Rua Olga Biral, 
271. Tratar (14) 9628-7511/ 
9119-9810 com Moacir.

1TV DE LED (ST), 40", 1 
geladeira, 1 mesa de vidro 
com 4 lugares, 1 pia inox 
com armário(semi-novo). 
Tratar (14) 9616-8522.

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

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

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

ÓTIMO RESTAURANTE
no centro de Botucatu, pon
to excelente. Faturamento 
garantido, R$ 85 mil. Tratrar 
(14) 9612-8946 com Paulo.

VENDO PLAY STATION
II, com memory card e 
jogos incluídos. Tratar (14) 
9719-6739.

VENDO EXCELENTE loja 
no centro da cidade, por 
motivo de mudança. Tratar 
(14) 9696-2773.

PIANO DIGITAL 
YAMAHA P85 + pedal + 
Bag + fonte por R$ 1900,00. 
Tratar (14) 9710-9723 com 
Pedro.

MICRO SYSTEM GRA
DIENTE e 1 TV Samsung 
20". Tratar (14) 9161-5062.

UMIDHAIR, linha para 
salão, shampoo, condicio
nador, mascaras, creme de 
pentear, progressivas, se
lantes e muito mais. Tratar 
(14) 3261-1036/ 9730-1686/ 
9822-7205.

VESTIDOS A PREÇO DE 
CUSTO, madrinhas R$
60,00, debutantes R$ 90,00, 
noivas R$ 250,00. Tratar 
(14) 3264-7033

VENDO LOJA NO CEN
TRO, Rua Ignacio Anselmo, 
189. Tratar (14) 9838-2665.

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

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

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

VENDO 1 MICRO SYS
TEM 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.

VENDO TITULO CLUBE 
MARIMBONDO. Tratar 
(14) 3264-2770/ 8137-4327

VENDO PAPELARIA E 
ENCADERNADORA no
centro da cidade. Tratar (14) 
8139-8631.

VENDO, 1 JANELA p/
quarto de ferro, R$70,00,
2 cadeiras de escritório,
R$ 60,00. 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 1 CAMA BOX 
CASAL conjugada, 2 boti- 
jão de gás, R$60,00 cada, 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, R$300,00. Tratar 
(14) 9701-1896.

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

VENDO TÍTULO DO 
CLUBE MARIMBONDO,
R$ 2.500,00. Tratar (14) 
3263-6814/ 8110-1112, 
Lourdes ou Larissa.

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

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

Precisa-se dé: 
*  Marceneiro 

^Aprendiz
Interessados entrar em 
contato (14) 9126-5907

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

VENDO MÁQUINA DE 
ALGODÃO DOCE, 1
torno de madeira circular 
de bancada, 1 tico tico de 
bancada, meia esesqua- 
deia, 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 par
tir de R$ 280,00 m̂ . Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

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

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.

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$ 120,00, 2 falantes, R$
50,00, 2 falantes, R$ 70,00, 
2 falantes, R$ 90,00, todos 
os falantes MGA Mover. 
Tratar (14) 3263-3348.

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

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

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

VENDO CONJUNTO de
maçaricos com carbure- 
teira, 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.

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

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

EXCURSÃO PARA PRAIA 
GRANDE -  15, 16, 17 
de fevereiro/ 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.

http://www.regionaltodaraca
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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$150,00, e pen
teadeira antiga com banco, 
R$ 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 estado. Tratar (14) 
3264-7071 e 9782-0578 
com Nilza.

VENDE-SE CELULAR 
SANSUNG Corbg 
desbloqueado, com câmera, 
bluetooh, e-m ail, te la  touch 
completo, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9661-4109.

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

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

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

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

VENDE-SE VARAS DE 
EUCALIPTO, (todos os 
tam anhos e espessuras). 
Tratar (14) 9164-2852 /  
9695-4241.

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

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

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.

ANIVERSÁRIO WG-
Krep suíço pronto. R$1,50 
a unidade, vários sabores. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
9791-4488.

SÃO PAULO -  Compras, 
07 /02 -  22 /02 , saída as 
22h, R$65,00. Tratar (14) 
9698-3635 v ivo / 8179-0797 
tim .

THERMAS DOS LARAN
JAIS, 10 /03, estudante 
R$85,00, normal R$110,00, 
em 2x. Criança até 6 anos 
não pagam. Tratar (14) 
9746-2701/ 3264-4251.

EXCURSÃO PARA 
APARECIDA DO NORTE,
23/02. Tratar (14) 9714
6342 com Cleide

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.

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO, 30 /01 /13  quarta -  
02/02 sábado/ 06/02 quarta 
-  09/01 sábado/ 13/02 
quarta -  16/02 sábado/ 
20/02 quarta -  23 /02 sá- 
bado/ 27/02 quarta. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza(14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

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

m
fUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACNOQUE 

MARTELINMÕ T>E m o

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

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

CASA BEM LOCALIZ. c/
ótimo acabam. no M. Azul.
São 106m^ em boa planta, 3 
dorms, w c 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 / 140m^, 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.

JD. PRINCIPE, construção de 
121,91m^ e terreno de 200m^, 
R$ 150 mil. Parella Imóveis -  
(14) 9615-2506.

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

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

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

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

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

BARRA BONITA, casa com 1 
quarto, sala, cozinha, banhei
ro. Terreno de 191 m^ e 43m^ 
de área construída. Tratar (14) 
9673-8448 com Antonio.

VILA MAMEDINA, constru
ção de 107,50m^ e terreno de 
251,39m2, R$ 175 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

MONTE AZUL, casa com 03 
dorms., sala, cozinha, banheiro 
social e garagem, R$ 130 mil 
(14) 9622-7600 /  14-9810
2044.

JD. NAÇÕES, casa com 2 
dorm., sala, cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia. Tratar 
(14) 9678-2739.

Ubirama, próximo a lotérica, 
construção de 117,24m^ e 
terreno de 275 m^, R$300 
mil. Parella Imóveis -  (14) 
9615-2506.

JD ITAMARATY, construção 
de 281,32m^ e terreno de 
396,50m^, R$ 400 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

JD. VILLAGE, construção de 
175,68m^ e terreno de 253m^, 
R$ 350 mil. Parella Imóveis -  
(14) 9615-2506.

JD. VILLAGE, construção 
de 167,10m^ e terreno de 
257,60m2, R$ 300 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

CENTRO, próximo ao cartório, 
construção de 197,05m^ e 
terreno de 255,48 m ,̂ R$ 270 
mil. Parella Imóveis -  (14) 
9615-2506.

CECAP, construção de 
96,84m^ e terreno de 200m^, 
R$ 120 mil. Parella Imóveis -  
(14) 9615-2506.

CECAP, esquina de avenida, 
construção de 151,17m^ e 
terreno de 247,50m^, R$ 350 
mil. Parella Imóveis -  (14) 
9615-2506.

RONDON, construção 
de 101,51m^ e terreno de 
128,33m^, R$ 65 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

RONDON, construção de 
141,80m^ e terreno de 253m^, 
R$ 130 mil. Parella Imóveis -  
(14) 9615-2506.

RONDON, construção 
de 157,33m^ e terreno de 
250,37m2, R$ 170 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

MARIA LUIZA III, próximo 
ao Jd Europa, casa em cons
trução. Construção de 120m^ e 
terreno de 220m^, R$ 100 mil. 
+ 64 parcelas de R$ 420,00 
(a transferir ou quitar) Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

JD. MONTE AZUL (casa 
em construção), construção 
de 191,33m^ e terreno de 
236,22m^, R$ 140 mil. Parella 
Imóveis -  (14) 9615-2506.

JD. ITAMARATY, ótimo 
imóvel de esquina, de frente 
para o lago, terreno de 476 
m^, área construída de 158 m  ̂
com salão para festa, 3 WC, 
cozinha, quarto e quiosque. 
Tratar (14) 9689-7595.

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

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.

CREDENCIAMENTO EM  VARIAS ASSE6URAD0RAS

FR. 6UAIANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL -  LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3264-7S 92
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AINDA HA VAGAS
Os cursos gratuitos oferecidos pelo SENAI, em parceria com 
o Centro do Empreendedor, começam dia 28. Há vagas. 
Entre os cursos estão auxiliar administrativo, de almoxarife, 
de produção, torneiro mecânico, eletricista, mecânico de 
automóvel e desenho técnico. Informações no CE.
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Escola de Negócios incentiva novos empreendedores
Alunos aproveitam o 
conhecimento teórico 
e prático para abrir 
a própria empresa; 
prédio passa por 
reforma para aumentar 
lista de opções

Priscila Pegatin_________________

Foi com os conhecimentos adquiridos 
no curso de panificação e confeitaria 
da Escola de Negócios do Centro do 

Em preendedor de Lençóis Paulista que 
José Edno Severino e Maria de Lourdes 
Ferreira Lopes resolveram abrir uma 
padaria em Borebi. “Já tinha em m en
te abrir o próprio em preendim ento, mas 
não tinha conhecimento. Através das au
las aprendi na prática e na teoria como 
fazer", diz Severino. Eles abriram  a pa
daria em dezembro de 2012.

O casal faz desde o pão francês até 
a parte de confeitaria, com doces, bolos 
e tortas. “Ajudou bastante, foi um curso 
muito bom. Começamos em junho e va
mos term inar em março deste ano, mas 
já tenho bom resultado, já está ajudando

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

INVESTIMENTO -  Alunos da Escola de Negócios investem em conhecimento; 
aulas ensinam a fazer o produto e administrar uma pequena empresa

no orçamento", diz.
Assim como Severino e M aria de 

Lourdes, muitos outros alunos podem 
com eçar a investir em em preendim en
tos próprios com as aulas na Escola de

Negócios, segundo A ltair Aparecido 
Toniolo, diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda.

“A Escola é uma iniciativa da Diretoria 
para criar oportunidades para que as pes

soas que participam dos cursos recebam 
conhecimentos técnicos e aulas de empre- 
endedorismo", explica o diretor.

Entre as noções para administrar o pró
prio negócio, os alunos aprendem sobre 
custos, fluxo de caixa, orçamento, planeja
mento e marketing.

Hoje são oferecidos - além da panifi- 
cação e confeitaria -, oficina de artesana
to, confecção e costura de moda íntima. 
“São 300 alunos que frequentam a turm a 
em diversos períodos, como manhã, ta r
de, noite ou aos sábados". A duração do 
curso varia bastante. Alguns duram  até 
quatro meses.

A Escola, que começou no ano passado, 
já passa por reformas e ampliação. “Esta
mos expandindo, criando mais salas de au
las, tudo para oferecer um local adequado". 
Para as próximas turmas podem ser realiza
das oficinas de compotas e pizzaiolo.

“Para os cursos já existentes, as aulas 
já começaram, mas quem quer participar 
deve vir até o Centro do Empreendedor, 
fazer um pré-cadastro que depois a gente 
faz um contato", diz Rocinha, sobre os cur
sos de panificação e confeitaria, confecção 
industrial, confecção moda íntima e artesa
nato. “É uma oportunidade para arrumar 
um emprego como funcionário ou até mes
mo montar um pequeno negócio", finaliza.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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F O T O DIVULGAÇÃO

C O M P O S I Ç Ã O
O percentual de etanol na gasolina passará de 2 0 %  para 
2 5 % , possivelmente no mês de abril, disse a diretora-geral da 
ANP, Magda Chambriard. O aumento deverá acontecer após 
o início da safra da cana-de-açúcar, que ocorre em março. 
Assim, as usinas terão oferta de etanol a partir de abril.

i o w a yS o m  e .  A c e s s ó r i o s

*Aparelhos MP3 
*Acessórios 
Promoção DVD

Por apenas R$... Venho conferir!

R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264 -331 6
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Detran pode ser obrigado a hab ilitar deficientes
Projeto ainda tem que ser 
analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e, 
depois, pode seguir direto 
para o Senado

F T  DIVULGAÇÃO

Da Redação

O s Detrans de todos os Estados e o 
do Distrito Federal podem ser obri
gados a oferecer, de graça, aulas 

práticas de direção para pessoas com de
ficiência que queiram aprender a conduzir 
triciclos e quadriciclos especiais. A Comis
são de Viação e Transportes de Câmara 
aprovou projeto (3709/12) que regulamenta 
a circulação desses veículos e a formação 
dos condutores.

Pessoas com deficiência que buscam 
uma forma mais rápida de se locomover 
nas vias públicas podem utilizar quadri- 
ciclos e triciclos como uma alternativa ao 
carro e ao transporte coletivo. Mas apenas 
o Detran do Mato Grosso do Sul tem um 
centro de formação de condutores voltado 
para essa parcela da população. Em outros 
estados, as pessoas com deficiência pre
cisam recorrer a centros privados de for
mação de condutores, que, na maior parte

DIREITOS -  Se aprovado, projeto torna mais acessível a habilitação para deficientes

das vezes, cobram preços muito altos pelas 
aulas práticas.

Para tornar mais acessível a habilitação 
de condutores dos triciclos e quadriciclos 
especiais, o deputado Junji Abe, do PSD 
de São Paulo, apresentou o projeto. "Em se 
tratando de poucas pessoas portadoras [de 
deficiência] para poderem utilizar instru

mentos de mobilidade, fica inviável para 
que essas pessoas possam se submeter a 
esses cursos. Daí a razão de nós estarmos 
dando uma possiblidade, através dos esta
dos e do Distrito Federal, possam deflagrar 
gratuitamente cursos para que essas pes
soas se habilitem e possam ter esses dois 
instrumentos a mais como inclusão para a

mobilidade urbana".
De acordo com o projeto de Junji 

Abe, os m otoristas de triciclos e quadri- 
ciclos especiais vão portar carteira de 
habilitação do tipo A, que já é exigida 
dos motociclistas. Além disso, deverão 
usar capacete e d irigir pela direita da 
pista de rolamento. A proposta tam bém  
obriga esses condutores a seguirem  as 
regras gerais de circulação previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

O chefe de Divisão e Supervisão dos 
Centros de Formação de Condutores do 
Detran do Mato Grosso do Sul, Sérgio da 
Veiga, destaca que assumir o compromisso 
com a acessibilidade depende da vontade 
política dos órgãos de trânsito. Ele expli
ca como são ministradas as aulas práticas 
para as pessoas com deficiência que que
rem aprender a conduzir triciclos e qua- 
driciclos especiais. "Nós atendemos o es
tado inteiro. Nós vamos até a cidade, para 
ele não ter que vir até a capital. Digamos, 
se, porventura, tiver uma pessoa de fora e 
comprovação de endereço na capital, ela 
vai ser atendida também".

O projeto ainda tem  que ser anali
sado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Depois, pode seguir direto para 
o Senado, sem ter que passar pelo P le
nário da Câmara.

Distribuidor Oficial

P A R A  
V W G O L  
(até G5)

ítR iDceswne ftrestone

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA
Para renovar o ambiente sem precisar de 
uma reforma geral, instale um painel de 
madeira na parede. A sala pode, em poucos 
minutos, se tornar um ambiente pronto e 
com um ar mais contemporâneo.

ro comum -  Temperado  
Jateado -  Espelhos 
Box para banheiro

3 2 6 4  6 4 1 9
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Evite insetos em casa
Telas em janelas, aplicação de repelentes e uso de iscas 
venenosas são maneiras de afastar essas pragas de verão

Da R edação

Não tem jeito. No verão, baratas, pemi- 
longos e formigas invadem todos os can
tos da casa. O fenômeno acontece devi

do ao calor, que facilita o desenvolvimento dos 
insetos, cuja temperatura preferida é de 25°C 
a 35°C, pois encontram mais água e alimento 
no ambiente. Para diminuir essa presença incô
moda, o ideal é preparar a casa com telas, apli
cação de inseticidas e, principalmente, manter 
a limpeza dos ambientes. Migalhas de alimen
tos pelo chão, panelas abertas com comida e 
lixo acumulado são atitudes que permitem a 
proliferação de baratas, formigas e moscas.

BARATA
No Brasil, as espécies de baratas domés

ticas geralmente são as marrons ou amarelas. 
Elas ficam em depósito de alimentos, bancadas 
de pia e frestas na alvenaria. A barata maior, 
voadora, escura, busca comida ã noite. Gosta

FOTO: DIVULGAÇÃO

de criadouros úmidos e quentes, além de cai
xas d'água, canos de esgotos, jardins e cister
nas. O combate a essas criaturas, de maneira 
geral, é feito com a retirada de caixas de pape
lão, que servem de abrigo, e o fechamento de 
portas e janelas no final da tarde. Outra saída 
é usar iscas, como as de gel, no caminho das 
baratas, fazendo o veneno chegar até o ninho. 
Aplicar inseticida também ajuda, mas a medi
da é eficaz somente para a espécie doméstica.

MOSQUITOS E PERNILONGOS
Afastar os mosquitos e pernilongos de 

dentro de casa é outra tarefa complicada, pois 
um extermínio realmente eficaz é aquele que 
destrói o criadouro. A tática para afastá-los, 
ainda que temporariamente, é usar repelentes 
elétricos, aerosóis ou de citronela e renovar a 
aplicação do produto a cada duas horas. O efei
to será paliativo porque a substância interferirá 
somente no odor exalado pela pele, mas não 
matará os insetos voadores. Recorrer ao uso

de telas em portas e janelas, na perspectiva de 
criar uma barreira física e ligar o ar condicio
nado são outras possibilidades de repeli-los.

FORMIGAS
Quem sofre com a infestação de formigas 

deve ter consciência de que o mal será resolvi
do apenas com a destruição do ninho. Receitas 
caseiras como deixar cravo-da-índia nas proxi
midades do formigueiro amenizam a situação,

PREVEN
Instalar telas nas 

portas e janelas evita a 
entrada de pernilongos 

no verão; combater 
insetos evita doenças

mas não a resolvem.
O uso de inseticidas, por outro lado, é 

eficaz e permite espalhar na colônia o veneno 
instalado nos insetos contaminados. O produto 
deve ser aplicado em móveis, eletrodomésticos 
e nos cantos dos cômodos. Combater formigas 
caseiras, baratas e moscas é importante porque 
tais pragas são vetores mecânicos de doenças. 
Elas carregam patógenos e contaminam ali
mentos e utensílios pelos quais transitam.

TOLEDO
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 VALORES CONOUlSTADOS GARANTEM TOTAL 
EXCELÊNCIA E PROPORCIONAM PARA NOSSOS CLIENTES O 

QUE HÁ DE MELHOR NO SEGMENTO 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  M e lh o r  L u g ar p a ra  
E n c o n tra r  seu Im ó v e l

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 . U BIRAM A
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  d e  J a n e iro , 3 5 4  -
C e n tro  "

CEN TR O
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  V ILLA G E
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
im o  ve i s

PM/VTAS PARA CO/VSTRUÇAO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (14) 9S 44-S 164  
8117-8164

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.

MARIA LUIZA I, casa com 5 
cômodos + comércio na frente, 
R: José Rafaeli, 357. Tratar 
(14) 9707-4667 com Bicão.

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.

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

PQ.RES.RONDON: casa 
com 3 dormitórios/sala/copa/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
edícula c/churrasqueira/1 
banheiro/1 quarto/garagem 
coberta para 2 carros/ 
R$-280.000,00-T0LED0 IMO- 
VEIS-3263-0187

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

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.

CENTRO, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e entrada p / carro 
- R$ 120.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA II, 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p / carro. - 
R$ 165.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. CRUZEIRO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, despensa e 
garagem p / 02 carros. Fundos 
Sobrado c /  01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. - R$
190.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. CRUZEIRO, Sala comer
cial, 02 dormitórios, sala, cozi
nha, 02 banheiros, despensa e 
garagem p / 02 carros. Fundos 
c / 01 dormitório, lavanderia, 
churrasqueira c /  piscina. - R$
180.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c / 01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, sala 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro. - R$
140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. SÃO JOÃO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
clouset, banheiro social, 02 
salas, copa, cozinha, área de 
serviço, banheiro, despensa e 
garagem p / 02 carros. Edícula 
c / churrasqueira, piscina e 
quiosque. - R$ 400.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha c /  armário, 
banheiro social, área de ser
viço c / banheiro, e garagem 
p / 02 carros. - R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço, garagem. - R$
130.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

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

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

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

V. CAPOANI - Garagem p/ 2 
carros, 3 dorms ( 1 suite), sala tv, 
sala jantar, cozinha, bho social, 
lavanderia. Edícula c / 1 dorms, 
bho, churrasq - R$270 mil - 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA NO JARDIM MARIA 
LUÍZA 2- ótimo acabamento 
c / 3 quartos sendo 1 suíte, 
closet, jardim de inverno, 
armários embutidos nos 
banheiros e cozinha, blindex, 
sala, copa, rancho com chur
rasqueira, despensa, e gesso 
nos cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Trat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM BELA 
VISTA - Boa localização com 
2 quartos, sala, cozinha, 2 
banheiros, rancho, garagem 
para vários veículos e jardim. 
R$ 170.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0081 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM MONTE 
AZUL- em boa localização 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e blin- 
dex, rancho com churrasqueira 
e banheiro, garagem para dois 
carros c / portão basculante, 
pintura nova e jardim de 
inverno. R$ 185.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0077 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO 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 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

CASA NO JARDIM JOÃO 
PACCOLA- em bom estado 
de conservação c /  01 quarto, 
sala, cozinha, banheiro e 
lavanderia, garagem para
02 carros, boa localização e 
pintura nova; R$ 140.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0064 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NOVA NO JARDIM 
SANTA TEREZINHA -com
3 quartos, sala, cozinha, la
vanderia, 2 banheiros, rancho 
com churrasqueira, forno
p / pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, garagem 
p / 2 carros, portão basculante, 
cerca, armário embutido no 
rancho, lindo jardim na frente. 
$ 240.000,00(não aceita finan
ciamento) Cód.0062 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM MARIA 
LUIZA 2 - com 170,00 m2 
de área construída e terreno 
de 200,00 m2, c / 2 suítes,
1 quarto c / banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, churras
queira, garagem p / 2 carros 
e imóvel na frente possui 01 
quarto, banheiro e cozinha que 
está alugado; R$ 150.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0057 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

EXCELENTE SOBRADO
no Jardim Itamaraty - com 
fino acabamento, 3 quartos 
sendo 1 suíte c / banheira de 
hidro, 2 salas, 2 banheiros, 
blindex, assoalho, ventilador 
de teto, mármore italiano na 
sala, esquadrilhas e portas 
basculantes de madeira, pis
cina, rancho c / churrasqueira, 
amplo jardim, cerca, interfone 
e armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE SALÚSTIO - com 2
quartos; 1 banheiro; 1 sala, 
pisos de Cerâmica; com Fit- 
ness; 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 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

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

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.

ILHA COMPRIDA, apto do 
Brosco, troco por casa ou 
terreno em Lençóis. Tratar (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.

CENTRO, excelente residên
cia com 03 dormitórios sendo 
1 suíte com armário embutido/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
sala de TV/escritório/ cozinha/ 
banheiro/piscina/edícula com 
churrasqueira/ampla área de 
lazer/lavanderia/banheiro e 1 
sala/garagem coberta para 4 
carros ou mais-R$-800.000,00 
- TOLEDO IMÓVEIS - 3263
0187

JARDIM PRINCIPE: casa 
com 2 dormitórios/sala/ 
cozinha/ 2 banheiros/lavan- 
deria/garagem coberta para 2 
carros/ com fino acabamento/ 
CASA NOVA-R$-220.000,00- 
-TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA II - CASA 
NOVA com piso laminado de 
madeira/3 dormitórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JACARAN-
DÁ - 4° andar/ 2 dormitórios 
sendo 1 c/armário embutido/ 
cozinha planejada/banheiro 
com box blindex e armário 
embutido/lavanderia/sala 
2 ambientes trabalhada em 
gesso/1 vaga de garagem 
coberta - TOLEDO IMÓVEIS - 
3263-0187

CENTRO -casa proximo a 
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/ 
sala de jantar/sala de TV/ 
escritório/lavabo/cozinha/la- 
vanderia/garagem p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com 
churrasqueira/despensa/ 
sala/banheiro/ laje e piso 
frio/terreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

NÚCLEO, casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, com 
edícula, garagem coberta p/
1 carro. R$105 mil. n/aceito 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM)

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)

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.

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.
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Classificados

Negocias Imobiliários
ASSESSORIA JURÍDICA

:: R ESIDÊNCIAS:
P ró x im o  ao  c e n tro  - R $130 .000 ,00 , 1 Q, S, C, W C  e 
lavanderia.
N úc leo : R $75 .000 ,00 ,3 quartos, sala, cozinha e banheiro. 
R o nd o n : R$380.000,00 na avenida, 4  Q, S, copa, cozinha, 
W C ,área de sen/iço e garagem  p / 2 carros.
P rínc ipe : R $270.000,00,3 quartos, S, copa, cozinha, W C  e 
garagem  p / 2 camos.
C a ch oe ir inh a : R$ 170 .000 ,00 ,3  Q  sendo 1 suíte, 2 salas, C, 
W C , e edícula no fundo.
J d . C a ju : 70.000 ,00 , 2 Q, S, C , W C  e a um en to  de co n s tru 
ção  não acabado .
J d . U b ira m a : R $150 .000 ,00 , 2 Q , S, C, W C , garagem  
para 2 ca rro s  e á rea de  serviço .
M a ria  L u iz a  I - R$ 85 m il + p arce las  do  te rreno , casa  
cons tru ída  a té  a la je , rebocada  com  m uro  de  3 m^, com  2 
qua rtos  sa la , coz inha  e banhe iro .
A ç a í: R $120 .000 ,00 , de e squ ina , com  2 Q, S, C e W C . 
Itam ara ty : R$ 300.000,00, 3 quartos, 1 suite, sala, cozinha (c/ 
arm ário em butido), W C  e garagem  p/2 carros.
F u n do : quarto, sala, cozinha e banheiro
C asa  Ja rd im  M o nte  A z u l - 3 quartos, sala, cozinha,
garagem  R$ 180 mil
Terreno  M aria  L u iza  de esquina, m urado R$ 70 mil 
:: TERRENO S:
P ró x im o  a M arecha l R o nd o n : R$500.000,00 Á rea  de 
4.708,28 m"' com  m etade cercada.
G ra jaú : 50.000,00 
B au ru /P ira tin in g a : área de lOOOm^
L o te s  Jd . G ra jaú : entrada + parcelas, R$ 50.000,00 
Á g u a  da  P re g u iç a  - R$ 110 mil, área de 2.500 m^, casa cl 2 
dorm; sala, cozinha, wc, varanda e churrasqueira.
:: C H Á C A R A S :
S ão  Ju d a s : R$ 150 .000 ,00 .5.000m 7 esquina, sótem eno. 
P ró x im o  a us in a : 5900m^ com casa de  2 Q, S, C  e W C.
S ão  Ju d a s : 3.200m^ de alto padrão, com casa, pise e área 
de lazer.
V irg ílio  R ocha: R$110.000,00, área de 5000 m '̂
V irg ílio  R ocha: R$200.000,00, casa de llO m ^  e pomar.
C o rv o  B ra n co : R $150.000,00, Som ente área.

R u a  C e l. J o a q u im  A n s e lm o  M a rt in s , 751 
F o n e : 3 2 6 4 -7 2 6 0  - L e n ç ó is  P a u lis ta

JD. CAJU I , casa com 2 
quartos, sala, cozinha, gara
gem para 2 carros. Tratar (14) 
9616-6451/ 3264-6809.

TENHO VÁRIOS IMÓVEIS
centrais com ótimo preços, e 
aceito propostas, boa localiza
ção, na rua 25 de janeiro, av, 
padre salustio, 15 de novem
bro, 9 de julho e 28 de abril. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVES.COM).

CECAP, vendo ou troco, por 
casa do mesmo valor, no 
melhor ponto do bairro, Av. 
Procópio Ferreira, 449. Aceito 
financiamento, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 3263-2327.

JARDIM MARIA LUIZA
I, edicula toda murada com 
muro alto, piso frio, com laje, 
bem localizada,portão fechado 
de elevação. R$ 88 mil mais 
parcelas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VES.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. 
PEDRAOIMOVES.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 AMÉRICA, 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).

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

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).

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).

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 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.

JD ITAPUÃ, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 W c e garagem 
p/ 3 carros, R$ 200 mil ). Tratar 
Vila Negócios 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.

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, 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.

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.

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, 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.

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.

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.

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.

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.

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

O P O R T U N ID A D E S
IN C R ÍV EIS !!

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

Sobrado JD Itamaraty c/02 terrenos, 4 dorms(1 suíte 
c/closet, banheira e armários), S/E,S/TV,S/J, Cozinha 
c/armários, Adega, Piscina aquecida, maravilhoso 
jardim, garagem p/4 carros, casa c/430,00m2 R$ 860míl 
Ref. Site 29.

Casa JD Itamaraty, 03dorms(1 suíte c/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor 
solar, piso porcelanato.
R$ 400mil. Ref.Site15.

Ótimo Terreno Jd. Europa 211,61 de esq. R$ 64mil

Casa Centro, 03 dorms (1 suite c/ armario), 03 salas, 
lavanderia, copa, cozinha, escritório, wc social, área 
gourmet, piscina. Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 
450mil.

Casa NOVA JD Víllage, 03 dorms(1 suíte), sala grande, 
wc social, cozinha, lavanderia, lazer c/ churrasqueira, 
garagem p/ 02 carros. R$ 350mil.

Sobrado JD Itamaraty, 320m2, 03 dorms(1 suíte), sala 
grande de TV, escritório, cozinha planejada, piscina. R$ 
600mil. Ref. Site 14.

Casa JD. Itamaraty. Garagem 2 carros cobertos, sala 
tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, área de 
lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$ 
380mil. Ref. Site 15.

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

Habita re
CRECI 76074 I MÓVEIS

habitarelp.com.br
R u a  G e r a ld o  P e r e ira  d e  B a r r o s ,  1 2 0 9  

(1 4 )3 2 6 4  4151 | (1 4 )9 8 6 0  1407

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.

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.

VENDE-SE CASA JD 
ITAMARATY, 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.

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

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

EDICULA JD. ITAMARATY
(Parte Alta), c/ 02 dormsI(1 
suíte), sala de tv,copa/ cozinha 
R$ 280.000,00 c / 130,00m2 
de constr. SIG IMÓVEIS(CRECI 
115691)3264-5624/9695- 
8789.

EDIFICIO ALPHA (todo 
reformado), 03 dorms(1 suíte), 
sala 02 ambientes, dorm de 
empregada, R$ 420.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

A IMOBILIÁRIA SIG IMÓ
VEIS COMUNICA A  TODOS 
QUE ESTÁ ADMINISTRANDO 
ALUGUEIS, E NESSE MO
MENTO 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)

EDÍCULA (DESOCUPADA)
no Monte Azul, sendo 02 
dorms, sala TV, cozinha c/ 
armários, lavanderia, ga
ragem 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.

http://WWW.PEDRAOIMO-VES.COM
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Classificados

EDICULA JD JOÃO 
PACCOLA, 01
dormitório, sala grande 
TV, cozinha, copa, lavan
deria, 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, churrasquei
ra, lago, lindo pai
sagismo, linda residência 
c/445,00m2 de construção, 
terreno de 1.080,00m2 
R$ 860.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CREa115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD CAJU I, casa c /  2 
quartos, sala, cozinha, 
garagem  coberta p /  2 
carros e edícu la nos 
fundos, R$170 m il. 
T ratar (14)9871-1678.

NOVA JD UBIRAMA,
casa 03 d o rm itó rio , 
sala TV, sala jan ta r, 
cozinha, lavanderia , 
lavabo, churrasque ira, 
despensa, Garagem 
coberta p /02  carros 
R$ 300.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRE-
□  1 15691) 3264- 
5624/9695-8789.

CENTRO (p róxim o ao 
clube M arim bondo), 
sobrado 03 do rm itó - 
rios( 1 su íte  ), sala 
estar, sala jantar, 
cozinha c /a rm ários , 
p isc ina, churrasque ira 
R$ 700.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRE-
□  1 15691) 3264- 
5624/9695-8789.

3263-0021
Casa no jardim M onte 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 G ra jaú - 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 Lo co m b r_____________________

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

www.im obiliaria21Lp.com .br

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(CRECm 591) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, casa 
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
planejada todeschini, 
lazer c /  churrasqueira e 
piscina, piso porcelana- 
to, garagem vários car
ros R$ 420.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

O®
3269-3311

CHACARA SÃO 
JUDAS, 5 mil m^, 
esquina, murada, casa 
com pomar, piscina 
e campo, R$ 380 mil. 
Tratar (14) 9756-2647

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. 
V itag liano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724- 
/  vitagliano.com .br 
ref:00229

sítio  com  2,7 
ALQU., possui: 2 nas
centes de água, lagoa,
2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa 
e amplo salão festas. A 
12 km da cidade. Exc. 
Propriedade! V itagliano 
/  C82568 -  14-9724
8803 /  3263-3163 
-  v itagliano.com .br /  
ref. 0005

MACATUBA c/03 
alqueires, casa sede, 
casa caseiro, 02 
barracão, lagoa c / 
peixe, cachoeira, pasto 
R$ 450.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
8129-1832.

TERRAS LENÇÓIS 
PTA. c /  cana, 20,80 al
queires c/85%  de apro
ve itam ento da área, rio 
no fundo da proprie
dade R$ 45.000,00 
o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

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 ...

I S a n t a n g c l o  (14) 3 2 6 3 -7 0 9 4
r m ó v e i s ” ™ ""™VENDA-ASSESSO RIA-AVALIAÇÃO

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
Jardim Villaae

03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 
cozinha , lavanderia , churrasqueira  e 

garagem  p / 02 carros. R$ 350 .000,00

Jardim América
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, área  de 
serviço c / churrasqueira , va randa, garagem  

p / 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurooa
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, c loset, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de bate 
papo, lavanderia , despensa, área de lazer e 

qaraqem  p / 02  carros. R $  410 .000.00

Jardim Itamaratv
S obrado  d 03 dorm itórios, sendo  01 suíte, 

sala, escritó rio , copa, cozinha , lavabo, 
lavanderia  e  garagem . R$ 400 .000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itórios, sala, copa, cozinha , W C, 

lavanderia , garagem . Edícu la  c / 01 
dorm itó rio , sa la , cozinha , banheiro, 

qaraqem . R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional LuizZillo
03 dorm itórios, sala, cozinha, 02 W C , 

lavanderia , despensa , garagem . 
R$ 120 .000,00

Centro
03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 

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

R$ 280 .000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, sala, copa, 

cozinha, W C, á rea de serviço , garagem , 
edícu la  d churrasqueira , W C.

R$ 280 .000 ,00
Núcleo Habitacional LuizZillo

03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, á rea de 
serviço, garagem . Fundos c /0 1  dorm itório, 

sa la , cozinha , lavanderia , W C .
R$ 125.000,00

Jardim Itamaratv
S obrado  d 03 dorm itórios, sendo  01 suíte, 
02 sa las, copa, cozinha , lavabo, W C , área 

de serviço, á rea de lazer d piscina, 
qaraqem . R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , despensa, 02 

W C, á rea de se rv iço  c / churrasqueira  e 
garagem . R$ 190.000,00

Jardim ItaDuã
01 dorm itório, W C , á rea  coberta d 
churrasqueira , quiosque  e  piscina. 

R$ 150 .000,00

Vila Paccola
03 dorm itórios, sala, copa, cozinha, W C, 

garagem , no fundo  c / lavanderia , despensa, 
W C. R $ 1 5 0 .0 0 0 ,0 0

Núcleo Habitacional LuizZillo
03 dorm itó rios , sala, cozinha , W C, 

lavanderia  e  garagem . Fundos d 01 
dorm itó rio, cozinha , W C  e despensa. 

R$ 105 .000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, á rea de 

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

Terrenos
Jardim  G ra jaú, Ja rd im  João  P acco la , V ila 

Anton ie ta , Ja rd im  M onte A zu l, Ja rd im  
M orum bi.

Av. 9 de  Julho, 9 4 4  -  C entro  - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3 2 6 3 -7 09 4  / 9 7 9 5 -0 72 2

SITIO EM MACA- 
TUBA, 03 alqueires 
c / 02 de cana,
1.000pés de eucalipito, 
casa grande, rio na 
divisa, 100mts do as
fa lto  R$ 350.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

SITIO EM MACATU-
BA, c/01 Alqueire de 
terra, c / casa c / 3 dor- 
ms, cozinha, sala jantar, 
sala TV, 02 banheiros e 
varanda, outra casa c / 2 
dorms, cozinha, sala TV, 
galpão c/300m2 banhei
ro, despensa e churras
queira, tanque c/peixes, 
pomar formado, pasto, 
chiqueiro p/criação ca
prinos e suínos, viveiro 
p/passarinhos, área p/ 
secagem de grãos, horta 
constituída e formada,
R$ 450.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
8129-1832.

CHÁCARA NO BAIR
RO CORVO BRAN
CO- com 6000,00 m2 
piscina, pomar, estufa e 
rancho com churras
queira (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

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

chácara no são
JUDAS - área verde, 
jardim de inverno com 
lagoa e peixes orna
mentais, 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 molha
do, alto padrão. Ótima 
oportunidade! (aceita 
financiamento) trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

CHÁCARA DAS FLO
RES: Bairro do Sossego, 
com 5.990,00 m2 de 
área, com 2 casas, 
piscina, pomar - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

ALFREDO GUEDES,
chácara com 2 quartos, 
cozinha espaçosa toda 
revestida, sala ampla, 
wc social c /  12 m2, piso 
frio  de boa qualidade, 
laje, portas e janelas 
de excelente qualidade, 
lavanderia coberta, por
tão de elevação, área 
total de 1857 m2 com 
126 m2 de construção. 
R$ 125 mil. Tratar (14) 
9714-4352, (WWW.PE- 
DRAOIMOVEIS.COM).

CHÁCARA PRÓXIMO
a usina barra grande,
1 bela edícula com va
randa, 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.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

Nós damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R: G u a ia n a z e s ,  1 1 5 9  
Jd. Monte Azul 

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

(Reíojaria _ , 
^ a r t i n i

Vendas, Consertos e 
Baterias para Relógios 

em geral, com a 
Melhor qualidade de 

bons Serviços.

Fones: 9715-1551 
9734-1529

‘Rm: CeC Joaquim ÇaBrieC 
126 - Centro 

Lençóis Rauíista - SR

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.santangeli
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://WWW.PE-DRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PE-DRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM


Classificados

CHÁCARA A 800 METROS
do asfalto e da cidade 
de Macatuba referência 
bairro tanquinho com 5 
mil metros (imperdível). 
Tratar (14) 9632-1264 
com proprietário.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO- com
6000,00 m2 piscina, po
mar, 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. 
imobiliaria21Lp.com.br

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

RONDON, casa nos 
fundos, com fiador. Tratar 
(14) 3263-6641.

JD. CRUZEIRO, salão 
comercial com 70 m ,̂ 
quadrado, duas portas 
de vidro com grade de 
ferro. Tratar (143263- 
3670/ 9760-6019 ou R: 
Amapa, 17.

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

ALUGO CASA com
14 cômodos, para 
residência ou comércio,
R: Piedade, 512. Tratar 
(14) 9772-7315.

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

Casa JD Itamaraty, 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. Casa Maria 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 Centro, 04 dor- 
m s(l suíte), várias salas, 
salão de festas c /  piscina, 
sauna, churrasqueira R$
800.000,00.

Apartamento 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. Apartam ento Residen- 

ciai Ipê, 2° Andar, , 02 
dormitórios, sala, cozinha 
planejada R$ 140.000,00.

Sobrado no PQ_ Antár
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.

Apartam ento Edifício  
San Rem o, 03 d o rm s(l 
suíte), escritório, sala 02 
ambientes R$ 350.000,00.

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

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. 
Tratar (14) 3263-4467 e 
9702-5659.

ALUGO SALA NO EDI
FÍCIO LUIZ PACCOLA,
3° andar. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

MARIA LUIZA IV
(próximo ao Senai) bar
racão c / 150m2, portão 
grande, pé direito alto, 
terreno plano, cobertura 
de estrutura metálica, 
localização estratégica. 
Tratar (14) 8154-1999.

CARNAVAL, chácara 
próximo a cidade. Tratar 
(14) 9772-7315.

GUARUJÁ, kitnete 
ou apartamento, praia 
Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA 
BARBARA, alugo casa 
com piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO 
EVENTOS, am biente 
c lim atizado, es tacio 
namento interno, play 
ground e berçário, 
salão amplo com 
capacidade para até 
750 pessoas, form ato 
Buffet. Consulte nosso 
site. W W W . Aeroen- 
ventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776- 
55 61 / 9717-7988.

SÍTIO COM CASA 
GRANDE e pomar, 
próximo a Usina Barra 
Grande, acesso c / as
fa lto , R$ 600,00. Tratar 
(14) 9178-9851.

PRAIA GRANDE,
apartam ento no 
"b o q u e irã o " a 50 
m etros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

EXCELENTE APAR
TAMENTO em Bauru,
2 dorm itó rios, próximo 
a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e 
(14) 9716-7764.

CHÁCARA PARA 
FESTAS, an iversários, 
eventos, etc. A trás da 
estru te l, barraca com 
piscina, casa e área de 
lazer. Tratar (14) 9181- 
01 64 / 3263-2779.

JD. ITAPUÃ, barraca 
para festas em geral, 
com piscina grande, 
casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quios
que, R: Olga Biral, 311. 
Tratar (14) 9757-4898 e 
3264-2505.

CHÁCARA PARA 
FESTAS em geral, 
semana e finais de se
mana inclusive carnaval. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

EDÍCULA PARA 
FESTAS em geral.
Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE,
frente ao mar, com 
3 dorm itórios (novo). 
Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGE
NHO com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, form atu
ras, confraternizações 
em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA EM 
ALFREDO GUEDES, 3
quartos, piscina, para 
finais semana, aniver
sários, festas em geral. 
Tratar (14) 3264-5381 ou 
9704-3307.

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

3269-3311

COMPRO TERRENO 
NO MARIA LUIZA IV ou
Sta Terezinha que aceite 
um Corsa, ano 2010 no 
negócio. Tratar (14) 9710
6601 e (14) 9179-4462.

LOTE COM 200 M̂ ,
terreno fica em frente 
ao Jardim Europa. Tratar 
(14) 97419116.

LOTE C/ ÁREA de +
de 700m^, a 900 mts 
do centro. Obs: região 
privilegiada e tranquila, 
já murado e c / calçada! 
Oport. de gde área próx. 
do centro! C82568 /  14
9635-2290 - 3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00139

JD GRAJAU, terreno 
de 275 m^ com alicerce 
pronto (49m^) todo 
murado, portão vascu- 
lante, aceito proposta, 
R$ 36 mil + 113 parc. 
R$307,00. Tratar (14) 
9797-5221.

MARIA LUIZA IV,
quitado com escritura e 
planta aprovada, R$ 63 
mil, parte alta, aceito fi
nanciamento. Tratar (14) 
9710-6601/ 9179-4462.

JD. YPÊ, terreno com 
330 m^, murado. Tratar 
(14) 9657-8615.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno, entrada de 25 
mil + parcelas. Tratar 
(14) 9769-9926 com 
Benjamim.

JD. VILLAGE, lado 
de cima da rua, com 
calçada e mureta. M e
dindo 11x23. Tratar (14) 
8132-5845/ 9685-6496/ 
3264-3218.

JD. UBIRAMA, terreno 
com 275m^, R$120 mil. 
Tratar (14) 9615-2506 -  
Parella Imóveis.

JD. VILLAGE, terreno 
com 253m^, R$110 mil. 
Tratar (14) 9615-2506 -  
Parella Imóveis.

JD. PRINCIPE, terreno 
com 200m^, R$55 mil. 
Tratar (14) 9615-2506 -  
Parella Imóveis.

JD. GRAJAÚ, terreno 
com 265,90m^, R$35 mil 
a vista + parcelas. Tratar 
(14) 9615-2506 -  Parella 
Imóveis.

JD. VILLAGE, na Rua
Américo Brandi, terreno 
com 253m. Tratar (14) 
9795-2625.

JD. EUROPA, esquina, 
lado de cima da rua com 
291 m^, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9754-2946 e 
(14) 3264-5781- Manan
cial Veículos.

RONDON, lote com 
401 m^, Rua Alexandre 
Raimundo Paccola,
R$ 100 mil. Tratar (14) 
9727-9259

ANTONIETA, terreno 
com aproximadamente 
400m^, na Av. João Pac- 
cola, R$ 90 mil, aceito 
troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ,
com 250 m2, ótima 
localização, parte alta. 
R$ 50 mil aceito finan
ciamento com 10% de 
entrada. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM GRAJÁU,
terreno com 250 m2, 
com planta de 106 m2 
aprovada, com poste de 
força, parte baixa. R$
20 mil mais 96 vezes de 
R$ 260,00, aceito carro 
de até uns R$ 15 mil no 
negócio. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM ITAMARA-
TY, com 400 m2 ótima 
localização. R$ 110 
mil. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM ITAMARATY,
terreno com 400 m2 óti
ma localização. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JARDIM EUROPA,
terreno com 200 m^, R$ 
71 mil n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM EUROPA,
terreno com área total 
de 291,79m2, esquina, 
ótima localização, R$ 75 
mil, n/aceita financia
mento. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

MACATUBA, terreno 
no Jd. Planalto, com 200 
m^. Local com asfalto, 
água, luz, esgoto, etc. 
Plano e quitado. Tratar 
(14) 9119-7772.

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

^ In s ta la ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s :
^ In s ta la ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  d e  in cê n d io ;
✓  In s ta la ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d e  lu z e s  d e  e m e rg ê n c ia ;
✓  In s ta la ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d e  G L P  (g á s  liq u e fe ito  d e  p e tró le o )
✓  In s ta la ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  d e  a r  c o m p rim id o  

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
1 Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

D a n i e l l e  A l b e r c o n i  S o u z a  
A rc î u i t e t u r a  e  i n t e r i o r e s

GasHidro
M a n u te n ç ã o  GLP e H id ra n te s

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Pauiista - SP

JD. MARIA LUIZA,
te rreno  com 308 m2, 
todo m urado, com 
in fra -es tru tu ra , p lanta 
de 148,48 m2 aprova
do, do is portões fe 
chado, se 1 bascu lan- 
te  de 5 m e ou tro  de 
3 m de correr, alguns 
mat. De construções, 
boa localização. R$ 38 
m il m ais 138 parce las 
de r$ 602,00 vendo 
ou troco por te rreno 
no JD .G rajaú ou Sta 
Teresinha. Tratar 
Pedrão Imóveis (creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (w w w . 
pedraoim ove is.com ).

JD. MARIA LUIZA
LLL, te rreno  com 200 
m^, ó tim a localização, 
entrada de R$ 40 
mil mais parcelas. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD. GRAJAÚ,
Terreno c /  250,00 
m2 - R$ 21.000,00 + 
Prestações - San- 
tange lo  Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

TERRENO NO JD. 
EUROPA- com 200 
m2 (20x10), plano 
- R$ 73 mil (aceita 
financ iam ento ) tra t. na 
Im ob iliá ria  21 -  Rua 
13 de maio, 430 te l. 
32630021- w w w . 
im ob ilia ria21Lp .com .br

Rua Manoel Caetano d e  G o d o y , n °  444 
Jo. Ubirama Lençóis Paulista/3P

TERRENO NO 
JARDIM ITAPUÃ
-ó tim a localização 
para com ércio , 2 
lotes com área regular 
com 746 m^. R$ 395 
m il (aceita f in a n c ia 
m ento) Cód.0004 tra t. 
na Im ob iliá ria  21 Rua 
13 de m aio, 430 te l. 
32630021- w w w . 
im ob ilia ria21Lp .com .br

TERRENO NO GRA-
JAÚ - com 250 m2 
(25x10) plano. Ó tima 
localização R$ 57 m il 
(aceita financ iam ento ) 
Cód.0006 tra t. na 
Im ob iliá ria  21. Rua 
13 de m aio, 430 te l. 
32630021- w w w . 
im ob ilia ria21Lp .com .br

JD. JOÃO PACCO
LA, Terreno c /  221,50 
m2 - R$ 55.000,00 
- San tange lo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

TERRENO NO JD. 
UBIRAMA- com
275,00 m2 m urado 
nos 3 lados em bom 
local; R$ 120.000,00 
(não ace ita  f in a n 
c iam ento ) Cód.0065 
tra t. na Im ob iliá ria  21 
Rua 13 de m aio, 430 
te l. 32630021- w w w . 
im ob ilia ria21Lp .com .br

JARDIM GRAJAÚ,
lo te  com 250,00 
m2, r$ 16.000,00 + 
parce las. Tratar (creci 
80086) Líder Im o b iliá 
ria (14) 3264-3343.

JARDIM GRAJAÚ,
lo te  com 250,00 m2. 
(10,00 x25,00), r$ 63 
m il, obs. Parcia lm ente 
murado. Lote qu itado. 
A ce ita  fin anc ia m e n to ! 
T ratar (creci 80086) 
Líder Im ob iliá ria  (14) 
3264-3343.

VILA CACHOEI- 
RINHA, lote com 
376,68 m2, r$ 90 m il, 
obs. Lote de esquina. 
T ratar (creci 80086) 
Líder Im ob iliá ria  (14) 
3264-3343.

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U C A O .

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEG A  SEXTA 7:30 ÁS 18:00  
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JO. JOAO PACCOLA[14)3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JO. CAJU
[14)3264-4625

JD VILLAGE, te rreno  
m edindo 258,75 M 2, 
sendo 11,25 m etros 
de fre n te  por 23 
m etros da fre n te  aos 
fundos na rua Dr. 
Roberto da Costa Or- 
land in i. Obs. lado de 
cima da rua, ou seja, 
não precisa aterrar. 
T ratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ, m edindo 
265 m^, a 80 m etros 
da A ven ida p rinc ipa l. 
Excelente localização. 
Bom Preço. Q uitado. 
T ratar (14) 9772-7716 
com A bobrinha

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ m edindo, 
275 m^, parte  baixa. 
Q uitado e exce len te  
preço. T ratar (14) 
9772-7716 com 
A bobrinha .

JD. GRAJAÚ, m ed in 
do 430 m^, esquina na 
parte ba ixa, qu itado. 
T ratar (14) 9772-7716 
com A bobrinha

TERRENO JD EURO
PA (a ltos), tem os 03 
lo tes jun tos , e pode 
ser vend idos separa 
dam ente  c /200 ,00m 2 
R$ 68.000,00 cada 
SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 9695- 
8789/3264-5624 .

JD GRAJAÚ,
c /250m 2 R$ 35.000,00 
m ais 59 parce las de 
R$ 295,00 SIG IM Ó 
VEIS (CRECI1156691) 
32 64-562 4 /969 5- 
8789.

a
T T i o n

UM SENHOR JO RNAL

TERRENO JD 
ITAMARATY
c /  515,00m 2 R$ 
130.000,00 SIG IM Ó 
VEIS (CRECI1 15691) 
9695-8789/8118-1234 .

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396,50 m2, 
exce len te  localização, 
R$-130.000,00- 
-TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA
DO RIO, a 4 km de 
Lençóis, docum en
tado , área de 10.500 
m, (troco por edícula 
no mesm o valor).
Tratar (14) 3263-4349 
(horário  com ercia l).

CAMPINHO, duas 
áreas de 10 m il m^ 
cada, inclu indo área 
verde, uma contém  
pomar, curra l, coche i
ras, 2 nascentes, 2 
tanques de peixes, 
área verde R$ 120 mi, 
e a ou tra som ente te r
ra R$ 100 m il. ace ito  
perm uta e propostas. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ANTÁRTICA, te r
reno c /  331 m^, fren te  
c/14,50m2, fundo 
22,85m2. R$ 115 m il, 
não aceito  fin anc ia 
mento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JD. GRAJAÚ, te rreno 
com 275 m^. Tratar 
(14) 9772-7716 com 
Cláudio.

IM Ó V E IS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

WWWePEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352- (14) -3264-6418)

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
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DROGARIA TOTAL

Com sete anos 
de experiência, 
a Paula e 

Correia realiza 
serviços elétricos 
de instalação 
e manutenção 
residencial, comercial 
e rural, além de atuar 
na prevenção de 
problemas elétricos. 
Oferece atendimento 
em domicílio 24 horas 
com profissionais 
qualificados. Para 
solicitar o serviço, 
ligue para (14) 9725 
8282 ou 9797 4840.
Na foto, Fernando e 
Marcelo.

No mercado 
há 16 anos e 

com mais de 180 
lojas no Brasil, a 
rede Drogaria Total 
chegou a Lençóis. A 
Realfarma oferece 
preços acessíveis, 
selo Farmácia 
Popular, cartão 
fidelidade, insulina 
grátis aos diabéticos, 
entrega gratuita e 
máquina de cartão 
de crédito móvel. A 
Drogaria Total fica na 
rua Momo Tranquilo, 
146, Parque Rondon. 
Telefones (14) 3264 
6660 ou 3263 7435.
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PAULA E CORREIA 
SERVIÇOS ELÉTRICOS

MEGA BYTE

De volta ao 
antigo endereço, 
a Ana Fashion 

Hair traz novidades 
em perfumaria e 
cosméticos com várias 
marcas, inclusive 
para salão, com 
entrega em domicílio 
a partir do mês de 
março. Conheça os 
produtos Mary Kay, 
na Ana Fashion Hair, e 
seja uma consultora. 
Agende uma 
demonstração. A Ana 
Fashion Hair fica na rua 
Raposo Tavares, 315 -  
Ubirama. Telefones (14) 
3264 6809 ou 9616 6451.

Moderna e 
^ y  confortável.

Cheia de
ofertas, a Mega Byte 
reinaugurou em novo 
endereço. A loja, com 
seis anos de mercado, 
oferece o melhor 
em computadores, 
celulares, games, 
automação comercial, 
segurança eletrônica, 
eletrônicos e 
acessórios, tudo 
de última geração.
O atendimento é 
especializado. Mega 
Byte, rua 15 de 
Novembro, 351, Centro. 
Telefone (14) 3264 2078.
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ANA FASHION HAIR
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