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AGUDOS

Everton muda 
secretariado e 
cita prioridades

Everton Octaviani falou ao O 
ECO e anunciou a equipe do segun
do governo. Prefeito prom eteu co
b rar cum prim ento de metas.

NEGÓCIOS S/A

Pagamento 
do IPVA começa 
no dia 11

lO lO :  MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

Temporada de liquidações têm  
descontos entre 20% e 70%
Lojas de roupas, calçados e eletroeletrônicos iniciam queima de estoque de Natal; movimento esperado é grande
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ANUNCIE!

Mais de 400 opções 
de classificados

FOLIA

Cultura muda 
Carnaval e leva 
bailes para bairros

O carnaval p o p u la r  de L en
çóis Paulista  este ano vem  com 
grandes nov idades. N este ano o 
C arnaval acon tece  en tre  os d ias 
8 e 12 de fevereiro . A festa será 
d is tr ib u íd a  em  cinco pontos d i
feren tes na  cidade. O d ire to r de 
C u ltu ra , N ilceu B ernardo , em  en 
trev is ta  ao O ECO  explicou que a 
m udança  p re ten d e  a tra ir  um  n ú 
m ero m aio r de pessoas.

POLÍCIA

Jovem é baleado em 
assalto a posto de 
combustível de Lençóis

Um posto de combustíveis loca
lizado na rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) foi roubado na noite de quin
ta-feira 4, no Jardim das Nações, em 
Lençóis Paulista. Na fuga, os quatro 
acusados trocaram tiros com policiais 
que estavam em um restaurante pró
ximo ao local. Um  dos suspeitos foi

atingido com dois tiros e encaminhado 
ao Pronto Socorro, mas não corre risco 
de morte. Outros dois bandidos tenta
ram fugir a pé e foram capturados no 
Distrito Empresarial. Um suspeito per
manece foragido. O crime ocorreu por 
volta das 20h de quinta-feira. Esse é o 
terceiro roubo a postos de 2013
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SÃO SILVESTRE ENEM

Atleta conta como foi MEC define nota
participar de prova mínima do Prouni
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ACONCHEGO - Silvone mima o filho 
Jhonatan nascido as 12h35 do dia 1“

Jhonatan Richard 
Lima é o primeiro 
nascido em 2013

Lençóis Paulista foi a única 
cidade da região onde circula O 
ECO que registrou nascim entos 
no dia 1° de janeiro. Jhonatan  Ri
chard Lima chegou ao m undo às 
12h35 no H ospital Nossa Senhora 
da Piedade. Com 2.980 kg e 47,5 
centím etros é a nova alegria da fa
m ília e da m ãe Silvone. A 2^ crian
ça a nascer na cidade foi o peque
no G abriel Lopes de Freitas.
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CHEGANDO AO FIM
A Festa da Uva e Vinho da Vinícola Casagrande, 

na Rocinha termina amanhã. O evento conta com 
vendas de uvas, vinhos, almoço, jantar, artesanato 
e exposição das Facas Soberanas. A  festa continua 
hoje e amanhã das 10h às 20h. A  entrada é gratuita.

MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FRASE
"Formado, o aluno poderá trabalhar tanto 
em uma empresa pequena, como uma 
fábrica de móveis de grande porte", M a rc o s  

C a ld ie r i, c o o rd e n a d o r  té c n ic o  d o  S e n a i s o b re  

i 6 v a g a s  d o  cu rs o  d e  m a rc e n a r ia

E S

BIKE VOADORA - Com as altas temperaturas verão, vários lençoenses se 
dirigem até o Parque do Povo para se exercitar e praticar alguns esportes a 
céu aberto. Uma pista de bicicross montada no local atrai os esportistas que 
proporcionam grandes saltos e imagens.
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Menos feriados em 2013
Se tem uma coisa que trabalhador gosta é de feriado 

em dia de semana. Bom para descansar e se d ivertir com 
a família. M elhor ainda se tive r emenda e for prolonga
do. Dá até pra viajar! Isso aconteceu 4 vezes em 2012, 
quando tivem os 7 feriados nacionais em dias da sema
na. Mas a moleza acabou. Em 2013, os brasileiros terão 
só 5 feriados em dias da semana: Sexta-feira Santa, Dia 
do Trabalho, Corpus Christi, Proclamação da República e 
Natal. E só um deles, o de Corpus Christi em 30 de maio, 
que cai numa quinta-feira, poderá ser prolongado. Na lis
ta não está o Carnaval, no dia 12 de fevereiro, porque ao 
contrário do que muitos acham a data não é considerada 
feriado nacional. O Brasil ocupa o oitavo lugar 
no ranking de países com mais feriados, 
ao lado de Itália, China, Suécia, Fran
ça, Polônia, Cingapura, Nova Zelândia 
e Paquistão, com 11 folgas no total. O 
país que mais tem feriados oficiais no 
mundo é a Colômbia, com 18; seguida 
de perto de Líbano, índia e Tailândia, 
com 16 folgas.

1
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ATENDIMENTO
L e va n ta m e n to  fe ito  pela 

D ire to ria  de A ss is tênc ia  e P ro
m oção  Social (DAPS) de Len
çóis Paulista co n tab ilizo u  9.211 
a te n d im e n to s  rea lizados no 
ano  de 2 0 12 . Os a te n d im e n to s  
in c lu e m  em issão  de d o c u m e n 
tos, o rie n ta çõ e s  socia is, p s ico 
lóg icas, e n ca m in h a m e n to s  e 
a co m p a n h a m e n to  e rea lização  
de p rog ram as socia is d e se n 
v o lv id o s  pe lo  setor. Em 20 12 , 
fo ra m  e n tre g u e s  2.338 cestas 
básicas; 450 fa m ília s  a ten d id a s  
com  agasa lhos e co b e rto re s  no 
Ó rgão G estor e no b a irro  de A l
fre d o  Guedes. Foram d is p o n i
b ilizadas ta m b é m  1.470  passa
gens de ôn ibus  in te rm u n ic ip a l 
e rea lizados 369 a te n d im e n to s  
d e n tro  do  p rog ram a  Renda Ci
dadã e A ção Jovem .

ENTRE OS MELHORES
Na q u a rta -fe ira , 19 de d e 

ze m b ro  de 2012  fo i rea lizado  a 
p rem iação  dos m e lh o re s  a tle tas  
da Liga C entro  O este Paulista de 
B asquetebo l (LBC). O e ve n to  fo i 
rea lizado  no C entro  de Con
v ivên c ia  da M e lh o r Idade, em  
Lençóis Paulista. A  festa , fo i re 
a lizada pe lo  te rce iro  ano co n 
se cu tivo  e con tou  com  a p re 
sença de 300 conv idados, en tre  
técn icos, a tle tas , d ir ige n te s  e 
au to rid ad e s  de vá rias cidades 
da reg ião  com o M arília , São 
Carlos, P residente  Venceslau, 
M aracaí, Assis, Bauru, O urinhos, 
Jaú, M aca tuba , São M a noe l, 
Garça, Igaraçu do Tietê, A va - 
ré, a lém  da presença maciça 
de Lençóis Paulista. Os a tle tas  
lençoense receberão  11 p re m ia - 
ções em  va rias ca tegorias.

FÉ
M ais de 2000 pessoas p a rt i

c iparam  m issa re tro sp e c tiva  de 
2012  e bênção de Nossa S enho
ra A parec ida  em  Agudos. Para 
in ic ia r u m  novo  ano com  fé  em  
Deus fié is  se reun iram  ta m b é m  
na Paróquia São Paulo A pós to lo , 
na m issa que m arcou a chegada 
do  ano de 20 13 . D urante a ce 
lebração, o pároco Frei A d e m ir 
S anque tti m e n c ionou  sobre  as 
p róx im as rea lizações para 2013 , 
inc lus ive  a Jornada M u n d ia l da 
Juven tude  (JMJ) que a co n te ce 
rá no Rio de Janeiro em  ju lho . 
"A c re d ita m o s  no jo v e m  e no fu 
tu ro  da nossa Igre ja com  eles", 
co m p le ta  Frei A dem ir.

ENDEREÇO
O S etor de A g e n d a m e n to  e 

T ran sp o rte , lig a d o  à D ire to ria  
de Saúde, passa a te n d e r em  
n o vo  e n d e re ço  a p a rt ir  de 9 
de ja n e iro . Os a te n d im e n to s , 
que  a té  e n tã o  e ra m  fe ito s  na 
Centra l de Regulação, ao lado 
do  RAIS M u lh e r, passarão a ser 
re a liza d o s  na Rua José P aulino  
da S ilva, 147 , ao lado  do  A l-  
m o x a rifa d o  C entra l, no espaço 
que  a b rig o u  a Cooperserv. O 
s e to r e s ta rá  a b e rto  ao p ú b lico  
das 7 h às 17 h. Para os a g e n - 
d a m e n to s  de tra n s p o r te  de 
pa c ie n te s , consu ltas , e xam es, 
in te rn a çõ e s  e o u tro s , o h o rá 
rio  de a te n d im e n to  é das 7 h às 
10 h e os p a c ie n te s  d e v e m  es
ta r  m u n id o s  dos d o cu m e n to s  
pessoais, ca rtã o  de consu lta  
de e xa m e s  e um  c o m p ro va n te  
de res idênc ia . O te le fo n e  para 
co n ta to s  é o 3264 - 38 8 1.
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A fabricante de cervejas Ambev fechou o ano de 
2012 como a empresa mais valiosa da América 
Latina. Segundo dados da consultoria Economa- 
tica, divulgados nesta última quinta-feira, ela 
ultrapassou até mesmo a Petrobrás. O valor da 
companhia passou de 187 bilhões para 264 bi
lhões de reais. A Petrobras aparece na terceira 
posição, atrás da Ecopetrol, da Colômbia. Na lis
ta das dez empresas com maior de mercado da 
América Latina, ainda aparecem as brasileiras 
Vale, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil.

Vendas de veículos novos batem recorde, em 
2012. Foram emplacadas, em todo o País, três 
milhões 801 mil unidades, quase 200 mil a mais 
que no ano anterior. Os números foram divul
gados nesta quinta pela Fenabrave, entidade 
que reúne os distribuidores. Considerando 
apenas os automóveis e os comerciais leves 
e tirando da conta os ônibus e os caminhões, 
a alta foi de mais de seis por cento, com cerca 
de três milhões 634 mil unidades emplacadas.

E o principal motivo foi a redução do IPI. Pelo vigé
simo sexto ano consecutivo, a liderança do merca
do ficou com o Gol, da Volkswagem, seguido pelo 
Fiat Uno. No caso das motos, que contam com um 
levantamento à parte, houve queda de mais de 15 
por cento nas vendas. E as causas seriam as várias 
restrições na hora de fazer o financiamento.

LATA VELHA - Há algum tempo, moradores da avenida João Paccola, no bairro 
Antonieta 2, tem que conviver com um cenário que mais parece de guerra. 
Vários carcaças de carros estão dispostas a céu aberto, causando uma má im
pressão a todos. Além da poluição visual, as latarias dos carros abandonados 
acumulam água durante a chuva, o que pode ajudar na proliferação do mosqui
to aedes aegypt, transmissor da dengue.

\ _____ \ \ _____ \

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

Rápidas
Começam os testes com o cartão pré-pago para pagamento de 
contas, inclusive as de pequeno valor. Ao contrário de outros ti
pos de cartão que os bancos foram os primeiros a lançar o servi
ço, desta vez empresas ainda desconhecidas estão na dianteira.
- É o caso da MFS, que já faz testes com 500 cartões pré-pagos, 
em conjunto com uma operadora de telefones fixo e celular. 
ACG, Rev e Acesso são as outras empresas sem conexão com 
os bancos que se preparam para lançar o pré-pago.
- O governo apoia essa ideia, para garantir maior segurança à popu
lação, mas o Banco Central ainda trabalha nos regulamentos do car
tão pré-pago. As empresas que vão explorar o serviço esperam ob
ter o mesmo sucesso dos cartões de vale refeição e de transporte.
- Casos de HIV serão notificados pelo Ministério da Saúde. A 
medida segue uma recomendação da Organização Pan-Ameri
cana de Saúde e é para aprimorar o combate e o tratamento da 
doença e guiar políticas públicas.
- Hoje, no Brasil, só são notificados casos de pacientes que de
senvolvem a Aids, de gestantes e de crianças com o vírus. Com 
a mudança, todos os casos de infecção pelo HIV passarão a ser 
registrados no sistema.O Ministério da Saúde destaca que a no
tificação não é um cadastro e que o sigilo será mantido.
- A notificação compulsória já é adotada por estados como São 
Paulo, Pernambuco, Paraná, no Distrito Federal e em muitos pa
íses. Antes de ser implementada de fato, a medida vai ser apre
sentada a representantes de movimentos sociais

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Opinião áFRASE
Com certeza, eu tenho essa vontade (de ser deputado estadual), esse 

desejo. Seria um avanço para o município de Agudos ter um representante 
na Assem bleia Legislativa, porém, não para essa próxima eleição."

declarou Everton Octaviani

PARA PENSAR
"A prim eira qualidade 
do estilo é a clareza.".

Aristóteles

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

Liquidações movimentam comércio

Passada a correria de final de 
ano começam as liquidações e 
promoções de bota fora no co

mércio. Quem conseguiu resistir à 
tentação provocada pela publicida
de que envolve a data natalina, po
derá aproveitar descontos que vão 

de 20% a 70% e economizar nas 
compras em praticamente todos 
os setores do comércio.

Fica apenas o alerta para a ques
tão do endividamento. Os grandes 

descontos oferecidos podem iludir 
o consumir e fazê-lo gastar mais do 

que sua capacidade de pagamento. 
Além da dívida em si, os juros vão 
abocanhar uma parte importante 
da renda. Principalmente por quem

optou por fazer a compra no cartão e na 
hora do pagamento quita apenas o valor 
mínino. Levantamento do Banco Cen
tral mostrou que os juros, dependendo a 
bandeira do cartão, podem ultrapassar os 
120% ao ano. Um absurdo.

Além disso, é importante lembrar que 
os primeiros meses do ano são reserva
dos pelo governo para o pagamento de 
diversos tributos como IPTU, IPVA, dentre 
outros. Portanto, é fundamental reservar 
o dinheiro para quitar essas dívidas.

Quem foi prudente e conseguiu reser
var dinheiro para fazer as compras nesse 
começo do ano, vai ter grande vantagem. 
Quem não conseguiu resistir às tentações 
tem até dezembro de 2013 para pensar no 
assunto e aprender a poupar.

///////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Previsões Genéricas
Fernando Darcie,
30, é em presário

Previsões genéricas para 2013 e qualquer 
outro ano.

- Uma personalidade famosíssima 
irá morrer.

- A denúncia de um grande caso de cor
rupção irá indignar os brasileiros. Alguns 
políticos importantes estarão entre os de
nunciados, mas todos alegarão inocência e 
perseguição.

- A seca no Nordeste irá causar a quebra 
da safra e muito sofrimento ao povo. Na re
gião serrana do Sudeste, as chuvas causarão 
deslizamentos, desabamentos e mortes. Em 
São Paulo, haverá enchentes e engarrafa
mentos.

- Um novo nome surgirá na música nacio
nal. Seu novo hit será repetidamente tocado 
por alguns meses em todas as rádios, até a 
aparição de outro nome com outro novo hit. 

- Um grande time do futebol brasileiro

será rebaixado para a segunda divisão. Um 
novo craque surgirá e irá despertar a cobiça 
de times europeus.

- Nova pesquisa colocará a educação do 
Brasil como uma das piores do mundo.

- Um crime bárbaro chocará todo o país.
- Um avião de grande porte irá cair. Não 

haverá sobreviventes.
- Nos Estados Unidos, um atirador irá en

trar em um local público e metralhar diversas 
pessoas. O caso causará comoção mundial.

- No Oriente Médio, Israel atacará os pa
lestinos, que revidarão atacando Israel, que 
revidará atacando os palestinos, que revida
rão atacando Israel...

- Um forte terremoto irá chacoalhar o Ja
pão.

Agora você já sabe tudo o que irá acon
tecer esse ano. Portanto, arregace as man
gas, trabalhe muito e aproveite bem a vida, 
pois o mundo, apesar de um tanto previsível, 
ainda é cheio de boas e agradáveis surpre
sas para quem está nessa jornada.

y m m m m m ím m m íím m m m m m m m m m m íím m m m m ím m m m m ím m m
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2012, o ano que não term inou
Gaudêncio Torquato,_____________
jo rna lis ta , professor titu la r da USP, 

consultor político e de comunicação

Nenhum homem pode acrescentar um 
palmo à sua altura e alterar o peque
no modelo que é o corpo humano. Não 

fosse tal preceito, o Brasil seria forte candi
dato a demonstrar que o extraordinário feito 
de mudar a anatomia humana é algo corri
queiro. Basta anotar a conjunção de coisas 
espetaculares que se anunciam como sinal 
de que o país lidera a vanguarda do desen
volvimento. Essa é a visão que se extrai das 
autoridades que comandam nossa econo
mia ao fazerem um balanço das conquistas. 
Como pano de fundo, um painel de realiza
ções. O desenho é uma composição estrela
da, sob uma abóbada de anil.

Para começar, a impressão de que o ano 
não terminou. Apreciável parcela de metas 
previamente acertadas deixou de ser cum
prida, entrando no torvelinho de posterga
ções, tergiversações e elucubrações. Muitos 
compromissos irão bater à porta das calen- 
das. Não se trata de constatar que o cum
primento de penas de condenados do men- 
salão foi protelado. Nesse compartimento, o 
bom senso até predominou, eis que ordenar 
prisão sem obediência rigorosa à liturgia pro
cessual seria um viés indesejável e causaria 
danos à imagem da instituição judiciária. Ali
ás, os passos mais avançados do país se de
ram na trilha do Judiciário, mais precisamente 
na esfera da Suprema Corte, que cumpriu de 
modo altaneiro o seu papel, obedecendo ao 
ritual regrado por princípios da transparência, 
respeito aos contrários, independência e sin
tonia com a letra constitucional. Não é, pois, 
nessa vertente que se aduz sobre o capítulo 
de coisas inacabadas. As defasagens conta
bilizadas no ano são particularmente gritan
tes na frente da gestão, ao escancarem um 
conjunto de obras paralisadas, falta de es
tímulos aos investimentos, desorganização 
das estruturas administrativas e excessiva 
concentração de poder nas mãos da presi
dente, entre outros entraves. Ademais, pare
ceu imperar a concepção errática de que um 
Estado grande, forte e ativo é a ferramenta 
adequada para substituir a engrenagem pri
vada na estratégia de alocar recursos para a 
vida produtiva. (O termo privatização ainda 
integra o rol de pecados originais assinalados 
no índex de condenações do velho petismo).

Os troféus são exibidos: as políticas de 
transferência de renda e do aumento do 
emprego, a queda da taxa de juros, a ma
nutenção da estabilidade dos preços, a de
preciação do real, os subsídios a programas 
como o Minha Casa, Minha Vida, como se

fossem suficientes para tirar o país do ma
rasmo. Não se nega o efeito que esse pacote 
produz nos índices de popularidade do go
verno e na ótima avaliação da mandatária. 
Viu-se o esforço continuado para estreitar as 
bases da pirâmide social. Mas outras frentes, 
porém, clamam por urgência: os buracos na 
infraestrutura e a ausência de estímulos para 
a indústria melhorar seus níveis de inovação 
e produtividade. O sistema produtivo faz 
queixas. Pesquisa da CNI acaba de mostrar 
as notas que os empresários atribuem à áre
as básicas: educação(7,08), vindo à frente de 
tributação (6,6), infraestrutura (6), inovação 
(5,29), relações de trabalho (5,28), ambiente 
macroeconômico (4,82), eficiência do Estado 
(4,53), segurança jurídica e burocracia (4,33). 
As fendas no cercado do desenvolvimento 
social se somam aos desajustes no território 
legislativo. A sensação de que o ano deixa 
muito a desejar se reforça pela reversão de 
expectativas na área da reforma política.

O estágio civilizatório de setores e grupos 
atinge graus elevados. O Brasil desfralda ban
deiras de cidadania conduzidas com firmeza 
pelos mais plurais núcleos de gêneros, cate
gorias profissionais e entidades não gover
namentais. Pulsa vibração pelos corredores 
institucionais, onde a sociedade bate bum
bo em defesa de demandas. O patriotismo, 
sagrado valor maltratado por borrascas dos 
interesses venais, volta a animar o espírito. 
Nos termos usados por José Ingenieros em 
O Homem Medíocre, começa-se a distinguir 
"um conceito de Pátria, implícita na solidarie
dade sentimental do povo, e não na confa- 
bulação de politiqueiros que medram à sua 
sombra". E em que ancoradouro desaguarão 
as correntes de águas límpidas? Na fonte dos 
anseios por uma nova política. Que começa 
a se fazer presente no acompanhamento de 
práticas e costumes de governantes e repre
sentantes, na renovação de quadros munici
pais, enfim, no expressivo ingresso de perfis 
mais jovens na arena institucional.

Espraia-se o sentimento de que o copo 
da política poluída transborda. Há defasa- 
gem entre dois Brasis, o que abre os olhos, 
e o que dorme em berço esplêndido. De um 
lado, posta-se um cidadão exigente, eleitor 
crítico, consumidor consciente, ao lado de 
um grupamento ainda amarrado à secular 
árvore do patrimonialismo. A esperança é a 
de que a força da racionalidade consiga inun
dar os pulmões da sociedade com o oxigênio 
de novos padrões. E que todos possam pro
clamar, a uma só voz, o brado do profeta Za- 
ratustra: "novos caminhos sigo, nova fala me 
empolga; como todos os criadores, cansei
-me das velhas linguagens. Não quer mais 
o meu espírito caminhar com solas gastas".

Primeira sessão do ano acontece na segunda-feira
O presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Humberto José Pita (PR), con

vocou a primeira sessão extraordinária para segunda-feira 7, às i 6h. Na pauta 
estão 24 projetos de lei, dos quais 23 são em regime de urgência, autorizam o 
Poder Executivo a celebrar convênios com diversas instituições da cidade e têm 
por objeto a transferência de recursos financeiros para o exercício de 2013. A ex
pectativa é de que os projetos sejam aprovados, mas o ano pode começar com 
alguns membros do Legislativo já utilizando a palavra livre.

FOTO: FERNANDA BENEDETTI/ O  ECO

C o n v o c a d o s
Os vereadores empossados no 

dia 1° de janeiro já trabalharão na 
primeira sessão extraordinária do 
ano, nesta segunda-feira.

De olho
Isso porque alguns vereadores, 

antes de serem empossados, de
monstraram que vão conferir de per
to como serão gastos esses recursos.

Liga
O vereador Jonadabe José de Sou

za (PSC) já mostrou a sua antipatia 
com a Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA). Ele o Gumercindo Ti- 
cianeli Junior (DEM), o Junior Dentista, 
prometem calorosas discussões na 
Casa de Leis.

Escolinha
No projeto, serão repassados R$ 60 

mil para execução do Projeto de Incen
tivo à Prática Esportiva de Futebol -  Es- 
colinha de Futebol para Crianças, Ado
lescentes e Jovens de Lençóis Paulista.

Hospital
Outro que sempre cobra cuidados 

com esse tipo de repasse é Narde- 
li da Silva (PSC). Por diversas vezes, 
o vereador reeleito alertou sobre os 
recursos destinados ao Hospital Nos
sa Senhora da Piedade que, segundo 
ele, "administra mal o dinheiro".

Cedo
Mal começou o governo de Tarci- 

sio Abel (PP) em Macatuba e os ago
ra membros da oposição já começam 
a cobrar. O candidato derrotado Ado 
Galli (PV) afirmou em redes sociais 
que existem pessoas descontentes 
com o trabalho do novo prefeito.

Tem como?
Com apenas um día de trabalho, 

será que é possível fazer alguma aná
lise do trabalho de alguém? Ou será 
que esse exemplo mostra como será 
a oposição nos quatro anos de gover
no de Tarcisio?

Dívida
Depois de empossado, o prefeito 

de Areiópolis, Amarildo Garcia Fernan
des (PSDB) e sua equipe vão começar 
a tomar pé da situação da prefeitura. 
Antes da campanha circularam infor
mações de que a situação não era 
nada tranquilizadora. Foi dito que a 
prefeitura tinha uma dívida de mais 
de R$ 2 milhões. Será que é verdade?

Novo governo
Outro que também enfrentou um 

processo de transição complicado foi 
o prefeito Manuel Frias Filho (PR), o 
Mané Frias. de Borebi. Ele também 
terá que se inteirar dos gastos e recei
tas da prefeitura. Embora seja uma ci
dade pequena, é preciso ficar de olho 
nas contas para não perder o controle.

Troca
Em Agudos, o prefeito Everton 

Octaviani promoveu uma renovação 
quase completa da administração que 
terminou o ano de 2012. O prefeito 
argumentou que, com a mudança, 
pretende dar novos ares para alguns 
setores que eram ocupados por se
cretários que estavam na função há 
bastante tempo.

METAS
Em entrevista a o O  E CO, o p re fe ito e n fa tiz o u  que, mesmo com as 

mudanças, a cobrança vai continuar. "Já avisei a todos que eles serão 
cobrados por ser desempenho, pelo cum prim ento de metas...Ninguém 
é dono da cadeira", frisou
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Sam sung lança 
notebook m ulti-touch 
de 15" e ultrabook de 
13". Os preços dos novos 
'brinquedinhos' ainda 
não foram divulgados.

Ubuntu promete 
smartphone-PC 
para concorrer 
com o iPhone

FOTO: DIVULGAÇÃO

-Q S

Uma das versões mais populares do 
mundo de sistemas operacionais Linux para 
os desktops, o Ubuntu, da desenvolvedo- 
ra Canonical, deverá chegar aos celulares 
entre o final deste ano e o início de 2014, 
informa o site The Verge. O sistema opera
cional móvel será suportado por processa
dores x86 e ARM, e terá o Android como 
base. A promessa é de um celular com po
tência de um computador. O modelo será 
produzido por uma fabricante ainda não 
anunciada pela Canonical. Conforme a de- 
senvolvedora, a configuração de entrada do 
smartphone com Ubuntu terá processador 1 
Ghz Cortex A9, de 512 MB a 1 GB de m em ó
ria, armazenamento entre 4 GB a 8 GB, com 

a possibilidade de expansão via cartão 
-•O de memória, porém sem 0 recurso 

de convergência para desktops. Essa 
^  função perm ite usar 0 aparelho como 

se fosse um computador, conectando-o 
a uma estação ligada a m onitor e tecla

do, transformando 0 celular em um "gabine
te " de um desktop. Já 0 Ubuntu superpho- 
ne terá Quad-core A9 ou Intel Atom, 1 GB 
de memória, armazenamento de 32 GB e a 
convergência para desktops. De acordo com 
0 The Verge, a interface móvel do Ubuntu 
trará algumas características únicas para 
separá-lo da concorrência.

I Rápidas
^  •  FEIRA -  Começa na próxima terça-feira a CES
^  (Consumer Electronics Association). A feira é a 
I  maior do mundo no seguimento de eletrôni- 
^  cos. Os principais fabricantes devem anunciar 
^  novidades que vão de computadores, celula- 
I  res até novos modelos de tevês e tablets.

///////////^ //////////^ ^ ^ ^ ^
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m anhã ta rd e  noite

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.
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SAMU

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

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

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

M acatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................. 3298-9200
Ambulância........... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9

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

Polícia CAPTURADO
A Força Tática da Polícia Militar de Agudos prendeu na noite de quarta-feira 2, o jovem  
W.L.A., 19 anos, condenado a três anos e seis meses e que estava beneficiado pela saída 
temporária de Natal. Ele havia rompido a tornozeleira eletrônica de monitoramento no início 
da tarde do mesmo dia. O equipamento não foi localizado. Ele foi encaminhado à cadeia de 
Avaí, de onde deverá ser transferido para uma penitenciária para cumprir o restante da pena.

AÇÃO RÁPIDA

Acusado é baleado em assalto a posto de combustíveis
Policias que jantavam em restaurante próximo perceberam a ação e prenderam três suspeitos

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Um posto de combustíveis 
localizado na rodovia Ma
rechal Rondon (SP-300) 

foi roubado na noite de quinta
-feira 4, no Jardim das Nações, 
em Lençóis Paulista. Na fuga, os 
quatro acusados trocaram tiros 
com policiais que estavam em 
um restaurante próximo ao lo
cal. Um dos suspeitos foi atingi
do com dois tiros e encaminha
do ao Pronto Socorro.

De acordo com informações 
das testemunhas passadas à PM, 
por volta das 20h40, quatro ho
mens com capacete chegaram ao 
local em duas motos. Um deles, 
armado, desceu e disparou con
tra o chão para assustar os frentis- 
tas. Policiais que estavam em um 
restaurante ao lado do posto de 
combustíveis escutaram o baru
lho e foram verificar o que ocor
ria. Neste momento, os quatro 
saíram do escritório disparando 
contra os policiais que revida
ram. A.R.M., 23 anos, foi atingi
do na perna e no abdômen. Logo 
em seguida, foi dada voz de pri
são ao acusado que foi atendido e 
encaminhado ao Pronto Socorro. 
Ele não corre risco de morte.

As Forças Táticas de Agudos

DETIDO -  Três dos quatro acusados de roubar posto de combustíveis foram detidos pela Polícia Militar

e de Bauru e policiais de Macatu- 
ba foram acionados para auxiliar 
nas buscas dos outros três ho
mens que conseguiram fugir a pé.

De acordo com o tenente 
Adriano Thiago de Aguiar Ma
chado, comandante do 4° Ba
talhão da Polícia Militar, dois 
deles foram localizados logo em 
seguida, no Distrito Industrial. 
”Os quatro fugiram pela estrada. 
Tivemos um pouco de dificulda
de durante a troca de tiros, pois 
havia carros na rodovia e vários 
funcionários do posto", lembra.

Após consulta, foi constata
do que as motos utilizadas na 
ação tinham sido furtadas na 
quarta-feira 2. Os três acusados

detidos confessaram a autoria 
do crime e foram presos em fla
grante por roubo, resistência e 
tentativa de homicídio.

Cerca de R$ 194, possivel
mente roubados na ação, esta
vam no bolso do suspeito bale
ado e foram recuperados. Um 
quarto integrante da quadrilha 
não havia sido encontrado até o 
fechamento desta edição.

Em 2012, o mesmo estabele
cimento foi roubado três vezes. 
Por ser um local isolado, o pos
to é considerado alvo fácil para 
os assaltantes que conseguem 
se fugir do local tanto pela ro
dovia quanto pelo matagal ao 
lado. Câmeras de segurança

instaladas no local podem aju
dar a polícia esclarecer o crime.

SEQUÊNCIA
Este é o terceiro assalto a 

posto de combustível registrado 
em Lençóis Paulista somente 
nos três primeiros dias de 2013. 
Na noite de 1° de janeiro, dois 
homens armados e encapuzados 
levaram R$ 900,00 de um esta
belecimento também localizado 
na rodovia Marechal Rondon. 
No dia seguinte, três adolescen
tes entre 17 e 18 anos de idade 
foram presos após roubar maços 
de cigarro e R$ 260 de um posto 
na Vila Prata. Ambos confessa
ram a autoria do crime.

Polícia prende acusados de 
gerenciar tráfico em Agudos

Homem é preso em 
flagrante por furto em Macatuba

A equipe de Força Tática 
da Polícia Militar de Agudos, 
com apoio do Canil da PM de 
Bauru, prendeu em flagrante 
um dos gerentes do tráfico de 
drogas na cidade, na noite de 
quarta-feira 2. Após receber vá
rias denúncias sobre a venda de 
entorpecente em um imóvel no 
jardim Europa, os policiais se 
dirigiram até a rua Madri, onde 
abordaram D.M.S., 39 anos, 
conhecido como 'Bugão', em 
frente a sua casa.

Com ele, foram localizados 
R$ 30,00 em dinheiro. Após 
sentirem forte cheiro de drogas

na sacola que o acusado carre
gava, os policiais pediram auxí
lio do Canil da PM de Bauru.

No quintal, os cães encon
traram 32 pedras de crack, 26 
porções de cocaína e 16 por
ções de maconha, além de um 
tijolo da droga de 50g. No quar
to do rapaz, foram encontrados 
mais R$ 1.491 em dinheiro. Ele 
foi autuado em flagrante por 
tráfico, conduzido à delegacia 
e transferido a Cadeia Pública 
de Avaí, onde foi autuado em 
flagrante por tráfico. Posterior
mente, ele foi levado à Cadeia 
Pública de Avaí.

Um jovem de 29 anos foi 
preso em flagrante após fur
tar diversas peças de roupas 
em uma loja no Centro de 
Macatuba, na tarde desta 
quinta-feira 3. F.R.J., que está 
desempregado há alguns me
ses, entrou no estabelecimen
to comercial e pediu para pro
var algumas peças de roupa.

Logo em seguida, o rapaz 
tentou sair do provador com 
as roupas escondidas em uma 
sacola. A funcionária da loja 
percebeu toda a ação. Ao per
ceber, o acusado discutiu com 
as vendedoras, que acionaram

a Polícia Militar. Ele foi pre
so no momento em que saía 
da loja. O rapaz também foi 
reconhecido por testemunhas 
de outro furto ocorrido em 
novembro. Na ocasião, ele en
trou no local acompanhado da 
mulher e do filho de dois anos 
e furtou três óculos de sol no 
valor de R$ 700.

F.R.J. foi preso em fla
grante por furto. Como não 
pagou a fiança, ele foi levado 
ao Centro de Detenção Pro
visória (CDP) de Bauru. Sua 
esposa responderá processo 
em liberdade.

LENÇÓIS

PM prende três acusados de roubar posto de combustíveis
Dois jovens de 18 anos e um adolescente de 17 permanecem à disposição da Justiça; 
sargento Lucas disse que promotor e juiz tem relação de menores reincidentes

Carlos Alberto Duarte

Policiais militares prenderam 
quarta-feira à noite três jovens 
acusados de roubar um posto 

de combustíveis na Vila da Prata. 
Dois deles, de 18 anos, foram detidos 
quando saíam de um matagal com 
respiração ofegante. Os PMs fizeram 
uma varredura na mata e localizaram 
roupas e capacetes usados no assalto.

Sem explicação para a situação, 
um deles acabou confessando o roubo 
e revelou que um adolescente havia 
emprestado a arma usada no crime. 
Segundo o sargento Lucas, comandan
te de uma das equipes da Força Tática, 
o menor foi detido próximo à casa que 
reside. Todos foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia, e o adolescente 
confessou onde havia escondido a bol
sa com carteiras de cigarro e R$ 250,00 
roubados do posto.

De volta à delegacia, um dos 
maiores confessou onde escondeu 
a arma do crime, um revólver cali-

bre 32, apreendido pela PM. O trio 
é suspeito de roubar outras vezes 
o mesmo posto de combustível. A 
suspeita ocorreu depois que a PM 
localizou uma pinguela, que pode 
ter sido construída para a fuga após 
os crimes.

Nas outras vezes que o estabe
lecimento comercial foi roubado, os 
ladrões sempre tomavam a direção 
do Jardim Monte Azul. Os três per
maneceram na quinta-feira à dispo
sição da Justiça. Os maiores seriam 
transferidos para cadeia da região. O 
adolescente seria encaminhado para 
a Diju (Delegacia da Infância e Ju
ventude) de Bauru.

Outros dois postos de combustí
veis foram roubados antes do crime 
que acabou com a prisão do trio. Na 
tarde de quarta-feira, por volta das 16h, 
a PM registrou outro roubo a auto pos
to. Na noite de terça-feira, 1° de janeiro, 
ladrões fugiram com R$ 900,00 rouba
dos de um posto de combustíveis, às 
margens da Rodovia Marechal Rondon.



Economia PROMOÇÕES
Segundo o Procon-SP mesmo em época de promoções, o consumidor deve 
pesquisar as ofertas em folhetos publicitários e na internet. Assim  poderá 
definir previamente os itens que precisa comprar e evitar as compras por 
impulso. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor determina que o 
fornecedor é obrigado a cumprir todas as ofertas que anunciar.

COMPRAS

Comércio inicia temporada de liquidações
Descontos variam de 20 até 70%; clientes também podem encontrar formas diferenciadas de pagamento

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A s tradicionais liquida
ções de janeiro já fazem 
parte do cenário do co

mércio de Lençóis Paulista e re
gião. Lojas de roupas, calçados, 
acessórios, cosméticos e eletro
domésticos chamam a atenção 
dos clientes, com descontos 
de 20 a 70%. “Na sexta-feira 
depois do Natal já começamos 
com as promoções. A loja toda 
estava com 20% de desconto e 
algumas peças com 50%. Agora 
continuamos com algumas mer
cadorias com 50% até o fim do 
estoque ou o fim do mês", ex
plica a subgerente de uma loja 
de roupa, Vanderleia da Silva.

A expectativa dos lojistas 
é realizar boas vendas nesse 
período. “Tem bastante gente 
que espera para comprar ago
ra, mas as vendas no fim do 
ano são as melhores. Agora 
esperamos um aumento em 
torno de 30%", diz Vanderleia.

Já a vendedora de uma loja 
de eletrodomésticos, Isabel

Fuentes Lopes, garante que as 
promoções em janeiro fazem 
com que as vendas sejam maio
res do que em dezembro. “Tem

muita promoção. A gente perce
be que os clientes economizam 
em dezembro para comprar 
em janeiro. Tem produto com

até 70% de desconto", ressalta 
Isabel. Os produtos mais procu
rados nessa época, na loja, são 
as TV's, lavadoras e geladeiras.

VANTAGENS -  Em liquidação, 
clientes podem encontrar 
mercadorias, em algumas lojas, 
com descontos de até 70%

“São mercadorias que não tem 
como viver sem".

Como o mês só está come
çando, algumas lojas estão or
ganizando as promoções de ja
neiro. “Entre os próximos dias 
estaremos em promoção. A loja 
toda com 20% de desconto e 
alguns produtos podem chegar 
a 30 ou 40%", explica Risley 
Renan da Silva, gerente de uma 
loja de tênis.

Para o presidente da Acil- 
pa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Pau
lista), José Antônio Silva, o 
Neno, o período é bom para 
consumidores e comercian
tes. “As pessoas podem apro
veitar para comprar produtos 
que não tinham  condições de 
adquirir no Natal por causa 
do preço e as lojas conse
guem trabalhar para renovar

o estoque", diz. “Mesmo sen
do um mês de férias, com as 
promoções aumenta o poten
cial de vendas".

E mesmo com os descon
tos em diversas mercadorias, 
as condições de pagamento 
não ficam comprometidas. “O 
pagamento varia entre 2x no 
cartão sem entrada ou 3x no 
crediário com entrada", diz 
Vanderleia, sobre a loja de rou
pas onde trabalha.

Na área de eletrodomésti
cos, as parcelas chegam até 10x 
sem juros. “Se o produto for do 
mostruário tem mais descon
to", explica Isabel.

No comércio de tênis, as 
vantagens não são diferentes. 
“Com o cartão da loja parce
lamos em 6x sem entrada ou 
8x com entrada", diz Silva. 
“Esperamos um aumento sig
nificativo já que na última 
semana de dezembro, quando 
algumas mercadorias estavam 
com 20% de desconto, tive
mos também 20% de aumento 
nas vendas", finaliza.

SUPLEMENTO

Acelere neste Natal 
sorteia carro hoje
Evento acontece na Concha Acústica a partir das 17h; diversos 
brindes serão sorteados para os presentes

Carlos Alberto Duarte

Termina hoje com sor
teio de um Celta 0 KM 
a campanha Acelere 

neste Natal, promovida pela 
Acilpa (Associação Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) em parceria com 
o comércio local. O sorteio 
acontece a partir das 17h 
na Praça Comendador José 
Zillo, a Concha Acústica.

Além do carro serão 
sorteados diversos brindes 
oferecidos pelos lojistas que 
participaram da campanha. 
De acordo com a Acilpa, 
foram distribuídas 380 mil 
raspadinhas aos consumi-

dores que prestigiaram o 
comércio local para as com
pras de fim de ano. Nos anos 
anteriores, o evento recebeu 
grande público, por isso, a 
Associação espera que a po
pulação compareça em peso 
para acompanhar o sorteio.

Ontem a Acilpa ainda 
não havia contabilizado da
dos da procura por crédito 
nos meses de novembro e 
dezembro, mas a estimativa é 
que as vendas superaram as 
do mesmo período de 2011.

O presidente da enti
dade, José Antonio Silva, 
o Neno, disse que pelo 
contato que manteve com 
comerciantes nos últimos

dias, em alguns segmentos 
do comércio com certeza 
as vendas superaram as 
do Natal de 2011, até pelo 
movimento visto nas lojas a 
partir de 10 de dezembro, 
quando o horário do comér
cio foi estendido até as 22h.

A novidade da campa
nha deste ano foram as ras
padinhas. Neno disse que a 
partir das próximas sema
nas, a diretoria da entidade 
se reúne com comerciantes 
para definir o calendário de 
promoções para este ano. 
Disse que a manutenção 
das raspadinhas vai depen
der da avaliação dos lojistas 
sobre a novidade.

NACIONAL

Produção industrial registra queda de 
0,6% de outubro para novembro
Dados foram divulgados em pesquisa realizada por IBGE; endividamento 
de famílias impactou em desempenho da indústria

Da Redação

A  produção industrial
brasileira registrou que
da de 0,6% em novem

bro de 2012, na comparação 
com o mês anterior e de 1% 
em relação ao mesmo período 
de 2011. O indicador acumu
lado para os 11 meses do ano 
também permaneceu negati
vo, em -2,6%, assim como o 
índice referente aos últimos 
12 meses, que mostrou queda 
de 2,5% em novembro.

Os dados fazem parte da 
pesquisa Produção Industrial 
Mensal, divulgada ontem (4) 
pelo Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística (IBGE).

Na avaliação do coorde
nador da pesquisa do IBGE, 
André Macedo, o com porta
mento predom inantem ente 
negativo da indústria de ou-
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Díagramador e Arte Finalista
(Experiência: InDesígn, Photoshop, Illustrator, Corel Draw)
E n v ia r  c u r r íc u lo  n a  r e c e p ç ã o  d o  jo r n a l ,  r u a  G e r a ld o  
P e r e i r a  d e  B a r r o s ,  948,  c e n t r o  -  L e n ç ó is  P a u l is ta .
E m a il:  v i n ic i u s @ jo r n a lo e c o .c o m .b r
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tubro para novembro e tam 
bém em outros indicadores 
mostra que o ano de 2012 foi 
marcado por um m enor dina
mismo da atividade.

“Há um maior endivida
mento das famílias, maior 
comprometimento da renda 
dessas famílias, as expectati
vas dos empresários estão em 
um patamar mais baixo do 
que em anos anteriores, o ce
nário internacional está mais 
adverso, afetando as exporta-

ções do país, e também pela 
maior presença de produtos 
importados no mercado lo
cal", justificou Macedo.

Dos 27 setores investiga
dos, 16 registraram  queda em 
novembro, na comparação 
com outubro, com destaque 
para indústrias extrativas 
(-6,7%) e veículos automoto
res (-2,8%). Já no acumulado 
de janeiro a novembro, 17 
dos 27 setores pesquisados 
registrara (Agência Brasil)
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Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Paulista 

- A lcre d  d e  Len ç ó is  P au lis ta  -  E m  liqu id ação  
CNPJ: 0 1 .4 64 .605 /0001-04  -  Inscr. E st; Isenta 

Rua Piedade, 183 -  Centro -  CEP 18680-050 -  Lençóis Pa ulista -  SP 
E-mail: alcredlpta@lpnet.com,br -  Fone/Fax: (14) 2363-6012

C O O P E R A T IV A  DE E C O N O M IA  E C R É D IT O  M Ú TU O  D A  A L IA N Ç A  D O S  M R D IC O S  E D EM A IS  
PR O F IS S IO N A IS  DA  Á R E A  D A  S A Ú D E  D E  LE N Ç Ó IS  P A U L IS T A  -  A L C R E D  DE L E N Ç Ó IS  
P A U LIS TA  -  Em liqu id ação

A S S E M B L É IA  G E R A L  E X T R A O R D IN Á R IA  

E D ITA L D E C O N V O C A Ç Ã O

O  Liquídante da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da A liança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Á rea da S aú d e de Lençóis Paulista -  Alcred de Lençóis Paulista -  Em 
liquidação, convoca os 145 (cento e quarenta e  cinco) associados e dem ais credores e 
devedores desta sociedade cooperativa, para se reunirem em  A S S E M B L É IA  G E R A L  
EXTR A O R D IN Á R IA , que será realizada no próximo dia 16 de janeiro de 2013 , na sede da 
Unimed de Lençóis Paulista. São Paulo, na rua Manoel Am áncio n® 6 5  , obedecendo aos 
seguintes horários e  “quorum” para sua instalação sem pre no mesmo local cumprindo o que 
determina o estatuto social; 1) às 18:00 horas, em  primeira convocação, ccm  a  presença de 
dois terços dos associados em  condições de votar; 2) às 19:00 horas, em  segunda 
convocação, com a presença de m etade mais um dos associados em  condições de votar, caso 
não tenha havido quorum para instalação em  primeira convocação; 3) às 2 0 :0 0  horas, em 
terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em  condições de 
votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos;

O R D E M  D O  DIA

1. Prestação de contas
2. Alienação do imóvel registrado sob 0 n° 8981, no Cartório de Registro de Imóveis de 

Lençóis Paulista
3. Outros assuntos

Lençóis Paulista, 05 de janeiro de 2013.

DR. J O S E  M i
L /
\NOEL GO tfÇALVES D E  A BREUlIÇALVl 

LIQ Ü ID Á N TE

O B S E R V A Ç Õ E S ;
•  O  ingresso, na A G E , será restrito ao associado pessoa física e  ao representante legal de 

associado pessoa jurídica.
•  O  representante legal de associado pessoa jurídica deverá com parecer à A G E , munido de 

documento que comprove esta representação.

mailto:vinicius@jornaloeco.com.br


Cotidiano SOBERANO
Nos últimos dias de dezembro, o governo federal usou um artifício inédito 
para aum entar sua econom ia para pagar juros da dívida (o superávit 
fiscal) de 20 12. Pela primeira vez, será usado recurso do Fundo Soberano 
do Brasil (FSB), poupança criada em 2008 para investir em projetos de 
interesse estratégico e socorrer o país em m om entos de turbulência.

BAIRROS

Problema em sinalizador causa transtornos
Aparelho instalado pela ALL 
começou a disparar mesmo sem a 
aproximação do trem; problema já 
foi resolvido pela empresa

Angelo Neto

M oradores da vila Cru
zeiro entraram em 
contato com o Jornal 

O ECO no início desta sema
na para reclamar de um pro
blema que os incomodou du
rante vários dias. O aparelho 
de sinalização da passagem de 
nível (cruzamento com a linha 
férrea), na rua Niterói, apre
sentou um problema e fre
quentemente disparava sem 
que o trem  estivesse passando 
pelo local.

De acordo com morado
res, o problema foi causado 
após um raio cair nas proximi

dades, no dia 21 de dezembro. 
A partir desse momento, o si- 
nalizador começou a anunciar 
a chegada do trem  com sons e 
sinais luminosos em qualquer 
horário do dia e da noite, sem 
que o mesmo estivesse por 
perto. "A cada cinco minutos 
o aparelho começava a tocar 
durante o dia e a noite. Todos 
nós que moramos próximos 
ao sinalizador reclamamos", 
afirma o motorista Antônio 
Carlos Dias. "Eu, como várias 
pessoas, trabalho e preciso 
descansar. Isso atrapalhou 
muito o meu sono", lamenta.

A ALL (América Latina 
Logística), através de uma

TRANSTORNO -
Problema no sinalizador 

de passagem de nível do 
trem causou transtornos 

aos moradores

nota oficial de sua assessoria 
de imprensa, lembrou que a 
instalação da sinalização nas 
passagens de nível de Lençóis 
Paulista foi realizada após um 
estudo feito pela empresa, 
para trazer mais segurança. A 
sinalização sonora e luminosa 
é acionada automaticamente 
com circuito de via, conforme 
a aproximação do trem. Após 
o Jornal O ECO entrar em 
contato com a ALL, funcio
nários da empresa estiveram 
no local na tarde da quinta
-feira 3, para fazer o reparo. 
De acordo com os moradores 
próximos do local, o problema 
finalmente foi resolvido.

MÁRCIO MOREIRA

CURSOS

Senai abre vagas para 
curso de marcenaria
Profissionalizante tem duração de 2 anos 
e inscrições vão até o dia 11; o processo 
seletivo acontece no dia 13 de janeiro

Welinton Barros

Estão abertas as inscrições 
para o curso de marce
naria do Senai de Len

çóis Paulista. Jovens maiores 
de 14 anos, que já concluí
ram o ensino fundamental 
podem participar do proces
so seletivo que acontecerá no 
próximo dia 13 de janeiro.

O curso tem duração de 
2 anos e acontece em duas 
etapas, na parte teórica ele

conhecerá todos os tipos de 
madeiras, aplicações e caracte
rísticas e também ferramentas 
utilizadas no trabalho de mar
cenaria. Já na prática, o aluno 
aprenderá as técnicas de cons
trução de móveis e manuseio 
de ferramentas.

"Esse curso começa das 
ferramentas básicas e vai até 
os equipamentos mais sofisti
cados. Com esse conhecimen
to, o jovem pode futuramente 
montar uma marcenaria em sua

própria casa para trabalhar, 
e se for ingressar em algu
ma grande empresa tam
bém, o curso de dois anos 
dá condições a ele nessas 
duas situações", explica o 
Coordenador Técnico do 
Senai, Marcos Caldieri.

SERVIÇO
As inscrições para o 

curso podem ser feitas até 
o dia 11 de janeiro no Se- 
nai, que fica na rua Aristeu 
Rodrigues Sampaio, 271, 
no Jardim das Nações. O 
curso é totalmente gratuito. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(14) 3269-3969.

FERIAS

Projeto Biblioférias chega aos bairros dia 11
Atividades têm como 
objetivo incentivar 
a leitura através de 
brincadeiras

Da Redação___________

A  Diretoria de Cultura 
já  está com a progra
mação completa do 

Projeto Biblioférias, que ofe
recerá atividades em diver
sos bairros da cidade, entre 
os dias 11 a 25 de janeiro. O 
objetivo é incentivar a leitu
ra por meio da diversão. Ao 
todo serão cinco locais que 
vão resgatar os jogos e b rin 
cadeiras, como Caça ao Te
souro em Moda; Four Squa- 
re; Pé na Tábua; Macaco na 
Roda, Pega, Monta e Corre; 
Cabo de Força; Corrida de 
Pneus; Pega-Pega; Mãe da

ONDE ACONTECE

11 DE JA N EIR O  (SEXTA-FEIRA)
Bairro: M aestro Júlio  Ferrari 
Local: Na Biblioteca Ramal/ Centro de 
Convivência M ário Covas 
Horário: Das 14h às 17h

16 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
Bairro: Cecap
Local: Na Biblioteca Ramal da Cecap 
Horário: Das 14h às 17h

18 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
Bairro: A lfredo Guedes 
Local: Quadra Coberta 
Horário: Das 14h às 17h

23 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
Bairro: Jardim Primavera 
Local: Quadra da Escola Ézio Paccola 
Horário: Das 14h às 17h

25 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
Bairro: Caju
Local: Quadra da Escola Guiomar 
Borcat
Horário: Das 14h às 17h 

//////////////////////̂ ^ ^ ^

Rua e Ciranda de Crianças.
Nos locais as crianças 

participarão da Turma do 
Clubinho, com brinquedos 
projetados para trabalhar a 
coordenação motora, o ra
ciocínio lógico, a paciência, 
a criatividade e o senso de 
organização.

Outro trabalho que será 
oferecido no Projeto Bibliofé- 
rias é a Oficina Crie e Recrie, 
onde os participantes serão 
convidados a desenvolver o 
seu talento artístico, usando 
sua criatividade e capricho, 
por meio de atividades com 
tintas, papel colorido, balão 
canudo, e até lã para que a 
criança tenha dom artístico 
estimulado.

Os participantes irão tra 
balhar com pintura em prati- 
nhos, desenvolverão brinque
dos como gira-gira, catavento, 
ioiô bang e pom-pom de lã.



Administração PIRATA
Em apenas i6  dias, entre i8  de dezem bro e 2 de janeiro, 
a Receita Federal apreendeu m ais de 65 toneladas de 
m ercadorias falsificadas nas alfândegas dos portos do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A  primeira apreensão 
foi no Porto de Vila Velha (ES).

FOLIA

Bailes de Carnaval vão acontecer nos bairros em 2013
Festa acontecerá em quadras cobertas em cinco pontos da cidade; diretor de Cultura diz que mudança vai possibilitar que mais pessoas participem

FOTO: CRISTIANO PACCOLA

Welinton Barros

O carnaval popular de 
Lençóis Paulista este 
ano vem com grandes 

novidades e pretende receber 
mais de mil pessoas para cada 
dia de festa. Com o tema "Car
naval da Família na Cidade do 
Livro", o evento que tradicio
nalmente acontecia no recinto 
de exposições José de Oliveira 
Prado, onde ocorre a Facilpa, 
ganhou um novo formato para 
atrair os foliões. Neste ano, 
o Carnaval acontece entre os 
dias 8 e 12 de fevereiro.

A festa será distribuída em 
cinco pontos diferentes na cida
de. O diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardo, em entrevista ao O 
ECO, explicou que a mudan
ça pretende atrair um número 
maior de pessoas.

"Nós sempre fazemos ava
liações e análises dos eventos 
que acontecem na cidade, 
percebemos que na Facilpa, 
pela estrutura grande que 
tínhamos, o público estava 
diminuindo a cada ano. Os 
momentos mais procurados 
pelos foliões eram as matinês, 
então investimos mais em ma
tinês e neste ano vamos levar o 
carnaval a todas as regiões da 
cidade para recebermos mais 
crianças e mais famílias, tudo 
isso por estar mais próximo de 
suas residências", explica.

Nilceu lembra que a fes
ta em cada bairro pode gerar 
uma tradição de blocos carna
valescos na cidade. "Levando 
o carnaval para os bairros, nós 
estamos estimulando os blocos, 
talvez seja uma semente para 
em breve tenhamos grupos for
mados em nossa cidade e quem 
sabe um carnaval cada vez mais 
tradicional e importante para 
Lençóis. Nós convidamos pes
soas de toda a comunidade e da 
região que queiram montar seus 
blocos, com camisetas persona-

MUDANÇA -  Cultura descentralizou a festa da Facilpa e bailes serão realizados nos bairros, em quadras cobertas; imagem do Carnaval popular realizado no ano passado

lizadas e fantasias, haverá uma 
premiação aos blocos partici
pantes. É um momento muito

especial para brincar o carnaval 
de forma tradicional", explica. 

Além dos shows musicais,

os bailes de carnaval irão contar 
com oficinas de brincadeiras e 
maquiagem. Os bailes acon-

teceram em quadras cobertas, 
com banheiro e bebedouros de 
água. Os grupos que se apresen-

tarão nos cinco dias do evento 
serão anunciados pela Diretoria 
de Cultura nos próximos dias.

CONFIRA OS HORÁRIOS E LOCAIS DOS BAILES:

08/02 - Sexta-feira - das - Concha Acústica - Show
18h às 21h - na quadra de com o Grupo Samba da Vela
esportes do Jardim Nova 
Lençóis 11-02 - Segunda-feira - das

09-02 - Sábado - das 18h às
18h às 21h - Cecap - Centro 
de Convivência do Idoso

21h - Na quadra da escola 
municipal Ézio Pacola no 12-02 - Terça-feira - das
Jardim Primavera 18 às 21h - Escola Guiomar

10-02 - Domingo - às 21h
Fortunato Borcat no Jardim 
Caju

M UDANÇA

A partir de abril prefeitura só contrata 
serviços com Nota Fiscal Eletrônica
Até julho todos deverão emitir nota digital; medida não traz custo extra

Carlos Alberto Duarte

Prestadores de serviços 
inscritos no município de 
Lençóis Paulista que reali

zam trabalhos para a Prefeitura 
Municipal terão até o dia 1° de 
abril para se adequar à Nota 
Fiscal Eletrônica.

O anúncio foi feito esta 
semana pelo diretor de Finan
ças, Júlio Antonio Gonçalves. 
Ele explicou que a partir des
ta data a Prefeitura Municipal 
não tomará mais serviços sem 
a nota eletrônica.

Prestadores de serviços 
inscritos em outros municípios 
e aqueles que não prestam ser
viços à prefeitura terão até o 
dia 30 de junho para se ade
quar à nota fiscal digital.

Gonçalves afirmou que a 
partir do dia 15 de janeiro, a 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) 
estará disponível no site da

Prefeitura. No mesmo período 
a administração fará apresenta
ção do sistema a escritórios de 
contabilidade e empresas inte
ressadas em adotar o novo siste
ma. "Inicialmente, a nota digital 
será opcional", disse, ao revelar 
que a partir de julho de 2013 o 
novo sistema será obrigatório 
para todos os prestadores de 
serviços, exceção aos inscritos 
no MEI (Micro Empreendedor 
Individual), em que o sistema 
também é opcional, e algumas 
atividades que não são emitidas 
notas fiscais (serviços bancários 
e cartórios) que não é obrigató
ria emissão de nota.

De acordo com o diretor de 
Finanças, o processo em fase 
de teste é simples, a emissão 
é simplificada e não haverá 
nenhuma dificuldade em re
lação ao preenchimento. Os 
prestadores cadastrados no 
município terão acesso com

senha, através dos escritórios 
de contabilidade. Os prestado
res que não têm senha podem 
solicitar que a Prefeitura Mu
nicipal vai enviar por e-mail. 
Júlio Antonio Gonçalves afir
mou que não haverá nenhum 
custo adicional para os presta
dores de serviços e empresas 
que quiserem adotar o novo 
sistema, que não exige assina
tura eletrônica. "No formato 
adotado não há necessidade 
da assinatura digital", disse, ao 
emendar que não será neces
sário novo cadastramento, já 
que será utilizada a inscrição 
existente. Afirmou que com o 
novo sistema adotado pela Pre
feitura Municipal de Lençóis 
Paulista, os prestadores de ser
viços não terão obrigação de 
fazer a declaração eletrônica, 
eliminando um processo que 
antes era feito após a emissão 
da nota fiscal comum.



Esportes REFORÇOS
Corinthians e Santos fecharam ontem as maiores 
contratações de suas centenárias histórias. Enquanto 
os alvinegros da Capital concretizaram o sonho de ter o 
atacante Alexandre Pato, os da Baixada Santista finalmente 
convenceram o Cruzeiro a ceder o meia Walter Montillo.

ATLETISMO

Lençoense conta como foi 
participar da São Silvestre

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alessandro Alberconi ficou satisfeito com 
bom resultado conseguido na principal 
prova de atletismo do Brasil; ele espera 
participar novamente em 2013

Angelo Neto

Poucas pessoas têm o pri
vilégio e a disposição 
para encarar os 15 qui

lômetros da corrida mais im
portante do Brasil e uma das 
mais conhecidas no mundo, 
a São Silvestre. Outra peque
na parcela consegue terminar 
a prova. Enfim, o prazer de 
percorrer a avenida Paulista e 
a temida subida da Brigadeiro 
Luiz Antônio, além de poder 
contemplar o famoso estádio 
do Pacaembu e a praça da Re
pública, são prazeres que ape
nas quem participa do evento 
pode descrever. O lençoense 
Alessandro Alberconi, de 34 
anos, é um desses sortudos e

conta aos leitores de O ECO 
como foi a experiência.

A 88® edição da corrida 
reuniu mais de 25 mil pesso
as e Alberconi conseguiu um 
grande feito. Ele completou a 
prova em 1h18min04s e ter
minou 2.533° lugar geral. Na 
faixa etária 30 a 34 anos, o 
lençoense ficou no 360° lugar. 
"Foi a minha primeira vez na 
São Silvestre. Ainda estou em 
estado de êxtase. Consegui fi
car entre os 10% dos partici
pantes. Isso para mim foi sen
sacional”, revela. Para se ter 
uma ideia do bom resultado de 
Alberconi, o campeão da prova 
foi o queniano Edwin Kipsang, 
com o tempo de 44min04s.

"A corrida é mágica para

quem gosta do esporte. Exis
tem todos os tipos de pessoas, 
de vários países. Tem também 
os figuras que trazem um char
me a mais para a corrida. Vi 
várias coisas que eu conhecia 
apenas pela TV. Durante o 
trajeto, você esquece que está 
correndo. Apesar de todos os 
benefícios que a corrida traz 
a saúde, o lençoense dá dicas 
a todas as pessoas que um dia 
pensam em praticar o esporte. 
"Para participar tem que se 
preparar, pois não é fácil. Pro
cure a orientação de um mé
dico para saber o seu estado 
físico e o seu limite. O certo é 
começar com caminhada, sem 
fazer loucuras, até você entrar 
no ritmo. Daí para frente não 
pode parar. Depois que você 
entrar nisso, você não conse
gue mais sair. É emocionante” 

O assistente de maquinário 
começou a correr há três anos 
por influência do irmão. "Co
mecei sem me preocupar com

ÊXTASE -  O lençoense 
Alessandro Alberconi 

participou da 88® edição 
da São Silvestre e ficou 
encantado com a prova

algumas coisas. Logo em segui
da segui algumas planilhas de 
treinos e alterei um pouco a mi
nha alimentação. Também co
mecei a verificar a questão da 
saúde, procurei cardiologistas e 
fisioterapeutas. A primeira cor
rida que eu participei foi aqui 
em Lençóis Paulista. Depois o 
'bichinho da corrida' me picou 
e não parei mais”, brinca.

Para o futuro, Alberconi 
espera participar novamente 
da São Silvestre. "Esse ano, 
sem dúvida, vou querer cor
rer novamente a São Silvestre 
e quem sabe melhorar meu 
tempo. Estou treinando para, 
quem sabe, participar em 2013 
de uma meia maratona com 21 
quilômetros”, finaliza.

ENEM

MEC define nota mínima de 450 para seleção do Prouni
Portaria definiu 
critérios para seleção 
em universidades 
particulares

Da Redação___________

Os estudantes que preten
dem concorrer a vagas 
na educação superior 

pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni) vão pre
cisar de nota mínima de 450 
pontos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2012. 
A nova regra consta de porta
ria normativa do Ministério da 
Educação publicada em 31 de 
dezembro último. Pela norma 
anterior, a nota mínima era de 
400 pontos.

Nesta primeira seleção de 
2013, a nota mínima de 450 
pontos corresponderá à média 
aritmética de todas as provas 
do exame. Em caso de empate, 
serão consideradas as maiores 
notas em redação; linguagens, 
códigos e suas tecnologias; 
matemática e suas tecnologias; 
ciências da natureza e suas tec
nologias e em ciências huma
nas e suas tecnologias, respec
tivamente. Os estudantes que 
tiveram nota zero na redação 
estão impedidos de concorrer

a bolsas do programa.
O ProUni foi criado em 

2004 pelo Ministério da 
Educação para conceder, a 
estudantes brasileiros de bai
xa renda, bolsas de estudos 
integrais e parciais (50% da 
mensalidade) em instituições 
particulares de educação su
perior que ofereçam cursos 
de graduação e sequenciais de

formação específica. Podem 
concorrer às vagas estudantes 
que cursaram o ensino médio 
na rede pública ou na rede 
particular na condição de 
bolsista integral, pessoas com 
deficiência e professores da 
rede pública que estejam no 
exercício do magistério.

A bolsa integral é ofereci
da a estudantes oriundos de

famílias que tenham renda 
bruta mensal por pessoa de 
até 1,5 salário mínimo (R$ 
1.017 a partir deste mês). 
A bolsa parcial é destinada 
àquele que comprove renda 
mensal por pessoa da família 
de até três salários mínimos 
(R$ 2.034). O candidato não 
pode ter diploma de ensino 
superior nem estar regular-

Justiça determina que Inep 
disponibilize redações do Enem

A Justiça Federal no Ce
ará determinou que o Ins
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) dis
ponibilize para os alunos 
que fizeram o Enem 2012 
as provas de redação corri
gidas e acompanhadas das 
justificativas da pontuação. 
A decisão foi publicada 
ontem. O Ministério Pú
blico Federal no Ceará e 
em Alagoas entraram com 
ação em caráter de urgência 
para garantir que a redação 
do Enem 2012 e o espelho 
da correção pudessem ser

acessados pelos estudantes.
A previsão do Inep era 

disponibilizar a prova a par
tir do dia 6 de fevereiro, 
quase um mês depois do en
cerramento das inscrições no 
Sistema de Seleção Unificado 
(Sisu). O sistema usa a nota 
do Enem como critério para 
dar acesso às universidades.

Para o procurador da 
República Marcial Duarte 
Coêlho, a divulgação em 
fevereiro traria prejuízo aos 
estudantes, já que o perío
do de inscrição Sisu vai de 
7 a 11 de janeiro. Ele pede 
que o Inep adie o prazo de

abertura do Sisu, para que 
os alunos possam ter aces
so às suas redações e os 
critérios que determinaram 
suas notas antes do início 
das inscrições.

As ações na Justiça fo
ram provocadas por um do
cumento assinado por oito 
mil estudantes de todo Bra
sil, com a queixa de que as 
notas atribuídas não obede
ceram aos critérios de cor
reção expostos no edital. O 
Ministério da Educação in
formou que vai recorrer da 
decisão da Justiça Federal 
no Ceará. (Agência Brasil)

mente matriculado em insti
tuição de ensino superior.

As inscrições para a pri
meira edição deste ano serão 
feitas exclusivamente pela in
ternet, na página do ProUni — 
as datas serão estabelecidas em 
edital próprio. Durante o perí
odo de inscrição, o estudante 
poderá fazer duas opções de 
curso nas instituições parti

culares de educação superior 
participantes do programa.

A Portaria Normativa 
n° 27, que define as regras 
do processo seletivo para a 
primeira edição de 2013 do 
ProUni foi publicada no Diá
rio Oficial da União do dia 31 
de dezembro último, seção 1, 
página 137. (com assesso ria  
de im prensa)

LENÇÓIS PAULISTA
CRESCENDO COM VOCÊ

ESCOLA DE ESPORTES

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 2̂  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 Ludano Carmo Liz e auxiliar André Paulo Panelli.

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

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

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

e m  a l t o  e  
b o n i s o n i
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Primeiros bebês de 2013 são meninos
Jhonatan Richard Lima nasceu às 12h35 no dia 1° no Hospital Nossa Senhora da Piedade em Lençóis Paulista; o segundo foi Gabriel Lopes de Freitas

FOTO: FERNANDA BENEDETTI/O  ECO FOTO: FERNANDA BENEDETTI

FELIZ - Jhonatan Richard Lima, primeiro bebê de 2013, recebe o carinho da mamãe Silvone ANJINHO - O pequeno Gabriel Lopes de Freitas foi o segundo bebê a nascer em Lençóis Paulista

Fernanda Benedetti

I nício de ano sem pre é re
gado de boas expectativas 
para todos que sonham  

em m elhorar a vida. Saúde, 
trab a lh o , d inheiro , paz, e 
p rosperidade estão entre os 
desejos. Mas, para algumas 
fam ílias, a esperança de que 
este ano ficará m arcado para 
sem pre já  se tornou  um a re
alidade. Este é o caso da fa

m ília do pequeno Jhonatan 
R ichard Lima, que chegou 
ao m undo às 12h35 do dia 
1° de janeiro  de 2013, pe
sando 2,980 quilos e m ed in 
do 47,5 centím etros.

Alegre, Silvone Costa Cha
gas, de 30 anos, a mãe do pe
queno, celebrou a chegada do 
filho na maternidade do Hos
pital Nossa Senhora da Pieda
de, em Lençóis Paulista. “Essa 
emoção que ficará na história,

não só da minha vida, mas de 
todos que acompanharam mi
nha cesárea", contou rindo.

Mãe de uma menina de 6 
anos, Silvone explica que Jho
natan é seu terceiro filho. “O 
meu primeiro filho morreu, aí 
veio a Lívia, que hoje está com 
6 anos e agora tenho o Jhona- 
tan, meu príncipe", resumiu.

O pequeno é fruto do se
gundo relacionamento de Sil- 
vone, como o namorado Paulo

Ricardo Lima, que também 
vibrou com a chegada do pe
queno herdeiro.

Silvone conta que a ce- 
sárea estava marcada para o 
dia 2 de janeiro, mas logo na 
virada do ano começou a sen
tir as contrações. “Até então 
a dor era suportável, mas às 
10h da manhã as contrações 
começaram a acontecer de 
cinco em cinco minutos, foi 
quando fui ao hospital e já fi-

quei internada", lembra.
Quem também está radian

te é a mamãe Cassilda Rosa 
Lopes, 28 anos, que festejou a 
chegada do primeiro filho, às 
18h45, no dia 1° de janeiro. 
Gabriel Lopes de Freitas foi o 
segundo bebê de 2013 e nasceu 
com 3,230 quilos e 47cm, na 
maternidade do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade.

“Pela manhã comecei a 
sentir dor. Eu e meu marido

viemos ao hospital, me de
ram remédio para dor e vol
tei para casa. Logo depois do 
almoço as dores recomeça
ram mais fortes. Voltei para 
o hospital e já fui internada", 
finaliza Cassilda.

O jornal O ECO entrou em 
contato com os hospitais e mater- 
nidades de Agudos, Areiópolis, 
Borebi e Macatuba que infor
maram que nenhum bebê tinha 
nascido no dia 1° de janeiro.

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


Entrevista ESPECIALIDADES
Everton entregará no primeiro trimestre deste ano o Centro 
Integrado de Especialidades. Em fase final de construção, o local 
reunirá especialistas em fisioterapia, médicos ginecologistas, 
cardiologistas, dermatologistas, nutricionistas, além de dentistas 
que farão, inclusive, pequenas cirurgias e tratamento de canal.

AGUDOS

Everton faz mudanças no secretariado e cita prioridades
Saúde, Educação e tratamento de esgoto são principais desafios; prefeito pretende avaliar periodicamente o trabalho dos novos secretários

Welinton Barros

O prefeito reeleito de Agu
dos, Everton Octaviani 
(PMDB), candidato único 

nas eleições de outubro do ano 
passado, obteve a vitória nas ur
nas com 19.260 mil votos. Em
possado na última terça-feira, 1° 
de janeiro, Octaviani concedeu 
entrevia a O ECO e anunciou 
grandes mudanças no secreta
riado. Também falou sobre os 
desafios da próxima gestão.

No discurso de posse, Ever
ton enfatizou que as áreas de 
Saúde e Educação serão prio
ritárias nos próximos quatro 
anos. O prefeito afirmou ainda 
que a implantação do sistema 
de tratamento de esgoto do 
município deverá ser o maior 
desafio e que vai encará-lo com 
muita energia.

Após quatro anos à fren
te do Executivo, Everton fez 
questão de enfatizar que seu 
governo é de continuidade, mas 
não continuísmo, e que não 
admitiria acomodação. Disse 
que vai cobrar resultados de 
todos os secretários que foram 
anunciados agora, tanto os 
que assumiram pela primeira 
vez -  a grande maioria -  como 
também os remanescentes da 
administração anterior. Leia a 
seguir os principais trechos da 
entrevista:

O ECO - Quais serão as 
mudanças na nova adminis
tração?

Everton Octaviani - Nós
estamos entrando neste segun
do mandato com algumas mu
danças significativas no nosso 
quadro de funcionários, princi
palmente no secretariado. Ape
nas dois secretários da gestão 
anterior permanecerão para essa 
segunda gestão. Eu já tenho dito 
por onde passo que tenho uma 
gratidão muito grande por aque
les que passaram e deixaram 
seu legado, contribuindo para o 
crescimento e desenvolvimento 
do município, mas constatamos 
que era a hora de haver uma oxi- 
genação, para que possamos dar 
sequência ao trabalho e levar 
aquilo que a população anseia, 
aquilo que o município precisa.

O ECO - Quem irá coman
dar as secretarias na próxi
ma gestão?

Octaviani - Na secretaria 
de Educação, assume o profes
sor Valdemir de Melo. Na se
cretaria de Finanças, o contador 
Carlos Pinto. Para Agricultura e 
Meio Ambiente o responsável 
será o médico veterinário Abner 
Arruda. Nas secretarias de Es
porte, Lazer e Turismo, assume 
o ex-vereador e professor José 
Otaviano Delazari. Na secre
taria de Saúde fica efetivada a 
secretária Marli Rondina Aran- 
tes. Na secretaria de Promoção 
Social permanece a Simone Gi- 
lhem De Bortolli e na secretaria 
de Vias Públicas e Transportes 
continua o Joaquim Nicolau 
Júnior, o Birola. A secretaria de 
Obras passará a ser comandada 
pelo engenheiro civil Agostinho 
Têndolo.

O ECO - Por que o senhor 
resolveu fazer essas altera
ções?

Octaviani - Esses secretá

Novos desafios-Eleito para mais quatro anos à frente da Prefeitura de Agudos, Everton Octaviani trocou boa parte dos secretários e diz que vai cobrar metas

rios que concluíram a primeira 
gestão vieram das duas gestões 
do ex-prefeito Carlos Octaviani, 
então já estavam à frente dos 
cargos há um tempo conside
rável. Apesar de terem feito 
trabalhos importantes, contri
buído para esse processo de 
transformação do município, 
eu julguei que era hora de mu
danças nessas áreas e efetuei 
essas alterações.

O ECO - Existe uma orien
tação a esses novos secretá
rios com metas para o próxi
mo mandato?

Octaviani - Sim, eu já 
conversei com todos eles indi
vidualmente e agora faremos 
reuniões com todo o grupo, já 
deixando claro que ninguém 
tem cadeira cativa. Eles têm 
que desenvolver o trabalho da 
melhor maneira possível, al
cançando as metas que eu estou 
propondo dentro do plano de 
governo preparado durante a 
campanha eleitoral. As avalia
ções serão constantes e perió
dicas. Quem não corresponder 
deixa o cargo. Espero que eles 
tenham um bom desempenho 
e que tudo funcione, porque 
foram apostas que nós fizemos 
em pessoas que têm condições, 
informação para ocupar tais 
funções, experiência e vivência 
nessas áreas. Nós acreditamos 
que teremos, com o auxilio de 
Deus, uma gestão muito boa 
nesses quatro anos.

O ECO - Ainda existe al
guma pasta a ser ocupada? 
O secretariado já está com
pleto?

Octaviani - Nós estamos fi
nalizando essas secretarias ocu
padas com os nomes já escolhi
dos, não existem mais mudanças 
a serem feitas neste momento. 
Esse é um grupo que inicia nos
sa segunda gestão e se Deus qui
ser vai dar conta do recado com 
o trabalho a ser desenvolvido.

O ECO - O que ainda pre
cisar mudar em Agudos? No 
discurso de posse, o senhor 
frisou o tratamento de esgoto 
e melhorias na Saúde e Edu
cação. Esses são os princi
pais focos da nova adminis
tração?

Octaviani - Sim, são nossos 
desafios. Eu declaro que Agu
dos melhorou, mas que tem 
muito trabalho a ser realizado 
ainda e, sem dúvida alguma, 
as áreas da Saúde e da Educa
ção são sempre áreas que vêm 
à tona, e por mais que haja in
vestimentos e melhorias sempre 
existem gargalos e soluções a 
serem buscadas. Estaremos tra
balhando muito na Educação. 
Nesses quatro anos, um dos pro
gramas que queremos e vamos 
implantar é a escola em tempo 
integral para todos os alunos 
da rede municipal. Na Saúde, 
nós vamos estender o PSF (Pro
grama Saúde da Família) para 
todo o município. Vamos criar 
uma integração entre o pronto
-socorro e as unidades básicas, 
vamos fazer uma UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), que é 
mais um pronto-socorro para o 
município. Vamos brigar para

implantar o tratamento de es
goto na cidade, sem que isso 
gere custos no bolso do cidadão. 
Vamos trabalhar para reduzir e 
erradicar o consumo e o tráfico 
de drogas aqui no município. 
Melhorias na mobilidade urba
na, que é uma área que nós es
tamos investindo bastante com 
novas pontes, vias de interliga
ções e acessos. Tudo isso com 
a finalidade de melhorar a vida 
do cidadão.

O ECO - O seu tio, ex-pre
feito Carlos Octaviani, fica na 
administração nos próximos 
quatro anos?

Octaviani - O Carlos pre
feriu deixar a administração no 
fim deste mandato. Ele colocou 
o cargo à disposição por ter algu
mas ocupações pessoais e profis
sionais. Eu deixei claro para ele 
que as portas estão abertas e que 
nós estamos à disposição. Se ele

julgar que é hora de voltar, nós 
estaremos prontos para acolhê-lo. 
A experiência dele é fantástica, o 
que conhece de administração é 
muito importante e sempre pode 
somar muito com o meu traba
lho. Da mesma forma o Altair, 
vice-prefeito, que até então tinha

o comando da Saúde. Eu preciso 
do Altair em todas as áreas, na 
Educação, Finanças, Agricultura, 
Esporte, porque ele é uma pes
soa que eu confio integralmente, 
está por dentro da administração 
porque temos trabalhado juntos 
esses quatro anos, porém, agora 
nessa próxima gestão ele vai me 
apoiar, estar ao meu lado. Então 
era necessário que tivesse outra 
pessoa na Saúde para que o Altair 
tivesse mais liberdade.

O EC0 - E o futuro do prefei
to Everton, ainda existe a pos
sibilidade de uma candidatura 
a deputado estadual?

Octaviani - Com certeza, eu 
tenho essa vontade, esse desejo. 
Seria um avanço para o municí
pio de Agudos ter um represen
tante na AssemblEia Legislativa, 
porém, não para essa próxima 
eleição, já que ainda estarei no 
cargo de prefeito. Penso em uma 
futura eleição, quando eu já tiver 
encerrado meu compromisso 
de prefeito. O foco agora é me 
dedicar 100% na prefeitura de 
Agudos, fazer uma gestão ainda 
melhor que a primeira, o que 
não será uma meta fácil. Tivemos 
uma aprovação de 90%, será difí
cil ampliarmos esse índice, então 
meu foco agora é integralmente a 
prefeitura de Agudos.



Cultura EXPOSIÇÃO
A  Diretoria de Cultura realiza, no saguão da Casa da Cultura "Prof^ M aria Bove Coneglian", a 
exposição "Instrum entos M usicais" durante o m ês de janeiro. A  exposição é com posta por 
coleção de instrum entos m usicais eruditos em m iniatura e em tam anhos originais da Am alp 
(A ssociação de M úsica e Artes de Lençóis Paulista), do acervo do m úsico José Carlos M atias e 
do acervo da Casa da Cultura e Orquestra M unicipal de Sopros. A  visitação é das 8h às i8 h .

PROMESSA

Gaby Moretto lança primeiro CD este ano
Artista lençoense influenciada pela MPB começa a despontar no cenário musical; lançamento do CD está previsto para o meio deste ano

Angelo Neto

Todos sabem o quanto é 
difícil emplacar uma car
reira artística, principal

mente quando o assunto é mú
sica. Grandes artistas que hoje 
fazem sucesso sofreram para 
chegar ao auge. No entanto, o 
gosto e a dedicação pela música 
tornam esse desafio especial e 
ainda mais interessante. A jo
vem lençoense Gabriela Moret- 
to Boarato, de 23 anos, começa 
a despontar com um futuro 
promissor e já leva o nome de 
Lençóis Paulista para a região e 
até para outros países.

Influenciada pela MPB 
(Música Popular Brasileira), 
Gaby Moretto, como é conhe
cida, nasceu, cresceu e vive 
até hoje na cidade. Formada 
em Relações Públicas, ela con
ta que foi influenciada pela 
mãe, e com apenas seis anos já 
tocava e cantava.

"Lembro da minha mãe fa
lando para eu tocar com pane
la e essas coisas mais caseiras. 
Comecei a tocar violão olhando 
ela tocar. Minha mãe nunca foi 
profissional, mas sempre tocava 
em churrascos com as amigas. 
Comecei a aprender algumas

FOTO: DIVULGAÇÃO

PROMESSA -  A cantora e compositora, Gaby Moretto, vai lançar seu primeiro CD este ano

notas olhando ela tocar". A par
tir desse momento, a paixão 
despertou e não parou mais.

Hoje a lençoense trabalha 
no lançamento do primeiro CD,

intitulado "Simples Assim". To
das as músicas são de autoria 
da artista. "Eu nunca pensei 
em compor. Uma vez comecei 
a fazer músicas católicas. A

partir daí, percebi que eu tinha 
facilidade em compor. Todas as 
minhas músicas não são inven
tadas e sim coisas que eu vivi 
e presenciei no dia a dia". A

ideia de gravar o CD começou 
após um festival de música na 
Hungria, chamado Genfest, no 
qual Gaby tocou uma músi
ca de sua autoria para 12 mil

FRASE

í
"Eu não sei se vou 
viver de música, 
mas sei que a 
música vive dentro 
de mim."
Gaby M ore tto

pessoas. "Eu escrevi a música 
em 2011 e acabei ganhando o 
concurso. Em agosto de 2012 
fui para a Hungria representar 
o Brasil. Logo em seguida veio 
a vontade e o sonho de poder 
gravar", completa.

Gaby adianta que o CD 
terá oito músicas e revela al
gumas surpresas. "Acredito e 
quero que até o meio do ano 
eu apresente o meu trabalho. 
Morei na Itália um tempo e fiz 
amizade com uma cantora de 
lá. Estou com uma expectativa 
de ela participar em uma das 
músicas. Há poucos dias rece- 
bi um convite de uma emissora 
de TV para me apresentar. Não 
sei a proporção que isso vai 
tomar, mas estou aberta para 
levar a boa música a todos os 
lugares", finaliza.

BIBLIOTECA

BMOL recebe instalação de estantes deslizantes
Mobiliário possibilita melhor organização dos 
livros; obras no prédio estão previstas para 
serem entregues daqui quatro meses

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

A  Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa (BMOL) 
recebeu na sala de acer

vo de referência (livros que 
são consultados para pesquisa 
e leitura na própria biblioteca) 
a instalação de estantes desli
zantes. Este tipo de mobiliá
rio possibilita a organização e 
acondicionamento dos livros 
em maiores quantidades, e em 
menos espaço.

O local de aproximada
mente 3,5m x 5,5m recebeu 
o móvel de 3,22m x 3,22m 
onde é possível aproveitar 
também o pé direito da sala 
(altura) e organizar três vezes 
mais a quantidade de livros. 
Este tipo de instalação já é 
utilizado em grandes biblio
tecas, arquivos e museus. 
Esta aquisição para a BMOL é 
mais um passo de qualidade e 
atualização nas ações que ali

são desenvolvidas, firmando 
o título de "Cidade do Livro" 
a Lençóis Paulista. O investi
mento foi de R$ 64 mil.

Considerada uma das me
lhores bibliotecas públicas do 
país, a BMOL está em obras 
de ampliação. A ideia é insta
lar no acesso principal um sis
tema de contagem eletrônica 
para o acesso dos usuários. Os 
livros também vão receber fi
tas magnéticas para que o usu
ário possa utilizar o material 
sem a presença do atendente. 
No pavimento superior, outra 
novidade. A instalação de um 
café com mesas, bancos para 
leitura e jogos. O valor total 
investido pela administração 
na execução da obra chega a 
R$ 345,5 mil

A expectativa é que as 
obras estejam concluídas em 
quatro meses e entregues du
rante as comemorações pelos 
155 anos de Lençóis Paulista.

Casa da 
Cultura 
abre vagas 
para cursos

A partir do dia 7 de 
janeiro, às 8h, a Casa 
da C ultura "Prof. M a
ria Bove Coneglian" 
receberá inscrições 
para seus cursos. Os 
cursos são oferecidos 
gratuitam ente à po
pulação e os in teres
sados poderão esco
lher entre as aulas de 
música, artes cênicas, 
artes plásticas e dan
ça. A inscrição deve 
ser feita na recepção 
da Casa da Cultura e 
os interessados devem 
com parecer com um 
documento: o Cartão 
Cidadão, RG ou R.A. 
escolar.

MELHORAS - Estantes deslizantes facilitam a organização e acondicionamento dos livros em espaços menores

O

APROVEITE AS MELHORES OFERTAS 
PARA CONSTRUIR E REFORMAR. i
PREÇO -  PRAZO  -  VARIEDADE <

Rua José A n to n ío  B lanco , 7 5 0  - Jd. João Paccola - (1 4 )  3 2 6 9 -1 5 1 5  | A v e n id a  Estados U n idos, 2 5 0  - J a rd im  das Nações - (1 4 )  3 2 6 3 -4 5 8 9  - Lençóis P a u lis ta



M u l h e r
CABELOS NOVOS
Confira os cortes de cabelo que vão arrasar em 2013. O novo 
longo que não ultrapassa a linha dos seios, como os de Luana 
Piovani e Sandra Bullock, vêm  com tudo. O corte médio, na 
altura das saboneteiras, também é uma ótima opção, com 
franjas curtinhas, na altura da sobrancelha e com fios mais leves.
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Da Redação

A  animação das festas de fim de ano até pode ter ficado 
para trás, mas as consequências dos excessos alimen
tares típicos dessa época permanecem por muito mais 

tempo. "Isso causa inchaço e desconforto ao corpo", diz a nu
tricionista Tatianna Sieiro, que aconselha investir em alimentos 
naturais para limpar o organismo.

De acordo com a profissional, começar o ano com uma 
dieta reforçada em frutas, verduras, legumes e grãos pode 
ajudar no processo. Com isso, a melhor dica, é investir em 
sucos e saladas.

Para os sucos as versões mais eficazes são as que combinam 
frutas e vegetais, como o de maçã, laranja e cenoura. "Com 
essa mistura de ingredientes e sem a adição de açúcar, o corpo 
já começa a reagir de forma favorável", explica. Outras frutas 
que podem ser combinadas são o abacaxi, o melão, a manga, o 
morango e o mamão.

De acordo com Tatianna, o ideal é ingerir dois copos de 
suco por dia, no café da manhã ou no lanche à tarde. "Nunca 
junto com o almoço, pois fica muito exagerado", recomenda.

Verduras e legumes também não podem ficar de fora 
desse processo. "Quanto mais colorida a salada, mais nu
tritiva", diz. A profissional indica preparar um prato com 
folhas verdes escuras, tomate, beterraba e pepino, tem pe
rando tudo com limão (que é uma fruta desintoxicante), ou 
pode fazer versões com grãos e cereais, além de adicionar 
um grelhado de peixe ou frango e uma porção de arroz (para 
não dar tanta fome!).

Segundo a nutricionista, essa pode ser a refeição no almoço 
ou jantar logo depois das festas. "Se adotar essa alimentação 
no dia seguinte à festa, já começa a ajudar. Mas esse é um 
hábito que tem que ser adquirido para todos os dias. Esse tipo 
de alimentação traz outros benefícios à saúde: hidrata a pele, 
melhora a qualidade do sono e da memória, além de estimular 
o sistema imunológico, evitando gripes e resfriados", finaliza.
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Como aproveitar as 
liquidações de verão
Antes de ir às compras, cheque 
o guarda-roupa e depois faça 
uma lista do que precisa

Da Redação

Você passou o ano intei
ro sonhando com um 
vestido lindo, mas não 

comprou porque estava caro 
demais e preferiu esperar 
pela liquidação pós-Natal. 
"Essa é uma das grandes 
ciladas dos saldos de moda. 
Quem investe em peças que 
um dia foram caríssimas 
corre o risco de ser vista no 
espelho no meio da rua, ou 
seja, encontrar outras usan
do a mesma roupa", afirma 
o consultor de moda e apre
sentador do "Esquadrão da 
Moda" Arlindo Grund.

A primeira dica é che
car o que se tem no guarda
-roupa. "Faça uma limpeza, 
prepare uma lista e veja o 
que realmente precisa. As 
liquidações costumam dei
xar as mulheres 'embria
gadas', e muitas vezes não 
usam tudo o que compra
ram", diz Arlindo.

Dê preferência às 
peças com estampas flo
rais. Elas se tornaram  um

GRUND - Faça uma lista

clássico do guarda
-roupa feminino, diz 
o consultor. O poá 
(estampa de bolinha) 
também é uma boa 
pedida. "Se a m u
lher estiver acima do 
peso, prefira as bolas 
de tamanho médio, 
porque as bolas m ui
to pequenas vão dar 
uma sensação que 
elas estão perdidas no 
seu corpo. E as bolas 
muito grandes, vão 
aum entar a silhueta", 
explica Arlindo.

’■ í i i i ’

Carina é de Macatuba, 
formanda do curso 
de cabeleireiro 
e ganhadora do salão 
de beleza completo

*  Sempre gostei de mexer com cabelo, mas nunca conseguia fazer 
o curso, daí em Janeiro de 2012 vi um panfleto da EFAC e fui fazer 
minha matrícula no curso de cabeleireiro.

O curso foi excelente, melhorou minha auto-estima, aprendi a me 
arrumar melhor, enfim, foi minha realização profissional, sempre 
sonhei e consegui.

Para completar, no fim do ano recebi a notícia de que fui a ganha
dora do salão de beleza, nem pude acreditar, fiquei tão feliz. Desde 
que me matriculei comecei a juntar meus cupons do sorteio, achei 
que pudesse ter chances de ganhar, mas ao mesmo tempo achava 
improvável, pois tinha muitos alunos participando.

Agora vou começar o ano com o pé direito, sou uma cabeleireira 
formada e com um salão de beleza completo! 11

A  E F A C  M U D O U  

A  V I D A  D A  C A R I N A .

Sua vida também pode mudar. 
Venha para a EFAC e escolha 

0 curso que vai mudar a sua vida.

FA Ç A  PARTE D ESTE U N IVERSO  www.escolaefac.com.br Q  EscolaEfacOficial
F O f f M A Ç A O  P R O F I S S I O N A L  D A  B E L E Z A

http://www.escolaefac.com.br


Televisão GRAVAÇÕES
Bruno Gagliasso, 30, será o músico Chimbinha, no film e  "Isso É Calypso", que 
conta a tra je tória  da banda paraense. Ele fo i escalado ofic ia lm ente  para v iver 
o par de Deborah Secco, 33, que vai in terpre tar a cantora Joelma. Os dois 
aparecem em um teaser da produção que circula na in ternet há alguns dias.
O longa começa a ser rodado em 2013 e tem  orçam ento de R$ 7,5 m ilhões.

REALITY

Conheça oito participantes do BBB13
A atração começa no dia 8 de janeiro, 
com participações de ex-BBBs

Da Redacâo

A  13® edição do Big Bro- 
ther Brasil estreia na pró
xima terça-feira, dia 8, 

logo depois de Salve Jorge. Dos 
16 brothers que estarão no jogo 
deste ano, oito já foram selecio
nados para entrar na casa. Ou
tros seis candidatos ficarão con
finados em uma casa de vidro 
no Santana Parque Shopping, 
em São Paulo, a partir deste 
sábado, dia 5. Eles competirão 
por duas vagas, e quem decidi
rá qual casal deverá entrar no 
jogo será o público. O time des
te ano será composto ainda por 
seis ex-bbbs, mas a identidade 
deles só será revelada durante o 
programa de terça-feira.

Apesar disso, já existe um 
indicativo de quais participan
tes estão mais cotados para uma 
segunda chance no ”BBB''. É o 
Paredão Retrô, que tem aconte
cido duas vezes por semana no

blog do programa. O resultado 
da votação, segundo a Central 
Globo de Comunicação (CG- 
Com), não é garantia de que 
o participante estará no ”BBB 
13”, mas poderá ser um dos 
critérios para definir aqueles 
que voltarão à casa.

Desde setembro, já foram rea
lizados 27 paredões, com vencedo
res como Fani Pacheco, do ”BBB7”, 
Natália Casassola, do ”BBB8”, 
Wesley Schunk, do ”BBB11", Ma
nuela Saadeh, do ”BBB2”, Kléber 
Bam Bam, do ”BBB1”, e Jonas Sul- 
zbach, do ”BBB12''.

CASA DE VIDRO
A casa de vidro, novidade 

que surgiu no programa em 
2009, voltará ao ”BBB13” depois 
de ser deixada de lado na 12® 
edição. Desta vez, haverá um to
tal de sete casas espalhadas pelo 
Brasil -  uma no Rio de Janeiro 
e outras em seis estados diferen
tes, ainda não divulgados.

FESTA

LudmlHah Anjos terá trio 
elétrico no carnaval de Salvador
A finalista baiana do The Voice Brasil vai 
agitar o folião pipoca do circuito Dodô

Da Redacâo

Está confirmado! A galera 
da pipoca vai ganhar mais 
uma opção na festa de 

momo em Salvador. Ludmillah 
Anjos, a finalista do programa 
The Voice Brasil, da Globo, vai

puxar um trio sem cordas na 
sexta-feira de Carnaval no cir
cuito Dodô (Barra/Ondina).

Batizado de Cantos do Bra
sil, o trio da baiana beberá de 
várias fontes, com repertório e 
convidados ecléticos que ainda 
estão em fase de confirmação.
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LADO A  LADO
Segunda-feira: Bonifácio confiden
cia a M argarida que, se a carga de 
tecidos não for entregue, a fábrica 
pode falir. Laura aceita o convite  
de Celinha e Guerra para jantar. 
Isabel comunica a N eusinha que 
Diva continuará encenando A  D a
m a das Camélias.

Terça-feira: Laura diz a Isabel e a 
Sandra que vai descobrir se Catarina 
está envolvida com a publicação das 
matérias de Oswaldo. Isabel é  con
vidada para fazer a apresentação de 
dança em  um evento beneficente. 
Albertinho insiste e Esther concorda 
em  ir ao jogo de futebol.

Quarta-feira: D iva acusa Isabel de 
se im portar apenas com dinhei
ro. Fernando encontra um bilhete  
anônim o na gaveta de Bonifá
cio. Zé  M aria  analisa o processo 
de compra do jornal de Guerra e 
aconselha o jornalista a dim inuir a 
tiragem  das edições.

Quinta-feira: Albertinho conversa 
com Constância e deixa escapar que 
Fernando é  bastardo. Gisele diz a 
Carlota que Laura é am ante de seu 
marido. Laranjeiras tenta agarrar 
Laura à  força, mas Isabel e Celinha 
chegam para impedir.

Sexta-feira: Albertinho expulsa Elias 
e Olavo do campo de futebol. Diva 
desmaia durante a encenação da 
peça, e Luciano a ajuda. Edgar fica 
furioso ao saber que Laranjeiras 
atacou Laura. Edgar decide escrever 
uma m atéria sobre a agressão às 
mulheres no trabalho

Sábado: Laura tenta se aproximar de 
Elias, que foge ao ver Isabel. Gisele 
insulta Laura, que revida, dizendo 
que Laranjeiras a atacou. M ario ten 
ta convencer Diva a aceitar seu ta 
lento como comediante. Laura não 
aceita a proposta de Constância de 
repudiá-la publicamente e ser soli
dária às escondidas.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira: Fábio tenta salvar a 
vida de Ciça. Charlô manda Nando  
ficar com Roberta. Juliana passa mal 
ao saber do acidente. A  vida de M a -  
noela corre risco, e Fábio se preocu
pa. Roberta convida Nando para um  
jantar de negócios.

Terça-feira: Carolina se defende das 
acusações de Charlô e deixa a e m 
presária mais intrigada. Felipe dis
cute com Fábio, e Ciça ouve a briga. 
Roberta explica como Nando deve  
se portar no jantar. Felipe expulsa 
Vânia de sua casa. Ciça se desespera 
quando Juliana entra em  seu quarto 
no hospital.

Quarta-feira: Fábio não aceita a de
cisão de Juliana, e os dois discutem. 
Otávio se recusa a cancelar o con
trato com a Positano e discute com 
Charlô. Nando conversa animado  
com Adelino, e Roberta se encanta. 
M anoela pede para ser internada e 
implora que Fábio a ajude.

Quinta-feira: Nando se sente humilha
do por Kiko. Lucilene se declara para 
Ulisses, e os dois se beijam. Juliana e 
Vânia se preocupam com Felipe. M a- 
noela se despede de Fábio e Ciça. Ca- 
rolina mente para conquistar a solida
riedade de Felipe. Kiko coloca a pílula 
que fez na boca do cavalo de Otávio.

Sexta-feira: Charlô não se conforma 
de ter perdido a corrida para Otávio. 
Nando vai ao sítio levar m antim en
tos para Juliana. Isadora recebe suas 
malas de volta e é rude com Ulisses. 
Analú conta que Kiko dopou o cava
lo de Otávio. Nando se declara para 
Juliana e a beija.

Sábado: Otávio e Giocondo acertam  
os detalhes do plano contra Roberta. 
Charlô comemora a harmonia entre 
Felipe e Juliana. Roberta se anima  
com a possibilidade de exportar as 
roupas da Positano. Juliana descon
versa quando Vânia pergunta se ela 
gostou de beijar Nando.

SALVE JORGE
Segunda-feira: Waleska e Rosângela 
tem em  que algo aconteça com M o 
rena e Jéssica. Lívia manda Wanda  
não fazer nada contra M orena. Jés- 
sica passa mal. Isaurinha tenta con
vencer Antônia a desistir do divór
cio. Celso combina de se encontrar 
com Am anda. Theo briga com Élcio 
e o manda se afastar de Érica

Terça-feira: M orena e Jéssica veem  
dois homens suspeitos. Lucimar es
tranha o comportamento da filha. Os 
moradores estranham que Morena  
não tenha voltado com Lucimar. Pe- 
peu não gosta quando Drica reserva 
o dinheiro para pagar Salete.

Quarta-feira: Lucimar acha estranho 
o com portam ento da filha. M orena  
chora ao saber do inquérito a que 
terá de responder. Helô com en
ta com Stênio sobre a doação que 
Mustafa fez a Lívia. Antônia desco
bre que terá que devolver Raíssa 
para Celso e resolve fugir.

Quinta-feira: Jéssica esclarece o 
questionam ento de Jô, que conti
nua desconfiada. M orena pensa 
em  contar para H elô  que foi tra 
ficada. M orena e Jéssica m arcam  
um encontro na casa de Helô. Lívia 
recebe um a intim ação para com 
parecer à delegacia.

Sexta-feira: Russo acom panha Lu- 
cimar à casa de H elô  e intimida  
M orena e Jéssica. M orena pensa 
em  entregar o b ilhete de W aleska. 
Lívia fala para W anda que precisa 
tirar H elô  de seu caminho. Barros 
e Jô suspeitam  de que Pescoço es
te ja  envolvido no sumiço da filha  
de Delzuite.

Sábado: M orena enfrenta Russo na 
frente de Lucimar. Pescoço é cha
m ado para ir à delegacia. Nunes  
pede Wanda em  casamento. Carlos 
confessa a Leonor sua paixão por 
Antônia. Barros fala para Helô que 
viu M orena e Jéssica em  uma boate.
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Para muita gente, 2012 foi o ano de comemorar 
o tão sonhado diploma. Veja também quem 

assoprou velinhas no mês de dezembro e janeiro.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

50 tons de rosa: esse foi o tema escolhido por Luiz Carlos Moretto para a 
passagem de ano com amigos e familiares.

FOTO: KING STUDIO

Ana e Guilherme contagiam a equipe com sua 
descontraçao e alegria

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

Parabéns aos formandos do 3° ano do Francisco 
Garrido que colaram grau no dia 20 de dezembro.

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

Felicidades para Lia, que comemorou seu 
aniversario de 15 anos no dia 21 de dezembro, na 

casa de eventos Four. Felicidades!

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Parabéns aos formandos do 9° ano do Francisco 
Garrido que colaram grau no dia 20 de dezembro ■

andos CCI Centro de Convivência Gentr 
A festa aconteceu no dia 13 de dezemt 

no salão Happy Day em Bauru.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

A graciosa Bia comemorou seu 1° aninho em 16 
de dezembro. Na foto, posa com o irmão Gustavo

10, 9, 8....
Obrigado 
M arinho Dalben 
pelo bom ano .... 
Feliz 20 13!

saasosice

* Sistema Tintométripo
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciaike

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais

R . C e l  J . A . M a r t in s .  1 0 4 5  
F : 3 2 6 3 - 2 4 1 4  

R . 7 d e  S e te m b r o ,  1 2 2 7  
F : 3 2 6 3 - 4 8 8 8  

R . L u iz  V a z  P in to , 6 1 9  
F ; 3 2 6 4 - 4 0 0 0

e -m a il: c o re s v iv a s @ lp n e t.c o m .b r

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

Rua: X V  de Novembro, 
0 6  - Centro

A V .9 D EJU LH 0 ES Q U IN A C 0 M 13 D EM A I0  
LENÇÓIS PAULISTA -CENTRO, FONE: ( M l 3264-8989

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
eSábados

Disk Pizza e Marmitex
3264-8199

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

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

Um delicioso churrascho é ótima pedida na hora 
do almoço. Confira quem passou pelo Estância 

Grill e saboreou as delícias do cardápio!

m in : STUDIO A m m : STUDIO A

m in : STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Cesar, Katy e Fabio no Estância Grill

FOiO: STUDIO A m iO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Douglas e Adalberto no Estância Grill

FOTO: STUDIO A FOiO: STUDIO A m iO : STUDIO A

Suzi e Gaspar no Estância Grill Luciene e Rodrigo no Estância Grill

FOTO: STUDIO A FOiO: STUDIO A m m : STUDIO A

Roberto e Ana Paula no Estância Grill

B A N Q U E TE
Fabio H enrique  
e A na no 
Estância Grill

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3 2 6 4 - 3 4 7 9
WWW.rogete.com.br

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

Lençóis  Paulista

Exames 
laboratoriais 
e Hormonais
Convênios e Particulares

Aberto a partir 
das 6h30

/  /  9 ^ " "

H e m o l a b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS

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

Qualidade do básico ou luxo

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

Ambientes 
Executivos m ó v e is  p a r a  e s c r i tó r io

http://WWW.rogete.com.br


PRE-VIRADA DO ANO
Restaurantes e pizza- 

rias da cidade lotadas se 
aquecendo já  no dia 29 de 
dezem bro para a e n tra 
da do Ano Novo. M uitas 
promessas e desejos que 
o clim a de te rnura  pe rm a
neça durante  todo  o ano 
de 2013 .

"GLAMOUR"
Jantar dançante  co m e 

m o ra tivo  de fin a l de ano 
com o M usical Uoba no 
dia 29  de dezem bro  e n 
cerra as a tiv idades  fe s 
tivas  do Ubiram a Tênis 
C lube, que m an tém  o seu 
g lam our. G ente de todas 
as idades p reparando  o 
clim a para a v irada  e se 
d ive rtin d o  a va le r, g lo b a 
lizando o am or.

MARIMBONDO
O Clube E sportivo 

M a rim bondo  de Lençóis 
P au lis ta , no dia 31 de d e 
zem bro , p reparou uma 
decoração em a lto  es
t ilo  para receber o ano 
de 20 13 . E xpectativa  de 
com parec im en to  da g ra n 
de m a io ria  dos sócios 
para cu rtir  ju n tos  o fina l 
de ano. Só despedidas do 
Ano Velho em  toda a c i
dade que  reúnem  fam ílias 
e am igos para com em orar 
a data.

VIRADA
No dia 31 de dezembro, 

um grupo de quase 300 
amigos fecha o Lions de 
M acatuba e realiza uma 
confra tern ização im perdí- 
ve l, contando com o b u ffe t 
Neide e DJ Gabriel. Presen
tes tam bém  várias pesso
as de Lençóis Paulista e a 
nossa colega de redação 
Conceição Carpanezi, que 
era só a legria. Grande 
ideia dos organizadores.

ANIVERSÁRIO
A pequena Ana Júlia 

Rocha M a ria no  a n ive rsa - 
ria ho je . A ela m u ita  saú 
de e fe lic ida d e . Os avós, 
t io s , a m ig u in h o s , m am ãe 
e papai, Rosalva e Carlos 
M ariano , can tam  em  coro 
parabéns. M u ito s  anos 
de v id a !

C o l u n a  d a

aria N ilz a í
fa to s  & pessoas

PENSE NISSO
O am or é algo vo lá til que nos rodeia 
o te m po  todo, esperando que o 
de ixem os entrar em  nossos coracões!

Fale com  a  g en te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

1- Eneida Lima completou 
mais um ano de vida;

2- Decoração de final 
de ano em jantar de 
Macatuba, na virada;

3- Família Galassi 
reunida em Macatuba no 
final de ano com Marli, 
Tuta e os filhos.

1- Anne e amigos -UTC;
2- Carlos e Maria Crotti; Vera 
e Salvador Tagliatela no UTC;
3- Neca e Rotervan Finco na

prévia para o 
final de ano UTC;

4- Fernanda M inetto e Cesar
no UTC

IDADE NOVA
A paisagista Eneida 

Lima fez an ive rsá rio  o n 
tem , sex ta -fe ira . Ela co 
m em orou mais um ano de 
vida ao lado do esposo e 
m édico D jalma Lima, do 
filh o  Pedro, da mãe dona 
Sonia e dos am igos. Para
béns e que este seja um 
ano rep le to  de saúde, paz 
e m uita  fe lic idade !

> Foto e Filmagem

> Casamentos
Trash the Dress 
Pré Wedding 
Making Of

>  Aniversários

> Formaturas

> Acompanhamentos
Gestantes e Infantil

>  Book's

> Revelações na hora

> Fotos p/ Documentos

> Foto Produtos

I B ^  KIngStúdio Photo 
□  kmgsludio.vai.la 

Si O  klngstu<llophoto@gmall.com
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U MI f l \ l
T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o

www.uniontecnologia.com.br

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

NOSSOS SISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

Microsoít Pa rtner N etwo rk ■ S A P Business
O n e > & gW E B o O

e^q C Q R

(14) 3263 -3637
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacam

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
mailto:llophoto@gmall.com
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacam


O  E C O

N
Negócios S/A

NEGÓCIOS
Empresa especializada e 
produção audiovisual chega 
a Lençóis (32

EM PREGO
Motoristas devem 
cumprir jornada de 
trabalho de oito horas CE)

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 5 DE JANEIRO DE 2013 •  ANO 75 •  EDIÇÃO N° 7.077

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

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


O  E C ONNegócios FOTO: DIVULGAÇÃO

VIVA! FILMES
Cobertura de casam entos, aniversários ou eventos corporativos.

Na hora de fechar um contrato confira as vantagens da Viva! 
Filmes, que fica na Rua Nove de Julho, 751 -  Telefone (14) 3264 -  

3091 ou (14) 9 7 9 4 -5 29 7 -  w w w .vivafilm es.com

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 5 DE JANEIRO DE 2013 •  ANO 75 •  EDIÇÃO N° 7.077

Viva! Film es chega a Lençóis
Empresa é especializada em produção audiovisual e oferece trabalhos diferenciados com tecnologia de ponta

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

Mais do que registrar momentos es
peciais a Viva! Filmes -  Cine Emo- 
tion constrói eternas lembranças. 

A empresa, criada em São Paulo, tem a 
primeira filial da produtora na cidade de 
Lençóis Paulista e trouxe para o interior as 
tecnologias usadas na televisão e cinema. 
"Sou apaixonado pelo que faço, afinal nas- 
ci, cresci e hoje vivo desse universo cha
mado cinema. Com anos de experiência, 
trouxe um pouco do meu conhecimento 
para a área de eventos e produções audio
visuais", explica Henrique Kostiw Lanzoni, 
proprietário da empresa.

A Viva! Filmes se preocupa em oferecer

os melhores serviços para os clientes, sem
pre com as melhores soluções para os mais 
criativos e desafiantes eventos. O investi
mento em equipamentos, estrutura e equi
pe qualificada fazem com que a produtora 
apresente um trabalho moderno, original 
e diferenciado no cenário dos eventos de 
Lençóis e região.

O atendimento exclusivo permite aos 
profissionais da Viva! Filmes realizar traba
lhos digitais de alta qualidade, com visão 
artística e cinematográfica. "Cada perfil de 
cliente tem o cuidado e o roteiro que mere
ce. Além da estrutura e equipamentos, sa
bemos que o que realmente faz a diferença 
é o talento das pessoas envolvidas na pro
dução, por isso contamos com uma equipe

qualificada e especializada".
Na área técnica, a equipe oferece qua

lidade que vai desde as câmeras de alta 
definição até a trilha sonora e edição, em 
programas usados no cinema e televisão.

Apesar de todo investimento em qua
lidade, o cliente não paga mais por isso. 
"Pensando no bolso dos clientes, desen
volvemos métodos de produção que ele
vam a qualidade, ao mesmo tempo em 
que agilizam a entrega do produto final", 
diz Débora Boldo, do departamento de 
vendas. "Assim, conseguimos em pra
zos mais curtos entregar um evento com 
qualidade e conteúdo artístico, para que 
nossos clientes fiquem satisfeitos com re
sultados alcançados", ressalta.

Investimento em 
experiência de mercado

Formado em vídeo e cinema, Henrique 
Lanzoni é proprietário da Viva! Filmes SP e 
Viva! Filmes -  Cine Emotion, em Lençóis. 
"Durante 10 anos fiz parte da equipe de vídeo 
da dupla Zezé di Camargo e Luciano. Somos 
orgulhosos por participar de produções para 
emissoras de e também DVD's de Zezé di 
Camargo e Luciano, Edson e Hudson, Maria 
Cecília e Rodolfo, Aviões do Forró, Calcinha 
Preta, Exaltasamba, Thiaguinho, La Luna e 
Vinicius, Lucas Ferreira, e em produções Gos- 
pel, como Lidia Moisés - Ministério Voz da 
Verdade, Cassiane e Pregador Luo", finaliza.

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


Classificados

CELTA, ano 2003, 2 portas, 
completo, ar condicionado 
+ som. R$ 14 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

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

ESCORT 85, álcool, 5 mar
chas, original de fabrica, super 
conservado, R$4 mil. Tratar 
(14) 9793-3134 9106-9965 
com Fabiano.

PAMPA 1.6, 4x4, 3 lugares, 
álcool, ano 85, R$ 5.500,00, 
escort 1.6, ano 89, vendo ou 
troco por moto, R$ 6.500,00 
ou 3.500,00 + parcelas. Tratar 
fone: 9791-1109.

FORD FOCUS, completo, au
tomático, ano 2003, cor prata, 
banco de couro, R4 17.500,00. 
Tratar (14) 9717-5863.

GOL SPECIAL 1.0, ano 99/00, 
gasolina. Tratar (14) 91842123.

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

PRISMA MAXX 1.4, flex, 
ano 2008, cor prata, completo 
-  vidro elétrico, R$ 20.500,00, 
único dono. Tratar (14) 
8111-9972.

BELINA, ano 86, a álcool, 5 
marchas, R$ 4 mil. Tratar (14) 
9737-6521/ 9147-8385.

KADETT TURIM , ano 90,
cor prata, bancos recaro, R$
5.700,00, doc. ok, quitado. 
Tratar (14) 3263-4371 e (14) 
9708-1331.

GOL BOLA 1.6, ano 97, vidro 
elétrico, farol de milha em 
ótimo estado, R$ 10.500,00. 
Tratar (14) 3263-4371 e (14) 
9708-1331.

PARATI, ano 98, cor prata, em 
ótimo estado, R$11.500,00. 
Tratar (14) 3263-4371 e (14) 
9708-1331.

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

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

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

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

S-10 DLX, 2.8, cabine dupla, 
turbo Intercooler à diesel, ano 
01, prata, com estribo santo 
Antonio, rabicho e som, com
pleta. Tratar (14) 3264-4542 e 
9103-5964.

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 1.6, ano 97, cor 
verde escuro, direção, vidros 
e travas elétricas, gasolina,
R$ 9.400,00. Tratar (14) 
9779-2613.

FOX 1.6, ano 2005. cor preto, 
completo. Tratar (14) 3263- 
3329/ 9728/0054.

VECTRA ELEGANCE,
ano 2011, cor preto, único 
dono. Tratar (14) 9161-9781/ 
3237-3130.

GOL G3, 1.0, ano 01, cor 
prata, 2 portas com rabicho 
e pneus novos, R$13.500,00, 
aceito moto como parte 
do pagamento. Tratar (14) 
9797-5221.

FUSCA ANO 75, branco, 
em bom estado. Tratar (14) 
8209-5015.

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

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

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

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

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

CORSA SEDAN, ano 99,
4 portas, cor vinho, com 
opcionais, R$12.500,00. Tratar 
(14) 9630-1560.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORD KA, ano 2012, cor 
branco, flex dh com 15.000 
km 48x sem entrada. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
SHOP CARS VEICULOS

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

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

FORD KA, ano 1999, cor 
prata, gasolina. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

CROSS FOX, ano 2010, 1.6, 
cor preto, completo. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 SHOP 
CARS VEICULOS

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

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

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

FIESTA, ano 2011, 1.6, cor 
prata, riviera, completo. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
SHOP CARS VEICULOS

CITROEN C3 EXCLUSI
VE, ano 2006, cor cinza, 
flex, completo + banco de 
couro+airbag+rd, 1.6, 
completo. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 SHOP CARS 
VEICULOS

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

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

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

MONZA , ano 93, segundo 
dono, R$ 7 mil. Tratar (14) 
9777-0559.

PICK-UP CORSA GL, 1.6, 
ano 97, com DH, trava, 
alarme, protetor de caçamba 
e lona marítima. Tratar 
com Alexandre (14) 9702- 
8080/3263-1168.

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

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

ESCORT GHIA 1.6, ano 88,
cor cinza, álcool, R$ 3.500,00. 
Tratar (14) 3263-6838/ 8151- 
6531/ 9641-7337.

ESCORT XR3, ano 88, cor 
azul metálico, álcool, rodas 
de liga leve, 4 pneus novos,
R$ 3.900,00. Tratar (14) 3263- 
4371/ 9708-1331

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

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

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

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

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

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
A S T R A  H B  A D V A N T A G E  2 .0 2 0 0 9 P R A T A C O M P L E T O

A S T R A  S E D A N  1 .8 2 0 0 4 A Z U L C O M P L E T O

C E L T A  L IF E  4 P 2 0 1 0 P R A T A B Á S IC O

C E L T A  L IF E  4 P 2 0 0 9 P R E T O Ú N IC O  D O N O

C L A S S IC  L IF E 2 0 0 5 P R E T O T R A V A /A L A R M E

C L A S S IC  S P IR IT 2 0 0 9 P R E T O C O M P L E T O

C O R S A  C L A S S IC 2 0 0 3 P R A T A B Á S IC O

C O R S A  S E D A N 2 0 0 3 P R A T A rviODELO NOVOn^RAVA/ALAraviE/RODA

S -1 0  2 .5  C A B  D U P L A  D L X 4 x 4 1 9 9 9 A Z U L C O M P L E T O

V E C T R A  E L IT E  2 .0 2 0 1 0 P R E T O C O M P L E T O

F -2 5 0  3 . 9 X T L 4 x 4 2011 P R A T A COMPLETO + CD PLAYER+ 4  PNEUS NOVOS

E S C O R T  1 .8 1 9 9 3 V IN H O

G O L F G L 2 .0 2 0 0 3 P R E T O C O M P L E T O

G O L F 1 .6 2 0 0 8 P R E T O C O M P L E T O

S P A C E F O X  1 .6  R O U T E 2 0 1 0 P R A T A C O M P L E T O

P A R A T 1 1 .6  S U R F 2 0 0 9 P R E T O C O M P L E T A / R O D A S

S A V E IR O  1 .6  G 4 2 0 0 9 B R A N C A

P A L IO  F IR E 1 .0  4 P 2 0 0 8 P R E T O R O D A S

U N O  1 .0  E N O N O M Y  F L E X  4 P 2 0 1 2 P R E T O Ú N IC O  D O N O

S T R A D A  A D V E N T U R E 1 .8  C E 2 0 0 9 P R A T A C O M P L E T O  +  C D  P L A Y E R

H IL U X  3 .0  S R V  4 x 4  C A B  D U P L A 2 0 0 8 P R E T O C O M P L E T O  +  A U T O M Á T IC O

X S A R A  P IC A S S O  G L X 1 .6  1 6 V 2 0 1 0 P R A T A C O M P L E T O

VEICULOS EM PROMOÇÃO
M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS

L O G U S G L I1 .8 1995 PRATA ENTR. R$ 2.500,00 * 36X  R$ 350,00

ESC O R T G L11.6 1995 BEGE ENTR.R$ 3.500,00 -h 24X  R$ 400,00

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

T ITA N 150  SPO RT 2008 CINZA ENTR.R$ 2.800,00 -h 24X  R$ 300,00

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

F in a n c ia m e n to s
FINACIAMENTOS VEICULOS COM EXCELENTES TAXAS - FAÇA NOS UMA VISITA

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

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



Classificados

V e ã c u l o s
(14) 3264-1000 

9614-3191

UNO S 1.3 1986,
ÁLCOOL, APENAS

R$ 4 .9 0 0 ,0 0
ASTRA HATCH ADV 

2011, CINZA, COMPLETO
R$ 3 3 .9 0 0 ,0 0

FACILITAMOS SUA 
ENTRADA NO CARTÃO 

DE CRÉDITO EM ATÉ
24 MESES

RUA OSVALDO CICCONE, 95, ESQUINA COM LÚCIO DE OLIVEIRA LIMA, NOVO ACESSO PARA CECAP (PRÓXIMO AO BJ)
www.evidencemultimarcas.com.br

PARATI G4, 1.6, ano 08, bran
ca, flex, com ar condicionado e 
direção hidráulica, R$ 25.500,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

GOL G4 POWER 1.6, ano
09, branco, flex, completo, R$ 
25.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALIO EDX 1.0 4P, cinza, 
gasolina, de R$-11.900,00 por 
R$-10.900,00 á vista. Tratar Evi
dence Veículos (14) 3264-1000 e 
(14) 9752-5516

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

GOL, ano 97, cor prata, R$ 10 
mil, 1 Gol, ano 2001, oferta,
R$ 12 mil. Ambos em ótimo 
estado. Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348

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

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

KADET, ano 95, cor 
cinza, com vidro, trava e alarme, 
documentação 2012 ok, R$ 
9.500,00. Tratar (14) 3264-5892 
e 9602-7386.

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

ASTRA HATCH GSI 2.0,
gasolina, 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.

SAVEIRO TREND, 1.6, Flex, 
ano 2011, cor prata, completa, 
único dono, baixa km, excelente 
estado de conservação. Tratar 
Manancial Veículos (14) 3264
5781.

SAVEIRO 1.6, ano 97 quadrada, 
cor vinho, motor AP a gasolina. 
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 Manan
cial Veículos (14) 3264-5781.

UNO MILLE, ano 2008,cor 
branco, 4 portas. Tratar Manan
cial Veículos (14) 3264-5781.

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

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

GA1Q DESAPARECIDO DIA 2 7 /1 2 /1 2
R U A :P A R A ,P R Ú X IM 0 A 0 S EM A FA R 0 .
E LE  É MARROM BEM CLARINHO COM A 
CARA ESCURA PRETA, ATENDE POR TOCO. 
POR FAVOR ME AJUDEM A ENCONTRA-LO,

COMPRO CORSA de 97 A

2001. Tratar (14) 9703-1919.

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

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

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

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

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

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

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

MOTO DE TRILHA,
ano 2012, 250cc. Tratar 
com Rodolfo. Tratar (14) 
32634142/ 81466120.

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

TWISTER , ano 2008, cor 
preta, R$ 6 mil ou troco 
por carro do mesmo valor. 
Tratar (14) 9628-7511 
ou R: Olga Biral, 271 -  
Itapuã.

SUSUKY YES, ano
2006, vendo ou troco por 
M irage GV250. Tratar (14) 
9814-6084.

CG 150, ano 2008, R$ 4 
mil, vendo ou troco por 
carro. Tratar (14) 9777
6634.

HONDA BIZ, cor azul, 
ano 2006, partida elétrica, 
baixa km. Tratar (14) 9702
9971 e (14) 9640-0076.

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

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

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

RECOMPENSA.
,,, TELEFONE PARA CONTATO:
P  3264-5752 /3264-9S56 /9701-5382

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

FINANCIAMENTO C l ENTRADA 
COM A MENOR PARCELA  

DO MERCADO 
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

HONDA XLX 350R,
ano 87, documentação 
Ok, m otor revisado, não 
aceito troca. R$ 3.800,00. 
Tratar com Andrade (14) 
9683-6437 ou w w w .reg io - 
naltodaraca.blogspot.com

MOTO RIVA 150, ano
12/13, com 3 meses 
de uso, por m otivo de 
mudança, R$ 4.500,00 
aceito negociação. Tratar 
(14) 3263-7272 e (14) 
9727-5334.

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

FALCON NX , ano 2000, 
R$ 6 mil à vista ou R$7 
mil na troca. Tratar (14) 
9680-0424 e (14) 3298
1174.

DAFRA RIVA 150, 0 km,
R$ 6.200,00 e Next 250 0 
km, R$ 10.600,00 e toda 
linha Dafra você encontra 
no V ilas M oto Peças, Rua 
Anton io  Paccola, 20, fone 
(14) 3263-5436.

DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, 
doc ok, somente R$ 2 mil. 
Tratar no V ilas M oto Pe
ças, Rua A ntonio Paccola, 
20, fone (14) 3263-5436.

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

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

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

SUZUKI INTRUDER 125,
ano 07, valor R$ 2.700,00. 
Tratar (14) 9768-6174 e 
3263-3711.

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

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

LIU E LU

Funilaria e Pintura

COMPRO MOTO HONDA
semi nova ou troco por 
moto 0km, Pagan M otos. 
Tratar (14) 3264 4345.

VENDO FILHOTES de
poodle, 2 fêmeas, R$ 
250,00 cada e 1 macho,
R$ 230,00, já ferm ifu- 
gados, desmamados, 
com 40 dias. Tratar (14) 
9837-0425.

VENDO LINDOS FI
LHOTES de coker. Tratar 
(14) 3263-4133 e (14) 
8151-1770.

VENDO FILHOTES
de coker americano, 2 
fêmeas, 1 macho. Ótimo 
presente para alegrar o 
ano novo de seu filho (a) 
ou namorada (o). Tratar 
(14) 8116-4619.

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

Rua: 7 de Setembro, 289 
9106-9388- 9731-0376

3269-3311

http://www.evidencemultimarcas.com.br
http://www.regio-naltodaraca.blogspot.com
http://www.regio-naltodaraca.blogspot.com


Classificados

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 ótim os 
preços. Pague com todos 
os cartões, Acilpa e Ser
vidores Públicos. R: Pará, 
10 JD Cruzeiro Fone (14) 
3263-3052, 9793-3134 e 
9106-9965.

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

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

CUIDADORA DE 
IDOSOS , cursando 
técn ico em enferm agem , 
dia e noite. Tratar (14) 
9781-7969.

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

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

AUM ENTE SUA REN
DA de R$ 500,00 à R$
2 m il sem sair de casa. 
Tratar (14) 9852-0685 e 
9833-4700 ou venha nos 
fazer uma v is ita  na R: 
Pedro N a tá lio  Lorenzetti, 
106 sala 106 A.

3269-3311

FAZEMOS CARTÃO DE 
VISITA, banner, planfletos 
imãs, etc. Tratar (14) 9616- 
6451/ 3264-6809.

ESTOFAMENTO DE 
AUTOMÓVEIS, sofás, 
cadeiras, carpetes, cadeiras 
de escritórios, tapetes de 
residência, colchões. Tratar 
(14) 9733-4266/ 9859-6101 
com Missael.

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

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

REFORMA E REVESTI
MENTO de toldos para seu 
lar ou comércio, ligue e peça 
um orçamento sem compro
misso. Tratar (14) 3264-5653.

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

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

PRECISA DE JARDINEIRO
para podar jardim. Tratar (14) 
3269-3311.

ASSENTAMENTO de
pedras portuguesas, bloquete 
e paralelepípedos. Tratar (14) 
9688-7677.

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o SESI 
(7h as 17h), Eliza F! Barros e 
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;. 
cobertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar (14) 
9717-6700 ou 9717-9214 com 
Alonso.

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

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

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

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

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

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

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

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

EM JANEIRO a Mega 
Decorações dá até 40% de 
desc. na mão de obra da 
reforma de seu estofado, 
se preferir parcele em 5x no 
cheque - pré. Ainda cobrimos 
QUALQUER oferta. Agende 
um orçamento e aproveite 
a oportunidade. 32645245 
/  81260272 /  megadecor@ 
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoçõo de alíiates
Confecção de 
carimbos
^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

£ M  FR £ i\/r£  A O  SAA/CO 3 R A D £SC O



Classificados

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

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

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

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

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

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

EMPÓRIO DA CERVEJA
- bebidas em consignação - 
plantão durante seus eventos
-  bebida gelada em grande 
quantidade. Tratar AV. Padre 
Salústio Rodrigues 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.

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

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

EVENTOS EM GERAL (Cari
catura ao vivo e sob encomen
da). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 9112-7826.

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
M ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO EM

JANEIRO 2013 3 X
Cama Elástica 

Tobogã 

Castelo

Piscina de Bolinha 

Touro Mec. Infantil (Bandido)

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

(14) 3263-1485  
9791-4488

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

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

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

VENDO LINGERIE PRO- 
VENCE, lindos modelos, 
aceito Visa e Master. Tratar 
(14) 9717-5893.

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

VENDO UM A M A 
QUINA INDUSTRIAL 
SINGER - Em ótimo estado 
e perfeitas condições de 
uso - R$ 460,00. Tratar (14) 
9783-3200.

VENDO TITULO do Clube 
Esportivo Marimbondo. 
Tratar (14) 9785-0358 ou 
3263-6583 para recados.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

VENDO 30 ESCORAS de
eucalipto, para escorar laje. 
Tratar (14) 8157-5454.

VENDO BAR COMPLETO
na CECAF, localizado na R: 
Antonio de Menezes, 123. 
Tratar (14) 8128-3976.

VENDO 2 PISCINAS
(1.500 L/ 10L mil), 1 portão 
de correr fechado, 1 Bicicle
ta Cross, 1 Voyage, ano 86, 
cor chumbo, a álcool, vendo 
ou troco por moto. Tratar 
(14) 9702-9538.

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 MOTO ELÉTRICA
-  Batle Force da Hot Whe- 
els, ótimo estado e preço. 
Tratar (14) 9702-5242.

VENDO 1 FOGÃO 4 BO
CAS, cor branco, R$ 50,00. 
Tratar (14) 9794-3833.

REPRESENTANTE vende 
um monstruário de lingerie 
com 30% de desconto. 
Tratar (14) 3263-5941.

VENDO MÁQUINA de al
godão doce, 1 micro ondas 
continental, 1 parabólica, 1 
serra circular de bancada, 1 
furadeira de bancada. Tratar 
(14) 9686-2419.

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

VENDO TV DE LED, 32
polegadas, R$ 600,00.
Tratar (14) 9768-2013.

ESTUFA DE SALGADO
com 4 bandejas, semi nova. 
Tratar (14) 3264-8689.

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 JOGO DE SOFÁ,
de 2 e 3 lugares, cor 
verde escuro, semi novo,
R$ 500,00. Tratar (14) 9694
4895 e (14) 9792-9129.

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.

VENDE-SE TRELIÇA de
palco com 7m de frente, 4m 
de fundo e 4m de altura +
4 canhões de led e cortinas 
de palco, ótimo preço.
Tratar (14) 8174-5068 ou 
3264-8689.

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 m .̂ Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

AREIA GROSSA LAVA
DA a partir de R$ 50,00 
m3. Tratar (14) 3263-0732 
-  Horário Comercial.

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.

TRAILER DE LANCHE,
todo equipado, em funcio
namento, ótima clientela. 
Tratar (14) 8823-4801.

VENDO MODELADORES
Yoga para gestantes, pós- 
-parto e pós-cirúrgico. Tratar 
(14)9788-6618 com Débora.

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

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

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

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

MÁQUINAS DE COS
TURA -  vendas, trocas, e 
consertos em geral. Tratar 
Rua Santo Antonio, n°
773 - Jd. Bela Vista ou (14) 
9712-5303 com Cícero.

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

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

É simplesmente inaceitável que o cão 
-  0 melhor amigo do homem, consi
derado pela maioria das pessoas, como 
um integrante da família, tenha que 
passar por esse calvário. Muito mais 
que cruel esse procedimento, para nós 
que amamos os animais, é estarrecedor, 
desumano!
Reiteramos - não somos contrários às 
pesquisas que objetivam melhorar a 
vida dos seres humanos, proporcionan
do-lhes intervenções menos dolorosas 
e menor tempo de recuperação, em tra
tamentos médicos ou cirurgias. Somos 
contrários à utilização de animais, espe
cialmente cães, no desenvolvimento dos 
estudos que levam a esse fim. 
Mencionamos, aqui, duas universidades 
que aboliram o uso de animais em suas 
experiências científicas e nem por isso 
deixaram de levar avante suas pesqui
sas -  Harvard Medicai School -  USA, e 
Universidade de Milão (Itália).
À medida que vemos crescer em todo 

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

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

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

C harles D arw in .
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Classificados

VENDO FREEZER HO
RIZONTAL duas tam pas, 
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, E letrolux 6kg, 
semi nova, R$ 350,00 e 
um freezer ve rtica l 280L, 
branco, R$ 300,00. Tratar 
(14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

BARZINHO MOGNO com
espelho, R$150,00, cama 
de so lte iro  tubu la r nova,
R$ 100,00 e penteadeira 
an tiga  com banco, R$
150.00. 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 N ilza.

VENDE-SE CELULAR 
SAMSUNG Corbg des
bloqueado, com câmera, 
blue tooh, e-m ail, te la  
touch com ple to , R$ 200,00. 
Tratar (14) 9661-4109.

VENDE-SE TAPETE para 
sala de visitas, grande, 
peludo na cor bege e um 
pufe branco grande. Tratar 
(14) 9661-4109.
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VENDE-SE BETONEIRAS
de150, 200 e 400 litros, 
usadas e revisadas, preço 
a combinar. Tratar na Rua 
José Príncipe Penhafiel,
842, JD. Príncipe, fone (14) 
9785-7545.

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

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

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

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

EXCURSÃO PARA 
THERMAS DOS LA
RANJAIS -  13 /01 /2012 . 
Parcele em até 2 vezes 
(dezembro e jane iro ), 
criança de a té  6 anos não 
paga ingresso. Tratar (14) 
9746-2701 e 3264-4251 c /  
N ere ide.

VENDO UMA ANTENA
Parabólica, Century, semi 
nova, R$ 280,00, aceito 
TV de 14”  como parte de 
pagamento. Tratar (14) 
9660-0871.

VENDE-SE TIJOLO 
BAIANO, tijo linho  e te lhas 
diversas. Tratar (14) 9178
4013 e 3263-4173.

SONHO MEU - O mais 
novo salão de festa  p / 
crianças, buffet,decoração 
e vários brinquedos, com 
ótimo preço, localizado no 
Jardim  Itamaraty. Tratar (14) 
9798-8483 ou 8150-7269.

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

VENDO LOJA DE 
CONFECÇÕES, R$ 30
mil, aceito carro em troca, 
com 22 anos de clientela, 
ótimo ponto. Tratar (14) 
9667-1503.

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

fU N im iA
PiNTURA AUTOMOTIVA 

PARACflOQUE
M Am Lim â m  m o

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

F R. GUAIANAZES, 333 JD. MONTE AZUL -  LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3264 -7S 92

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.

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

ANIVERSÁRIO WG -
A luga-se 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.

EXCURSÃO PARA 
THERMAS DOS LA
RANJAIS - 20 /0 1 /2 0 1 3 , 
R$ 112,00 in te iro  e R$
88,00 p /  es tudante.
Tratar (14) 9722-5221 e 
9164-2952 com W ill ia n  e 
9828-3998 com Elma.

EXCURSÕES, com pras 
e lazer. O lím p ia  (Termas) 
2 0 /0 1 /1 3 , 2 4 /0 2 /1 3 . 
M o n te  S ião , Serra Negra 
e Ja cu tinga , 2 0 /0 4 /1 3  
e 2 5 /0 5 /1 3 . Ib itin g a , 
23 /0 2 /2 0 1 3 . Paraguai 
todo  mês. Tratar (14) 
3263-3761 , (14)9724-8206 
e (14) 9721-0436.

EXCURSÃO PARA 
SÃO PAULO, 09 /0 1 /1 3  
quarta  -  1 2 /0 1 /1 3  
sábado -  16 /0 1 /1 3  
quarta  -  1 9 /0 1 /1 3  
sábado -  23 /0 1 /1 3  
quarta  -  2 6 /0 1 /1 3  sá
bado -  3 0 /0 1 /1 3  quarta. 
Tratar com A rlin d o  (14)
32 63 - 6938 ou 9702 -7108 / 
9195-0800 ou Eliza(14)
3264- 7919 ou 9794 -7639 / 
9147-2393.

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

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

EXCURSÃO 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.

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.

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

EDÍCULA MACATUBA, c /
piscina, churrasqueira, cozi
nha, banheiro R$ 185.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
8129-1832/8146-8252.

CASA PRÓXIMO ao Fórum, 
03 dorms(1 suíte), sala 
Jantar, escritório, sala tv, 
cozinha grande, lavande
ria, rancho c / banheiro e 
despensa R$ 550.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 9695- 
8789/8118-1234.

CASA MAMEDINA , C/
3 dorms, sala, cozinha, 
wc social, garagem p / 4 
carros cobertos, área de 
lazer, lavanderia, piscina.
R$ 300.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755. Ref. Site 67.

ANTONIETA, sendo 04 dor- 
ms (todos suítes e armários 
embutidos),escritório, sala 
Tv, sala jantar, cozinha, sala 
estar, lazer c /  churras
queira, banheiro, piscina e 
quadra esportiva, terreno 
c/600m2 e construção de 
360,00m2 R$ 790.000,00.
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

MARIA LUIZA I, 3 dorms 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, churrasq, bhos, 
garagem 3 carros cobertos. 
R$ 215.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

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).

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

JD JOÃO PACCOLA, 03
dorms(1 suíte), sala TV, sala 
jantar, cozinha, lavanderia 
fechada, garagem 03 carros 
R$ 180.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JARDIM VILLAGE, casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
revestida, w c social, piso 
frio  de boa qualidade, 
forro de madeira, garagem 
coberta p / 1 veículo, fundo 
com 1 quarto, banheiro, 
espaço p / área de lazer, 
área to ta l do terreno com 
263,35 m^. R$ 149 mil, aceito 
terreno no negócio e não 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, 02 Salões Comer
ciais alugados e residência 
no piso superior, R$ 730 
mil, obs. Laje/forro e piso 
frio. Ótima localização para 
comercio. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

CECAP, 03 dorms, sala tv, 
cozinha grande, lazer c / 
churrasqueira, banheiro, 
despensa, piscina, garagem 
02 carros R$ 160.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
3264-5624.

CENTRO, sobrado, (próximo 
ao clube Marimbondo), 03 
dormitórios( 1 suíte ), sala 
estar, sala jantar, cozinha c / 
armários, piscina, churras
queira R$ 700.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD VILLAGE, 03 dorms(1 
suíte c/armário), sala de 
tv, sala jantar, cozinha c / 
armários, lazer c /  churras
queira R$ 330.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
9695-8789/8118-1234.
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CONCURSO
O Ministério da Fazenda abre concurso para 255 vagas de nível 
superior. Do total das vagas, 15 são reservadas para candidatos 
com deficiência. O salário é de R$ 12.961. Todas os cargos são para 
Brasília. As inscrições devem ser feitas no período de 14  a 28 de 
janeiro pelo site www.esaf.fazenda.gov.br. A taxa é de R$ 120.

A  fa r m á c ia  
M a is  B a r a ta  

d o  B ra s il!
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Caminhoneiros devem cumprir nova jornada de trabalho
Quem estiver em desacordo com a lei do descanso e for 
parado pela Polícia Rodoviária pagará multa de R$ 127,69, 
além da perda de cinco pontos na carteira de habilitação

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Priscila Pegatin

A  classe dos caminhoneiros, desde o 
dia 19 de dezembro tem uma nova 
carga horária de trabalho a cumprir. 

A lei do descanso está em vigor. Isso sig
nifica que todo profissional de carga e de 
passageiros, que for parado pela Polícia 
Rodoviária, e não estiver em dia com a 
lei, vai ser multado no valor de R$ 127,69, 
além da perda de cinco pontos da carteira 
de habilitação. "A lei foi sancionada pela 
presidente Dilma e estava em vigor desde 
abril, quando foi aprovada no Congresso 
Nacional. Após isso a fiscalização foi sus
pensa pelo Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito)", explica o presidente do Sin
dicato dos Motoristas de Lençóis Paulista, 
José Pintor. "Através do procurador Paulo 
Douglas, que fez o pedido de liminar, foi 
concedida que a fiscalização está valendo".

Para cumpri a lei os motoristas são 
obrigados a ter o limite de jornada de oito 
horas, descanso entre jornadas de no míni
mo 11 horas, o intervalo de trinta minutos

MOTORISTAS -  Presidente 
do Sindicato orienta motoristas 

sobre a fiscalização da lei do 
descanso, que está em vigor

a cada quatro horas seguidas de direção, e 
o controle obrigatório da jornada.

"Então, a partir do momento que a Po
lícia Rodoviária parar um motorista, vai fis
calizar, e se ele estiver em desacordo com 
a jornada diária e o período de descanso, o 
motorista vai ser o infrator e a multa vai para 
o motorista, já que a lei fala que o controle 
da jornada é do motorista", ressalta Pintor.

Com a falta de fiscalização, segundo o 
trabalho de conscientização do sindicato, os 
motoristas não estavam cumprindo a legisla
ção. "Há poucos dias fizemos um trabalho 
na BR 153. De 100 caminhões que a gente 
fiscalizou, 95 estavam irregulares, descum- 
prindo a lei", diz. E a resistência é maior por 
parte dos autônomos. "A maioria das empre

sas grandes está exigindo o cumprimento da 
lei pelo trabalhador, e com isso evita aciden
tes, mas a gente sente um pouco de resistên
cia dos proprietários de caminhões".

Sobre as reivindicações da classe, uma 
era a falta de pátios para descanso. "Os mo

toristas conhecem bem as estradas, se eles 
se organizarem, dá para fazer as paradas. Na 
nossa região tem o Sest/Senat que tem di
versos pátios com toda a infraestrutura para 
o motorista. Agora é importante se adequar 
porque a multa está valendo", finaliza.

http://www.esaf.fazenda.gov.br
http://www.jornaloeco.com.br
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EXPECTATIVA
Depois do Salão do Automóvel de São Paulo, realizado 
entre outubro e novembro passados, a expectativa é 
de um 2013 repleto de novidades no mundo dos carros. 
São 40 lançamentos esperados para este ano, entre 
eles o A3 Sportback, A3 Sport, Agile Reestilizado e Trax.

i o w a yS o m  elj A c e s s ó n o s

*Trava 
*Alarmes 
*Aparelhos MP3 
*Acessórios 
Promoção DVD

Por apenas R$... Venho conferir!
R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264-3316
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IPVA 2013 deve ser pago a partir do dia 11
Condutor que não receber o aviso em 
casa pode retirar a via pela internet ou no 
despachante; lençoenses devem recolher 
mais de R$ 17 milhões com o imposto

CONFIRA O CALENDÁRIO PARA AUTOMÓVEIS, 
CAMIONETAS, CAMINHONETES, ÔNIBUS, 
MICRO-ÔNIBUS, MOTOS E SIMILARES

Carlos Alberto Duarte 
e Priscila Pegatin

PARCELA
PARCELA OU 

COTA ÚNICA 
COM DESCONTO

2" PARCELA OU 
COTA ÚNICA 

SEM DESCONTO
3" PARCELA

Placa Vencimento Vencimento Vencimento
Final 1 11/01/2013 14/02/2013 13/03/2013
Final 2 14/01/2013 15/02/2013 14/03/2013
Final 3 15/01/2013 18/02/2013 15/03/2013
Final 4 16/01/2013 19/02/2013 18/03/2013
Final 5 17/01/2013 20/02/2013 19/03/2013
Final 6 18/01/2013 21/02/2013 20/03/2013
Final 7 21/01/2013 22/02/2013 21/03/2013
Final 8 22/01/2013 25/02/2013 22/03/2013
Final 9 23/01/2013 26/02/2013 25/03/2013
Final 0 24/01/2013 27/02/2013 26/03/2013

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

0  pagamento do IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automo
tores) 2013 começa dia 11 deste mês, 

para os condutores que têm o carro com o 
final da placa 1. O imposto pode ser pago 
em cota única ou em até 3x. "O pagamento 
à vista tem desconto de 3%, se for à vista, 
em janeiro. Como algumas pessoas acabam 
tendo problema em janeiro, por ter mui
tas contas, podem pagar em cota única em 
fevereiro, mas sem o desconto", explica o 
gerente de autoescola e despachante, Raul 
dos Santos Moraes.

Outra opção do motorista é dividir em 
até 3 vezes, sem acréscimo, entre janeiro e 
março. "É importante a pessoa se atentar 
ao final da placa e à data de vencimento, 
porque se passar o dia, automaticamente 
o sistema entende que ele vai pagar em 
parcela única, sem desconto, em fevereiro".

Outra orientação de Moraes é sobre o 
comunicado de pagamento que todo con
dutor recebe em casa. "Aquilo é um aviso, 
caso a pessoa não receba tem que procurar 
um despachante de confiança para retirar. 
É um serviço sem custo", finaliza.

Quem preferir pode consultar o valor

Lençoenses vão pagar 
mais de R$ 17 mi de IPVA

Os proprietários de veículos inscritos na Ciretran (Cir- 
cunscrição Regional de Trânsito) de Lençóis Paulista vão 
pagar mais de R$ 17 milhões de IPVA. O valor foi calculado 
com base na estimativa de arrecadação da Prefeitura Muni
cipal no orçamento deste ano. De acordo com a peça orça
mentária 2013, os 50% do imposto que ficam no município 
vão representar R$ 8,7 milhões da receita, ou seja, estima-se 
que os lençoenses vão pagar R$ 17,4 milhões de imposto.

MAIS BARATO
O cálculo do IPVA leva em conta o tipo de veículo e o 

combustível. A alíquota de motos é de 2%. Para os carros, o 
IPVA é de 4% para modelos flex ou a gasolina e de 3% para 
modelos a álcool ou GNV Em 2013, o imposto caiu 5,08% 
para motos e quase 10% para carros. A queda foi influen
ciada pela desvalorização do preço dos usados, que tiveram 
redução no valor para competir com os novos mais baratos.

do IPVA no site www.fazenda.sp.gov.br. Além de informar o valor 
exato do imposto, o acesso dá a opção de gerar o boleto para o 
pagamento, basta colocar os números do Renavam e do CPF do 
proprietário do veículo ou do CNPJ da empresa.

14 3264.8989
Av. 9 de Julho esquina com 13 de Maio 

Lençóis Paulista -  Centro -  SP

Distribuidor Oficial

f t r e ^ t o n e
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FOTO DIVULGAÇÃO

Imóveis ( 0

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A Caixa Econômica Federal atingiu em 2012 R$ 101 bilhões 
em contratos de crédito imobiliário, recorde para um único 
ano, e espera a contratação de R$ 120 bilhões nessa 
modalidade em 2013. O valor supera as expectativas 
iniciais para 2012 e representa um aumento de 3 3 ,8 % .

ros comum - Temperados 
Jateados-Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Instalação de piscina exige planejamento
Construção precisa de componentes que vão da estrutura à 
filtragem; outra dica é consultar um engenheiro ou arquiteto

Da redação

Com as altas temperaturas, uma ideia 
passa pela cabeça de muitas pessoas: 
a construção de uma piscina em casa. 

Apesar de ter o lazer garantido, antes de 
iniciar a obra é importante conhecer os 
componentes de uma piscina, para facilitar 
o acompanhamento da execução.

ESTRUTURA DA PISCINA
As mais comuns são as de alvenaria 

estrutural, concreto armado, e os pré-mol- 
dados, como as piscinas de fibra de vidro. 
Seja qual for o sistema, uma piscina é uma 
construção, assim como um cômodo da 
casa. Todos os formatos, profundidades e 
ideias podem ser executados com um pro
jeto de arquitetura e engenharia.

O sistema de uma piscina é realizado por 
escavação e depois a estrutura é montada. A 
definição, se toda de concreto armado, alve-

FOTO: DIVULGAÇÃO

naria estrutural ou outro método, dependerá 
do tipo de projeto e do cálculo da engenharia.

Já as piscinas de fibra são pré-moldadas e 
são muito utilizadas porque tendem a ser mais 
baratas e de rápida execução, mas o compra
dor está limitado aos modelos dos fabricantes.

IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA
As piscinas de fibra de vidro vêm imperme

abilizadas. Já as piscinas construídas precisam 
desse cuidado. Essa impermeabilização é simi
lar à de uma laje de cobertura, e existem diver
sas maneiras e produtos diferentes para realizá
-la. As formas mais comuns são com o uso de 
manta asfáltica ou pintura impermeabilizante.

REVESTIMENTOS
Nas piscinas pré-moldadas, a própria fi

bra de vidro do tanque cumpre esse papel. 
Mas a piscina pode ser revestida com pe
dras, azulejos, pastilhas cerâmicas, tesselas 
de vidro, mosaico, e uma série de outros

■ LAZER - ■'Pára ter uma piscina 
em casa é preciso cuidados da 
construção à filtragem

acabamentos, assim como as áreas molha
das, banheiro e cozinha, de uma residência.

FILTRAGEM
Os sistemas de filtragem são todos mui

to similares. A piscina deve ter um ralo de 
fundo, uma bomba de água e um sistema de 
filtragem. As dimensões do equipamento de-

pendem da quantidade de água da piscina, 
que deve ser também tratada periodicamente 
com os produtos químicos recomendados, ge
ralmente algicida e cloro, além de ser feita a 
medição frequente do ph da água. Ao planejar 
a piscina, tenha em mente o sistema construti
vo, os revestimentos e a área do entorno, como 
o solário, o paisagismo e o apoio.

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

UM NOVO ANO. UMA NOVA MAROA.
A TOLEDO DE SEMPRE.

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

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

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

http://www.jornaloeco.com.br
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Classificados
o  M e l h o r  L u g a r  p a r a  

E n c o n t r a r  s e u  I m ó v e l
Os m e lho res  im óve is

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

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

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

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

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

CECAP
02 dorm, sala, copa, coz, 

banheiro, lavanderia,
edícula em construção, 

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

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

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

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

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

ITAPUA
02 dorm, sala, coz, banheiro, 

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

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

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

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

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

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

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

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

banheiro, coz.planejada, 
lavanderia, garagem 

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

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

jantar, dispensa, lavanderia, 
garagem coberta para 3 

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

w w w .to le d o im o v e ls .c o m .b r
Tel ( 14) 3263-0187 .
Av. 25  d e  J a n e iro , 3 6 4  
C e n tro  ^

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

P ÍA m S  PARA CÕNSTRl/ÇAÕ
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/IfT/ITO (14) 9844-8164 
8117-8164

www,vitagliano.com.br

n
EDIFICIO BETA, R$500 mil,
3 dorms, (sendo 1 suíte com 
a/e), copa, área de serviço, 
WC empregada, cozinha pla
nejada, sala de estar, sala de 
jantar, WC social. Tratar (14) 
32631118 - Consult Imóveis -  
32631118.

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

MONTE AZUL, quitada, com 
2 quartos, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, copa e edícula no 
fundo, com laje. Tratar (14) 
9777-6634.

ÓTIMA RESID. c / 220m2 
(exc. local. a 100 m do Fórum)
-  em terr. de 350m^ - sala vis. 
c / esc., s. TV, ampla coz c / 
copa e disp, a.s cob e fech.,
+ 3 dorms (1 suíte), WC soc., 
além de rancho no fundo e 
quintal. Obs.: exc. acab, c / ót. 
divisões. 2 vgs cob. Vilagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com.br /  
ref. 00248

JD. GRAJAU 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 MONTE AZUL casa 
ótima localização: c / 2dorms, 
1wc soc., s.tv, 1vg coberta, 
ac. financ. Vilagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref.:00211

ÁREA COMERCIAL (indus
trial) 2.093m^ á 200 m da rod. 
Mar. Rondon, localiz. Ótima 
uma empresa de até médio 
porte. Aceita permuta de 50% 
em veículo ou facilita o paga
mento! Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref.:00236

JD. MARIA LUIZA III casa 
linda em L, c /  82 m .̂ Possui:
2 dorms (1 ótima suíte), wc 
social, s. TV, s. alm./jantar 
interlig. a coz., + a/s cob. e 
disp., amplo quintal c / esp. p/ 
lazer e paisagismo + 4 vagas. 
Obs.: Rica em acabam., tudo 
de 1° - Vale à pena conhecer, 
ac.financ.! . Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br /  ref. 00250

JD. PACCOLA, casa c /
75m^ bem localiz, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), wc 
soc., sala tv /  estar, coz. c / 
copa integ., bom acab. + esp. 
p / ar. lazer fundos, 4 vgs des- 
cob, ac. financ.! Creci J23626 
-  Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br /  ref. 00259.

CECAP, casa com excelente 
localização. Tratar (14) 
9656-0119.

BARRACÃO (CENTRO),
novo, c / 180m^ terreno plano, 
pé dir. alto, cobert. estrut. 
metal., piso cim. polido, fácil 
acesso p / cargas, wc serv., 
coz., + escrit. c /  wc. Invest. c / 
aluguel garantido! Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00104

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

JD. MARIA LUIZA II, 03
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada p / carro. - R$ 165. 
mil. Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, despensa e 
garagem p / 02 carros. Fundos 
sobrado c / 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro. - R$ 190 
mil - Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO, sala comer
cial, 02 dormitórios, sala, cozi
nha, 02 banheiros, despensa e 
garagem p / 02 carros. Fundos 
c / 01 dormitório, lavanderia, 
churrasqueira c /  piscina. - R$ 
180.mil. Santangelo Imóveis 
(creci -  46374), fone 3263
7094.

NUCLEO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c / 01 dormitório, cozinha, ba
nheiro edespensa.- R$ 105. 
mil. Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, sala 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem área de 
lazer com churrasqueira, des
pensa e banheiro. - R$ 140. 
mil. Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. CAJU, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ 
carro. Fundos c / 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. - R$ 
110.mil - Santangelo Imóveis 
(creci -  46374), fone 3263
7094.

JD. SÃO JOÃO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
closet, banheiro social, 02 
salas, copa, cozinha, área de 
serviço, banheiro, despensa 
e garagem p / 02 carros. 
Edícula c /  churrasqueira, 
piscina e quiosque. - R$ 400. 
mil- Santangelo Imóveis (creci
-  46374), fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha c /  armário, 
banheiro social, área de servi
ço c / banheiro, e garagem p/ 
02 carros. - R$ 260.mil Santan
gelo Imóveis (creci -  46374), 
fone 3263-7094.

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

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

CASA CENTRO ótima 
opção p / clinica e comércio, 
terreno c/694,00m2, casa c / 
508,60m2, R$ 750.000,00 Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755. Ref. 
Site 49.

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) 
9617-1135 e 9777-6263.

JD. MARIA LUIZA IV, casa 
em L com 2dorms, WC social, 
sala TV, coz, lavand, 3 vgs 
descob. Aceita permuta! Vi- 
tag liano- C82568/ 9724-8803 
-  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref.:00203

U n i m e d
Lençóis Paulista  

M acatuba

T É C N I C O ( A )  D E  E N F E R M A G E M
Contrata-se para início imediato, 
necessário experiência (1 ano) e 
disponibilidade de horário.

INTERESSADOS
Enviar C. V. a Unimed - R. Manoel Amâncio, 
n° 65 -  Centro -  Lençóis Paulista. 
gestaodepessoas@unimedlp.com.br

Até 11/01/2013

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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

http://www.toledoimovels.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano
http://www.vitagliano
mailto:gestaodepessoas@unimedlp.com.br


Classificados

N e g o c ia s  Im obiliários
ASSESSORIA JURÍDICA

:: RESIDÊNCIAS:
Próximo ao centro - R $130 .000 ,00 , 1 Q, S, C, W C  e 
lavanderia.
Núcleo: R $75 .000 ,00 ,3 quartos, sala, cozinha e banheiro. 
Rondon: R$380.000,00 na avenida, 4  Q, S, copa, cozinha, 
W C ,área de sen/iço e garagem  p / 2 carros.
Príncipe: R $270.000,00,3 quartos, S, copa, cozinha, W C  e 
garagem  p / 2 camos.
Cachoeirinha: R$ 170 .000 ,00 ,3  Q  sendo 1 suíte, 2 salas, C, 
W C , e edícula no fundo.
Jd. Caju: 70.000 ,00 , 2 Q, S, C , W C  e a um en to  de co n s tru 
ção  não acabado .
Jd. Ubirama: R $150 .000 ,00 , 2 Q , S, C, W C , garagem  
para 2 ca rro s  e á rea de  serviço .
Maria Luiza I - R$ 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 .
Açaí: R $120 .000 ,00 , de e squ ina , com  2 Q, S, C e W C . 
Itamaraty: R$ 300.000,00, 3 quartos, 1 suite, sala, cozinha (c/ 
arm ário em butido), W C  e garagem  p/2 carros.
Fundo: quarto, sala, cozinha e banheiro
Casa Jardim Monte Azul - 3 quartos, sala, cozinha,
garagem  R$ 180 mil
Terreno Maria Luiza de esquina, m urado R$ 70 mil 
:: TERRENOS:
Próximo a Marechal Rondon: R$500.000,00 Á rea  de 
4.708,28 m"' com  m etade cercada.
Grajaú: 50.000,00 
Bauru/Piratininga: área de lOOOm^
Lotes Jd. Grajaú: entrada + parcelas, R$ 50.000,00 
Água da Preguiça - R$ 110 mil, área de 2.500 m^, casa c l  2 
dorm; sala, cozinha, wc, varanda e churrasqueira.
:: CHÁCARAS:
São Judas: R$ 150 .000 ,00 .5.000m 7 esquina, sótem eno. 
Próximo a usina: 5900m^ com casa de  2 Q, S, C  e W C.
São Judas: 3.200m^ de alto padrão, com casa, pise e área 
de lazer.
Virgílio Rocha: R$110.000,00, área de 5000 m '̂
Virgílio Rocha: R$200.000,00, casa de llO m ^  e pomar.
Corvo Branco: R $150.000,00, Som ente área.

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

JD. EUROPA, 2 dorms (sendo 
1 suite), lavanderia, sala, 
cozinha, portão basculante, 
cerca elétrica, despensa, 
garagem 4 carros descobertos. 
R$ 190.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755.

CENTRO - Sobrado, 3 dorms, 
3 salas, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda c/ 
hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755. Ref. Site 06

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 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

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

JD. VILLAGE, casa com 
3 dorms ( sendo 1 suite), 
bho social, garagem p/ 2 
carros cobertos, 2 salas, 
cozinha grande, fundos c/ 
area serviço, despensa, 1 
dormt., bho, churrasq., c / 220 
m .̂ R$ 350.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9837-0755. Ref. Site 65

CASA NO JARDIM PRÍNCI
PE - com 2 Quartos; 2 banhei
ros; 1 sala; Blindex; Imóvel 
novo, rico em esquadrias de 
madeira, banheiro grande, 
garagem para 3 carros, com 
amplo espaço em frente; R$
240.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0050 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO 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 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 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

JARDIM VILLAGE -  Ótima 
casa! 3dorms, 01 w c social, 
sala, cozinha amer., lavande
ria, churrasqueira, armários 
embutidos -  R$ 340 mil -  Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

JD. AMERICA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

CASA NO JARDIM 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 centro- com 3 
quartos, 2 banheiros e 1 sala. 
R$ 127.000,00 prox. Antiga 
gráfica28 de abril -  Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO JD. 
MARIA LUIZA IV - esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre
no na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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.

JD. PRÍNCIPE, edícula 
com acabamento de massa 
corrida, gesso, laje, piso frio e 
muro de 3m de altura, aceito 
carro e proposta. Tratar (14) 
9785-7545.

JD. AMÉRICA: sobrado, c/
03 dorm/sala/copa/coz/banh./ 
lavanderia/garagem 3 carros/ 
edíc.c/01 dorm.sala.coz.ba- 
nheiro/ valor: R$-200.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/lavanderia/01 dorm.nos 
fundos/ valor: R$-180.000,00- 
-Toledo Imóveis-3263-0187

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

PQ.RES.RONDON, 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD. JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, casa, 02 dorm., 
sala, coz., banheiro, área de 
serviço Toledo Imó- 
veis-3263-0187

CENTRO, casa com cozinha, 
banheiro, salão c/churras- 
queira-edificadas no mesmo 
lote-entrada para vários carros 
- R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial 
com 02 salas e 1 banheiro- 
-edificada em um lote com
408,00 m2 - R$-400.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

DISTRITO INDUSTRIAL:
barracão com 170,00 m2 de 
construção - terreno com
1.300,00 m2 - R$-150.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187

VILA SANTA CECÍLIA: 02
dorm., 02 salas, coz.banheiro, 
lavnderia edícula com 01 
dorm., 1 banheiro, entrada 
para carro - R$-100.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-018

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.

O P O R T U N ID A D E S
INC R ÍVEIS!

LIN D O  S o b ra d o  no C en tro  com  244rri2, 04  dorms (1 st 
c/ arm ários), w c social, varanda gourmet, + S A L Ã O  de  
fe s ta s  com  120m2, piscina, sauna, churrasqueira, saia 
grande! Tudo isso em  dois terrenos!! R$ SOOmil

S o b ra d o  J D  Ita m a ra ty  c /02 terrenos, 4 dorms(1 suíte  
c/closet, banheira e arm ários), S /E ,S /TV ,S /J, Cozinha 
c/arm ários. Adega, Piscina aquecida, maravilhoso 
jardim, garagem  p/4 carros, casa c /43 0 ,00m 2 R $ 860m íl 
Ref. S ite  29.

C a s a  JD  Itam araty , 03dorms(1 suíte c/banheira e 
closet),cozinha am ericana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor 
solar, piso porcelanato.
R$ 400m il. R ef.S ite15.

Ó tim o  T e rre n o  Jd . E urop a 211,61 de esq. R $  64m il

C a s a  C en tro , 03 dorms (1 suite c/ arm ario), 03 salas, 
lavanderia, copa, cozinha, escritório, wc social, área  
gourm et, piscina. Garagem  pra 3 carros cobertos. R$ 
450m il.

C a s a  N O V A  JD  V ílla g e , 03  dorms(1 suíte), sala grande, 
w c social, cozinha, lavanderia, lazer c / churrasqueira, 
garagem  p/ 02 carros. R$ 350m il.

S o b ra d o  J D  Itam a ra ty , 320m2, 03  dorms(1 suíte), sala 
grande de TV, escritório, cozinha planejada, piscina. R$ 
600m il. R ef. S ite  14.

C a s a  JD . Itam a ra ty . Garagem  2  carros cobertos, sala  
tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, á rea  de  
lazer, bhos, área  de serviço, despensa, piscina. R$ 
380m il. R ef. S ite  15.

C a s a  Jd . V illa g e . Garagem  p/ 2 carros, 3 dorms (01 
suite), sala, copa, cozinha, wc social. R$ 300m il

Habitare
C R E C I 7 6 0 7 4 IMÓVEIS

h a b ita re lp .c o m .b r
R u a  G e r a ld o  P e r e ira  d e  B a r r o s ,  1 2 0 9  

( 1 4 ) 3 2 6 4  4 1 5 1  | ( 1 4 ) 9 8 3 7  0 7 5 5

JD PRÍNCIPE, casa c / 3 
quartos, w c social com hidro, 
suíte, sala visita, sala jantar, 
jardim de inverno, cozinha 
revestida estilo americano, 
porcelanato, molduras de ges
so, garagem coberta p / 2 car
ro, área de lazer. R$ 260 mil, 
aceito permuta e propostas. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

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

JULIO FERRARI, casa com 3 
quartos, sala, cozinha revesti
da, sendo 2 quartos com laje 
e 3 com forro de madeira, piso 
frio, 1 suíte, R$ 90 mil vendo 
ou troco por casa de maior 
valor, n/aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, tacos, 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).

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

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

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).

VILA MAMEDINA , casa com 
3 quartos, 2 salas, cozinha 
grande, piso frio e tacos, forro 
de madeira, 1 banheiro, ótima 
localização, área total do 
terreno 484 m^, com 89 m^ de 
construção, excelente opor
tunidade p / o investidor, R$ 
139 mil. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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

JARDIM UBIRAMA,
casa com 2 quartos, sala, 
cozinha revestida, wc social, 
lavanderia coberta, piso frio, 
com laje, garagem p / 1 carro 
coberto e 3 descoberto. R$149 
mil aceito financiamento e 
terrenos no negócio. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

JD CAJU I , casa c / 2 quartos, 
sala, cozinha, garagem 
coberta p / 2 carros e edícula 
nos fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO 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.

3263-0021
Casa no jardim Monte Azul - com 2 quartos,
1 banheiro, 1 sala, e garagem. R$ 140.000,00 
(aceita financiamento) www.imobiliaria21Lp. 
com.br

Casa no Jardim Maria Luiza 2 - com 2
quartos, 1 suíte, 1 banheiro, 1 sala, varan
da com churrasqueira, estacionamento; R$ 
200.000,00 (aceita financiamento) www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Terrenç no Grajaú - com 250,00 m2 (25x10) 
plano. Ótima localização R$ 57.000,00 (acei
ta financiamento) www.imobiliaria21Lp.com. 
br

Casa no Jardim Itamaraty - com 3 quartos, 1 
suíte, 3 banheiros, 2 salas, dep. empregada, 
varanda com churrasqueira. Jardim de Inver
no, e garagem. Excelente imóvel novo, rico 
em blindex e armários, área gourmet, cozi
nha americana, forno a lenha, piso Durafloor, 
gesso, closet na suíte, jardim e aquecimento 
solar. R$ 450.000,00 (aceita financiamento)

Sobrado no centro - ótima localização, com
2 quartos, 3 banheiros, 2 salas, dep. em
pregada, lavanderia, piscina, churrasqueira; 
e comércio na frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br

2 Terrenos no Jardim Grajaú - com 250,00 
m2 (25x10) plano, parte alta, e murado;(aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br 
Casa no Jardim Grajaú- com 2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de fundo gran
de para área gurmet. Ótima oportunidade! 
R$ 158.000,00 (aceita financiamento) www. 
imobiliaria21 Locom br____________________

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

www.im obiliaria21Lp.com .br

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

JD ITAPUÃ, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 Wc 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.

CENTRO, Salão Comercial 
e residência nos fundos. 
Ótima esquina na Avenida 
Brasil, R$ 230 mil, obs. ótima 
localização. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD NOVA LENÇÓIS, casa 
com 2 dorm., sala, cozinha, ba
nheiro, lavanderia e garagem 
+ fundos com 1 dorm., sala, 
cozinha e WC, R$ 125 mil. 
Tratar R: Dos Coriós, 72.ou (14) 
3264-5121/ 9769-9926.

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.

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.

EDIFICIO JACARANDÁ,
02 dormitórios, sala (dois 
ambientes), cozinha, banheiro, 
área de serviço e duas vagas 
de garagem, R$140mil, obs: 
laje e piso frio. 3° andar Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

CENTRO, 02 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, 01 suíte, 02 
dormitório, 02 salas, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. área de lazer 
com churrasqueira, banheiro e 
despensa, R$250mil, obs: laje, 
taco e acabamento em gesso. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CAPOANI, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem, 
R$ 150 mil, obs: forro e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros, R$ 380 mil, obs: 
laje, porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

IS a n t a n g c lo  (14)3263-7094
J m ó  v e i  s  ” '

V E N D A - A S S E S S O R IA - A V A L IA Ç Ã O

w w w . s a n t a n g e l i D i m O V e i S . 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 d churrasqueira , va randa, garagem  

p / 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurona
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, c loset, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de tDate 
papo, lavanderia , despensa, área de lazer e 

qaraqem  d /  02 carros. R $  410 .000.00

Jardim Ubirama
03 dorm itórios, sa la , copa, cozinha, W C, 
lavabo, lavanderia , churrasq ., despensa, 

garagem  p / 02 carros. R $  300 .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 Luiz Zillo
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 Luiz Zillo

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 la ze r 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  d churrasqueira  e 
garagem . R$ 190.000,00

Jardim Itacuâ
01 dom iitó rio , 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 Luiz Zillo
03 dorm itó rios , sala, copa, cozinha, 

banheiro  socia l, á rea  de  serviço , despensa  
e  garagem . R$ 80.000,00

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, Ja rdim  M aria  Luiza II.

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

MAMEDINA , 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. Uma 
suíte grande anexa, R$ 135 
mil, obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343. Jardim 
Príncipe, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
02 carros, R$ 160 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD. PRINCIPE, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, R$ 
230 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Armá
rio embutido na cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, R$ 68 mil, 
obs: laje e ardosia. Não aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM CAJU, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, á/ea de ser
viço e garagem. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM AÇAÍ I, 02 dormi
tórios, sala, copa, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem, área de lazer com 
banheiro, churrasqueira e for
no, R$ 180 mil, obs. laje, piso 
frio e acabamento em gesso. 
Alarme, cerca - elétrica, portão 
automático, ventilador de teto. 
Aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM SÃO JOÃO, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. Casa nos fundos 
com 01 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro, R$ 105 
mil, obs: forro/piso frio. Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO, 01
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem, R$ 110mil, obs: 
laje e piso frio. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343. Jardim Ubirama,
01 suíte, 02 dormitórios,
02 salas, copa, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. Are de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 280 mil, obs: laje 
e piso frio. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

RONDON, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. 
Área de lazer com banheiro, 
R$ 180 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em 
gesso. Cerca elétrica e portão 
automatizado. Aceita finan
ciamento. Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

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)

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte, 02 dormitórios, sala(02 
ambientes), cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem para 02 carros, 
R$350 mil, obs: laje, piso frio 
e acabamento em gesso. 
armário embutido na cozinha, 
cerca elétrica, alarme e portão 
automatizado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

NÓS damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R :  G u a i a 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 in 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.PEDRAOIMOVEIS
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


Classificados

JD ITAMARATY, sobrado, 
04 dorms (1 suíte c/closet), 
sala estar, sala jantar, 
escritório, adega, lazer c / 
piscina, churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2 de 
construção, terreno de 
1.080,00m2 R$ 860.000,00. 
SIG IMÓVEIS (CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD UBIRAMA , 03 dormi
tório, sala TV, sala jantar, 
cozinha, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, despensa, 
Garagem coberta p/02 carros 
R$ 300.000,00. SIG IMÓVEIS 
(CRECm 5691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, casa,
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
planejada todeschini, lazer 
c /  churrasqueira e piscina, 
piso porcelanato, garagem 
vários carros R$ 400.000,00 
SIG IMÓVEIS (CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD IPÊ, sobrado novo, 04 
dorms( 02 suítes), Sala Estar, 
Sala Jantar, Cozinha Plane
jada, Lazer c /  churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, casa,
03 dorms(1suíte c /  closet e 
banheira), sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço p/ 
lazer e piscina R$ 400.000,00 
SIG IMÓVEIS (CRECI11591) 
3264-5624/9695-8789.

SITIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A  12 km 
da cidade. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82568 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

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

Ü§IG
CRECI 115.691

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

C asa JD  Itam araty, 03 
dorm s ( l  suíte c /  banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planeja
da, piso laminado, espa
ço para área de lazer R$ 
400.000,00.

Terreno Maria Luiza IV,
c/210,00m2 R$ 18.000,00 
entrada, mais 125 parcelas 
de R$ 360,00. C asa M aria Luiza II, 03

d o rm s(l suíte), sala tv, 
cozinha, lazer c /  churras
queira, garagem 02 carros 
R$ 250.000,00.

Terreno JD  Grajaú,
c/250m 2 R$ 35.000,00 
mais 59 parcelas de R$ 
295,00.

Sobrado C entro, 04 dor- 
m s(l suíte), várias salas, 
salão de festas c /  piscina, 
sauna, churrasqueira R$
800.000,00.

A partam ento Edifício  
Alpha, 03 d o rm s(l suíte), 
todos c /  armários, escritó
rio c /  armários, cozinha 
planejada, todo reforma
do R$ 420.000,00. A partam ento Residen- 

ciai Ipê, 2° Andar, , 02 
dormitórios, sala, cozinha 
planejada R$ 140.000,00.

Sobrado no PQ_ A n tár
tica, 03 dorm s ( l  suíte c / 
closet), escritório, sala es
tar, sala tv, cozinha plane
jada c /  fogão e coifa, lazer 
c /  piscina, churrasqueira, 
forno R$ 780.000,00.

A partam ento Edifício  
San R em o, 03 d o rm s(l 
suíte), escritório, sala 02 
ambientes R$ 350.000,00.

SÍTO de  21 ALQUEIRES em
Vanglória, a 6km da Usina S. 
José, cana de açúcar e pasto. 
Possui 2 minas D'água, rio 
na divisa, casa ampla, pomar 
e outras benfeitorias C82568 
/14-9724-8803 -  3263
3163 -  vitagliano.com.br/ 
ref:00193

SITIO 2.4 ALQ. 7 km de
Lençóis, pomar, horta, 
piquete, pasto, plantação de 
café, irrigação,mina d"água, 
terreiro café, 02 casas boas, 
fogão a lenha e churrasq. 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00224

SÍTIO A 10 KM DE 
LENÇÓIS PTA, área de 1.59 
alq., possui casa, 2 minas, 
represa, e pomar. Vitagliano 
C82568/ -143263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref :00240

MACATUBA c/03 alqueires, 
casa sede, casa caseiro, 02 
barracão, lagoa c/peixe, ca
choeira, pasto R$ 450.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
8129-1832.

SITIO EM MACATUBA,
c/01 Alqueire de terra, c / 
casa c /  3 dorms, cozinha, 
sala jantar, sala TV, 02 
banheiros e varanda, outra 
casa c /  2 dorms, cozinha, 
sala TV, galpão c/300m2 
banheiro, despensa e chur
rasqueira, tanque c/peixes, 
pomar formado, pasto, chi
queiro p/criação caprinos e 
suínos, viveiro p/passarinhos, 
área p / secagem de grãos, 
horta constituída e formada, 
R$ 450.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 8129-1832.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO - com
6000.00 m2 piscina, pomar, 
estufa e rancho com chur
rasqueira (perto da cidade)
- R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0082 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CHÁCARA NO SÃO JU
DAS - área verde, jardim  de 
inverno com lagoa e peixes 
ornamentais, rancho para 
lazer fora do ambiente da 
casa, casa do caseiro com 2 
quartos, sala, copa, banheiro, 
salão de festas grande, 
casa com 3 quartos com 
suítes, parte superior com 
varanda, mezanino, rica em 
acabamento, closet, lareira, 
amplo espaço. Piscina com 
bar molhado, alto padrão. 
Ótima oportunidade! (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO - com
6000.00 m2 piscina, pomar, 
estufa e rancho com chur
rasqueira (perto da cidade)
- R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

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, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

ALFREDO GUEDES, chá
cara com 2 quartos, cozinha 
espaçosa toda revestida, 
sala ampla, wc social c /  12 
m2, piso frio de boa quali
dade, laje, portas e janelas 
de excelente qualidade, 
lavanderia coberta, portão 
de elevação, área to ta l de 
1857 m2 com 126 m2 de 
construção. R$ 125 mil. Tra
ta r (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CHÁCARA PRÓXIMO a
usina barra grande, 1 bela 
edícula com varanda, pomar, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, com área total de 6 
mil m2, vendo ou troco por 
casa em lençóis paulista. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

CHÁCARA, com 2.118,00m2 
- R$-205.000,00 c/caixa 
d'água (todas muradas) - TO
LEDO IMÓVEIS - 3263-0187.

ÀREA RURAL c / 10.000m2 
09KM de Lençóis, próximo 
a Usina Barra Grande, 
topografia plana, c /  duas 
casas, energia e água R$
95.000,00

TERRAS LENÇÓIS PTA. c /
cana, 20,80 alqueires c/85% 
de aproveitamento da área, 
rio no fundo da propriedade 
R$ 45.000,00 o alqueire.
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

SITIO EM MACATUBA,
03 alqueires c / 02 de cana, 
1.000pés de eucalipito, casa 
grande, rio na divisa, 100mts 
do asfalto R$ 350.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is ,  n° 6 8 0  
F o n e :  (1 4 )  3 2 6 4 - 5 6 2 4  /  9 6 9 5 - 8 7 8 9  

w w w .s ig im o v e is n e t .c o m .b r

CONTRATA-SE • MID WEST
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR 

EM VENDAS OE RAÇÃO NO CANAL 
ALIMENTAR. POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO 
E RESIDIR EM LENÇÓIS PAULISTA. PELO 

MENOS 2!! GRAU COMPLETO E 
CONHECIMENTO OE INFORMÁTICA.

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO PARA: 
RECRUTAMENTO.EMPRESAMWD@GMAIL.COM 

ATÉ 08 DE JANEIRO

ALUGO APARTAMENTO
estilo fla t 35m^, segurança 
24h. Não é necessário fiador. 
Tratar (14) 3264-6186.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai) barracão c /  150m^, 
portão grande, pé direito alto, 
terreno plano, cobertura de 
estrutura metálica, localiza
ção estratégica. Tratar (14) 
8154-1999.

ALUGO CHÁCARA para 
finais de semana. Tratar (14) 
9772-7315/ 3263-4698.

ALUGO CASA, 5 cômodos, 
próximo ao Asilo. Tratar (14) 
3263-4698 e 9772-7315.

SITIO COM CASA grande e 
pomar, próximo a Usina Barra 
Grande, acesso c / asfalto, R$
600,00. Tratar (14) 9178-9851.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14)
9716- 7764.

JD. ITAPUÃ, chácara para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 3263
6641 e 9698-7007.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE, frente 
ao mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais semana, 
aniversários, festas em geral, 
R$150,00. Tratar (14) 3264
5381 ou 9704-3307.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. W W W . 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/
9717- 7988.

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

CASA PARA COMPRAR,
que de financiamento de 
até R$ 120 mil. Urgente. 
Tratar (14) 9783-3200.

COMPRO TERRENO no
Maria Luiza IV ou Sta Tere- 
zinha que aceite um Corsa, 
ano 2010 no negócio.
Tratar (14) 9710-6601 e (14) 
9179-4462.

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.sigimoveisnet.com.br
mailto:RECRUTAMENTO.EMPRESAMWD@GMAIL.COM


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s : 
v ' In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  d e  in cê nd io ;
• ✓ In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  lu z e s  d e  e m e rg ê n c ia ;
^ In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  G LP  (g á s  liq u e fe ito  d e  p e tró le o ) 

In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  d e  a r  c o m p rim id o
Manutenção Preventiva e  Corretiva do s 
ao Incêndio e  Centrais de G .LP .

D a n i e l l e  A l b e r c o n i  S o u z a  
A r q u i t e t u r a  e  i n t e r i o r e s

GasHidro
M a nu ten çã o  GLP e H id ra n te s

I Emissão de A.R.T. e  Laudo de Estanquiedade.

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. GRAJAU, terreno 
quitado, R$ 55 mil. Tratar (14) 
9774-4781.

JD. GRAJAU, terreno 
com 275 m ,̂ murado, com 
portão vasc. Planta aprovada 
de 49m2, R4 38 mil + 113 
parcelas de R$ 307,00. Tratar 
(14) 9825-6250.

RONDON, terreno com 
214m^, Rua Lafayette M. Leal 
ao lado do n°251. Tratar (14) 
3263-0520/3263-1147 e (14) 
9184-3624.

TERRENO (ÁREA) de
628m^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00176

JD. EUROPA, esquina, lado 
de cima da rua com 291 m ,̂ 
vendo ou troco. Tratar (14) 
9754-2946 e (14) 3264-5781- 
Manancial Veículos.

JD EUROPA, terreno com 
ótima localização, R$ 65 mil. 
Tratar (14) 9818-2485.

RONDON, lote com 401 m̂ , 
Rua Alexandre Raimundo 
Paccola, R$ 100 mil. Tratar 
(14) 9727-9259

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 400m^, na 
Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

JARDIM EUROPA, terreno 
com área total de 291,79m^, 
esquina, ótima localização, 
R$ 80 mil, aceita carro como 
parte do negócio e n/aceita 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM CAJU, 3 terrenos 
juntos por apenas, R$ 
43.500,00 cada, parte alta, n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO, duas áreas 
de 10 mil m  ̂cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRA- 
OIMOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c / 331 m ,̂ frente c/14,50m2, 
fundo 22,85m2. R$ 115 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TERRENO NO GRAJAÚ -
com 250 m2 (25x10) plano. 
Ótima localização R$ 57 
mil (aceita financiamento) 
Cód.0006 trat. na Imobiliária 
21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JD. MARIA LUIZA, terreno 
com 308 m2, todo murado, 
com infra-estrutura, planta 
de 148,48 m2 aprovado, 
dois portões fechado, se 1 
basculante de 5 m e outro de 
3 m de correr, alguns mat. De 
construções, boa localização. 
R$ 38 mil mais 138 parcelas 
de r$ 602,00 vendo ou troco 
por terreno no JD.Grajaú ou 
Sta Teresinha. Tratar Pedrão 
Imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. MARIA LUISA III,
terreno com 200 m ,̂ ótima 
localização, entrada de R$
40 mil mais parcelas. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m  ̂- R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA II,
Terreno c/ 200,00 m  ̂- R$
35.000. 00 + Prestações
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

TERRENO NO JD. EURO
PA - com 200 m2 (20x10), 
plano - R$ 73 mil (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 -  Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ - ótima localização 
para comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 m .̂ R$ 
395 mil (aceita financiamen
to) Cód.0004 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

IMÓVEIS
A rea lização  d o s seu s so n ho s é  a no ssa  e sp ecialid ad e!

Rua Manoel Caetano de Godoy, n° 444 
Jo. Ubirama Lençóis Paulista/SP

TERRENO NO JD. 
UBIRAMA - com 275,00 
m2 murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0065 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

PARQUE RESIDENCIAL 
RONDON, lote com 
401,81 m2. (11,50 X34,94), 
R$ 100 mil, obs. Aceita 
financiamento Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM GRAJAÚ, lote 
com 250,00 m2. (10,00 
X20,00), R$ 63 mil, obs. 
Parcialmente murado.
Lote quitado. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD VILLAGE terreno 
medindo 258,75 M2, sendo 
11,25 metros de frente por 
23 metros da frente aos 
fundos na rua Dr. Roberto 
da Costa Orlandini. Obs. 
lado de cima da rua, ou 
seja, não precisa aterrar. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ, medindo 265 
m ,̂ à 80 metros da Avenida 
principal. Excelente locali
zação. Bom Preço. Quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ medindo, 275 
m ,̂ parte baixa. Quitado e 
excelente preço. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ, medindo 430 
m ,̂ esquina na parte baixa 
e quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

JD. GRAJAÚ, terreno com 
275 m2. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

TERRENO ITAMARATY,
muito bem localizado, 
R$110 mil. Tratar Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

TERRENO VILLAGE,
ótima LOCALIZAÇÃO, R$ 
110 mil. Tratar Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

ÓTIMO TERRENO JD. 
EUROPA de esquina C/ 
224 m2. R$ 70.000,00 Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

OPORTUNIDADE! Ótimo 
Terreno JD. Europa de 
esquina C/ 211,61 m .̂
Só R$ 64mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9837-0755.

JD. SANTA TEREZINHA,
com 200m^, excelente lo
calização na Av. Humberto 
Pelegrino, lote 155, R$ 30 
mil + parcelas. Tratar (14) 
8148-8565e 9783-8665.

VENDE-SE TERRENO 
MACATUBA Condomínio 
Fechado, lotes a partir de 
420,00m2, R$ 90.000,00, 
poucas unidades, já com 
casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
9695-8789/3264-5624.

VENDE-SE TERRENO JD 
ITAMARATY c / 515,00m2 
R$ 120.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/8118-1234.

JD EUROPA de
esquina parte alta,
R$ 75.000,00 SIG
IMÓVEIS(CRECI115691)
3264-5624/9695-8789.

JD GRAJAÚ, c/250m2 
R$ 35.000,00 mais 58 
parcelas de R$ 295,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

MARIA LUIZA IV, c /
210,00m2 R$ 18.000,00 
entrada, mais 125 parcelas 
de R$ 360,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624 
/9695-8789.

TERRENO JD EUROPA c/
224,04m2 R$ 68.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691)
9695- 8789/8118-1234.

ÁREA DE TERRAS com
15.960,00 m2 entre os bair
ros Jd.Santana e Res.Açai/ 
com frente p/Avenida/ 
valor: R$-1.500.000,00-TO- 
LEDO IMÓVEIS-3263-187

TERRENO NO CENTRO
c/ 660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

CENTRO: Terreno c / 
528,00m2 Valor R$ 265mil. 
Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

RONDON: excelente opor
tunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos +prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

MARIA LUIZA II, casa 
com 3 quartos, cozinha 
americana, sala e WC. 
Tratar (14) 3264-3835/
9696- 5010.

TERRENO NA BEIRA DO
RIO, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por edícula 
no mesmo valor). Tratar 
(14) 3263-4349 (horário 
comercial) e 9872-2100.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:(14) 9714-4352 (Vívo)8197-7585 (Tím)/9141-3449 (Claro)

http://WWW.PEDRA-OIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRA-OIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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FOTO: O ECO

A  Englishville 
chegou para 
inovar a forma 

de ensinar inglês 
com métodos de 
aprendizagem dinâmicos 
e eficazes e aulas 
interativas com música, 
conversação e vídeos. O 
curso pode ser concluído 
em cinco anos, ou 18 
meses para os alunos 
VIP. Agende uma aula 
experimental grátis. A  
Englishville fica na Rua 
Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 -  7260. 
Facebook englishvillelp@ 
hotmail.com

P ropo rc ionar a 
rea lização  de  
sonhos, esse  

é o papel principal 
da Studio A. Há oito 
anos no m ercado  
a em presa investe  
em equipam entos  
de última g eração  e 
cursos p reparatórios  
para os co laboradores  
que buscam  sem pre  
inovar. O Studio A  fica  
na avenida N ove de 
julho, 866 -  Centro. 
Telefones (14) 3263 
-  7058 ou (14) 3263 -  
5335. Na foto , a fam ília  
Studio A.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

FOTO: JERUSA MORELU /O  ECO

ENGLISHVILLE

ALLSPORTS

^ X  Há 16 anos 
^ X  no mercado a 

Shock oferece as 
clientes moda feminina 
em alfaiataria com 
peças elegantes, tecidos 
leves e estilos que vão 
do casual à moda festa. 
As jovens senhoras 
também encontram  
variedades de roupas, 
incluindo acessórios, 
na Shock. Nas compras 
à vista, confira os 
descontos especiais.
A S h o c kfica  na Rua 
Doutor Antônio Tedesco, 
243 -  Centro. Telefone 
(14) 3263 -  4808. Na foto, 
Juliana e Mislene.

^ X  Artigos esportivos, 
moda fitness 
feminina e

masculina, camisetas 
de times, as melhores 
marcas em chuteiras, 
tênis, com estilos para 
todos os gostos são os 
produtos oferecidos na All 
Sports. A loja, conta com 
experiência de oito anos 
no mercado tem vantagens 
de pagamentos com até 
6x nos cartões ou preços à 
vista em dois pagamentos 
com descontos especiais. 
A All Sport fica na rua 
Doutor Antonio Tedesco, 
249 -  Centro. Telefone 
(14) 3263 -  3535. Na foto, 
Fernanda, Adriana e Gisele.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

SHOCK

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