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VIVER BEM
Capitão da Marinha dá exemplo 
de luta pelo m eio am b ien te e 
amor pelo Rio Tietê

NEGÓCIOS
Senai e  Prefeitura firmam 
parceria e oferecem q uase 500 
v a g a s para cursos gratuitos

m in :  MÁRCIO MOREIRA/O II

V o lta  n o
te m p o

Odiado por uns e amado por outros, 
o horário de verão termina à meia- 
noite de hoje - na virada do sábado 

para o domingo - e rendeu uma 
redução na demanda no horário de 
pico de cerca de 2.477 megawatts, 

ou 4,5% do consumo, segundo 
informação do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico. No horário de verão 

anterior, a redução de demanda no 
consumo de pico foi de 2.555 M W , 

representando 4,6%.

ENTREVISTA

Bel anuncia fórum 
para combater 
uso de drogas

Em re sp o s ta  ao au m en to  da  
c r im in a lid a d e , Bel L o renze tti, 
an u n c io u , com  ex c lu s iv id ad e  ao 
jo rn a l O E C O  a c r iação  de  um  
F ó ru m  P e rm a n e n te  de E n fre ta- 
m en to  às D rogas fo rm ad o  p o r  a u 
to r id a d e s  dos p o d e re s  E xecu tivo , 
L eg isla tivo  e Ju d ic iá rio , O N G s, 
p o líc ia s  C iv il e M ilita r  e r e p re 
se n tan te s  da  so c ied ad e  c iv il. Se
gun d o  a p re fe ita , as p r im e ira s  
re u n iõ e s  devem  o c o rre r  em  a b r il  
e m aio . Bel tam b ém  falou  sob re  o 
novo T erm in a l R o dov iá rio , U s in a  
de P ro c essam e tn o  de  E n tu lh o  e 
T eatro  M u n ic ip a l. <&

Justiça condena prefeito e vice da Barra
Guilherme Belarmino e sua vice Sônia foram condenados no caso conhecido como 'Bonde da Alegria'; processo segue para TRE

FOTO: SANDRO ALPONTE/O ECO

AGUDOS

Everton trabalha 
para implantar 
seu plano diretor

Prefeito de Agudos, Everton Oc- 
taviani pretende colocar em prática 
o Plano-Diretor do município, cujo 
foco principal é a transformação 
urbanística da cidade. O  projeto é 
formado por duas diretrizes: um  ca
derno de leis que planeja o desen
volvimento do município a médio e 
longo prazos, e um a Carta de In ter
venções Urbanísticas, que forma o 
Plano Estrutural da cidade.

PEDERNEIRAS 

'Aprendendo a crescer' 
abre inscrições

BARRA BONITA

Padre mobiliza 
e pede cassação 
de vereador

U m  ato público  está sendo or
ganizado pelo m ovim ento 'B arra 
Bonita, C idade A berta ' para, na  se
gunda-feira, a p a rtir  das 16h, na  Câ
m ara M unicipal, p ed ir a cassação 
do vereador M arcos O liveira dos 
Santos (PP), o M arcos da Farm ácia. 
O m ovim ento tem  entre seus líde
res o padre  Fábio Tim óteo. A ideia 
é p ed ir a cada vereador instauração 
de com issão processante. 0 )

LENÇÓIS

Reunião na Câmara 
adia contratações

FOTO: DIVULGAÇÃO

PELA TERRA

MST cobra 
regularização de 
áreas ocupadas

M oradores dos acam pam entos 
Irm ã D oroth I e II, representantes 
do Instituto N acional de Coloniza
ção e Reforma Agrária e integrantes 
do MST (foto ao lado) fizeram um a 
reunião  com  o prefeito de Agudos, 
solicitando a em issão da Certidão 
de Uso de O cupação de Solo e D e
legação de L icenciam ento A m bien
tal. Segundo Everton Octaviani, os 
docum entos dependem  do Incra.

SEGURANÇA

Contra roubos, PM quer 
Vizinhança Solidária

Baseada n a  experiência  po si
tiva de São Paulo, o com ando  da 
Polícia M ilitar do In te rio r sugere 
que Lençóis ado te  o p rogram a Vi
gilância S o lidária  com  o objetivo 
de d im in u ir  a onda de furtos e 
roubos na  cidade. O tenen te-co ro 
ne l N elson G arcia F ilho explicou 
que o p rogram a func ionaria  da 
seguin te form a: o com ando  da 5® 
C om panhia , com  sede em  Lençóis

Paulista, se re u n iria  com  m orado 
res de de te rm in ad o s ba irro s p ara  
d a r  dá d icas de segurança. N esses 
encontros, os m oradores poderiam  
se conhecer m elhor, tro car in fo r
m ações e telefones, ações que a ju 
dam  a com bate r a c rim inalidade . 
O com andan te  d isse que o p ro 
gram a teve in íc io  no B elenzinho, 
em  São Paulo, e se d issem inou  p o r 
todo o País.
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TEMPO
S ÁB AD O , 16/02

yu, Sol e aumento de
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

A o o o p  tarde e à noite.

« 0-C ®
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D O M IN G O , 17/02

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 

A o o o p  tarde e à noite.
T33nC ÍmR 71%°r Iu r 40%♦21“C

C&T O
Meteorito causa 
destruição e deixa 
mais de mil feridos

RÁDIO
Menores lotam 
Delegacia  
da Infância e 
Juventude de Bauru

Fecham ento" 
desta edição:
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Cidades MUTIRÃO
O Mutirão contra a Dengue, da Diretoria de 
Saúde de Lençóis Paulista, já recolheu mais 
de 50 toneladas de entulho e materiais que 
podem servir de criadouro do Aedes aegypti, 
transmissor da doença.

INTERDITADA
Hoje e amanhã, o trecho da Ro

dovia Osny Matheus (SP-261), entre o 
viaduto da Jácomo Nicolau Paccola e 
a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
ficará interditado para as equipes da 
empresa Vale do Rio Novo realizar 
o trabalho da nova ponte sobre a SP 
261. A interdição vai acontecer entre 
as 7h e às 18h. As entradas e saídas, 
próximo ao local das obras, serão si
nalizadas. O Demutran (Departamento 
Municipal de Trânsito) orienta os mo
toristas que utilizem a Avenida Jacomo 
Nicolau Paccola, para acessar a SP 300.

AGUDOS
A Prefeitura de Agudos está com 

inscrições abertas para cursinho pré- 
-vestibular gratuito. São 80 vagas que 
podem ser preenchidas com estu
dantes do 3 ° ano do Ensino Médio de 
escolas públicas, ex-alunos de escolas 
públicas com Ensino Médio concluído 
e ex-bolsistas de escolas particulares, 
também com ensino médio concluído. 
As inscrições começam na segunda
-feira 18 e vão até sexta-feira 22, das 
i8h às 2ih  na Escola Estadual Coronel 
Leite, localizada na rua 13 de maio, 
598, Centro. É necessário levar duas 
fotos 3x4, cópia do documento de 
identidade, do CPF, do comprovante 
de residência, o histórico escolar e o 
certificado de reservista, no caso de 
homens maiores de 18 anos. As aulas 
começam em março.

"APRENDENDO A CRESCER"
Começa na segunda-feira e vai até 

o dia 20, as inscrições para o progra
ma sócio educativo "Aprendendo a 
Crescer" do departamento de assis
tência e desenvolvimento social de 
Pederneiras. O objetivo do projeto é 
desenvolver atividades voltadas à cul
tura, esporte, lazer, cidadania e apoio 
escolar. Podem participar do programa 
crianças entre sete e 14 anos, matricu
ladas em Pederneiras, são 120 vagas. 
Os pais interessados em matricular o 
filho devem ir até a rua Belmiro Perei
ra, O-1710 com a certidão de matrícula 
escolar atualizada da criança, compro
vante de residência, comprovante de 
renda, cartão Bolsa Família e cartão 
Social. O programa começa no dia qua
tro de março com atividades diárias 
das 7h30 às 10h para crianças que es
tudam no período da tarde e das 13h30 
às 16h para crianças que estudam no 
período da manhã.

AUXÍLIO TRANSPORTE
A Diretoria de Assistência e Pro

moção Social de Lençóis Paulista abre 
nesta segunda-feira 18, as inscrições 
para o auxílio transporte. Estudan
tes carentes que viajam para outros 
municípios e estudantes da Facol 
(Faculdade Orígenes Lessa) que vão 
cursar os níveis profissionais, técnico 
ou superior podem pedir o auxílio. As 
inscrições vão até o dia 1 °  de mar
ço, das 8h30 às 16h30, no Centro de 
Ações Sociais que fica na rua Sete de 
setembro, ao lado da Casa da Cultura.

LIMPEZA -  Uma equipe da Prefeitura de Lençóis fez a limpeza na galeria que fica 
entre as ruas Carijós e Manoel Cimó, no Jardim Europa. Garrafas pet, pedaços de 
madeira e mato foram retirados do local para ajudar o fluxo da água da chuva.

, s i r / MÁRCIO MORIIRA

VISITA - Apresentador da TV Tem, Ricardo Fela, esteve ontem em Lençóis Paulista 
e gravou mais uma edição do programa Revista de Sábado. É a segunda vez que o 
apresentador vem a cidade para gravar. Na foto, ele aparece com o diretor execu
tivo do Jornal O ECO, jornalista Saulo Adriano, antigo amigo de Fela. No início da 
carreira, Fela foi editor da Folha Popular, fundada pelo empresário Moisés Rocha. A 
edição do Revista de Sábado gravada em Lençóis Paulista vai ao ar dia 16 de março.

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

I

FRASE
"Não é um encontro, será 
permanente". Bel Lorenzetti sobre o 
Fórum de Enfrentam ento às Drogas, 
que será realizado em  Lençóis 
Paulista no prim eiro quadrim estre

Superlotação 
de menores

O Jornal da Cidade de Bauru estampou em sua edição de 
quinta-feira um problema que já vem sendo alertado pelo Jor
nal O ECO há meses: o aumento da participação de menores 
no crime. "Tráfico de drogas superlota unidades que abrigam 
adolescentes em Bauru", foi a manchete do JC. O tema nos faz 
lembrar que todos os jovens apreendidos na região vão para 
a Diju (Delegacia da Infância e Juventude) de Bauru e poste
riormente à Fundação Casa, antiga Febem. Em 2012, 17 jovens 
de Lençóis Paulista foram internados na Fundação Casa por 
determinação da Justiça. Somente no mês de janeiro deste 
ano, para tentar coibir a onda de roubos praticados por meno
res, a Justiça internou 8. Mas o problema está resolvido? Não 
longe disso. No último fim de semana, três estabelecimentos 
foram roubados em Lençóis Paulista entre 18h e 23h. Em um 
dos casos, a vítima relata que um dos ladrões disparou um tiro 
fora do estabelecimento comercial para intimidar as vítimas. 
Alguém tem dúvida em afirmar que são crimes praticados por 
menores? Não. O mais grave é que estão ficando cada vez 
mais violentos. No roubo à Casa Lotérica de Agudos, no ano 
passado, com envolvimento de menores de Lençóis Paulista, 
'os meninos' aterrorizaram as vítimas. E agora andam dispa
rando armas em diversos assaltos.

A culpa é do maldito crack, ou pedra azul, como ficou co
nhecida há 20 anos quando surgiu. A droga deixa o viciado 
alucinado. Ele não reconhece pai e mãe, perde o respeito por 
si e pelos outros. É uma pena que somente agora o Governo 
descobriu o que o crack está causando na sociedade. É uma 
pena que as políticas públicas para combater a droga ainda 
sejam tímidas. Bonitas no discurso, mas difícil de colocá-las 
em prática. O Ministério da Saúde anunciou uma força tarefa 
contra as drogas, mas onde estão as clínicas de referência na 
nossa região para desintoxicar e tratar os jovens? O diretor 
de Saúde de Lençóis Paulista, Márcio Santarém, disse no iní
cio deste ano, que a Clínica Tereza Perlat, de Jaú, tem fila de 
espera de mais de 70 dependentes com mandados judiciais. 
Não tem vaga. Esta semana outra notí
cia preocupante. As unidades para 
apreender menores infratores (que 
cometem crimes graves ou tráfi
co) estão superlotadas. Quando e 
onde vamos parar? O Estado de 
São Paulo tem cerca de 800 va
gas para 0 tratamento de depen
dentes químicos. Em março, serã 
inaugurado em Botucatu 0 primeiro 
hospital paulista voltado ao tra
balho com os viciados. É 
uma luz no fim do túnel.

A Secretaria de Saúde de Tupã, no interior 
do estado, confirmou a primeira morte por 
dengue hemorrágica na cidade este ano. A 
vítima é Luís Otávio Gomes, 40 anos, que 
morreu na última terça-feira (12) após pas
sar 24 dias internado depois de ter contraído 
dengue. Gomes era hipertenso e tinha dia
betes, o que pode ter agravado a doença.

Desde o começo do ano, 18 casos de dengue 
foram registrados em Tupã. Por isso, a cam
panha de combate ao mosquito transmissor 
da doença foi intensificada na cidade. No ano 
passado, 21.967 casos autóctones (contraí
dos dentro do estado) foram registrados em 
São Paulo, número 7 5 ,5 %  inferior aos 90.021 
casos que ocorreram em 2011. Segundo a 
secretaria, 14 pessoas morreram em todo o 
estado no ano passado por dengue.

///////////////////////////////////////////////////////^^^^
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Opinião í
FRASE
• "Esperamos que no Fórum Permanente 
de Combate às Drogas surjam ideias, 
novas ações que hoje a gente não tem", 
prefeita Bel Lorenzetti

PARA PENSAR
"Que ninguém se engane, só 
se consegue a simplicidade 
através de muito trabalho".

Clarice Lispector

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

A instabilidade política na região

O
ECO traz hoje matéria que trata da de
cisão da Justiça Eleitoral que pode tirar 
das cadeiras de prefeito e vice de Bar

ra Bonita os políticos Guilherme Belarmino 
e Sônia Aparecida Gonçalves Belarmino. In
dependentemente da razão da ação movida 
pelo Ministério Público - após uma represen
tação do candidato derrotado José Carlos de 
Mello Teixeira -, o eleitor não gosta desta 
instabilidade política. Fica uma insegurança 

muito grande para a vida administrativa 
da cidade.

Analisemos, por exemplo, o caso 
de Barra Bonita. Condenado em pri

meira instância, o juiz permitiu que 
Guilherme continue no cargo até 
que o processo seja julgado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral. Tem 
base legal, mas cria uma situação de 

suspeição da vida política da cidade. 
A vizinha e irmã Igaraçu do Tietê 

viveu dilema semelhante há alguns 
anos. O prefeito eleito foi cassado e

novas eleições precisaram ser convocadas.
A cidade de Pederneiras vive situação 

semelhante. A legitimidade do mandato 
conquistado por Daniel Camargo está sen
do questionada pela coligação adversária e 
uma decisão pode sair nos próximos dias. 
Lá em Pederneiras, como em Barra Bonita, 
denuncia-se abuso de poder econômico.

A prefeita lençoense, Bel Lorenzetti, v i
veu acusação semelhante no início de seu 
primeiro mandato. O atual vereador verde 
e então candidato Ailton Tipó Laurindo in
gressou na Justiça para tentar ganhar a ca
deira de prefeito. Não obteve êxito.

O ECO defende que os crimes eleito
rais sejam investigados a fundo. Candida
tos que iludiram ou tentaram iludir o elei
tor não podem passar impunes. Ninguém 
está acima da lei. Justiça tem que ser para 
todos. Mesmo porque, o único combate ver
dadeiramente efetivo é feito na cabeça no 
eleitor que rechaça qualquer prática de cor
romper um bem imaterial valioso, o voto.

////////////////////////////////////////////////////^^^^^
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O show da vida
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

A  estranha história, contada por Peter 
Weir em seu excelente filme "O Show 
de Truman", se assemelha muito à 

narrativa javista apresentada no livro bíblico 
Gênesis (2, qb-g, 24). Na narração bíblica en
contramos um deus que havia modelado o 
homem e criado para ele um paraíso. Neste, 
o homem poderia viver "livremente" haven
do somente uma única proibição: comer da 
árvore do conhecimento. O mandamento 
era claro: "Podes comer de todas as árvores 
do jardim. Mas da árvore do conhecimento 
do bem e do mal não comerás, porque no 
dia em que dela comeres terás que morrer". 
Deus cria também a companheira do ho
mem, a mulher. Os dois, segundo a narrativa, 
estavam nus, ou seja, em total transparên
cia, sem privacidade e não se envergonha
vam disso. Foi, então, que com o questiona
mento da serpente, símbolo da sabedoria no 
Oriente, a mulher resolve comer da árvore 
do conhecimento do bem e do mal e seduz 
seu homem para também se alimentar do 
fruto proibido. Desta forma, homem e mu
lher tomam consciência de sua condição. O 
paraíso é desfeito e o ser humano passa a 
ter a obrigação de trabalhar e construir seu 
mundo discernindo o que é bom ou ruim. 
Tru(e)-man (verdadeiro homem) é mode
lado por Christof que cria para o rapaz um

paraíso perfeito. Truman se encontra "nu", 
em total transparência sem ter consciência 
disso. Praticamente tudo lhe é permitido, 
menos ter conhecimento de seu mundo e 
tomar decisões sobre seu destino. O progra
ma se desenvolve com grande sucesso até o 
momento em que a mulher aparece na vida 
de Truman. Este relacionamento humano se
duz o homem para a libertação de um para
íso escravizante. Tanto no Gênesis como na 
narrativa de "O Show de Truman", o criador é 
um ser que domina o homem e o impede de 
ser sujeito de sua própria história. Ao homem 
não é permitido escolher entre o bem e o mal 
e sua vida se desenvolve em um mundo in
fantil protegido por um deus super protetor. 
O amor pela mulher, porém, o leva à busca 
de independência e de autonomia. A partir 
do relacionamento com outro ser humano, o 
homem aprende a dor e a delícia no proces
so dinâmico do viver. "A vida é uma aventu
ra ousada ou nada" (Hellen Keller). Fora do 
paraíso o amadurecimento se faz necessário, 
pois o ser humano possui o futuro em suas 
mãos. A vida passa a ser um aprendizado 
que se desenvolve no relacionamento hu
mano, no qual erros acontecem, mas tam
bém acertos. O Éden, na verdade, significava 
para o homem a monotonia harmoniosa e 
infrutífera. Mais tarde ele descobre o desa
fio da escolha, o peso da responsabilidade, 
o prazer do relacionamento, a verdadeira 
vida. "Para Adão, o paraíso era onde estava 
Eva" (Mark Twain). www.padrebeto.com.br
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Família: lugar ideal para a criança
M arcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo

0  problema do menor tem deixado muita 
gente aflita, a ponto de dizer que não 
há solução. Outros empurram o proble

ma para as autoridades. Existe aquele que 
cruza os braços e larga para o "Deus prove
rá". É claro que Deus sempre está no controle, 
mas existe a nossa parte a fazer. A princípio 
a união de esforços é imperiosa. Nesse con
jugado de esforços, entre os setores público 
e privado, quando alguém negligencia sua 
parte, as coisas continuam a piorar. O certo 
é que o homem tem se esquecido das lições 
de Deus. Onisciente da carência da criança 
criou a família, lugar repleto de amor, carinho, 
compreensão, ensinamentos, bons exem
plos, enfim, ingredientes indispensáveis à 
vida humana. Além de tais ingredientes, é 
bom saber que uma família é: 1-) Uma in
venção perfeita -  Quando Deus criou os seres 
humanos, em Sua sabedoria infinita, não se 
esqueceu de um lugar ideal para a sua criatu
ra sobreviver e desfrutar uma vida abundan
te, segura, cujos laços afetivos deveriam ser 
fortes e duradouros entre seus membros; 2-)

Uma realidade imperfeita -  Isto é, composta 
de pessoas imperfeitas, portanto, uma reali
dade imperfeita; 3-) Um ambiente sujeito à 
atuação de Deus -  Ainda nesse ambiente im
perfeito, onde todos costumam cometer um 
montão de bobagens é que não podemos 
"impedir" a presença de Jesus por ignorân
cia ou arrogância, evitando que haja sempre 
boa transformação em nosso lar. A presença 
de Jesus traz solução, enquanto que a sua 
ausência traz confusão; 4-) Um ambiente no 
qual o tamanho e forma não pode prevalecer 
-  Quando se fala em família, devemos incluir 
não só pai, mãe e filhos, mas também avós, 
tios e primos. Por exemplo, a nossa socieda
de tem de reconhecer que uma mãe solteira 
e seu filho formam uma família. A nossa fé 
cristã nos obriga a lutar e defender a família, 
mesmo que imperfeita e marcada pelo ego
ísmo que nos leva a oprimir uns dos outros, 
pois é nessa família que Deus quer atuar, 
transformar e fazer morada. É no ambiente 
familiar sadio que haverá transformação das 
pessoas, permitindo visualizar uma luz no 
fim do túnel, pronta para iluminar as mentes 
da nossa sociedade repleta de imperfeições. 
Portanto, lutemos pela nossa família!

Torre de Babel
Dez dos doze vereadores de Lençóis Paulista se reuniram na manhã de ontem. 

Discutiram amplamente a contratação de assessores parlamentares, mas não che
garam ao consenso sobre a necessidade de contratação de mais gente. Na infrutífe
ra reunião, tão pouco se entenderam quanto ao número de vagas a serem preenchi
das. Resultado: foi marcada nova reunião para daqui a 30 dias. Espera-se que até lá 
os 12 vereadores se decidam e compareçam para dividir o ônus da decisão polêmica.

Repeteco
Mais uma vez,a população de Bar

ra Bonita se depara com uma situa
ção em que quem ganha não leva. Ou 
pode não levar. Em fevereiro de 2005, 
Dimas de Sales Paiva (PSDB), após 
ganhar a eleição em outubro do ano 
anterior, teve seu diploma cassado 
pela Justiça Eleitoral. Assumiu o padre 
Mário Donizeti Floriano Teixeira (PT), 
segundo lugar na votação, 25 votos 
atrás de Dimas.

M ercado do voto
A cassação de Dimas foi basea

da em provas de compra de votos. A 
acusação, feita pela equipe do padre 
Mário, apresentou mais de 5 mil con
tratos de pessoas que teriam traba
lhado no dia da eleição e que rece
beram R$ 30 para fazer boca de urna 
e mais R$ 70 pela vitória de Dimas e 
seu vice, Antonio Osvaldo De Luca.

Irmã gêmea
Vizinha de Barra Bonita, Igaraçu 

do Tietê também viu a Justiça Eleito
ral mudar o resultado das urnas. Em 
2008, o prefeito Guilherme Fernandes 
(PSDB) foi reeleito para o cargo e, de
pois, cassado antes de tomar posse. 
Motivo: compra de votos. Como ele 
havia obtido mais de 5 0 %  dos votos 
válidos, foi preciso uma nova eleição 
na cidade.

Páreo de cinco
Sobrinho do prefeito eleito e cas

sado, Carlos Augusto Gama (PSDB), 
então reeleito vereador e presiden
te da Câmara de Igaraçu do Tietê, 
foi candidato. Venceu as eleições, 
deixando para trás o vereador José 
Cláudio Bergamasco (PR), o Cacum, 
Aparecido Jovanir Pena Júnior (PP), 
Wamberto Piccoli (PT) e Fernando 
Mauro Roncari (PTN).

2013, replay
Agora é o prefeito de Barra Bonita, 

Guilherme Belarmino (PP), a reviver o 
drama. Eleito, diplomado e empos
sado, seu mandato e^tána berlinda. 
Decisão em primeira instância dá sen
tença pela perda dos direitos políticos 
por ... compra de voto.

Silêncio
A condenação de Belarmino na Jus

tiça Eleitoral passou em branco na ses
são da Câmara na quinta-feira à tarde, 
alterada por causa do Carnaval. Alguns 
justificaram o silêncio por não ter in
formações detalhadas. Outros preferi
ram aguardar o desenrolar do fato.

Grupo
O clima era festivo entre os vere

adores do grupo do ex-prefeito José 
Carlos de Mello Teixeira (PPS), o Nenê. 
Se o Tribunal Regional Eleitoral -  órgão 
colegiado - mantiver a inelegibilidade 
e cassação de Belarmino, Nenê volta 
a ser prefeito de Barra Bonita.

Tenso
Apreensivo está o vereador Mar

cos Oliveira dos Santos (PP), o Marcos 
da Farmácia. Na segunda-feira 18, um 
grupo promete movimento para con
vencer os demais vereadores de Bar
ra Bonita a abrirem comissão proces- 
sante e cassar o mandato do pepista.

Processo
Santos é acusado pela Polícia Civil, 

Seccional de Jaú, de pedir propina a 
empresário para aprovar doação de 
rua para ampliação de empresa priva
da. Padre Fábio Timóteo, da Paróquia 
Santo Antonio, é um dos responsáveis 
por mobilizar a comunidade contra o 
vereador. Em carta aberta em jornais, 
o religioso cobra providências.

Esportista
Vereador em Macatuba, Marcos 

Góes (PP) mostra a que veio. Ele pro
pôs indicação na Câmara para exe
cutar melhorias no estádio Amadeu 
Artioli. Entre elas, a cobertura no es
tádio. Góes avisou que dará atenção 
especial ao esporte da cidade. Ele é 
técnico de um dos clubes locais.

Atendido
O pedido do vereador pepista co

meça ser atendido. A Prefeitura de 
Macatuba fez orçamento para que a 
i^^minação do estádio seja trocada e 
melhorada. Ao que tudo indica, o pre
feito Tarcísio Abel (também do PP) tam
bém quer resgatar o esporte na cidade.

O EliiiCllii)
EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME

DIRETOR RESPONSÁVEL: MOISÉS ROCHA

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME 

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004. /  O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, pelo decreto 

2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

ENDEREÇOS
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020 
FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 

SITE: www.jornaloeco.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Conceição Giglioli Carpanezi - Mtb: 23.102

REDAÇÃO
oeco@jornaloeco.com.br

COMERCIAL
comercial@jornaloeco.com.br

ARTE
arte@jornaloeco.com.br

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras 

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal 
IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02.

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


O governo federal 
trabalha para reerguer 
base brasileira na 
Antártica depois do 
incêndio que destruiu 
a base em 2012.

Meteorito na 
Rússia já deixa 
mais de mil feridos

Já são cerca de 1.100 os feridos por 
estilhaços e escombros decorrentes 
da explosão causada pela queda de 
um meteoro no oeste da Sibéria on

tem, informou 0 ministro do interior 
da Rússia. No momento, 48 pes
soas permanecem hospitaliza
das. A maioria sofreu cortes por 

^  causa de vidro estilhaçado pelas 
explosões na hora da entrada 

do meteoro na atmosfera. A maior 
parte dos feridos é de Chelyabinsk, a 
cerca de 1.500 km a leste de Moscou, 
região com forte presença de indús
tria bélica, inclusive com produção de 

 ̂ armas nucleares. Não há indicação de 
I  dano que tenha causado vazamento 
I  de radiação, segundo fontes do go- 
I  verno. Segundo informações do go

verno russo, o meteoro atingiu uma 
I  área de 100 mil metros quadrados, 
I  danificando 3 mil prédios. Moradores 
I  da região ficaram em pânico com o 
I  som e a claridade do fenômeno na- 
I  tural. Além dos vidros quebrados 

(por conta do deslocamento de ar 
I  provocado pela passagem do mete
I  orito), alarmes de carros dispararam 

e o serviço de telefonia celular ficou 
I  momentaneamente fora do ar. O teto 

de folhas de zinco de uma fábrica de 
I  6000 metros quadrados caiu. Ontem, 

outro cometa passou a cerca de 30 
I  mil quilômetros da Terra. Segundo a 

Nasa, os dois fenômenos não estão 
I  relacionados.

////////////^//////////////////////////^^^^
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SABADO, 16/02

manhã tarde noite

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

NASCER E PÔR-DO-SOL: 7h05 if|.19h53

f 3 2 ° ^  ^  15mm

4 2 0 ° ^  80^̂ ’
UR 76%

38%

DOMINGO, 17/02

manhã tarde

NASCER E PÔR-DO-SOL: ^7h05  i^19h53

O i  f 3 3 “ C -

noite i 2 1 “ C  ‘

. 10mm UR 71% 
•^̂ 80̂ ,̂ u r 40%

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

FASES DA LUA
FEVEREIRO

Fase Dia
Quarto Minguante 3 
Lua Nova 10
Quarto Crescente 17 
Lua Cheia 25

Hora
10:58 
04:21 
17:32
1 7 :2 7  

No ho rá rio  de 
verão , som ar um a 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
SEGUNDA

PLACAS DE 
TERÇA

2 3  4
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Corpo de 
Bombeiros

SAMU

192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar...... 3264-8005 Conselho Tutelar........ 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8

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

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

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

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

Cotidiano CÂMBIO
A guerra cambial é reflexo da atrofia do comércio mundial 
e o antídoto para combatê-la é o desenvolvimento dos 
mercados consumidores domésticos, disse em Moscou o 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, que em 2010 iniciou 
a discussão do problema no âmbito do G20.

ECONOMIA

Supermercado Azulão realiza 
Show de Prêmios amanhã
Sorteio de dois 
carros e outros 
prêmios acontece na 
Concha Acústica

Da Redação___________

OShow de Prêmios, com 
o sorteio de dois carros 
0 km, da Rede Azu

lão de Supermercados, será 
amanhã, a partir das 15h, na 
Concha Acústica, em Lençóis 
Paulista. Além dos carros, se
rão sorteados muitos outros 
prêmios, como uma televi
são LCD, geladeira, fogão, 
bicicleta, forno micro-ondas, 
netbook, um vídeo game 
Xbox360, dentre outros.

Durante o evento, haverá 
brinquedos, pipoca e algodão 
doce para a garotada, muita 
música e shows, com a banda 
Nump e a revelação sertaneja 
Luciano Ferreira.

O supermercado fretou um 
ônibus gratuito saindo de Ma- 
catuba, às 16h, em frente à loja 
da cidade, com retorno previsto 
para depois do show.

A diretoria da Rede Azulão 
explica que o sorteio desses 
prêmios e a festa oferecida à 
população fazem parte das co
memorações pela expansão que 
a empresa teve em 2012.

"Inauguramos mais uma 
loja em Lençóis Paulista e a 
nossa primeira unidade em Ma
catuba, onde também estamos

FOTO ARQUIVO: O ECO

SORTEIO -  Em 2012, evento 
reuniu centenas de pessoas 
na Concha Acústica

Azulão traz revelação 
da música sertaneja

construindo o supermercado 
mais moderno da região. Te
mos uma relação muito forte 
com as duas cidades, e tanto os 
prêmios como a festa represen
tam o nosso reconhecimento e 
a gratidão por um ano de mui
to sucesso. Os clientes podem 
esperar porque os próximos 
eventos do Azulão serão ainda 
maiores", afirmou a diretoria.

Um dos shows do do
mingo será com o cantor 
Lucas Ferreira, uma das re
velações do "sertanejo pop". 
Com apenas 17 anos, o jo
vem tem conquistado cada 
vez mais espaço no cenário 
da música sertaneja não só 
pelo talento como cantor e 
compositor, mas pelo caris
ma e boa relação com os fãs.

Ele nasceu em Lençóis 
Paulista, e aos 12 anos de ida
de já participava de mostras

de arte e concursos. Em 2010, 
gravou a primeira composi
ção, "Homem Apaixonado", 
que logo virou sucesso, pro
jetando o jovem na região e 
abrindo as portas para vários 
programas de rádio e TV no 
interior do Estado. Em 2011, 
gravou o primeiro DVD de 
divulgação, e em 2012, lan
çou o mais novo CD de 13 
faixas, com músicas inéditas 
de autoria própria e de gran
des compositores brasileiros.

RELIGIAO

Católicos vivem Campanha da Fraternidade
Campanha aborda como tema a juventude; encerramento vai ser na Páscoa

Priscila Pegatin

D esde quarta-feira, as 
Igrejas Católicas viven- 
ciam a Campanha da 

Fraternidade 2013, que com
pleta 50 anos. Com o tema 
"Fraternidade e Juventude" e 
o lema "Eis-me aqui, envia
-me", a Campanha está em 
sintonia com a Jornada Mun-

dial da Juventude, que neste 
ano acontece no Brasil, de 23 a 
28 de julho, no Rio de Janeiro, 
sendo assim o primeiro país 
que pode receber o novo Papa. 
"Queremos abordar como o jo
vem está vivendo essa mudan
ça de época. O que significa a 
pessoa de Jesus Cristo para o 
jovem nesta fase da vida. Ver 
um pouco a realidade do jovem

e como a Igreja pode oferecer 
a contribuição para a melhoria 
do jovem", explica o Monse
nhor Carlos José de Oliveira.

A Campanha vai até o 
domingo de Páscoa, 31 de 
março, mas o tema será traba
lhado durante todo este ano. 
"Iniciou quarta-feira e vai até 
o domingo de páscoa, mas 
depois, durante todo o ano as

atenções da Igreja estão volta
das para a questão da juventu
de, refletindo como ajudar os 
nossos jovens".

Neste ano não haverá ne
nhuma ação conjunta da Cam
panha, mas todos os eventos 
terão como protagonistas os 
jovens. "Em todos os momen
tos da vida da Igreja teremos o 
jovens", finaliza.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Trabalhadores e Empregados rurais em geral do 
setor canavieiro, representados por este Sindicato de Classe, Categoria e 
Base , na forma do artigo 612 da CLT e disposições pertinentes do Esta
tuto Social da Entidade, a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordiná
ria no próximo dia 28 de Fevereiro de 2013, às 18:00 h (Dezoito Horas), 
em primeira convocação ou por falta de “quorum”, às 19:00 h (Dezenove 
Horas), em segunda convocação, em sua sede social, sito à Rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins n° 1573, nesta cidade, neste Estado, para delibe
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da 
ata da assembléia anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e 
sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou 
eventual instauração de Dissídio Coletivo para o setor canavieiro (data-base: 
1°/04/2013-31/03/2014); 3) Autorizar a diretoria do sindicato, outorgando
-lhe poderes especiais, a firmar Acordos e/ou Convenção Coletiva de Traba
lho ou a instaurar eventual Dissídio Coletivo de Trabalho para o respectivo 
setor para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade de Len
çóis Paulista e 4) Deliberar sobre Valores, Percentuais, Formas e Finalida
des do pagamento e recolhimento das Contribuições Sindicais (mensalidade 
associativa, assistencial, confederativa e outras) dos trabalhadores rurais e 
autorizar os descontos em folha de pagamento. As deliberações serão toma
das estatutariamente. Lençóis Paulista, 15 de Fevereiro de 2013. -AMAVEL 
COELHO VAZ -  Presidente -Sindicato dos Trabalhadores e Empregados 
Rurais de Lençóis Paulista.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE 

LENCÓIS PTA - SP
Rosely Rodrigues 

Oficiala
EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISAIAS RANDO JÚNIOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista -  SP
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento ti
verem, ou interessar possa, que fica INTIMADO o Sr. EVANDRO APA
RECIDO FERNANDES DE JESUS -  CPF MF n° 378.058.908-70, a pagar 
a importância de R$: 3.408,77, corrigida até a data do efetivo pagamento e 
despesas com a cobrança, intimações e publicações.
A importância supra refere-se a parcelas do financiamento concebido para 
aquisição do imóvel situado no(a) Rua José Antônio Fernandes, n° 55, Re
sidencial Santa Terezinha II, nesta cidade, objeto da matricula n° 24.067 e 
alienado fiduciariamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -  CEF (R2/ 
M.24.067), sendo que o mesmo não foi intimado pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito no Registro de Imóveis desta cidade, situado 
a Rua 7 de Setembro, n° 1.033, no horário das 10:00 às 17:00hs, de segunda 
a sexta-feira.
O não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias implicará na averbação da 
consolidação da propriedade em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL -  CEF, nos termos do §7°, do ART. 26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. 

Lençóis Paulista, 15 de Fevereiro de 2013 
Isaias Rando Junior 
Oficial Substituto



Cotidiano TRIAGEM
O curso de Odontologia da Universidade Sagrado Coração (USC) está 
com inscrições abertas para triagem ou tratamento nas áreas de 
Prótese Total (par de dentadura superior e inferior, sem nenhum dente 
na boca), Endodontia (tratamento de canal, somente dentes da frente 
da boca) e Exodontia (extração de dentes simples, já irrompidos).

LIDERES

Projeto social do Grupo 
Lwart seleciona adolescentes
Formação de Líderes 2013 abre 30 vagas para estudantes dos ensinos fundamental e médio

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Desenvolver o espírito de 
liderança juvenil, propor
cionar uma visão ampla 

do mundo e do potencial para 
transformar o meio em que 
vive, esse é o objetivo do Pro
jeto Formação de Líderes do 
Grupo Lwart.

Criado em 2002, cerca de 
300 jovens já participaram do 
programa e neste ano mais 30 
vagas estão disponíveis. Podem 
fazer parte do projeto alunos 
que cursam o 8° e o 9° ano do 
Ensino Fundamental e o 1° ano 
do Ensino Médio das escolas pú
blicas e particulares de Lençóis 
Paulista. Os interessados devem 
preencher uma ficha de inscri
ção disponível na coordenação 
das escolas até o dia 1° de março.

Para a coordenadora de Pro
jetos Sociais do Grupo Lwart, 
Danieli Roza, envolver os jovens 
em ações que desenvolvam a li
derança reforça o compromisso 
com o desenvolvimento social 
da comunidade. "Nosso obje
tivo é oferecer oportunidades

FORMAÇAO -  Grupo Lwart abre inscrições de projeto social para jOvens

para que o jovem possa se de
senvolver e se tornar um cida
dão consciente da sua respon
sabilidade social, e o projeto 
permite que aprimore suas ha
bilidades e coloque em prática 
suas melhores ideias”.

Após a inscrição, a primeira 
fase da seleção será realizada pela 
coordenação do Projeto e envolve 
a avaliação das fichas de inscri
ção. Em seguida, os selecionados

para a segunda fase serão convo
cados para dinâmicas de grupo, 
realizadas na Sede de Projetos 
Sociais do Grupo Lwart.

Somente os pais dos sele
cionados na segunda fase serão 
chamados para participar de 
uma reunião onde vão conhe
cer o Projeto e o cronograma 
das aulas que tem previsão para 
começar no dia 23 de março.

Entre as atividades que se-

rão desenvolvidas estão aulas 
teórico-práticas sobre comuni
cação, técnicas de negociação, 
administração de tempo, traba
lho em equipe, planejamento, 
valorização individual, valori
zação do estudo, responsabi
lidade individual, raciocínio 
crítico, dedicação e persistên
cia, e desenvolvimento socioe- 
mocional. (com assessoria  de 
com unicação)

SOCIAL

Zilor reúne bolsistas do Programa Aprender Sempre
Filhos de colaboradores têm a oportunidade de cursar o ensino superior com bolsas de ensino

Da Redação

N o dia 2 de fevereiro, a 
Zilor recebeu os novos 
bolsistas do programa so

cial, Aprender Sempre, que tem 
foco na educação de jovens. O 
encontro, realizado na unidade 
São José, em Macatuba, deu as 
boas-vindas aos novos bolsistas 
e também comemorou a forma
tura de cinco jovens que parti
ciparam do programa.

Aprender Sempre é um 
programa que concede bolsa 
de estudo integral e custeio par
cial de despesas com moradia, 
transporte, alimentação e mate
rial didático para filhos de co-

laboradores cursarem o ensino 
superior. A iniciativa que fun
ciona desde 2007, já beneficiou 
46 jovens, sendo que 24 deles já 
se formaram e a maioria está no 
mercado de trabalho.

Para estar no programa, os 
integrantes precisam tirar no
tas acima da média das facul
dades e envolver-se em traba
lhos voluntários em entidades 
sociais ou em serviços em be
nefício da comunidade.

André Augusto da Silva, que 
mora em Macatuba entrou no 
programa neste ano e vai cursar 
Ciências da Computação. "Sem
pre fui apaixonado por computa
dores e cursar faculdade era meu

grande sonho. Tenho grandes ex
pectativas em relação ao progra
ma, pois já aprendi bastante ao 
passar pelo processo seletivo. Es
tou muito feliz pela Zilor investir 
no meu futuro”, declara.

Giovana Fernandes Giorget- 
ti, que mora em Lençóis Paulis
ta e é formada em Direito com a 
ajuda do Aprender Sempre, afir
ma que o programa foi essencial 
para a formação profissional e 
pessoal. "Além da oportunidade 
de cursar a faculdade, aprendi 
que sonhar vale a pena e que 
devemos acreditar nos nossos 
sonhos e no nosso trabalho. 
Meu crescimento nesses cinco 
anos foi além do profissional,

pois temos grande suporte e 
recebemos muito carinho e in
centivo da equipe da Zilor que 
cuida do programa”, explica.

Para Maria Elvira Sogayar 
Scapol, gerente de Planeja
mento e Desenvolvimento de 
Pessoas da Zilor, os integrantes 
do Aprender Sempre têm como 
diferencial o protagonismo 
social. "O programa se pauta 
na identificação e desenvolvi
mento desses jovens capazes de 
mudar sua própria realidade e 
de sua comunidade através do 
trabalho voluntário e de sua 
atuação diferenciada no merca
do de trabalho”, finaliza. (com 
assessoria  de com unicação)

C A L Ç A  J E A I M S
^  ( M A S C U L I N A )

« È L U ^ N H A S "

SAND^^S [OJAS SILVA
www.lojasilva.com.br

C aia  na fe s ta  dos  p reço s  ba ixos e  ap ro ve ite  
os d e sco n to s  incríve is d a  Lo jas  Silva

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA
RESULTADOS DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ..565262.18
PREF. MUNIC. LENÇÓIS PAULISTA............................................ ....91000.00
VENDA DE MATERIAL RECICLADO ..415699.41
RECEITAS DIVERSAS .............................................................. ..... 1684.40
soma do grupo.......................................................................... ..1073645.99
total dos grupos......................................................................... ..1073645.99 ...... 100.00%
D E S P E S A S
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
SALÁRIOS E ORDENADOS....................................................... .. -32249.61
13 SALARIO .... -1648.50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.............................................. .....  -500.00
INSS ...................................................................................... .... -9509.19
FGTS .... -2669.25
soma do grupo.......................................................................... .. -46576.55
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PAGOS ........  -5.39
DESPESAS BANCARIAS........................................................... .... -1220.30
DESPESAS FINANCEIRAS......................................................... ....... -98.16
soma do grupo.......................................................................... .... -1323.85
DESPESAS GERAIS
AGUA E ESGOTO .................................................................... .... -6503.10
ASSISTÊNCIA MEDICA .....  -352.50
ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.................................................. .....  -700.00
combustíveis e lubrificantes......................................... .. -30552.90
ASSISTÊNCIA TECNICA ........................................................... .....  -300.00
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÀO BENS/INSTALAÇÕES.............. .... -2391.37
CONSERV REPAR MANUTENÇÃO VEÍCULOS .. -16557.46
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS ......................... .....  -328.50
ENERGIA ELETRICA ................................................................ .. -18337.43
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.................................. .... -3332.25
JORNAIS E REVISTAS.............................................................. .....  -207.00
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ...................................... .. -34072.17
MULTAS DE NATUREZA FISCAIS............................................... ........  -5.61
REFEIÇÕES E LANCHES .......................................................... .... -1631.20
TELEFONE ............................................................................. .... -4862.86
PROVEDOR DE INTERNET ....................................................... .....  -630.92
DESPESAS DIVERSAS ............................................................. .. -18743.49
PEDAGIO ............................................................................... .....  -395.80
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS.......................... .... -1103.59
MOVEIS E utensílios NÀO DURAVEIS................................... .... -8559.45
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS............................................... .....  -141.14
MEDICAMENTOS .................................................................... .... -1435.38
AJUDA DE CUSTO ................................................................... .. -267914.92
MATERIAL RECICLAVEL.......................................................... .. -68043.24
PROJETO RECICLARTE - NATAL............................................... .. -22500.00
soma do grupo.......................................................................... .. -509602.28
DESPESAS TRIBUTARIAS
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO .....  -328.74
IPVA...................................................................................... .... -2204.03
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.................................................. .....  -555.08
IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA............................... .....  -871.34
soma do grupo.......................................................................... .... -3959.19
total dos grupos........................................................................ .. -561461.87 .......-52.29%
SUPERAVIT OPERACIONAL ...................................................... ..512184.12 ... ....  47.71%
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHOS COM APLICAÇÀO FINANCEIRA
RENDIMENTO DE APLICAÇÀO DE RENDA FIXA ......................... ..... 3580.52
RENDIMENTO DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL........................ ..........0.65
soma do grupo.......................................................................... ..... 3581.17
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
DESCONTOS OBTIDOS............................................................. ..........0.39
soma do grupo.......................................................................... ..........0.39
total dos grupos......................................................................... ..... 3581.56 ... ...... 0.33%
SUPERAVIT O P E R A C I O N A L II ............................................ ..515765.68 ... ....  48.04%
OUTRAS DESPESAS
PERDAS
PERDAS NA ALIENAÇÀO DE IMOBILIZADO............................... .... -1500.00
soma do grupo.......................................................................... .... -1500.00
total dos grupos......................................................................... .... -1500.00 ........ -0.14%
SUPERAV'IT D O E X E R C I C I O ..514265.68 ... ....  47.90%
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE
disponível
CAIXA GERAL
CAIXA ................................................................................... .... 4.805.66
soma do grupo.......................................................................... ..... 4805.66
BANCOS-CONTAS CORRENTES
BANCO ITAU S/A .................................................................... ....18959.55
BANCO BRADESCO C C 47853-9 ........ 12.05
BANCO DO BRASIL C C 5851-3 ........ 41.80
soma do grupo.......................................................................... ....19013.40
TOTAL Do disponível ....23819.06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS
BB RENDA FIXA 5 MIL ............................................................. ...106.557.07
BB FIX................................................................................... .......553.66
soma do grupo.......................................................................... ...107.110.73
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
PIS A RECUPERAR ........ 29.12
soma do grupo.......................................................................... ........ 29.12
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO ...................................... ..107139.85
T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E ............................... ..130958.91
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO ............................................ 1.075.851.37
soma do grupo.......................................................................... 1.075.851.37
MOVEIŜ , utensílios E INSTALAÇÕES
MOVEIS E utensílios ....60205.86
COMPUTADORES E PERIFERICOS............................................. ..... 2752.00
APARELHOS P. FISIOTERAPIA................................................... ....20929.07
soma do grupo.......................................................................... ....83886.93
veículos automotores
V̂^̂ KOMBI LOTAÇÀO ..... 9000.00
GM CHEVROLET 70 CH D683DBR03378J ....15000.00
V̂^̂ KOMBI CH 9BWMF07X09P027227 ....33567.00
M BENZ 1718 CH 9PM693186BB758894 ..149350.00
soma do grupo.......................................................................... ..206917.00
TOTAL DO IMOBILIZADO......................................................... ..1366655.30
T O T A L D O A T I V O N À O C I R C U L A N T E..................... ..1366655.30
T O T A L G E R A L D O A T I V O ............................................ ..1497614.21
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)
JOÀO LUIZ BOARATO ............................................................. .......781.00
AUTO PEÇAS ROLAMAR LTDA ................................................. ........ 43.64
AUTO PEÇAS E MECÂNICA MARCO LTDA - ME .......144.00
GRAFICA ORTOLAN ................................................................ .......340.00
FERRAGENS SÀO CARLOS LTDA .............................................. ........ 89.40
ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN - ME..................................... .......490.00
NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA......................................... ........ 67.40
NILSON D CORDEIRO & CIA LTDA - ME.................................... .......114.00
EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENÇÓIS PTA - ME........................ .......135.00
CAFE TESOURO LTDA............................................................. .......104.00
AUTO POSTO LEÀO DE LENÇÓIS PTA LTDA............................... ..... 1427.28
FERRAGENS SÀO CARLOS LTDA .............................................. .......252.29
SUPERMERCADO JAU SERVE S/A ............................................. ..... 1962.71
IND. PRODS LIMPEZA SÀO JUDAS TADEU LTDA - ME................. .......125.00
I. F. CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA............................................... ....94663.30
PUBLIART LTDA ..................................................................... ........ 50.00
ANGELA ROSSI DE OLIVEIRA - ME........................................... .......459.00
LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME........................................ ..... 1260.00
TIAGO A. C. PACOLA - ME ........................................................ .......209.99
CRISTIANO ANTONIO ESTRADA - EPP ....................................... ........ 83.96
CASA DA BORRACHA BAURU LTDA ......................................... .......414.16
soma do grupo.......................................................................... ..103216.13
TOTAL DE C/C FORNECEDORES................................................ ..103216.13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR ................................................................ ..... 1500.14
soma do grupo.......................................................................... ..... 1500.14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
INSS - EMPRESA A RECOLHER.................................................. .......568.72
FGTS A RECOLHER ................................................................. .......197.82
soma do grupo.......................................................................... .......766.54
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.................................. ..... 2266.68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
INSS RETIDO A RECOLHER...................................................... ..... 7356.47
ISS RETIDO A RECOLHER......................................................... ..... 5204.03
soma do grupo.......................................................................... ....12560.50
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER
PIS A PAGAR .......................................................................... ........ 32.97
soma do grupo.......................................................................... ........ 32.97
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS..................................... ....12593.47
T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E.......................... ..118076.28
P A T R I M O N I O L Í Q U I D O
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS ACUMULADOS
SUPERAVIT DE 2010 ................................................................ ..173535.63
SUPERAVIT DE 2011 ................................................................ ..691736.62
soma do grupo.......................................................................... ..865272.25
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
SUPERAVIT DE DEZEMBRO...................................................... ..514265.68
soma do grupo.......................................................................... ..514265.68
TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ...................... ..1379537.93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................ ..1379537.93
T O T A L G E R A L D O P A S S I V O....................................... ..1497614.21
Reconhecemos a exatidào do presente Balanço Geral da empresa. encerrado nesta data, com suas de-
monstrações de Resultado do Exercício. bem como do Ativo e Passivo. com respectivos totais de R$
1.497.614.21 (Hum milhào. Quatrocentos e Noventa e Sete Mil. Seiscentos e Quatorze Reais e Vinte e
um Centavos).
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto mera-
mente técnico. tendo em vista que. reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes forne-
cidos pela entidade. que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LENÇÓIS PAULISTA. 31 de DEZEMBRO. de 2012
Responsável pela Empresa : ANTONIO CARLOS TAIOQUE

Qualificação : PRESIDENTE
CPF: 170.290.328-10 RG: 23.643.792 SSP/SP

Técnico em Contabilidade : ORLANDO BENTO DE OLIVEIRA
CRC : 1SP110777/O-4

http://www.lojasilva.com.br


Polícia REPETIÇÃO
Mais um estabelecimento comercial foi vítima de roubo à mão armada em 
Lençóis Paulista. O alvo foi um supermercado no jardim Príncipe, na quarta-feira 
13. Por volta das 19h30, um rapaz moreno, baixo e com capacete preto entrou 
e anunciou o assalto. A funcionária que trabalhava como caixa entregou o 
dinheiro, cerca de R$ 165, para o ladrão, que fugiu.

SEGURANÇA

Comando da PM  sugere Vizinhança Solidária
Relacionamento de amizade entre moradores vizinhos ajuda a reduzir os índices de criminalidade local, avalia especialista em segurança pública

Carlos A lberto  Duarte

O comando do 4° Bata
lhão da Polícia M ilitar 
do In terio r sugeriu 

que Lençóis Paulista im plan
te o programa Vigilância 
Solidária, com objetivo de 
d im inuir a onda de furtos e 
roubos na cidade. Em entre
vista ao ECO 90.1 Notícias, 
o tenente-coronel Nelson 
Garcia Filho, com andante do 
4° BPM-I, disse que a experi
ência positiva em São Paulo 
se espalhou pelo Estado e até 
pelo Brasil com sucesso.

O comandante explicou 
que o programa funcionaria 
da seguinte forma: o coman
do local da 5^ Companhia, 
com sede em Lençóis Paulis
ta, se reuniria com morado
res de determ inados bairros 
para dar dicas de segurança. 
Nesses encontros, os m ora
dores poderiam  se conhecer 
melhor, trocar informações e 
telefones, ações que ajudam a 
combater a criminalidade.

O comandante disse que 
o programa teve início no 
Belenzinho, em São Paulo, 
e se dissem inou por todo o 
País. “O Vizinhança Solidá
ria foi implantado em Bauru, 
Arealva e lacanga", disse, ao 
afirm ar que as pessoas de 
determ inado quarteirão au

m entaram  o relacionamento 
de amizade, de comunicação, 
se conhecem m elhor e se pre
ocupam mais com a própria 
segurança e dos vizinhos.

OUTRAS AÇÕES
Na avaliação do Comando 

da PM, o que houve em Len
çóis Paulista foi aumento do 
furto de veículos, especial

mente motocicletas. A maio
ria desses crimes, segundo o 
tenente-coronel, foi cometido 
por menores. “Vamos intensi
ficar as operações de bloqueio

e fazer operações específicas 
com a Força Tática nos bairros 
onde há maior incidência de 
crimes", disse. A área central 
de Lençóis Paulista também

terá atenção especial, segundo 
o oficial, que já havia anuncia
do a chegada de mais 12 po
liciais para reforçar o policia
mento da cidade.
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NA RUA - Policia M ilitar avisa que vai intensificar as operações de bloqueio e fazer operações específicas com a Força Tática nos bairros onde há maior incidência de crimes em Lençóis

BALANÇO

Roubos têm aumento de 125% em 2012
Ocorrências de furtos 
de veículos saltaram 
de 24 em 2011 para 77 
no ano passado

Carlos A lberto  Duarte

O número de roubos regis
trado em Lençóis Paulis
ta em 2012 teve aumen

to de 125%, se comparado com 
2011. Números apontam que 
no ano retrasado ocorreram 58 
assaltos contra 131 no ano pas
sado. Os números confirmam 
o aumento da criminalidade 
na cidade. A incidência maior 
desse tipo de crime ocorreu no 
mês de dezembro. Em 31 dias, 
foram registrados 25 roubos 
em Lençóis Paulista, média de 
quase um por dia. O menor ín-

dice foi registrado no mês de 
fevereiro de 2012, quando as 
polícias atenderam apenas três 
casos de assalto no município. 
O número de roubos superou 
o registrado em 2009. Naquele 
ano, foram 130 casos. Nos úl
timos 12 anos, o menor índice 
de roubos ocorreu em 2006, 
com 34 assaltos.

Outro dado que chama 
atenção é o número de furtos 
de veículos: de 24 casos em 
2011 passou para 77 em 2012, 
confirmando a informação do 
tenente-coronel Nelson G ar
cia Filho, comandante do 4° 
Batalhão da Polícia Militar de 
Bauru. O aumento de furto de 
veículos praticado por adoles
centes. O furto que também 
incomoda, mas que não há 
violência física ou psicológica, 
também aumentou de 677 no

ano retrasado para 775 no ano 
passado, segundo dados da Se
cretaria de Segurança Pública.

As ocorrências de tráfico 
de drogas, quando pessoas 
são detidas acusadas pelo 
crime, também dobraram  de 
um ano para outro. Em 2011, 
as polícias Civil e M ilitar re
gistraram 51 casos contra 100 
ocorrências no ano passado. 
Nos últimos 12 anos, 32 pes
soas foram assassinadas em 
Lençóis Paulista. Somente em 
2009 -  ano com maior núm e
ro de mortos - foram seis ca
sos de homicídio.

Os dados do Departam en
to Polícia Civil, Polícia Militar 
e Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica estão dis
poníveis no site da Secretaria 
da Segurança Pública do Esta
do de São Paulo.

LENÇÓIS

Motociclista tenta fugir da PM 
com filho de um ano na garupa
Jovem sem habilitação disse aos policiais que tinha medo que 
sua moto fosse apreendida; esposa também estava na moto

Angelo  Neto

U m m otociclista de 
22 anos foi detido 
pelos policiais após 

d irig ir perigosam ente e 
em alta velocidade pelas 
ruas de Lençóis Paulista 
na noite de quarta-feira 
13 . O  detalhe nesse caso 
é  que a m ulher e seu filho 
de apenas um ano de ida
de estavam na garupa da 
m oto. Ao avistar a v iatura 
da polícia , o rapaz tentou 
fugir, m as foi detido pelos

policiais.
O caso aconteceu às 

20h. Os policiais estavam 
a caminho da delegacia, 
quando avistaram o rapaz 
conduzindo a motocicleta 
com sua esposa na garupa 
e, entre os dois, o filho. Os 
policiais m ilitares pediram  
para que o rapaz parasse 
a moto para fiscalização, 
mas o mesmo fugiu, colo
cando a vida de seu filho 
em risco. Na rua Luiz Vitor 
Borin, o rapaz foi abordado 
pelos policiais.

R.B.S., 22 anos, disse 
que iria deixar seu filho na 
casa de sua sogra. Quando 
percebeu a presença da 
viatura da PM, ficou com 
medo de sua moto ser apre
endida. Além de o condu
tor não ser habilitado, o 
veículo estava com o licen
ciamento vencido. A espo
sa, m enor de idade, confir
mou a versão do marido. 
Ambos foram conduzidos à 
delegacia, onde foi elabora
do boletim  de ocorrências 
de direção perigosa.

Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:
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Regional EVENTO
Os amantes de culinária na região podem participar 
da aula de culinária com a chef Ana Luiza Trajano, no 
sábado 22 de fevereiro. O evento faz parte do Festival 
Gastronômico Sabor de São Paulo. As inscrições devem ser 
feitas pelo site: www.sabordesaopaulo.com.br.

BARRA BONITA

Juiz condena prefeito e vice por compra de votos
Decisão do juiz eleitoral torna Guilherme Belarmino inelegível por oito anos; ele fica no cargo até processo ser julgado em segunda instância

Sandro A lponte

O juiz eleitoral da Comarca 
de Barra Bonita, Orlando Ha- 
ddad Neto, julgou procedente 
a ação de investigação eleitoral 
aberta a partir de representação 
do ex-prefeito José Carlos de 
Mello Teixeira (PPS), o Nenê, 
contra o prefeito eleito Guilher
me Belarmino (PP) e sua vice, 
Sônia Aparecida Gonçalves Be- 
larmino (PRB), e decidiu que 
ambos abusaram do poder eco
nômico ao captar votos irregu
larmente nas eleições de 2012.

A sentença foi publicada e 
divulgada na tarde da quinta
-feira 14. Segundo Haddad 
Neto, como Belarmino e sua 
vice já foram diplomados, eles 
permanecem no cargo até que 
o processo transite em julgado 
ou aconteça uma decisão de um 
júri colegiado, como é o caso 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) de São Paulo, para onde 
segue o processo caso os conde
nados recorram da decisão.

A representação de Nenê -  
que foi apresentada em outubro 
de 2012, aceita pelo Ministério 
Público e se tornou processo 
eleitoral -  tem como base a 
contratação irregular pelo pre

feito dos serviços do 'Bondinho 
da Alegria'. O bondinho, que 
funciona comercialmente ape
nas na orla turística, teria sido 
usado para promover passeios 
gratuitos a moradores e seus 
filhos de bairros carentes do 
município.

A defesa de Belarmino 
contesta e diz que a finalida
de do 'Bonde' era auxiliar no 
transporte dos candidatos, 
militantes, correligionários ou 
quaisquer outras pessoas que 
se colocassem à disposição para 
trabalhar na campanha.

Porém, o juiz entendeu que 
"ao convidar as crianças para 
ingressarem naquele 'trenzi- 
nho' sob os olhos e supervisão 
dos representados (Belarmino e 
Sônia), a equipe de campanha 
propiciou vantagem aos pais 
das crianças que lá ingressa
ram, impossibilitados que são 
de proporcionar o mesmo lazer 
a seus filhos sem comprometi
mento de sua economia domés
tica”, escreveu o magistrado.

Na ação foram anexados ví
deos e fotos que comprovam a 
utilização do veículo.

Na decisão, o juiz cita o ar
tigo 41-A da Lei Eleitoral, que 
diz que constitui captação de
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DECISÃO - Guilherme Belarmino teve seu 
mandato cassado pelo juiz eleitoral de Barra Bonita

sufrágio (compra de voto) o can
didato doar, oferecer, prometer 
ou entregar ao eleitor, com o fim 
de obter-lhe o voto, bem ou van
tagem pessoal de qualquer natu
reza. "Ao contemplar os filhos e 
parentes dos eleitores de bairros 
carentes com um breve passeio

de 'trenzinho' os representados 
o fizeram com nítida pretensão 
de angariar seus votos”, argu
mentou na sentença o juiz.

Haddad Neto entende que 
houve abuso do poder econô
mico, captação de votos irregu
larmente e, diante disso, decla

rou o prefeito e vice inelegíveis 
pelo prazo de 8 anos a contar o 
dia 7 de outubro de 2012, além 
de aplicar multa de 10 mil Ufirs 
(R$ 24 mil) para cada um e anu
lou a votação dos dois.

CONFIANTE
Caso Belarmino perca a 

ação também em segunda ins
tância, quem assume a admi
nistração de Barra Bonita é o 
segundo colocado na eleição, o 
ex-prefeito e segundo colocado 
nas eleições de 2012, Nenê.

Ele, responsável pela repre
sentação, comentou que estava 
confiante na ação. "Preferi en
trar com a representação no Mi
nistério Público e correr o risco 
de perder todas as evidências 
que tínhamos em mãos, mas 
felizmente o promotor entendeu 
que o fato realmente aconteceu, 
é ilegal, grave e ajuizou a ação”, 
comentou. "A partir daí, tive bas
tante esperança de que ação ti
nha condição de ser procedente”.

Nenê acredita que a senten
ça seja confirmada em segunda 
instância pelo Tribunal Regio
nal Eleitoral. "A sentença é mui
to forte”, afirma ele.

Procurado pela reportagem 
de O ECO, através de sua as-

sessoria de imprensa, o prefeito 
Guilherme Belarmino informou 
que aguardava ser notificado 
pela Justiça Eleitoral para fazer 
um pronunciamento oficial.

Porém, à noite, em sua pági
na no Facebook -  uma rede so
cial na internet -  , ele escreveu 
que recebeu a informação com 
bastante serenidade. "Discordo 
de seu conteúdo, haja vista que 
o mesmo não corresponde com 
a realidade fática. Desta feita, 
apresentaremos recurso eleitoral 
junto ao TRE/SP, onde, temos a 
certeza que reverteremos tal de
cisão. Gostaria de agradecer to
das as manifestações de apoio e 
carinho de toda a população, isso 
apenas aumenta minha convic
ção de lutar por minha cidade. 
Fui eleito prefeito pela vontade 
de 8.016 barrabonitenses e, te
nham a certeza que serei prefeito 
de Barra Bonita pelos próximos 4 
anos”, escreveu Belarmino.

A previsão de alguns advo
gados ouvidos pelo O ECO é de 
que a decisão de segunda ins
tância ocorra em até um mês. 
Nenê pode assumir imediata
mente à administração munici
pal, caso o Ministério Público 
entre com agravo de instrumen
to e o juiz acate o pedido.

CÂMARA

Movimento pede cassação de vereador
Ato público quer levar pessoas à Câmara de Barra Bonita e pedir a cassação de Marcos da Farmácia

l " l "  SANDRO ALPONTE" I'

Sandro A lponte

Um ato público está sen
do organizado pelo mo
vimento 'Barra Bonita, 

Cidade Aberta' para ocorrer na 
próxima segunda-feira, na Câ
mara Municipal, a partir das 
16h, horário da sessão legislati
va, e pedir a cassação do verea
dor Marcos Oliveira dos Santos 
(PP), o Marcos da Farmácia.

Organizador do ato, o jorna
lista Fernando Mauro Gomes ex
plica que a ideia é entregar pesso
almente a cada vereador o pedido 
de instauração de uma comissão 
processante. O objetivo é que o 
vereador seja julgado por quebra

de decoro parlamentar.
É que Santos foi indiciado em 

novembro do ano passado pela 
suspeita de crime de corrupção. 
O pedido foi feito pela Delegacia 
Seccional de Jaú, após a con
clusão do inquérito que apurou 
suposto pedido de dinheiro. A 
suposta tentativa de extorsão teria 
ocorrido no final de 2011, quando 
a Câmara analisava um projeto 
de lei que doaria uma rua para 
a empresa Transportadora Risso.

Sem saber que estava sen
do gravado, o vereador falou em 
nome de um grupo (quatro) de 
parlamentares que supostamente 
teria maioria na Casa para votar o 
projeto que beneficiaria a empresa.

Para a polícia não houve dúvida de 
que o parlamentar cometeu crime 
de corrupção passiva. O valor total 
da propina seria de R$ 25 mil.

Na época, o delegado assis
tente da Seccional de Jaú, Wan- 
derley Vendramini, disse que os 
outros quatro vereadores foram 
ouvidos e negaram terminante- 
mente que teriam autorizado o 
vereador a falar em nome deles.

O ato, segundo Gomes, in
formou que o decreto de lei 201, 
que trata do processo de cassa
ção de vereadores e prefeito, não 
pede que o acusado seja conde
nado na esfera judicial. "A queda 
de decoro, ou seja, se comportar 
de forma indigna com o cargo, é

motivo suficiente”, disse o jorna
lista. "Há uma gravação que foi 
periciada pela Polícia Civil e seu 
conteúdo é uma prova bastante 
clara disso. Este homem não 
tem condições de representar a 
população de Barra Bonita”.

OUTRO LADO
O advogado de Santos, An- 

tonio Sérgio Perassoli, disse que 
não poderia comentar o caso por
que o processo corre em segredo 
de Justiça no fórum de Barra 
Bonita. O advogado comentou 
simplesmente que o vereador 
pediu 'ajuda' ao empresário para 
a campanha eleitoral e que não 
usou o nome dos demais colegas.

NA MIRA - Marcos da Farmácia vai enfrentar 
ato público na próxima segunda-feira

AGUDOS

Everton trabalha na implantação de Plano-Diretor

Projeto valoriza 
paisagens locais, 
como a avenida 
Carvalho Pinto

Da Redação___________

O prefeito Everton Octaviani 
anunciou que pretende 
colocar em prática o Plano- 

-Diretor de Agudos, cujo foco 
principal é a transformação urba
nística da cidade. "Temos de nos 
desenvolver sem deixar de lado o 
aspecto visual. A cidade precisa 
estar em ordem, agradável visu
almente e valorizada culturalmen
te”, enfatiza.

O projeto é formado por duas

diretrizes: um caderno de leis que 
planeja o desenvolvimento do 
município a médio e longo pra
zos, e uma Carta de Intervenções 
Urbanísticas, que forma o Plano 
Estrutural da cidade. "Tudo o que 
será feito foi discutido e pactuado 
com a população durante a elabo
ração do Plano-Diretor em 2006”, 
ressalta Adalberto da Silva Retto 
Jr., professor da Unesp Bauru e 
responsável pela coordenação da 
revisão do Plano-Diretor em con
junto com a pesquisadora Marta 
Enokibara.

O chamado Plano Estrutural 
prevê ações que valorizam os re
cursos patrimoniais, culturais e 
naturais da cidade. Estão previs
tos investimentos na entrada do 
município e no Centro. Segundo

Retto Jr., a avenida Carvalho Pin
to sofrerá grande mudança, com 
a construção de uma passarela- 
-observatório e a viabilização de 
um parque em toda a sua exten
são. "Essas áreas se tornam, por 
diversas razões, lugares notáveis e 
pontos de referência de uma nova 
geografia urbana”, acrescenta.

O cronograma de obras da 
primeira fase de execução do 
Plano-Diretor ainda está sendo 
elaborado, porém as ações devem 
começar a sair do papel ainda no 
primeiro semestre de 2013. "Te
mos pressa e total interesse em 
readequar o projeto paisagístico 
de Agudos para o desenvolvimen
to que estamos vivendo”, diz o 
prefeito Everton Octaviani. (com 
assessoria de imprensa)

http://www.sabordesaopaulo.com.br


Esportes BASQUETE
A equipe do Brasília de Basquete vem para Bauru na 
segunda-feira para enfrentar os donos da casa pelo NBB 
(Liga Nacional de Basquete). Uma das atrações do time 
da capital federal é o ala lençoense Isaac, que vive grande 
fase. O jogo é às 20h, no ginásio Panela de Pressão.

CIDADE DO LIVRO

Açaí vence na estreia da segunda fase
Equipe surpreendeu a favorita Presidente Alves, em jogo marcado por confusão; Expressinho perde para o A.F.L. e se complica na competição

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  EOF

A  segunda fase da Copa 
Cidade do Livro de Fut- 
sal Troféu Luis Antônio 

da Silva, o Mixirica, começou 
tensa, equilibrada e com sur
presas. Na quinta-feira 14, o 
Expressinho perdeu para o 
A.F.L., no clássico lençoense da 
rodada. Já o favorito Presiden
te Alves foi surpreendido pelo 
Açaí em um jogo marcado por 
quatro expulsões. Devido às 
festividades de carnaval, a ro
dada de terça-feira 12 foi trans
ferida para hoje.

Na primeira rodada da 
segunda fase, A.F.L. e Expres- 
sinho fizeram um jogo equili
brado e indefinido até o apito 
final do juiz, no ginásio Antô
nio Lorenzetti Filho. O Expres- 
sinho foi para o jogo desfalca
do de um dos seus principais 
jogadores, o ala Fernando. Os 
gols saíram apenas no segundo 
tempo. Diego, com dois gols, 
deixou o A.F.L. na frente do 
marcador. Jaaziel descontou 
para o Expressinho, mas já era 
tarde. Com a vitória por 2 a 1, o 
A.F.L. ficou em uma boa situa-

Campeonato segue hoje com dois jogos
A semana termina hoje 

com mais dois confrontos pela 
Copa Cidade do Livro, no To- 
nicão. Pelo grupo E, a Prefei
tura de Itapuí pega o Atitude,

às 19h30. Logo em seguida, 
Porto de Areiópolis e Amigos 
do Futsal de Borebi prometem 
fazer um confronto equilibra
do pelo grupo F, às 20h15.

A Copa Cidade do Livro 
de Futsal Troféu Luis Antônio 
da Silva, o Mixirica, é organiza
da pela diretoria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista.

COPA REGIONAL O ECO

Ajax/MAC e Grêmio Cecap duelam amanhã
Finalistas da Copa O ECO de Futebol Amador em 2012, equipes se enfrentam em Macatuba

Angelo Neto

A7^ Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de 
Macatuba, troféu Elpídio 

Artioli, volta amanhã com qua
tro jogos. Devido às festividades 
de Carnaval, a rodada da semana 
passada foi adiada. O Grêmio 
Cecap tenta a sua segunda vitó
ria em dois jogos, enquanto que 
o Santa Luzia precisa vencer para 
se recuperar na competição. Arei- 
ópolis e Ajax/MAC estreiam.

O primeiro jogo é um clássi
co regional. Atuais finalistas da 
Copa O ECO de Futebol Amador 
em Lençóis Paulista, Ajax/MAC e

Grêmio Cecap se enfrentam pelo 
grupo A, no estádio Amadeu Ar- 
tioli, às 8h30. A equipe lençoense 
vem embalada na competição 
após vencer o Santa Luzia. Já os 
macatubenses folgaram na pri
meira rodada e tentam começar a 
competição com uma vitória so
bre o rival. O Ajax/MAC começa 
o ano com dois reforços em rela
ção a 2012, o que deixa o técnico 
Marcos Góes bastante confiante 
em relação ao título.

"Será um bom jogo, entre dois 
rivais regionais. Contratamos um 
goleiro e um meio campo. Re
alizamos vários jogos amistosos 
antes do campeonato e deu para

perceber que o time está bem en
trosado. Estamos muito otimistas. 
A estreia é um jogo muito impor
tante que vai mostrar qual rumo 
teremos dentro do campeonato", 
afirma. Ainda pelo grupo A, Al
vorada e Santa Luzia tentam se re
abilitar no campeonato, às 9h30, 
no Campo do Lazer. O Monte 
Mor folga na rodada.

Atlético Macatuba e Maringá 
se enfrentam no estádio, às 10h, 
no jogo que vale a liderança do 
grupo B. As duas equipes vêm 
de boas vitórias sobre Paulistano 
e Borebi e tentam encaminhar a 
classificação para a segunda fase. 
Para o técnico do time de São

Manuel, Elieldo Soares Batista, o 
jogo será equilibrado. "Acredito 
que Atlético e Maringá vão clas
sificar para a próxima fase. Esse 
jogo é bastante importante para 
nós, pois é um confronto direto 
e pode decidir qual equipe segue 
para a próxima fase como líder do 
grupo". No jogo da tarde, Areiópo- 
lis faz a sua estreia contra Borebi, 
às 15h30, também no estádio. O 
Paulistano folga na rodada.

A 7^ Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Macatu- 
ba, troféu Erpídio Arioli, é orga
nizada pela LLFA (Liga Lençoen
se de Futebol Amador) e apoiada 
pelo jornal O ECO.

Copa Lençóis começa amanhã Copa Regional Infantil inicia hoje
Começa amanhã mais uma 

edição da Copa Lençóis Sport 
Shoes de Futebol Amador. No 
estádio Archângelo Brega, o 
Bregão, o Grêmio da Vila en
cara o Asa Branca, às 8h. Logo 
em seguida, às 10h, o Palestra 
pega o Expressinho. No período 
da tarde, o São Cristovão estreia 
contra o Sport, às 15h. Já no 
estádio João Roberto Vagula, o

Vagulão, Alfredo Guedes mede 
forças contra o São José, às 
9h30. A final está marcada para 
o dia 28 de abril, aniversário de 
Lençóis Paulista.

Esse ano, os amantes do 
futebol têm uma novidade. A 
rádio Nova RM 87,9 MHZ vai 
transmitir alguns jogos. O pri
meiro deles é o clássico entre 
Palestra e Expressinho.

Seis jogos no estádio A r
chângelo Brega m arcam  hoje 
o início da Copa Regional 
In fan til, organizado pela 
LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador).

Botafogo e Jovens Talen
tos se enfrentam  em três ca
tegorias. No sub-12, o jogo 
acontece às 8h30. Já na ca
tegoria sub-14, as equipes

jogam às 9h30. Logo em se
guida, às 10h30, é a vez dos 
m eninos da categoria sub-16 
entrarem  em campo

As equipes sub-14 e sub- 
16 do M arim bondo e Maca- 
tuba m edem  forças às 15h30 
e às 16h30, respectivam ente. 
Antes, às 14h30, M arim bon
do encara Igaraçú do Tietê 
pela categoria sub-12

ENCAMINHADO
-  Oom a vitória,
A.FL. encaminhou a 
classificação para as 
semifinais da competição

ção no grupo E.
"O nosso time foi montado 

em cima da hora para o campe
onato, mas estamos conseguin
do evoluir durante os jogos. Foi 
uma boa vitória e agora vamos 
para o próximo jogo em busca 
de outra vitória. Nossa chave é 
bastante forte. Esperamos con
seguir a classificação", afirmou 
o ala do A.F.L., Rafael.

No jogo seguinte, o Açaí 
tinha uma difícil missão con
tra o favorito Presidente Alves. 
No entanto, o que se viu dentro 
de quadra foi um domínio dos 
lençoenses que aproveitaram

os espaços deixados na zaga da 
equipe adversária. Dessa vez, 
o goleador Thiago não passou 
em branco e foi decisivo para a 
vitória por 4 a 2 da equipe que 
representa distrito de Alfredo 
Guedes. O pivô marcou três 
dos quatro gols da equipe. Ra
fael marcou o quarto, enquanto 
que Jeferson e Jeferson Oliveira 
descontaram para Presidente 
Alves.

No fim do jogo, uma dis
puta mais forte entre os joga
dores terminou em confusão e 
empurra-empurra. Quem saiu 
perdendo foi o próprio Açaí que 
teve três jogadores expulsos: 
Rafinha, Paulinho e Róbson. 
Gilson, de Presidente Alves, 
também levou cartão vermelho. 
Todos estão fora dos próximos 
jogos das equipes no campeo
nato.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE COBRANÇA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Em obediência ao artigo 605 da CLT, comunicamos sobre o recolhimento da 
Contribuição Sindical estabelecido pelo Artigo 578 e seguintes consolida
dos, Decreto-Lei n° 1.166/71, Lei 9.701/98. E demais legislação pertinente 
em vigor:-
A) -  TRABALHADOR RURAL ASSSALARIADO -  os empregadores 
rurais deverão descontar uma diária do salário de março e efetuar o reco
lhimento até o dia 30/04/2013, através de guia oficial emitida pelo SIN
DICATO preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil S/A , ou em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema de compensação bancaria, 
respeitando-se a base territorial deste sindicato,o qual representa o municí
pio de Lençóis Paulista.
B) -  TRABALHADOR RURAL -  AGRICULTOR FAMILIAR -  (peque
no produtor em regime de economia familiar, em sedo proprietário ate II 
Módulos rurais da respectiva região, parceiros, meeiros, arrendatários, co- 
modatários e outros)- deverão efetuar o recolhimento até o dia 30/04/2013 
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) através de guia oficial emitida pelo 
SINDICATO preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil S/A ou em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema de compensação bancaria 
respeitando-se a base territorial deste sindicato , o qual representa o municí
pio de Lençóis Paulista.

As guias e demais esclarecimentos poderão ser solicitadas e obtidas através 
de email sercana@ig.com.br ou na sede do próprio sindicato situado a Rua 
Coronel Joaquim Anselmo Martins n° 1573 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP 
- CEP 18682-050 -  FONE 14-32630259

O Recolhimento fora do prazo estará sujeito as penalidades previstas no 
artigo 600 da CLT.

Lençóis Paulista 15 de Fevereiro de 2013 -  
Amavel Coelho Vaz

Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
LENÇÓIS PAULISTA.

A SSO CIA ÇÃ O  JAssociação ComerciaCIncfustriaCe <íi}iraCde Jiguáos
n n i U I E D n i l l l  O don ^Pessoa de JiCSmiuerune, 156  - Centro  - CBP: 17120-000
b U l n C n u I A l  .  n -oneM ix: (1 4 )i2 6 2 -1 4 6 6

ACIRA AGUDOS e-maíC: aciraVS^Coôo.com

A S S E M B L É i/t  ÔERAL  
O R D IN Á R IA  
C O N V O C A Ç Ã O

Nos term os dos artigos 15“ e 17“ do E sta tu to  Social, ficam  
convocados os associados da Associação Comercial In d u s tr ia l e 
Rural de Agudos -  "A C IR A ", para Assembléia S era l O rd in ária  a 
re a liz a r-s e  no dia 0 7  de M arço de 2013 (Q u in ta -F e ira ), às 2 0 ;0 0  
horas, em  p rim eira  convocação com a presença mínima de 50%  do 
quadro social e em segunda convocação meia hora após, com 
qualquer número, em sua sede social ò Av. Odon Pessoa de 
Albuquerque, n“ . 156 -  Centro -  Agudos/SP. Eleição da Nova 
D ire to ria .

Agudos, 0 6  de Fevereiro de 2013.

5SKAUFFMAN 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Ac\ra - Associação Comercial de Agudos

em  a lto  e  
b o n i so n i

mailto:sercana@ig.com.br
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A n g e lo  N e to

De Lençóis Paulista para o 
mundo. Esse é o sonho do 
artista plástico Cristiano 

Paccola. Com apenas 23 anos, 
o jovem desponta como grande 
realidade no mundo artístico. 
Charges, caricaturas e grafites 
são os trabalhos rotineiros de 
Paccolinha, como é conhecido 
pelos amigos. Durante o perío
do escolar, foram vários títulos 
em concursos, o que o motivou 
cada vez mais a alçar voos ain
da mais altos.

Ele conta que desde os sete 
anos sente prazer em desenhar. 
”Dos sete aos 12 anos, desenhar 
era apenas um hobby. A partir 
daí, as pessoas começaram a 
pedir e a me pagar pelos servi
ços. Lembro uma vez que teve 
um concurso na escola de reda
ção e de desenho. A competição 
de desenho eu ganhei, mas a de 
redação não”, lembra aos risos. 
Apesar do pouco talento em 
textos, a vida de Paccolinha iria 
se cruzar com o jornal O ECO.

”Lembro que eu estava em 
uma praça desenhando e o Moi
sés Rocha pediu para ver minha 
pasta. Logo em seguida, ele me 
falou para fazer um teste no jor
nal, onde trabalhei por quatro 
anos”. Além de fazer as charges 
do jornal, o artista também se 
tornou fotógrafo. Para ele, a 
fotografia ajudou aperfeiçoar 
ainda mais as suas técnicas de 
desenho. ”Na fotografia, você 
precisa ter um olhar diferente 
para poder mostrar um sen
timento. Eu trouxe isso para 
o desenho, aprendendo, por 
exemplo, a enquadrar melhor”.

Durante a sua vida, o artista 
morou em vários bairros. Devido 
a isso, a fama se espalhou rapi
damente e hoje Paccolinha tem 
trabalhos espalhados por toda a 
cidade. ”Viver da arte é o que eu 
sempre quis. Para as pessoas se-

ENTREVISTA
Prefeita Bel 
Lorenzetti anuncia 
criação de fórum 
para d iscu tir  
p rob lem a d a s  
d ro g as

inin: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Exposição em 
Agudos mostra 
v id a  e  o b ra  de
Carlos Drummond 
de Andrade

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
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A realização através da

a r t e
Realizado profissionalmente, Cristiano Paccola faz da arte uma forma de 
expressão e também de vida; sonho do artista é expor trabalhos fora do País

inin: MÁRCIO MOREIRA/n II

rem realizadas, é necessário mui
ta luta”. Ele afirma estar muito fe
liz com o momento em que vive. 
”É gratificante eu andar pela 
cidade e ver meus trabalhos, ou
vir as pessoas me elogiando. Eu 
gosto de ver os grafites que faço. 
É um sonho realizado”.

Humilde, o jovem quer 
aprender ainda mais. ”Sinto- 
-me 90% realizado. Eu tenho 
que aprender muita coisa ain
da. Quero também fazer outros 
workshops e cursos”. Para o fu
turo, ele sonha realizar uma ex
posição fora do Brasil. ”Tenho o 
sonho de expor meus trabalhos 
no Exterior. Quem sabe daqui 
alguns anos eu consiga. Quero 
também mudar esse conceito 
do Interior e trazer o grafite 
para as lojas e prédios das cida
des da região”.

O grafite tem recebido a 
cada ano mais atenção -  e es
paço -  de galerias e museus 
em todo mundo. Recentemen
te, os artistas Os Gêmeos tive
ram uma grande exposição do 
MASP (Museu de Arte de São 
Paulo). A dupla tem atualmente 
trabalhos expostos nos Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemanha, 
Grécia, Cuba entre outros.

Os apreciadores do trabalho 
de Paccolinha podem conferir 
até o dia 28 de fevereiro, a Ex
posição Caricatura Digital, na 
Casa da Cultura Professora Ma
ria Bove Coneglian. A exposição 
mostra imagens de casamentos, 
famílias e outros temas produzi
dos pelo artista. A mostra pode 
ser vista diariamente, de segun
da a sábado, das 8h às 17h.

FRASE

C
REALIZADO - Trabalhos de Paccolinha estão espalhados por toda a cidade; sonho do artista é expor trabalhos no Exterior

"A foto mostra uma 
cena. A charge 
mostra um cenário 
em uma cena."
Cristiano Paccola

M
M A S T E R

Academy of Languages 
Consultoria linguística

D O  N O T  
W A S TE  
Y O U R  T IM E

PARA Q U E M  N A O  TEM TEM PO A  PERDER

INGLÊS RÁPIDO. 2 ANOS.
3 2 6 4 . 3 7 5 6

w w w .in g le s m a s t e r .c o m .b r

Inglês para Adultos (+16)

Primeiro Centro de Linguística 
e primeiros a oferecer aulas diárias 
(curso intensivo), em Lençóis Pta.

Conclusão de 18 a 24 meses

Foco em Conversação

Novos materiais didáticos, 
exclusivos - Master Method

100% de alunos satisfeitos que 
indicariam o curso aos seus amigos. 
Pesquisa de Gestão da Qualidade - Dez/2012

I

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


Entrevista MENOS IMPOSTO
O secretário executivo da Fazenda, Nelson 
Barbosa, disse que a desoneração da 
cesta básica ainda "está sendo avaliada" e 
depende da aprovação do Orçamento de 
2013 no Congresso Nacional.

ADM INISTRAÇAO

Bel anuncia criação de Fórum de Combate às Drogas
Órgão vai reunir 
Executivo, Legislativo, 
Judiciário, ONGs e 
sociedade civil

C arlos  A lb e r to  D u a rte

Como resposta aos proble
mas do aumento da cri
minalidade em Lençóis 

Paulista, a prefeita Bel Loren- 
zetti (PSDB) anunciou em en
trevista exclusiva ao jornal O 
ECO a criação de um Fórum 
Permanente de Enfretamento às 
Drogas. O fórum seria formado 
por autoridades dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judici
ário, mais ONGs, polícias Civil 
e Militar e representantes da so
ciedade civil. Segundo a prefei
ta, as primeiras reuniões devem 
ocorre em abril e maio.

Com a perspectiva de per
der entre R$ 5 milhões e R$ 10 
milhões de receita neste ano, a 
prefeita disse que o grande de
safio do seu segundo mandato 
é adotar ações que melhorem a 
vida das pessoas.

Bel confirmou a intenção 
de construir novo Terminal 
Rodoviário e a Usina de Proces
samento de Entulho. O Teatro 
Municipal, segundo a prefeita, 
será concluído de acordo com 
as doações através da Lei Roua- 
net e a obra não será acelerada 
para inauguração, que não de
verá mais acontecer este ano.

Na entrevista, Bel Lorenzetti 
falou sobre segurança pública. 
Ela afirmou que não descarta a 
criação da Guarda Civil Muni
cipal, mas que acredita que ela 
não é solução para resolver os 
problemas de criminalidade em 
Lençóis Paulista. A prefeita lem
brou que, em 2009, também en
frentou problemas com aumento 
de crimes em Lençóis Paulista. 
Ela disse que uma série de ações 
em conjunto com autoridades 
já constituídas -  polícias Civil e 
Militar e Ministério Público -  e 
apoio da sociedade civil foi pos
sível reduzir os índices criminais.

O ECO -  Qual o grande de
safio do segundo mandato de 
Bel Lorenzetti?

Bel Lorenzetti -  É complexo, 
porque não são apenas obras. O 
maior desafio desta administração 
é conduzir o desenvolvimento e o 
crescimento da cidade de forma 
equilibrada, de forma que a popu
lação possa crescer e ser feliz nesta 
cidade. Para que a gente atinja esse 
objetivo, temos que adotar várias 
ações ao longo dos próximos qua
tro anos que reflitam na vida das 
pessoas. Às vezes, as pessoas per
guntam qual seu maior desafio? 
Eu respondo construir um Termi
nal Rodoviário é um desafio, cons
truir Usina de Processamento de 
Entulho é um desafio. Mas qual 
o objetivo disso tudo. Melhorar a 
vida das pessoas. Esse o principal 
desafio do meu segundo mandato.

O ECO -  Há um planejamen
to para que essas obras (Rodo
viária e Usina para processar 
restos de materiais de constru
ção) sejam construídas neste 
segundo mandato?

Bel Lorenzetti -  Sim. Nosso 
programa de governo para esses 
quatro anos tem coisas impor
tantes e significativas para a 
população, entre elas, a Usina 
de Processamento de Entulho. 
Hoje, o entulho é um problema 
para o Meio ambiente, um desa
fio a ser encarado. Mais do que 
isso, nós estaremos utilizando o 
material processado para cons
truir calçadas, para manuten
ção das nossas estradas. É uma 
ação para uma cidade susten
tável. Quando a gente fala em 
Rodoviária, junto com isso tem 
uma soma de desafios a serem 
vencidos, desde a localização 
até a definição do projeto e a 
forma de construir, se através 
de parceria ou licitação com 
direito a exploração do espaço.

O ECO -  A maioria dos 
prefeitos reclama de queda 
de arrecadação. Como está a 
situação da Prefeitura de Len
çóis Paulista? Como a senhora 
trabalha com essa questão de 
receita menor?

Bel Lorenzetti -  Não há 
fórmula a ser inventada com 
relação ao orçamento. Isso vale 
para nossa vida pessoal e tem 
que valer muito mais para a ad
ministração pública, onde lida

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MÃOS A GRANDE OBRA - Realizamos levantamento de tudo que já existe no 
município (de combate às drogas) e pretendemos aperfeiçoar, fortalecer os programas

mos com dinheiro de todos. Não 
podemos gastar mais do que 
ganhamos. Não podemos gastar 
mais do que arrecadamos. Em 
um primeiro momento, todos 
os investimentos estão bloque
ados. Uma diretoria não pode 
comprar um equipamento, um 
veículo neste primeiro trimes
tre, a não ser que seja processo 
em andamento do ano passado. 
A situação da Prefeitura é boa. 
Boa no sentido de que as coisas 
estão organizadas, todas as di
retorias têm orçamento próprio 
para ser cumprido em 2013. Es
tamos iniciando o ano com tudo 
muito organizado. Como vamos 
caminhar até o final do ano, 
como vamos definir priorida
des? Esses são temas debatidos 
em nossas reuniões de diretores.

O ECO -  A senhora tem 
ideia de quanto o município 
deixa de arrecadar este ano?

Bel Lorenzetti -  Acredito 
que podemos deixar de arreca
dar de R$ 5 milhões a R$ 10 mi
lhões. A gente previa isso, mas 
já constatamos que, em janeiro, 
considerado um bom mês de 
arrecadação, que nós não atin
gimos a meta. Ficamos R$ 500 
mil aquém do previsto.

O ECO -  A dois meses 
do aniversário da cidade, 
quais obras serão entre
gues em abril?

Bel Lorenzetti -  Vamos 
entregar a Estratégia Saúde da 
Família do Jardim Caju, mais 
uma parte das obras da Adefilp, 
quadra coberta da ETEC Cida
de do Livro.

O ECO -  O Teatro Municipal?
Bel Lorenzetti -  O teatro 

não será inaugurado no aniversá
rio da cidade, porque está sendo 
construído com doações da lei 
de incentivo à cultura (Lei Roua- 
net). Como o teatro é construído 
através da lei de incentivo, esta
mos aguardando novas doações. 
Se a economia não vai bem, 
como é o momento do Brasil, 
o ritmo da construção diminui. 
Nós não vamos apressar a entre
ga do teatro. Vamos fazer como 
tem que ser feito, para receber 
grandes espetáculos e para a co
modidade do público.

O ECO -  O aumento da 
criminalidade é igual a 
2009. Como a senhora traba
lha para melhorar a segu
rança pública? E a Guarda 
Civil Municipal?

Bel Lorenzetti -  Em 2009, 
quando assumi a administração 
municipal, uma pessoa me dis
se que a segurança seria meu 
maior desafio nos próximos 
quatro anos. O que a gente fez 
naquela ocasião foi definir estra
tégias para encarar o problema 
da segurança. Fizemos diagnós
tico local, o que cabe à polícia, 
o social, próprio da Prefeitura. 
Constatamos que escola melhor 
às nossas crianças, trabalho mais 
intenso da Assistência Social 
junto às famílias, incentivo ao 
esporte nas escolas municipais, 
fortalecimento das escolinhas de 
esporte, investimentos em ativi
dades no contraturno na escola, 
revisão na iluminação pública e 
investimentos no monitoramento 
são ações que, somadas, deram 
bom resultado. O assunto segu
rança deixou de ser a maior pre
ocupação da população. Cons
tatamos que a criminalidade se 
acentuou nos últimos meses no
vamente e eu acho legítima tanto 
as manifestações da população 
quanto da Câmara Municipal. E 
a Guarda Municipal? Se uma ci
dade pode ter, ela só vem somar, 
mas não podemos achar que a 
Guarda Municipal é a solução 
para todos os nossos problemas.

Temos um estudo que mostra 
que a Guarda Municipal não é 
um item que determina o índice 
de criminalidade. O levantamen
to mostra cidades que têm Guar
da Municipal com maior índice 
de criminalidade do que cidades 
que não têm.

O ECO -  Como a senhora 
pretende trabalhar no combate 
às drogas?

Bel Lorenzetti - Não é um
trabalho único. Essa questão 
da internação que a cada ano a 
gente aplica mais recursos é só 
curativo. Em algumas situações, 
o jovem volta curado e se reinte
gra na sociedade. Mas, na maio
ria das vezes, o jovem retorna 
para o mesmo ambiente, mes
mas amizades e recai. No nosso 
plano de governo, previmos o 
Fórum Permanente de Enfren- 
tamento às Drogas, que será re
alizado entre abril e maio. Esse 
fórum não será um evento, vai 
ser permanente. Depois de um 
primeiro momento, que todos 
serão chamados a participar, 
mãe, pai, autoridades civil e 
militar, Judiciário, ONGs, pro
fissionais liberais, clubes de ser
viço, daremos continuidade ao 
trabalho para combater um pro
blema mundial. Realizamos le
vantamento de tudo que já exis
te no município (de combate às 
drogas) e pretendemos aperfei
çoar, fortalecer os programas. A 
única forma de conseguirmos 
melhor resultado é a união da 
sociedade. Esperamos que, no 
Fórum Permanente de Combate 
às Drogas, surjam ideias, novas 
ações que hoje a gente não tem.

O ECO -  Como será a relação 
com a Câmara de Vereadores?

Bel Lorenzetti -  Acho que a 
experiência política dos vereado
res é uma característica que vai 
ajudar a melhorar a relação Exe
cutivo com o Legislativo. Vere
adores mais experientes e mais 
conhecedores das leis, da admi
nistração municipal são aqueles 
que têm mais para colaborar. 
Meu relacionamento com os 
vereadores será sempre no tom 
de que estamos todos do mesmo 
lado, desde que a população seja 
o objetivo do nosso trabalho.
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AGUDOS

Exposição retrata vida 
de poeta brasileiro
Exposição que homenageia Carlos Drummond de Andrade segue até o dia 22 de fevereiro

Da R e d a ç ã o
FOTO: DIVULGAÇÃO

O mineiro Carlos Drum
mond de Andrade é con
siderado um dos mais 

influentes poetas da literatura 
brasileira. Além de poeta, foi 
também contista e cronista. É 
com esse prestígio que a Secre
taria de Educação e Cultura de 
Agudos, com apoio da Prefei
tura Municipal, abriu ontem a 
exposição "Drummond -  Tes
temunho da experiência huma
na", na Biblioteca Municipal 
Professor Gama e Silva.

A visitação poderá ser fei
ta das 7h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, e segue até sexta
-feira 22. Com entrada gratuita, 
os visitantes poderão conferir 16 
painéis sobre o poeta e cronista, 
além de textos e ilustrações. A 
exposição faz parte do Projeto 
Memória, criado em 1997 pela 
Fundação Banco do Brasil com 
o objetivo de preservar e res
gatar a vida, o pensamento e a 
obra daqueles que marcaram e 
contribuíram significativamente 
com a transformação social e 
construção da cultura brasileira.

A obra de Carlos Drum- 
mond de Andrade fixa a memó
ria, patrimonializando a vida, 
para preservá-la da destruição 
iminente. Testemunha sobre 
os fatos e coisas do presente,

HOMENAGEM -  Exposição na Biblioteca Municipal Professor Gama e Silva 
homenageia um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade

escrevendo com elegância e 
leveza sobre temas cotidianos: 
cinema, esporte, música, per
sonalidades da época, aconte
cimentos históricos brasileiros 
e mundiais. Mas, ao fazer isso, 
revela a verdade profunda de 
sua poesia.

Outros nomes, como Castro 
Alves, Monteiro Lobato e Rui 
Barbosa já foram homenagea
dos. A mostra é itinerante e per
correrá, aproximadamente, 800 
municípios brasileiros. A expo-

sição é uma parceria do Banco 
do Brasil, Fundação Banco do 
Brasil e da Associação dos Ami
gos da Casa de Rui Barbosa.

O POETA
Nasceu em Minas Gerais, 

na cidade de Itabira. Formado 
em farmácia, fundou "A Revis
ta" para divulgar o modernismo 
no Brasil.

Em 1925, casou-se com 
Dolores Dutra de Morais, com 
quem teve dois filhos, Carlos

Flávio, que viveu apenas meia 
hora (e a quem é dedicado o po
ema "O que viveu meia hora", 
presente em Poesia completa, 
Ed. Nova Aguilar, 2002), e Maria 
Julieta Drummond de Andrade.

Durante a maior parte da 
vida, Drummond foi funcionário 
público, embora tenha começado 
a escrever cedo. Morreu em agos
to de 1987, no Rio de Janeiro, 12 
dias após a morte de sua filha. 
Além de poesia, produziu livros 
infantis, contos e crônicas.

PIT de Agudos amplia expediente para os sábados
Com o objetivo de me

lhor atender aos turistas que 
visitam a cidade nos finais 
de semana, o PIT (Posto de 
Informação Turística) de 
Agudos ampliou o expedien
te para os sábados, das 9h às

17h, e os domingos, das 9h 
às 12h. No local, o visitante 
tem  acesso a informações so
bre todos os pontos turísticos 
do município, além de dicas 
para hospedagem e destinos 
gastronômicos. O PIT tam-

bém expõe os trabalhos de ar
tesãos de Agudos e da região 
para venda. Entre os produtos 
em exposição, o turista pode 
encontrar tapeçaria, crochê, 
arraiolo, marchetaria, artesa
nato em madeira, bambu, pin-

tura em tecido e bonecas de 
pano. O Posto de Informação 
Turística fica no prédio da an
tiga Estação Sorocabana, sede 
da Diretoria de Comunicação 
e Turismo, no Centro da cida
de. O telefone é 3261-1313.

LITERATURA

Projeto Mediação de Leitura começa segunda
Encontro vai debater A Metamorfose, de Kafka; clássicos da literatura serão abordados em 2013

A n g e lo  N e to
FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O ECO

Começa na segunda-feira 
18, o Projeto Mediação 
de Leitura -  Para Ler os 

Clássicos, no Espaço Cultural 
Cidade do Livro. O evento pro
mete proporcionar debates aos 
amantes da leitura que pode
rão discutir por meio de roda 
de leitura grandes clássicos da 
literatura. Os encontros serão 
realizados uma vez por mês até 
dezembro. A entrada é gratuita.

Cada edição do projeto terá 
dois agentes de leitura da Biblio
teca Municipal Orígenes Lessa 
que irão trabalhar determinado 
livro. Serão apresentadas as 
sinopses, trechos e contextos 
históricos das obras, dando 
um panorama sobre o assunto. 
"É um espaço muito informal, 
direto, onde as pessoas podem 
perguntar e questionar sobre os

MEDIAÇAO - Todos os livros 
debatidos nos encontros estão 
disponíveis na biblioteca Orígenes 
Lessa (BMOL)

temas e livros", afirma o diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo. 
A atividade busca despertar e 
valorizar o interesse do leitor 
para os clássicos da literatura 
brasileira e internacional.

"O livro pode proporcionar 
um momento de grande prazer

para todo mundo, independen
te de idade, classe social, enfim. 
Nós temos literatura para todos 
os gostos, com temas diversifi
cados. São vários textos que en
volvem muita curiosidade, estí
mulos e conteúdos excelentes 
que devem ser aproveitados", 
completa Bernardo.

Na segunda-feira 18, o 
livro em destaque é A Meta
morfose, de Franz Kafka, às 
19h30. O texto coloca o leitor 
diante de um caixeiro-viajante 
-  o famoso Gregor Samsa -  
transformado em inseto mons
truoso. A partir daí, a história 
é narrada com um realismo 
inesperado, que associa o in
verossímil e o senso de humor 
ao que é trágico, grotesco e 
cruel na condição humana -  
tudo no estilo transparente e 
perfeito desse mestre incon
fundível da ficção universal.

EDIÇÕES DO PROJETO

•  18/02 - A Metamorfose - 
Franz Kafka
•  25/03 - Capitães de Areia -  
Jorge Amado
•  15/04 - Os Miseráveis -  
Vitor Hugo
•  13/05 - O Poderoso Chefão -  
Mario Puzzo
•  10/06 - O Velho e o Mar -  E. 
Hemingway
•  19/08 - A Hora da Estrela -  
Clarice Lispector
•  16/09 - Vidas Secas -  
Graciliano Ramos
•  21/10 - O Cortiço -  Aluísio 
de Azevedo
•  18/11 - Crime e Castigo -  F. 
M. Dostoiévski
•  09/12 - Memórias Póstumas 
de Brás Cubas -  Machado de 
Assis

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

A U L A S
O Centro Cultural de Macatuba anunciou 
esta semana que possui 28 vagas para curso 
de violão. As aulas são realizadas às terças 
e quintas-feiras de manhã e à tarde. Mais 
informações pelo telefone (14) 3268 1821.

AGENDA

PROGRAMAÇÃO CINEMA 
ALAMEDA QUALITY CENTER
SALA 01
O Voo
Gênero: drama 
Classificação: 14 anos 
Horários: 14h- 16h30 -  19h20 -  
22h15, sextas-feiras, sábados e 
domingos
15h20 -  18h40 -  21h15 -  23h45, 
segunda á quinta-feira

SALA 02
A Negociação
Gênero: suspense
Classificação: 14 anos
Horários: 14h15 -  22h30, sextas-feiras
14h15 -  21h50 -  23h40sábadoe
domingo
14h -  16h -  21h35 -  23h25, segunda 
á quinta-feira

SALA 02
Os Miseráveis
Gênero: drama/musical
Classificação: 14 anos
16h10 -  19h, sextas-feiras, sábados
e domingos
18h20, segunda á quinta-feira

SALA 03
Meu Namorado é um Zumbi 
Gênero: comédia 
Classificação: 10 anos 
14h05 -  15h50 -  17h35 -  19h30, 
diariamente

SALA 03
Lincoln
Gênero: drama
Classificação: 12 anos
22h20, sextas-feiras
21h45, sábados, domingos, segunda
á quinta-feira

SALA 04
As Aventuras de Tadeo
Gênero: animação
Classificação: livre
13h50 -  15h35 -  17h15, sextas,
sábados e domingos
14h20 -  16h10 -  18h, segunda á
quinta-feira

SALA 04
Inatividade Paranormal 
Gênero: comédia 
Classificação: 16 anos 
18h55, sextas, sábados e domingos 
19h40, segunda á quinta-feira

SALA 04
João e Maria -  Caçadores de Bruxas
Gênero: ação
Classificação: 14 anos
20h35 -  22h40, sextas, sábados e
domingos
21h30 -  23h15, segunda á quinta- 
feira

///////////////////////////////////////////^^^^
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Televisão CASAM ENTO
A  atriz Luana Piovani está m esm o em penhada em organizar um a festa de 
arrom ba para com em orar o casam ento com o surfista Pedro Scooby, com quem  já 
mora há algum  tem po e tem  o pequeno Dom, de apenas 10 m eses. O casal que 
vai selar a união no dia 26 de julho, na Casa das Canoas, em  São Conrado, Rio de 
Janeiro e já  desem bolsou cerca de R $  100 mil até o m om ento, tudo pago por ela.

CINEM A

Deborah Secco roda filme em praia do Rio
Atriz exibiu silhueta bem magrinha, o que chamou a atenção dos fotógrafos na gravação

Da Redacâo

Amanhã de quinta-feira foi 
de muito trabalho para 
Deborah Secco. No ar 

na telinha como a atrapalhada 
e romântica Giovanna, da sé
rie Louco por Elas, da Globo, 
a atriz também se dedica ao 
cinema.

Deborah foi clicada na praia 
do Recreio dos Bandeirantes, 
na zona oeste do Rio de Janei
ro, enquanto rodava o filme 
Boa Sorte que, aliás, a deixou 
de fora do agito dos camarotes 
da Sapucaí, no Rio, o que gerou 
boatos de uma suposta separa
ção do marido Roger, que se 
divertiu sozinho na folia.

Mas o que chamou mesmo 
a atenção foi o fato de a atriz es
tar extremamente magra. Seria 
pelo trabalho ou por problemas 
pessoais? Com um vestido de 
oncinha e exibindo uma silhue
ta bem magrinha, Deborah foi 
maquiada em uma tenda pelo 
pessoal da produção e filmou 
na areia, debaixo do sol forte 
do verão carioca.

FOTO: DIVULGAÇÃO

OFICIAL

Victor, da dupla com Leo, casa com 
assistente de palco do Faustão

O cantor e músico anunciou a novidade 
no Twitter da dupla

m iO : DIVULGAÇÃO

Da Redacâo

M ais um bonitão do 
mundo sertanejo 
entrou para o time 

dos casados. Victor, que faz 
parceria com Leo, anunciou 
na terça-feira, que se casou 
com Cláudia Swarowsky, 
que trabalha fazendo os 
merchandising no Domin- 
gão do Faustão, da Globo.

O artista usou o Twit- 
ter da dupla para contar a 
novidade a seus fãs. ”Olá, 
pessoal! Oficialmente casa
do e muito feliz! Obrigado 
aos verdadeiros fãs do meu

trabalho pelo carinho e res
peito! A vocês, muita luz! O 
oficial foi feito hoje! Depois, 
uma pequena comemora
ção com a família. Uma vez 
mais, obrigado pela gentile
za das mensagens!”, escre
veu, sem detalhar onde a 
cerimônia aconteceu.

Em dezembro, Victor já 
havia adiantado que o casa
mento com Cláudia acon
teceria em 2013, mas seria 
apenas uma questão de ofi
cializar o relacionamento, já 
que, segundo suas palavras, 
eles viviam uma vida como 
”marido e esposa”.

CARREIRA -  Deborah grava cenas do filme Boa Sorte; maquiagem é feita em tenda na areia

DIVERSIFICANDO

Angelina Jolie e Brad Pitt viram produtores de vinho francês
Vinho deve levar iniciais do casal; lançamento esta previsto para março

Da Redacâo

Angelina Jolie, 37, e Brad 
Pitt, 49, vão se aventurar 
em uma nova atividade. 

Segundo o site da revista espe
cializada ”Decanter”, os astros 
hollywoodianos vão lançar seu 
próprio vinho, um rose.

A fabricação e distribui-

ção ficará por conta da famí
lia Perrin, tradicional produ
tora francesa, que dividirá os 
lucros meio a meio com os 
sócios famosos.

A bebida será feita no 
Château Miraval, proprieda
de que Angelina e Brad m an
tém  desde 2008 na região da 
Provence, na França.

Lá, já foram produzidos, 
entre outros, o AOC Côtes de 
Provence, que continuou sen
do feito em outro lugar após 
o arrendam ento do castelo, e 
o Pink Floyd Rosé, batizado 
assim  após a banda gravar o 
álbum  ”The Wall” no estúdio 
que fica por lá.

De acordo com a Bloom-

SÓCIOS -  Casal 
aposta na tradição de 
vinhos franceses para 
complementar a fama

berg, Angelina e Brad estiveram 
presentes na criação da garrafa 
e do rótulo da bebida. A expec
tativa é que o vinho, que sairá 
com o selo ”Jolie-Pitt e Perrin”, 
seja lançado em março.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Edgar desconfia que 
Fernando tenha usado recursos ile
gais para comprar as ações da fá
brica. Teresa comunica a Praxedes 
que não quer contratar uma babá 
para Ângelo. Edgar leva Melissa para 
frequentar a escola de Laura. Laura 
avisa a Constância para ficar distante 
de Elias.

Terça-feira - Fernando diz a Edgar 
que ele não tem provas para in
criminá-lo. Albertinho pede à mãe 
que decida entre o casamento com 
Esther ou o convívio com Elias. Boni
fácio fica furioso ao saber por Edgar 
que Fernando lhe deu um golpe na 
compra das ações da fábrica.

Quarta-feira - Isabel diz a Laura que 
não quer ver mais Zé Maria sofrer. 
Guerra propõe que Antônio Ferreira 
dispute com Paulo Lima, escreven
do ambos a mesma matéria. Edgar 
aceita o desafio proposto por Guerra.

Quinta-feira - Isabel conta a Jurema 
que viu Zé Maria de braço dado com 
uma moça. Zé Maria deixa claro pa
ra Chico que está interessado ape
nas na pesquisa de Fátima. Laura e 
Edgar trocam carícias. Jurema conta 
para Laura que a polícia prendeu vá
rios foliões.

Sexta-feira - Fátima sobe o morro 
com Zé Maria para assistir a uma ro
da de capoeira. Isabel conta a Afon
so que vai ao cartório registrar Elias 
com Albertinho. Celinha e Guerra se 
casam. Alzira reúne os funcionários 
do teatro e revela a todos que Lucia- 
no não é filho de Manoel Loureiro.

Sábado - Albertinho lembra a Isabel 
que tem direitos sobre Elias. Um- 
berto comunica a Constância que 
Albertinho registrou Elias. Zé Maria 
beija Fátima. Diva comunica a Fre
derico e Mário que nenhum deles 
é pai de Luciano. Bonifácio dá uma 
joia para Berenice.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Nando e Roberta 
são encurralados pela quadrilha de 
assaltantes. Felipe consegue fugir 
da armadilha de Carolina. Charlô afir
ma para Ollvia que descobrirá, com 
Alessandra, o plano de Otávio. Zenon 
beija Analú. Ulisses convence Juliana 
a desistir de Nando.

Terça-feira - Charlô acredita que o 
mapa é mais um plano de Otávio e 
decide não sair de casa. Roberta se 
recusa a aceitar a comida que Nan
do furtou. Felipe se desespera com 
o fato de ter dormido com Carolina. 
Nando pede carona na estrada. Nie- 
ta dá dinheiro para Nenê viajar.

Quarta-feira - Nieta faz um escân
dalo na loja por causa de Carolina. 
Vânia desconfia da secretária de 
Roberta. Nenê surpreende Veruska 
no hotel. Roberta e Nando vão ao 
encontro do fornecedor da Positano. 
Baltazar leva uma bronca da pessoa 
com quem está ao telefone.

Quinta-feira - Charlô afirma a Julia
na que, para não perder a aposta, 
precisa provar que Otávio sabotou 
a loja. Nieta fala para Dino que eles 
precisam buscar Carolina no Rio de 
Janeiro. Felipe afirma que não vai 
liberar o estoque das outras lojas 
para Charlô

Sexta-feira - Manoela é carinhosa 
com Ciça, e Fábio a observa. Nando 
fala para Juliana que não quer ma
goar Roberta. Felipe é acusado de 
assediar Carolina. Isadora dispensa 
Ronaldo e beija Kiko, para provo
car ciúmes no rapaz. Felipe foge da 
discussão entre Charlô, Roberta e 
Juliana.

Sábado - Carolina sugere que ela e 
Felipe sabotem o desfile da Posita- 
no. Charlô convoca uma professora 
para ensinar Nando a desfilar. Ve- 
ruska e Nenê descobrem que Vitório 
comprou ouro com o dinheiro que 
ganhou de Otávio.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Lívia se preocupa 
com a entrevista de Theo. Russo 
orienta Wanda a voltar para o Brasil. 
Mustafá deixa a boate acompanha
do por Morena. Áurea repreende 
Theo pela entrevista contra Lívia. 
Helô assiste a uma reportagem so
bre tráfico humano.

Terça-feira - Theo e Lívia discutem e 
Áurea fica assustada. Russo confir
ma a gravidez de Morena. Mustafá 
questiona Adam sobre Morena e 
descobre que ela lhe falou a verda
de. Aisha faz o exame de DNA para 
confirmar se o rapaz que encontrou 
pela internet é mesmo seu irmão.

Quarta-feira - Zyah se surpreende 
com a forma como Russo se refere 
à Morena e decide falar com Mus- 
tafá. Mustafá se culpa por não ter 
entendido o pedido de socorro de 
Morena. Jô entrega a Helô a cópia 
da denúncia que a mãe de Jéssica 
fez quando ela desapareceu.

Quinta-feira - Russo tenta se de
fender da explosão. Rosângela fala 
para Zyah que Morena não está à 
venda. Mustafá lamenta por não ter 
conseguido socorrer Morena. Lívia 
fica furiosa com a notícia da fuga de 
Morena. Buquet e Murat estranham 
quando Mustafá pede ajuda para 
comprar roupas de mulher.

Sexta-feira - Waleska se revolta com 
Rosângela por causa de Morena. 
Berna cobra explicações de Mustafá. 
Zyah deixa Morena em sua caverna. 
Lena conta para Stenio que Lucimar 
tentará processar Lívia. Drica discute 
com Helô. Morena vê as notícias so
bre Theo e fica emocionada.

Sábado - Wanda finge não conhecer 
Raquel. Érica deixa Celso sozinho. De- 
mir leva Morena ao Grand Bazar. Irina 
afirma a Russo que Rosângela trairá 
a organização. Garcez encontra Ro
sângela no aeroporto. Morena e De- 
mir criam um perfil falso na internet.
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CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

AO ACABAMENTO

RiWALTER M0RETT0.340  
JD.JOÃOPACCOLA

SANT^LARA
0. Materiais Elétricos

Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro | Fone: (14) 3263-1057 
loja 2: Rod. OsnylVlatlieus, Km 1121 Fone: (14) 3269-7777

A harmonia está em alta entre as pessoas 
flagradas pelo click do Giro Social. Aconteceu, 

saiu aqui. Parabéns a todos e muita paz.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: STUDIO A

Felicidades ao casal Danielle e André, pelo 
casamento no dia 9 de fevereiro, na cidade de 

Botucatu

FOTO: STUDIO A

Lucas, de 6 meses, com os pais Josiane e Rogério,

FOTO: STUDIO A

No domingo 3 de fevereiro, a festa de aniversário em comemoração ao 
primeiro ano de vida da Maria Beatriz. Na foto, os pais João Thiago e Renata

Domingues.

FOTO: STUDIO A FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

" 1 
Lincon comemorou seu aniversário dia 15 de 
fevereiro. A equipe do Studio A Fotos deseja 

muitas felicidades

FOTO: STUDIO A

\  l i

Muita saúde para o pequeno Miguel Sabino, que 
nasceu dia 11 de fevereiro.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

C H A R M IN H O
Ninguém tem 
paciência 
comigo.... Octávio, 
1 aninho

Só alegria essas crianças da escola Pinguinho 
de Gente. A festa de Carnaval aconteceu dia 8 de 

fevereiro.
Vinicius, de 3 meses, com a mamãe Graciele

ALUGA-SE LINDA CHAGARA 
PARA FESTAS E EVENTOS!
IA 3 2 6 3-54 8 6
jacgeb@tetra.com.br

chacarajacon.wix.conValugueparafestas

mailto:jacgeb@tetra.com.br
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GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRATIS: 
0800 77 21 295

É só folia, é só alegria esta moçada que curtiu 
o Carnaval no Clube Esportivo Marimbondo, 
festejando Momo com a maior segurança.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Bruna, Pierre Helena e Juliana, no Carnaval do Clube Marimbondo
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Lorena, no Carnaval do Clube Marimbondo
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João, Ana Beatriz e Eliane, no Carnaval do Clube 
Marimbondo

FOTO: STUDIO A
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N O T A  10
Valéria e Davi, no 

Carnaval do Clube 
M arim bondo

ES C R IT Ó R IO  C O N T Á B IL

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

Rua Cel. Joaquim  
Anselm o Martins, 337 

Lençóis Paulista

03o

H e m o lQ b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

H o rá r io  de  a te n d im e n to  
das 6 h 3 0  òs i7 h 3 0

R ua C e ra td o  P ere ira  d e  Barros, 
331 • C e n tro  • Lençóis P au lis ta

Wanderley, Andrea e Enzo Gabriel, no Carnaval 
do Clube Marimbondo

E ndereço: Av, 25 de  Jane iro , 332  - C e n tro  
Fone: (14) 3264-3644

A m b ie  
E

http://www.rogete.com.br


A rte terap ia
A Diretoria da Associa

ção de Arteterapia do Estado 
de São Paulo (AATESP) conta 
com mais um membro para 
a gestão 2013/2014. É a len- 
çoense Cássia Rando, famosa 
no meio das artes plásticas e 
que já participou de exposi
ções em vários países. Cássia 
é também co-coordenadora 
do Curso de Especialização em 
Arteterapia do Instituto Bau- 
ruense de Psicodrama -  IBAP.

M om ento
A foto registra Cássia, ao 

centro, em reunião na sede 
da diretoria da AATESP no dia 
2 de fevereiro, em São Paulo. 
Parabéns, Cássia, pela artista 
que é e também pelos de
graus que alcança nesse ramo 
só para os privilegiados que 
têm o dom das artes.

Trote So lidário
Foi o tema escolhido pelo 

Instituto Municipal de Ensi
no Superior de São Manuel 
para os calouros do Curso de 
Psicologia 2013. Vários jovens 
da cidade de Lençóis Paulista 
presentes na foto e dispostos 
a estudar Freud, Young...

Folia
Dia 12 de fevereiro acon

teceu o Carnaval no Clube 
Esportivo Marimbondo. Uma 
das clicadas por esta colunista 
foi Analice Covre, que parti
cipou da matinê na tarde de 
terça-feira.

M a is  fo lia
Ana Flávia Artioli, Natália 

e Natasha Moretto rasgando 
as fantasias com olho grego 
estampado no Clube Espor
tivo Marimbondo. De bruxa, 
Verônica Voros faz valer seu 
Carnaval

Direto da TV
Imbatível o bloco das Emí- 

lias: Vitória Bonato, Luísa Re- 
belato, Letícia Amaral e Maria 
Luísa Giovanetti. Papai Mar
celo Giovanetti sempre por 
perto.

P rem iação
Campeã da tarde de terça- 

feira no Clube Esportivo Ma
rimbondo, Monique Rochele 
Maganha de Oliveira agarra 
a sua taça, com medalha e 
tudo o mais a que teve direito. 
Monique é filha de Ricardo e 
Michele de Oliveira e sobri
nha do regente da Orquestra 
de Sopros de Lençóis Paulista, 
Marcelo Maganha.

Coluna da
aria N ilz a í

fa to s  & pessoas

PENSE NISSO
"Quando tem os  a consciência 
absoluta de que som os todos 
iguais, os nossos atos em  relação 
aos outros m udam  para m elhor."

Fale com  a  gente
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

1- Princesa, a fantasia campeã da tarde no 
CEM é de Monique Rochele
2- Ana Flávia Artioli, Nataly Moretto e 
Natasha Moretto
3- Analice Covre, no CEM
4- Verônica Voros também se divertindo 
no CEM
5 - Vitória Bonato, Luísa Rebelato, Letícia 
Amaral e Maria Luísa Giovanetti, esta 
bem segura pelo papai Marcelo

R e e b o k
odiSas Plimn  ̂mâ ot BÛL̂ m̂ER

Tudo para o
seu ESPORTE I

_ favorito!

R. Dr. Antonio Tedesco, 249 • Centro 
Lençóis Paulista. Tel: 3263 3535

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

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

M icrosoít Pa rtner N etwo rk • S A P Business
O n e ^ ^ gW E B o O

e^q C Q R

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

(14) 3 2 6 3 - 3 6 3 7
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca0 j

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca0j
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Brasil pretende criar programa 
para reciclar veículo e diminuir 
a idade da frota

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Parceria entre Senai e 
Prefeitura abre quase 
500 vagas de cursos
Soldador, desenhistas, padeiro, operador de 
microcomputador, auxiliar financeiro são opções

New Fiesta Sedan 2012 l  P3 4 8 .8 9 0 ’°°
6 Air Bags + Couro c/ 3.000 km J

Focus Hatch 2011
Completo

FusionSEL2.5 2 010
Automático

Vera Cruz 2008
7 lugares

R$ 4 a 8 9 0 ° °

R$ 5 5 .8 9 0 °

R$ 7 4 .8 9 0 ° °

Azera 2009
Teto Solar }R$ 4 8 .8 9 0 °

Cruze LT 2012
Automático + Couro + Multimídia

D u s to r  2.0Dynamíque 2013
Automática c /2.000 km

Cerato 2010
COD 283 Automático

Jetta 2.5 2007
Automático + Couro + Multimídia '

R$ 6 4 .8 9 0 ° °  

R$ 6 3 .8 9 0 ° °  

R$ 4 7 8 9 0 ° °  

R$ 4 1 .8 9 0 °°

New Beetie 2009
Teto Solar }R$ 4 5 .8 9 0 °

C4 Palias 2008
Completo c/ 38.000 km

R$ 3a890°°1 P R E Ç O S
PROMOCIONAIS

307  HB Feline 200 9  .  r $  3 3 .8 9 0
Teto Solar + Automático + Couro '

,00

New F ItLX  2 01 0  l

j  Ha> ^

R$ 4 1 ..89 0°°

Apenas para esse 
final de semana!

^ C U D í S R I f i
M U L T I M A R C A S

New Civlc LXS 2011 5 1 .8 9 0 ’°°
Completo

Strada Adv Locker 2010 P3 3 5 .8 9 0 ’°° J
Completa

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

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

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.scuderia.neb.br
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ENGLISHVILLE
Com matrículas abertas, a Englishville oferece aulas de 
Inglês com foco em conversação. A escola fica na Rua 

Coronel Joaquim Anselmo Martins, 751 -  Centro. Telefone 
(14) 3264-7260. Site www.englishvillelp.weebly.com

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.

E n g l i s h v i l l e  traz um novo método de ensino do inglês
Escola trabalha com atividades interativas de vídeos e músicas, focadas na conversação; matrículas estão abertas

Da Redação
FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

Estudar inglês está no plano de m ui
tas pessoas, seja para viajar, con
seguir uma promoção no trabalho 

ou sim plesm ente por realização pes
soal. Há sete meses, Lençóis Paulista 
ganhou uma nova opção para os in te
ressados na língua inglesa, a escola de 
inglês Englishville, que trouxe um  novo 
conceito do ensino do idioma, onde as 
aulas trazem  um  resultado mais rápido 
e são muito interessantes e d ivertidas. 
"Para escolher o método, pesquisam os 
os m elhores m ateriais de escolas in ter
nacionais, assim  como ferram entas téc
nicas de conversação, vídeos, músicas 
e dinâm icas", explica a coordenadora e 
professora Simone de Cássia Turcarelli 
que, junto da equipe formada pelas tam 
bém  professoras Amanda Moretto Vila 
Nova e Jéssica da Silva, garante um  en
sino de qualidade e eficiência.

O m étodo obedece à m esm a sequ
ência correta de aprendizagem  da lín 
gua m aterna, capaz de fazer o cérebro 
pensar em inglês, focando prim eiro na 
audição e conversação, depois na lei
tu ra  e na escrita. "O aluno vivencia o 
inglês realm ente falado nos países es
trangeiros na sala de aula, não só os 
diferentes sotaques am ericanos, como 
tam bém  o britân ico  e as particu la rid a
des que d iferenciam  um  do outro", diz. 
"Todo m aterial é transm itido  de form a 
inovadora que não deixa a aula can
sativa, e para reforçar o aprendizado, 
os alunos podem  tre inar em casa com

EQUIPE -  Englishville está com matrículas abertas para o curso de inglês

os vídeos dados em aula e exercícios 
online, ricos em ferram entas, que são 
totalm ente m onitoradas pelos profes
sores", explica Simone. É um  método 
funcional, que traz um  grande resu lta
do, garante os professores.

As aulas são m in istradas em duas 
horas sem anais e as tu rm as têm  no 
m áxim o dez alunos. "T rabalham os 
nos períodos da m an h ã , tarde e no ite , 
de segunda a sexta-feira e aos sábados,

de m anhã e a tarde. As m atrícu las fi
cam abertas du ran te  todo o ano" diz. 
A duração  do curso varia  de um  ano e 
oito m eses para cursos VIP, e de c in 
co anos para tu rm as. "O objetivo da 
Englishville é fazer com que o aluno 
pense em inglês, e que ele tenha  su
cesso em seu aprendizado, conseguin
do a ting ir um  nível satisfatório  de con
versação tão exigido a tualm ente  pelo 
m ercado de trabalho".

Viajar ficou 
muito mais fácil

A Englishville oferece tam 
bém  program as de intercâm bio e 
cursos no exterior. "Oferecemos 
cursos de um mês ou mais, com 
hospedagem  em casa de família 
am ericana, cursos semi-intensivo 
ou intensivo, e todo o apoio des
de a saída até a volta ao Brasil, 
inclusive para quem  quer cursar 
'High School', o 3° colegial nos 
EUA", explica Simone.

O utra opção de intercâm bio 
é o trabalho de au pair. "É a for
ma mais barata de viagem, onde 
pode-se trabalhar como babá 
em casa de fam ília am ericana, 
por um  ou dois anos, com bo l
sa de estudo paga pela família". 
Já para quem  prefere passar um 
período m enor no exterior, as 
excursões são um a ótima opção. 
"Em novembro, a Englishville le
vará um  grupo de alunos para es
tu d ar por duas sem anas em Las 
Vegas, com o acom panham ento 
de um  professor da escola", diz. 
"A Englishville proporciona in 
tercâm bio para o m undo todo, 
com preços com pletam ente aces
síveis e facilidade no pagam en
to", finaliza.

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


Classificados

VENDE-SE OU TROCA-SE
Corolla XEI, 1.8, cor preta, 
completo, couro+air bag e 
cambio mecânico+engate e 
CD. Tratar: (14) 9702-3939.

VENDE-SE TIPO, 1.6, 4 por
tas, completo, chumbo metáli
co, em bom estado, completo. 
Valor: R$ 3.800,00+parcelas 
de 359,00. Tratar: (14) 3263- 
6721/9630-1560.

VENDE-SE ASTRA SEDAN,
ano 2001, cor cinza, comple
to. Valor: R$ 17.000,00.Tratar: 
(14) 9141-3979.

VENDE-SE CELTINHA, ano
2001/2002. Cor branca. Lindo. 
Valor:10.800,00. Tel: (14) 
8141-5982.

VENDE-SE CORSA SEDAN,
ano 2007, cor prata, flex, 4 
portas. Valor: R$ 17.000,00. 
Tratar: (14) 9600-8829.

VENDE-SE VW  GOL 1.0
M I ano 98. Por apenas 
R$ 11.500,00. Tratar: (14) 
3263-1508.

VENDE-SE VW  FOX 1.6 ano
2007,flex, completo cor preta. 
Apenas R$ 26.000,00. Tratar: 
(14) 3263-1508.

VENDE-SE PARATI, ano
91, cor branca, rodas e 4 
pneus novos, documento 
ok, excelente estado, valor:
R$ 8.000,00. Tratar: (14) 
9778-2485.

VENDE-SE GOL BOLA, ano
95,cor metálica. Valor: R$
5.000. 00+3.000,00 em débi
tos. Tratar: (14) 9682-7551. ,

VENDE-SE CORSA WIND,
ano 98, cor branca, 2 portas. 
Valor: R$ 10.500,00. Tratar: 
(14) 9789-5523.

VENDE-SE VERONA ano,
92, álcool, original, 1.8, 
cor cinza metálico, direção 
hidráulica, ar condicionado, 
banco regulável, roda liga 
leve, em ótimo estado. 
Valor:R$ 6.300,00. Tratar: (14) 
9624-2205.

VENDE-SE VW  KOMBI, ano
2003, 9 lugares, super con
servada. Valor: R$ 16.500,00. 
Tratar: (14) 3263-1508.

VENDE-SE FORD FIESTA,
ano 2 0 03 ,4  portas,1.0 
Supercharger, cor vermelha. 
por apenas R$ 16.500,00. 
Tratar: (14) 3263-1508.

VENDE-SE GM CLASSIC,
1.0, flex, ano 2007, cor 
prata, baixo km, super novo,
4 pneus novos, por apenas 
R$ 18.500,00. Tratar: (14) 
3263-1508.

VENDE-SE CORSA HATCH,
1.4, ano 2010, - ar., aceita-se 
moto. Tratar: (14) 8201-5437. 
Repetir 3X 16/02-23/02 e 
02/03.

VARIANT, ANO 73, em bom
estado, doc. ok, vendo ou 
troco. Tratar (14) 3264-5236/ 
9702-6802.

CAMINHÃO ALFA ROMEO,
ano 1975, cor azul, todo 
original, R$ 10 mil. Tratar (14) 
9758-2933/ 9675-2308.

FIAT UNO ELETRONIC,
ano 94, cor cinza, 4 portas,
4 pneus novos, doc 2013 
ok, R$ 5.200,00. Tratar (14) 
9837-0775.

PALIO, ANO 2004, cor prata, 
4p, 1.3, fire, flex, completo 
-ar, aceito troca, ótimo esta
do. Tratar (14) 9135-1816.

CORSA CLASSIC, ano 2005, 
cor prata, trva e alarme.
Tratar (14) 9743-9345/
3263- 2661.

MONZA, ANO 84, cor
branco, motor 1.8, 4 portas, 
som e alarme, doc. ok, R$
4.500,00. Tratar (14) 9836- 
1246/ 9185-3293.

F-1000, ANO 89, cor preta, 
carroceria de madeira, DH, R$ 
25 mil. Tratar (14) 9711-5362/
3264- 2632.

GOLF, ANO 2003, cor preto, 
completo, bancos de couro 
com aquecimento e rodas aro 
18, vendo ou troco. Tratar (14) 
9660-1514.

CELTA, ANO 2009, cor preto, 
4 portas, 2° dono, ótimo 
estado de conservação. Tratar 
(14) 9711-0240.

GOL, ANO 93, cor branco,
R$ 7 mil, ótimo estado. Tratar 
(14) 8164-4078.

GOL MI, ANO 01, 2 portas, 
excelente estado e ótimo 
preço, R$ 11 mil. Tratar (14) 
3263-3348 e 9703-1919.

GOL GT, 1.8, ano 84, injetado, 
turbo, vermelho, impecável. 
Tratar (14) 9693-1478.

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

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

JEEP, ANO 55, cor verde, 
documento ok. Tratar (14) 
9777-7647 com Toledinho.

MONZA GL, ano 93/94, cor 
preto, completo - ar, 2 portas, 
álcool. Tratar (14) 9820-0808.

GOL 1.0, ANO 99, cor grafite, 
com travas, som e rodas, 
excelente estado. Tratar (14) 
3263-6721.

CELTA LIFE, ano 2008, flex,
2 pts, cor vermelho, limpador 
e desembaçador traseiro, 
entrada + 48 x R$ 469,00, 
ótimo estado - Tratar (14) 
9613-1331/ 8119-7204/ 
3264-7174.

ESCORT EUROPEU, ano 97,
motor zetec 1.8 16v, 4 portas, 
cor preto, com l.d.t, dh e 
rodas R$8.500,00 Tratar (14) 
979111-09.

FIORINO TREKKING 1.6,
ano 96, cor azul metálico, su
per conservada,com rodas e 
4 pneus novos, R$12.500,00. 
Tratar (14) 974087-75.

GOL SPECIAL 1.0, ano 2004, 
cor preto, c / travas, rodas, 
som, lindo, aceito troca por 
gol de menor valor. Tratar (14) 
9630-1560.

GOL 1.6, ANO 96, cor prata, 
completo, excelente estado. 
Tratar (14) 9792-1560.

PARATI G3 2.0, ano 2000, 
completa, cor branco, linda. 
Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

KOMBI, CAB. DUPLA, ano
83, cor preta, motor 1.6 AP, 
álcool, toda reformulada e 
retificada, raridade. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9772-7536.

GOL SPECIAL 1.0, com
opcionais, R$ 13,900,00. 
Tratar (14) 9772-7536.

VAN TOPIQUE, 1 ANO
97 e 1 ano 94, 16 lugares,
R$ 16 mil cada. Tratar (14) 
3846-1306.

ESCORT XR3, ano 89, cor
chumbo, álcool, motor novo, 
trava, vidro e teto solar. Tratar 
(14) 9628-7511/ 9161-7402 
com Moarcir.

FUSCA, ANO 72, reformado, 
completo, R$ 4.300,00. Tratar 
(14) 9805-6976.

VENDE-SE VECTRA COM
PLETO, com CD, ano 1998, 
cor verde (raridade) com 37 
km, único dono. Falar: (14) 
9717-8610.

VENDE-SE FIESTA completo, 
cor preta, ano 2012, com 10 
mil km. Tratar: (14) 9717-8610.

FUSCA, ANO 81 , cor branco, 
5 pneus novos. Tratar (14) 
8144-9474/ 9744-9474.

PALIO, ANO 08, completo 
-  dh, 4 portas, cor branco,
R$ 17.900,00. Tratar (14) 
9702-3134.

CORSA SEDAN, ano 2003, 
modelo novo, 1.8, completo, 
couro, DVD, rodas 17, doc 
e IPVA 2013, R$ 18.800,00. 
Tratar (14) 9682-7551.

ASTRA SEDAN, ano 2001, 
completo com couro e rodas, 
R$ 17.800,00. Tratar (14) 
9682-7551.

CORCEL II, bom estado, ano 
79, cor verde, R$ 2.600,00. 
Tratar (14) 9718-2991/ 3264
1116 com Vinicius.

CORSA SEDAN, ano 07, cor
prata, flex, doc. ok e IPVA 
2013 pago, R$ 17 mil. Tratar 
(14) 9600-8829.

PARATI, ANO 87, cor branca, 
a álcool, ótimo estado e 
documento em dia. Tratar (14) 
8206-9075/ 9704-7918.

VENDE-SE VOYAGE, ano 93,
cor cinza escuro, álcool, dire
ção hidráulica, ótimo estado. 
Valor: R$10.200,00. Tratar:
(14) 9761-4857 com Bil.

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

GOL G3, ANO 2000, 4
portas, ar cond., som, vidros, 
R$ 12.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

GOL G4, ano 2009, flex, 4 
pts, cor cinza -  vendo ou 
financio, ótimo estado -Tratar 
(14) 9613-1331/ 8119-7204/ 
3264-7174.

FUSCA, ANO 84, cor azul 
metálico, motor 1.300, 
pintura nova e trava elétrica. 
Tratar (14) 3263-7025.

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
CORSA CLASSIC 2001 PRATA
CORSA CLASSIC 2003 PRATA TRAVA/ALARME/RODAS
CORSA SEDAN 2003 PRATA MOD.NOVO/TRAVA/ALARME/RODA
VECTRA ELEGANCE 2007 PRATA COMPLETO
VECTRA ELITE 2.0 2010 PRETO COMPLETO
S-10 2.2 CS 1997 CINZA DIREÇÃO
S-10 2.5 C DD LX 4x4 1999 AZUL COMPLETO
SILVERADO CONQUEST 1997 AZUL DIREÇÃO
GOLF GL 2.0 2003 PRETO COMPLETO
GOL 1.0 4P 2005 BRANCO
GOL GV 1.6 POWER 2010 PRETO COMPLETO
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
VOYAGE CL 1.8 1995 AZUL RODAS
PALIO FIRE1.0 4P 2008 PRETO RODAS
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO-fTETO
FIORINO 1.3 FIRE 2012 BRANCA
STRADA C.E 2008 VERDE DR/VIDRO/TRAVA
ELANTRAGLS1.8 2012 PRATA COMPLETO/ m u l t im íd ia /AUT.
HILUXCD 3.0 SRV 2011 PRETA COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
BROS 150 ESD 2005 AZUL
TITAN150 KS 2008 AZUL
TITAN FAN 150 ESI 2010 PRATA PARTIDA ELETRICA

v e íc u l o s  e m  p r o m o ç ã o
MODELO ANO COR OPCIONAIS

LOGUS 1995 PRATA ENTR.R$ 3.000,00 -h 24X R$ 380,00
PALIO EX2P 2000 CINZA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 520,00
OMEGAGL2.0 1994 AZUL ENTR.R$ 5.000,00 -h 24X R$ 580,00
MONTANALS1.4 2013 BRANCAOKM CONFIRA!
SAVEIRO 1.6 CS 2013 BRANCAOKM

NÃO SE ESQUEÇA SE ESTIVER COMPRANDO SEU CARRO DE UM 

PARTICULAR E PRECISAR FINANCIAR FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXA

Fones: 3264-3033 - 9668-3033 
9625-3 0 3 3 - 8148-7585

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



Classificados

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

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

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

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

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

VENDE-SE GOL BOLA, ano
1996, cor verde metálico, 
documento 2013 pago, rodas 
de liga leve, pneus novos. 
Valor: R$ 9.500,00. Tratar: (14) 
9708-1331 ou 3263-4371.

VOYAGE, ANO 93, cor
cinza escuro, álcool, direção 
hidráulica, ótimo estado, R$
10.200,00. Tratar (14) 9761
4857 com Bil.

ECOSPORT XLT 2.0,
completa, flex, ano 2011, 
cor vermelha. Tratar (14) 
9842-8060.

FORD KA, ANO 2010, cor
preto, flex com 26.000 km, 
ótimo p / financiamento.
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

FIESTA HACHT 1.0, ano
2008, flex, cor preto. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

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

GOL G4 TREND, cor branco, 
2 portas, aro 14, com 4 pneus 
novos, 40.000 km, ótimo p / 
financiamento. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

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

ECOSPORT, ano 2007, 1.6, 
flex, cor preta. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

FIESTA SEDAN, ano 2008, 
flex, cor preto. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

FIAT STRADA ADVEN-
TURE, cor verde, completa, 
ano 2011. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

GOL G3 1.0 16V, cor prata, 
4p, ano 2002, com dh + te + 
al + limp e desemb, lindo e 
mecânica ok, R$12.900,00, 
carro particular. Tratar (14) 
9610-5960.

GOL 1.0 M I, motor AP, 1.0, 
cor verde, ano 1997, conser
vado, funilaria e mecânica 
em perfeito estado, R$ 9 
mil (particular). Tratar (14) 
9834-0470.

ASTRA HATCH GL 1.8, ano
1999, cor prata,completo, 
com roda de liga, 4 pneus 
novos, lindo/conservado, bai
xa km, R$ 15 mil (particular). 
Tratar (14) 9834-0470.

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

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

PAGERO DAKAR, ano 2012, 
cor prata, diesel, automática, 
R$135 mil. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

SCENIC RXE, ano 2002, cor 
preta, gasolina, completa, R$
18.900.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

ESCORT GL 1.8, ano 95,
cor bege, gasolina, trava, 
alarme, rodas de liga leve,
R$ 8.900,00. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G4 1.0, ano 2009, cor 
branco, flex, 4 portas, básico, 
R$ 22 mil. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL M I PLUS,ano 98, cor
branco, gasolina, rodas de 
liga leve, trava e alarme, 
R$10.500,00. . Tratar Eviden- 
ce Veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2002, cor 
cinza, gasolina, R$ 16.900,00.
. Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

KADET GL, ano 95, cor 
vinho, gasolina, R$ 8.500,00.
. Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

PARATI CL 1.8, ano 92,
cor verde, gasolina, trava e 
alarme, R$ 9.900,00. . Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000.

UNO S 1.3, ano 86, cor verde, 
álcool, básico, R$ 4.900,00. . 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

VECTRA HATCH GTX, ano
2011, cor cinza, completo, R$
45.500.00. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

ASTRA ADVANTAGE 2.0,
ano 2011, cor cinza, flex, 
completo, R$ 34.900,00. . 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

ASTRA SEDAN EXPRES- 
SION, ano 2012, cor cinza, 
gasolina, completo, bancos 
de couro, R$ 19.900,00. . 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

MERIVA JOY 1.8, ano 2007, 
cor branca, flex, completo, 
R$26 mil. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

PRISMA MAX 1.4, ano
2009, cor prata, flex, R$ 
25.500,00Tratar (14) Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

UNO MILLE, ANO 06, bran
co, 2 portas. Tratar Manancial 
Veículos (14) 3264-5781.

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

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

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

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

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

CELTA, ANO 2002, cor
branco, joinha. Tratar (14) 
8141-5982 com Rose.

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

COMPRO GOL, Corsa, 
Celta e outros. Tratar (14)
3263- 3348 e 9703-1919.

COMPRO CORSA 1.0, do
ano 97 a 2000. Tratar (14)
3264- 6293/ 9726-9966.

VENDE-SE MOTO TWIS-
TER 250, cor vermelha, ano 
2001, original. Tratar: (14) 
9717-8610

VENDE-SE HONDA FAN,
ano 2008, cor preta, ano 
2008. Valor: R$ 2.500,00. 
Tratar: (14) 9677-4019.

VENDE-SE BROS 150,
partida elétrica, ano 2011, 
com 15.400 km, cor cinza e 
amarela. Valor: R$ 6.700,00. 
Tratar: (14) 9817-6160.

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

HONDA CG TITAN, ano 95,
toda restaurada motor com 
11000 km, cor vermelha,
R$ 2.800,00. Tratar 14) 
979111-09.

CG TITAN EX, ano 2012, 
cor preta, rodas liga leve, 
part. Elétrica, freio a disco, 
flex e IPVA/seguro 2013 
pagos, R$1 m il+ trasf. De 
parcelas. Tratar (14) 3264
2466 com Jonathas ou 
Thais depois das 17h.

TITAN, ANO 2006, cor prata, 
partida elétrica e freio a 
disco, R$ 2.800,00. Tratar 
(14) 9723-8641.

TITAN SPORT, ano 2005, 
cor preta, ótimo estado, R$ 
3.500,00 só hoje. Tratar Rua 
Siqueira campos, 141 -  Vila 
Contente.

DAFRA NEXT 250CC, cor
branca, ano 2012, com 800 
km. Tratar (14) 3263-1511/ 
9791-1063 com Luccas.

CBR 1000CC RR, ano 2004, 
cor preta e prata, ótimo 
estado, 27 mil km, aceito 
troca. Tratar (14) 9709- 
6938/ 9186-3970.

HONDA, ANO 2008, cor pra
ta, R$ 4 mil, ótimo estado. 
Tratar (14) 9813-1919.

HONDA CB 300, ano 2011, 
R$ 9.800,00. Tratar (14) 
32634142 ou 81222588.

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 Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

Rua Cel. Joaquim  G abrie l, 739  - Lençóis  P ta . - F.: 3 2 6 4 -4 3 4 5

CG TODAY, ANO 93, cor
preta, excelente estado. Tratar 
(14) 9859-1771/ 9658-0671.

MOTO DE TRILHA XP 250cc 
, ano 2012, R$ 6 mil. Tratar (14) 
32634142 ou 81466120 com 
Rodolfo.

HONDA CG TITAN ES, ano
2000, cor vermelha, sem doc, 
R$ 1 mil. Tratar (14) 9817-9686.

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

TWISTER, 250CC, único 
dono, vendo ou troco por sa
veiro. Tratar (14) 8172-1745 ou 
R: Angelo Zacharias, 110 -  Jd 
America.

TWISTER, ANO 2008, cor
preta, doc. ok, R$ 7 mil. Tratar 
(14) 9624-0088.

VENDE-SE BIZ ES, 125cc, 
ano 2006, c / partida elétrica, 
R$ 500,00 entrada + 24 par
celas de R$ 275,00. Tratar (14) 
3264-9913 ou (14) 8189-5404.

FALCON NX4 400CC, cor
vermelha, ano 2000, vendo ou 
troco. Tratar (14) 3264-5236/ 
9702-6802.

HONDA BIZ ES FLEX, cor
preta. Tratar 914) 9619-0456.

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

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

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

naltodaraca.blogspot.com

DAFRA RIVA 150, 0 km, R$

6.200.00 e Next 250 0 km, R$
10.600.00 e toda linha Dafra 
você encontra no Vilas Moto 
Peças, Rua Antonio Paccola,

20, fone (14) 3263-5436.

DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, doc 

ok, somente R$ 2 mil. Tratar 

no Vilas Moto Peças, Rua 
Antonio Paccola, 20, fone (14) 
3263-5436.

BIZ 125, FLEX, 2013 - Fan 125 
KS 2013 - Fan 150 Flex 2013 - 
Titan 150 EX Flex 2013 - Lead 

1102013 - CB 300R,2013 
- XRE 300, 2013 e Bros 150 Flex 
2013. Pagan Motos, Fone (14) 
3264 4345.

FINANCIAMENTO DE 
MOTO honda okm com 

entrada com a menor parcela 
do mercado. ''Grátis 02 capa
cetes" Pagan Motos. Tratar (14) 
3264 4345.

VILAS MOTO PEÇAS -
Oficina especializada, pinturas 
especiais, acessórios, pacotes 

de revisão multimarcas, 
personalização em led. Rua 
Antonio Paccola, 20, Fone (14) 
3263-5436.

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

DESAPARECEU UMA lhasa, 
branca com orelhas escuras, 
nariz e lábios pretos, prenha 
de um vira-lata, em tratamento 
médico, gratifica-se. Tratar (14) 
3263-3437/ 8143-4874.

VENDO FILHOTES de
lhasa apso e shitsu, a partir 
de R$400,00. Tratar (14) 9756
2183.

COMPRO SUA NINHADA
de cão. Tratar (14) 3016-7847 e 
(14) 9869-9177.

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

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

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


Classificados

NOTEBOOK DUAL CORE
lenovo na caixa, R$ 950,00. 
Tratar (14) 32632891 
/97869056.

COMPUTADOR PENTIUM
4, 1gb memória, perfeito c / 
garantia, R$ 380,00.Tratar 
(14)32632891/97869056.

NOTEBOOK DUAL CORE
Lenovo, na caixa, R$ 950,00. 
Tratar (14) 32632891/ 
97869056.

INFORMÁTICA -  Hard M a
nutenção em computadores 
e impressoras, recarga de 
cartuchos e tonners, (micros 
usados com garantia) 
Computadores usados 
com garantia a partir de 
R$ 300,00 e impressoras 
com cartuchos com ótimos 
preços. Pague com todos os 
cartões, Acilpa e Servidores 
Públicos. R: Pará, 10 JD Cru
zeiro Fone (14) 3263-3052, 
9793-3134 e 9106-9965.

TECNICO EM INFORMÁTI
CA c /  experiência em ma
nutenção, remoção de vírus, 
redes com fio e w ire lles, 
form atação a partir de R$
30,00. Tratar (14) 8155-5747 
com Arthur.

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

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

COMPUTADOR CELERON
- 512mb - 40gb - perfeito 
c /  garantia - apenas 
R$ 250,00.Tratar (14) 
32632891/ 97869056.

PRECISO DE moto- 
-taxista. Tratar (14) 9695
2612 com Valdir.

AUMENTE SUA REN
DA de R$ 500,00 à R$
2 mil sem sair de casa. 
Tratar (14) 9852-0685 e 
9833-4700 ou venha nos 
fazer uma visita na R: 
Pedro N atá lio Lorenzetti, 
106 sala 106 A.

PROCURO EMPREGO de
caseiro, casal sem filhos, 
com experiência na área. 
Tratar (14) 9133-7564.

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

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

QUER UMA POLTRONA
ou PUFF ou CADEIRA ou 
SOFÁ do jeitinho que você 
sempre sonhou? Fazemos ela 
pra você!! É só nos ligar ou 
mandar um e-mail com a foto 
de algum móvel que deseja 
para seu quarto ou sala, que 
fabricamos uma igual pra você! 
Te passamos um orçamento 
e se for aprovado garantimos 
a qualidade, aparência e a 
felicidade de ter aquele móvel 
que você sempre desejou! Ano
te nosso e-mail: mavericktape- 
caria@hotmail.com ou ligue:
3264- 5653/9783-3200.

INSTALAÇAO DE AN
TENAS parabólicas, Home 
Theater, e TVs na parede. Tratar 
com Juvêncio (14) 8118-6574 
ou 9779-8747.

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

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

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

MAVERICK TAPEÇARIA,
agora em novo endereço: 
rua - goias, 393 - vila cruzeiro 
- na rua de tras do mercado 
santo expedito - em frente ao 
depósito do mercado. Atenção 
reformamos e personalizamos 
seu sofá do jeito que vc quiser. 
Sabe aquela poltrona velha 
ou aquele puff todo velho que 
fica no canto de casa? Então 
deixamos ele novinho pra você 
e do jeito que vc quiser. Vamos 
até a sua casa e passamos um 
orçamento sem compromisso! 
Telefone: (14) 3264-5653 ou 
e-mail: mavericktapecaria@ 
hotmail.com - facebook*

EHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
R U A  X V  DE N O V E M B R O , 6 6 9

E M  FREJVTE A O  &AA/CO & R A O E S C O

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

CERCA - ELÉTRICA, interfo- 
nes, câmeras de monitoramen
to e portões automatizados. 
Reparos e instalações. Tratar 
(14) 9657-8088.

PEDICURE A DOMICILIO
para idosos, com hora marcada. 
Agende seu horário. Tratar (14) 
9658-6608 a tarde.

PEDREIRO, ALVENARIA,
reboco, piso, revestimento, 
casa até 80 m .̂ Tratar (14) 
9788-4339 com Chicão.

ELETRICISTA, ELÉTRICA
residencial, rural, comercial, 
montagens de padrão da CPFL, 
orçamento sem compromisso. 
Tratar (14) 9775-8424 com 
Mauricio e e(14) 9603-8781 
Odair Braga.

AUXILIAR DE ELETRI
CISTA, com ou sem prática, 
preferência com curso SENAI 
e CNH. Tratar (14) 9888-5678/ 
8825-2525.

AUX. DE ELETRICISTA, com
ou sem prática, preferência 
com curso SENAi e CNH. Tratar 
(14) 9888-5678/ 8825-2525.

QUER GANHAR DINHEI
RO? Ganhe vendendo bijute- 
rias, seja uma revendedora. 
Ligue que um representante vai 
até você. Tratar (14)36411807/ 
98242579 (vivo)/ 91138425 
(claro). Atendemos Lençois 
Paulista e Macatuba.

SERVIÇO DE ELÉTRICA em
geral, cobrimos qualquer orça
mento. Tratar (14) 9128-4630.

NO INÍCIO DE ANO a Mega 
Decorações dá até 40% de 
desconto na mão de obra 
da reforma de seu estofado.
Se preferir parcele em 5x no 
chéque-pré. Ainda cobrimos 
QUALQUER oferta. Agende 
um orçamento e aproveite 
a oportunidade. 32645245 /  
81260272 /  megadecor.lp@ 
gmail.com.

DJ PARA FESTA INFANTIL,
15 anos e casamentos, som, 
luz, telão, pista, chuva de 
prata. Tratar (14) 9712-1655 ou 
maestroedson@ig.com.br.

PROJETOS PARA
construções, regularizações, 
orçamentos. Compra e venda 
de casas, terrenos -  Projetos 
p / Financiamento. Tratar (14) 
9682-7621.

SERVIÇOS DE LIMPEZA,
terrenos, chácaras e sítios, 
carpinagem e aplicação de 
mata mato com equipamento 
profissional. Tratar (14) 9632
4068 ou R: Abilio Gasparini,
186 -  Acaí I com Manoel 
Messias.

PRESTO CONSULTORIA de
empresa. Tratar (14) 9677-1663.

AULAS DE ITALIANO -  Na
sociedade Italiana, novas 
turmas para fevereiro. Informa
ções com Valério Junior (14) 
9715-2968.

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

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

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

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

CENTRAL MOVEIS 
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 P Barros e Es
perança (7h as 17h), ida e volta. 
Tratar (14) 3264-7284, (14) 
9621-6283 e (14) 9787-3883.

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

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, sol
da 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 Flá- 
vio Paccola, 268, Caju II. Fones 
(14) 3263-0815, 3263-3162 e 
9827-1912.

BETONEIRAS ALUGA-SE.
Tratar na Rua José Príncipe 
Penha^iel, 842, JD. Príncipe, 
fone (14) 9785-7545.

CONSERTA-SE BETONEI- 
RAS, serviço com garantia e 
rápido, com peças, vou buscar 
e levar. Tratar (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 DOMICI
LIO (Silvia Nelli) (convênio c/ 
Associação dos Servidores 
Públicos. (14) 9794-2642 e 
3263-6221.

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

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 FERRAMEN
TAS, 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, estru
tura e chuva de prata). Venha 
conferir os pacotes, tratar (14) 
3263-0302 /  8171-3865.

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:mavericktape-caria@hotmail.com
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Classificados

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 brinquedos, 
presentes, utilidades, 1,99. Ho
rário 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.

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

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

LIMPEZA DE PELE,
massagem e drenagem facial, 
depilação, massagem corporal 
relaxante modeladora, drena
gem linfática, bamboterapia e 
reflexologia. Pacotes Promocio
nais. Tratar (14) 3263-7026 ou 
9792-3698.

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
(Caricatura ao vivo e sob enco
menda). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 9112-7826.

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

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

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

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

VENDE-SE PLAY STATION
II com controle original 
e memory card+jogos.
Valor: R$ 250,00. Tratar: (14) 
3264-2269

VENDE-SE CÔMODA e
guarda-roupa antigo em 
madeira. Tratar: (14) 9178
9851.

VENDO CAPACETE ABER
TO e fechado, usado, n° 58, 
marca EBF, R$40,00, marca 
Honda, R$ 100,00, todos 
preto. Tratar (14) 9703-1919.

VENDO JOGO DE SOFÁ de
3 e 2 lugares, courino, cor 
marron, novo, comprado há 
15 dias. Valor: (14) 700,00. 
Tratar: (14) 9605-5662.

VENDO TITULO DO Clube
Marimbondo. Tratar: (14) 
9727-9827/ 9125-4874.

VENDO SERRA CIRCULAR
de bancada, furadeira de 
bancada, serra meia esqua
dria, tico-tico de bancada. 
Tratar (14) 9686-2419.

COMPRO CARRETINHA.
Tratar (14) 9827-0130 com 
Luiz.

COCHI

m m
m m

VENDO APARELHO DE
CD para auto pionner e 2 
alto falantes semi novo, R$
250.00. Tratar (14) 9743- 
1187/ 3263-3727.

VENDE-SE, ARRENDA-SE
ou troca-se por veículo, 
tra iler lanchonete de 6m x 
2,20, novo, sem uso. Tratar 
(14) 3264-1881 e 9701-9671.

MÁQUINA DE LAVAR 
BRASTEMP Clean 7 kg, 
ótim o estado, R$ 500,00. 
Tratar (14) 9692-7676.

VENDE-SE APARELHO CD
automotivo Pionner usado 
R$ 120,00, 1 CD Kenwood 
R$ 100,00, 2 falantes R$
50.00. 2 falantes R$ 70,00 
e mais 2 falantes R$ 90,00, 
todos 69” , usados mas em 
bom estado. Tratar (14) 
3263-3348 e 9703-1919.

VENDO JOGO DE SOFÁ de
2 e 3 lugares, seminovo, na 
cor marrom escuro, tecido: 
chinile com 3 meses de uso, 
em ótimo estado - O sofá de
3 lugares tem acento retrá
til, R$ 450,00 - Pagamento a 
combinar. Tratar (14) 9783
3200 ou (14) 3264-5653.

TÍTULO CLUBE MARIM
BONDO, R$ 2.850,00. Tratar 
(14) 32632891/ 97869056.

VENDO PLAY STATION
II, com 1 controle original 
e memory card + jogos, R$
250.00. Tratar (14) 9659
1103

SANDERINOX, grande 
promoção coifas, fritadeiras, 
mesas, carrinho de lanche, 
espetinhos, traillers, chur
rasqueiras, tudo em inox 
sobe medida para lençóis 
e região, orçamento sem 
compromisso. Tratar (14) 
9791-1109/ 9740-8775.

MÁQUINA COMPLETA
de fazer sorvete, R$ 8 mil. 
Tratar (14) 8170-4545 com 
Severino.

VENDO OU TROCO por
moto 6 mil tijolos baiano 
9 furos, próprio para cons
trução de barracão, Maria 
Luiza I. Tratar (14) 97493106.

FOGÃO ESMALTEC, cor
branco, R$130,00,1 fogão, 
cor branco, R$ 100,00. Tratar 
(14) 9799-7874/ 9115-5295

VENDO UMA LANCHO-
NETE/ Restaurante próximo 
a prefeitura. Tratar (14) 
9730-2551.

BICICLETA PEQUENA, semi 
nova, R$ 50,00 -  Bicicleta 
média, R$ 120,00 -  Bicicleta 
grande, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9115-5295/ 9799-7874.

VENDO BICICLETA aro
20, cor cinza metálica, com 
marcha, R$ 95,00. Tratar (14) 
9604-6673/ 8127-0171.

VENDO BERÇO, cor
matfiim + bebe conforto + 
carrinho de bebe (galzerano), 
R$580,00. Tratar (14) 3263
7354.

VENDO 1 bicicleta, cor ver
melha, semi nova. Tratar (14) 
9687-6172 com Gabriel.

VENDO MÁQUINA DE
sorvete americano. Tratar 
(14) 8168-1905.

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

VENDO TRAILLER de
lanche, todo equipado, 
em funcionamento com 
clientela formada. Tratar (14) 
8823-4801.

BATERIAS OS MELHORES
preços da cidade várias 
marcas e modelos. Tratar 
(14) 3263-6007/ 9791-2516.

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇASAO PAULO

FEVEREIRO
Dia 16 Dia 20

Sábado Quarta
Dia 23 Dia 27

Sábado Quarta

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

Castelo
' Piscina de Bolinha 
Touro Mec. Infantil (Bandido)

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ

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

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

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

SEGUROS? Via Fácil Cor
retora 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.

VENDE-SE 6 PEDALINHOS,
modelo standart nas cores 
azul e branco, cinco fanta
sias estilo cabeção. Tratar 
(14) 3263-6673/ 9774-3460 
com Valdeci.

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

VENDE-SE TRAILER de
lanche, semi novo, completo 
pronto para trabalhar. Tratar 
(14) 9694-7751.

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

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

PASSO PONTO COMER
CIAL, ótima localização, 
clientela formada, com tudo 
incluso para lanchonete, 
restaurante, bar, etc. Motivo 
viagem, R$ 15 mil. Tratar 
(14) 9692-7676.

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

VENDO 5 PISCINAS (2 de
1.500 L/1 de 10L m il/  1 de 3L 
mil, 1 de 5L mil). Tratar (14) 
9702-9538.

PROPAGANDA em muro, 
ótima localização. Tratar (14) 
9772-7315.

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

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

AREIA DO CAMPO a
partir de R$ 28,00 m^. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

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

TELHA ROMANA e portu
guesa, R$ 910,00 o milheiro. 
Tratar (14) 3263-0732 -  
Horário Comercial.

PISOS DIRETO da fábrica 
diversos modelos PI4, PI5, 
a partir R$ 8,50 m^. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

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

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

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

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

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

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP
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Classificados
Matrículas abertas! ^  
ês de forma prática e interativa!

Cel. Joaquim Anselmo Martins, 751 - Centro - Lençóis Paulista | (14) 3264-7260

VENDO TV 29” , te la  plana, 
cor preta com controle, semi 
nova. Tratar (14) 9794-3833.

VENDO MÁQUINA DE
lavar, Eletrolux 6kg, semi 
nova, R$ 350,00 e um 
freezer vertical 280L, branco, 
R$ 300,00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

BARZINHO MOGNO com
espelho, R$150,00, e pen
teadeira antiga com banco, 
R$ 150,00. Esteira elétrica, 
R$ 350,00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

VENDE-SE CARRINHO
de bebê cor rosa em bom es
tado. Tratar (14) 3264-7071 e 
9782-0578 com Nilza.

VENDE-SE CELULAR
Sansung Corbg desbloque
ado, com câmera, bluetooh, 
e-mail, te la  touch completo, 
R$ 200,00. Tratar (14) 
9661-4109.

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

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

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

VENDE-SE TIJOLO baiano, 
tijo linho e telhas diversas. 
Tratar (14) 9178-4013 e 
3263-4173.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

CASTELO PARQUE Aquá
tico, 24/02/2013 - Parque O 
mundo daXuxa, 10/03/2013 
- Zoológico e Zoo Zafari de 
São Paulo, 17/03/2013 -  
Jacutinga e M onte Sião, 
13/04/2013 -  Thermas dos 
Laranjais "M e lhor Idade”  de 
08 a 09/04/2013 -  Passeio 
da M aria Fumaça de Campi
nas a Jaguariuna, passeios 
em Pedreira e shopping 
D. Pedro, 28/04/2013 -  
Campos de Jordão, 27 a 
29/09/2013 -  Natal Luz em 
Curitiba, 13 a 15/12/2013. 
Tratar (14) 3263-3267/ 9600
3485 com Solange.

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

THERMAS DOS LARAN
JAIS, 23/02/2013, preço 
especial. São Paulo para 
compras, 09 e 23/03, R$
55,00. Tratar (14) 8125-1650 
com Vanderci.

EXCURSÕES, Gideoes M is- 
siónarios -  Santa Catarina, 
Balneário Camburiu, dias 
23/04/13 retorno 30/04/13, 
R$ 200,00 sem hospedagem. 
Tratar (14) 9796-6129/ 9137
6986 com Sr. Nadir

JACUTINGA E MONTE 
SIÃO 08/06/2013. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

IBITINGA, 04/05/13 -
14/07/13 -  21/07/13. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

EXCURSÕES, compras e 
lazer. Olímpia (Termas do 
Laranjais) 24/02/13. M onte 
Sião, Serra Negra e Jacu- 
tinga, 20 /04/13 e 25/05/13. 
Ibitinga, 23/02/2013, Para
guai todo mês. Tratar (14) 
3263-3761, (14)9724-8206 e 
(14) 9721-0436.

EXCURSÃO PARA SÃO
Paulo, 20/02 quarta -  23/02 
sábado/ 27/02 quarta
-  03/03/2013 sábado
-  06/03/2013 quarta -  
09/03/2013 sábado -  13/03 
quarta -  16/03/2013 
sábado -  20/03/2013 
quarta -  23/03/2013 sábado
-  27/03/2013 quarta -  
30/03/2013 sábado. 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 -  15, 16, 17 de feve
re iro / 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.

MONTE SIÃO, 20/04/13. 
Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

AMERICANA CENTER,
18/03/13 -  01/04/13 
-  18/04/13. 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.

VENDE-SE CASA no Jardim. 
Grajaú, parte de cima, casa 
medindo 76m2, com sala, co
zinha, 1 suíte, WC, lavanderia 
interna e varanda, imóvel 
novo e bem acabado na Rua 
Benedito Santos. Tratar (14) 
9617-1135e 9777-6263.

CASA NOVA FRENTE A
praça no Itapuã, ideal p / lazer/ 
festas. C/ 1 dorm st., sala 
ampla, lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., + quintal c / gde esp. 
p / pisc. e comérc., agregado.
1 vg. cob., exc. p / investidor, 
apenas R$ 120.000,00! 
CJ23626 /  14-9724-8803 - 
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00167

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

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

CASA JD MONTE AZUL c /
2 dorms, 1 suíte, 2 wc sociais, 
s.tv, s.jantar, coz, ar.lazer c/ 
churrasq., 2 vgs. Oportunida
de! Vitagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00232

ÓTIMA RESID. c / 220m2 
(exc. local. à 100 mts do Fó
rum) -  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. -  Vitaglia- 
no CJ23626 -  14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br /  ref. 00248

CASA LINDA no M. Luiza III 
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 epaisagismo 
+ 4 vagas. Obs.: Rica em 
acabam., tudo de 1° - Vale a 
pena conhecer, ac.financ.!
. CJ23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00250

CASA j d . M. l u iz a  II c/3
dorms (1 suíte), wc soc., sala. 
tv, s.jantar interlig a cozinha. 
3vagas cobertas. Ótimo preço, 
aceita permuta por terreno e 
financia. Oportunidade! Creci 
J23626 -  Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref:00260

CASAS, APARTAMENTO
,chácaras e terrenos. A  partir 
de, R$ 2.123,47 + parcelas R$ 
846,87. Tratar (14) 9755-3496

JARDIM MARIA LUIZA,
casa com gesso; cozinha pla
nejada (fogão cooktop embuti
do); sala c /  sanca e lâmpadas 
dicroica; quintal com área de 
lazer, churrasqueira, lago, canil 
com piso para 02 cães e área 
externa de alvenaria para ter
minar (banheiro social, sauna 
+ quartinho de bagunça), R$
170.000,00 - Tratar (14) 9613- 
1331/8119-7204/3264-7174

COMPRE SEU IMÓVEL
entrada+ parcelas a partir de 
R$615,00. Tratar (14) 9755
3496.

VIRGILIO CAPOANI, casa 
com 3 dorms, sala, copa, 
cozinha, 2 WC, a 500 m do 
centro, R$ 180 mil. Tratar (14) 
9748-6707.

j d . p r im a v e r a , casa no 
valor de R$ 50 mil. Tratar (14) 
9655-6048.

CASA COM SALA COMER
CIAL e fundos,força e água 
separado, ótima para alugar, 
R$ 150 mil. Tratar (14) 9711- 
5362/ 3264-2632.

CASA, COM 3 QUARTOS,
sala, cozinha, WC, comércio, 
tudo com laje, edícula nos fun
dos, garagem para 1 carro, Av. 
Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 
1776. Tratar (14) 9686-2419.

NÚCLEO, 2 DORMS (1
suite), sala cozinha, garagem, 
área de servioço, nos fundos 
3 cômodos com WC, R$ 85 
mil. Tratar (14) 9137-6986/ 
9796-6129.

j d . it a m a r a t y , casa com
281m^ área construída, 3 
dorm, 1 suíte com banheira 
de hidromassagem, garagem 
para 3 carros, troco por sitio 
com bastante água, menor 
valor. Tratar (14) 9741-9140

j d . g r a j a ú , 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) 
9617-1135 e 9777-6263.



O  E C O Emprego
FOTO: DIVULGAÇÃO

REAJUSTES
Os salários de diretores e gerentes cresceram menos do que os 
de profissionais de hierarquias mais baixas. Pela primeira vez em 
três anos, o setor que teve os maiores reajustes foi a indústria. 
Esses são alguns dos resultados da pesquisa Bolsa de Salários, do 
Datafolha. O instituto ouviu 130 empresas da Grande São Paulo.
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15 cursos estão
com inscrições 
abertas no PAT
Parceria do PAT e SENAI deve capacitar 
quem busca pelo primeiro emprego em 
Lençóis; são mais de 464 vagas

Priscila Pegatin__________________________________

Começa na segunda-feira 18, as inscrições para 464 vagas de 
cursos de capacitação e qualificação profissional destinados 
a quem busca o primeiro emprego. A iniciativa faz parte do 

programa da Diretoria de Desenvolvimento, Geração de Emprego 
e Renda, em parceria com a Prefeitura de Lençóis Paulista e do 
SENAI -  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Entre as opções de cursos estão a de padeiro, desenhista da cons
trução civil e instrumentista. Os cursos terão início em março e abril.

Para se inscrever os interessados devem ir até o PAT -  Posto 
de Atendimento ao Trabalhador que fica na rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 11 -  Centro, das 8h às 17h. É necessário levar cópia do 
RG, CPF, comprovante de endereço, histórico escolar ou compro
vante de escolaridade, para menores de 18 anos, cópia do CPF 
do responsável, além de apresentar o cartão cidadão de Lençóis 
já que os moradores da cidade têm preferência para preencher as 
vagas que são limitadas para maiores de 16 anos.

http://www.jornaloeco.com.br
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IPVA - FEVEREIRO
A cota única sem desconto do IPVA para veículos com final 
da placa três a sete vencem nesta semana. Quem preferiu 
parcelar o imposto também tem o mesmo vencimento 
da cota única. Já os últimos dias de fevereiro são para os 
pagamentos das placas oito a zero.

A ljcí i o w a y
S o m  A c e s s ó r i o s

Trava • Alarmes • aparei hos M P3 • Acessórios
L A N Ç A M E N T O S !

»PIONEERMIXTRAX 
COM CONTROLE

NAP0LITEIA7"

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes
R: Cel V. Rocha 524 -(14) 3264-3316
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Medida visa à renovação de frota nacional de veículos e também gerar benefícios ambientais

Da R e d a ç ã o

0  governo brasileiro estuda a criação de 
um programa de reciclagem de veícu
los. A proposta é da Fenabrave (Fede

ração Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores), que analisa os modelos usados 
em outros países em discussão na convenção 
anual da NADA (Associação das Concessio-

nárias dos EUA), que acontece nesta semana, 
em Orlando. "Estamos conversando com o 
poder público para que criem regras e um 
sistema de reciclagem veicular. Somos o 
quarto maior mercado do mundo e não te
mos uma legislação e um programa que indi
que o que será feito com o carro velho", diz 
Flávio Meneghetti, presidente da Fenabrave.

Além dos benefícios ambientais, inte-

ressa à Fenabrave uma medida de incen
tivo à renovação da frota, pois isso levaria 
a uma alta nas vendas de carros novos. 
"Aquece o mercado de novos e o de usados. 
Os ganhos são inúmeros, incluindo a redu
ção da poluição, aumento da segurança no 
trânsito e a geração de renda com a contra
tação de pessoas e a compra de máquinas 
para o processo", defende Meneghetti.

Frota de caminhões 
tem média de 14 
anos de uso

A frota nacional de carros tem 
idade média de 12 anos. Ao contrá
rio de alguns países, no Brasil, quan
to mais antigo é o carro, mais bene
fícios governamentais ele têm, como 
a isenção de impostos como o IPVA.

Já a situação dos caminhões é 
ainda mais preocupante, segundo 
Alarico Assumpção, vice-presi
dente da Fenabrave e especialista 
no mercado de pesados. A idade 
média da frota é de 14 anos. "Há 
caminhões com mais de 40 anos 
ainda 'trabalhando.. "São veículos 
em situação precária e perigosa", 
aponta Assumpção.

A criação de leis que regulamen
taram a reciclagem na Argentina, por 
exemplo, permitiu a implantação de 
um programa do Cesvi (Centro de 
Experimentação e Segurança Viária) 
do país. A iniciativa reduziu o furto 
e o roubo de veículos na região da 
grande Bueno Aires em 70%.

No Europa, a legislação sobre o 
tema está mais avançada e há unida
des para o tratamento dos carros fora 
de uso em países como a Espanha.

AMORTECEDOR
DIANTEIRO

VWGOL 
(até G4)

POR ' 
APENAS 4Xi

< 5 ’X

Distribuidor Oficial

ítRiDceswní ftrestone

14 3264.8989
FACEBOOK.COM/JOX9CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  

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

ESTÁVEL
Os preços dos imóveis nas principais 
cidades brasileiras devem intensificar 
a tendência de estabilização de 2013, 
acompanhando o cenário de acomodação 
de rende e crédito, afirmam economistas.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2013 •  AN O  76 •  EDIÇÃO N° 7.

Horário de verão termina, mas economia continua
Atitudes simples garantem conta de luz mais barata; hábitos podem ser mudados aos poucos

Da Redação

Chega ao fim, amanhã, o horário de ve
rão. À meia-noite de sábado, morado
res de onze Estados, mais o Distrito 

Federal devem atrasar os relógios em uma 
hora.

Em vigência desde 21 de outubro, o 
horário de verão tem como objetivo dimi
nuir o risco de problemas de fornecimento 
de energia elétrica no período em que a 
demanda cresce, devido ao calor intenso. 
Com luminosidade natural por mais tem
po, a concentração do consumo se dilui das 
18h às 22h, evitando a sobrecarga no siste
ma, argumentam os defensores da medida.

Como o horário de verão dura apenas 
quatro meses, no restante do ano, para eco
nomizar energia, a população pode adqui
rir hábitos diários, que além de ajudar o 
ambiente, vai diminuir a conta de luz no 
fim do mês.

Apagar as luzes ao deixar um ambiente

é o primeiro conselho para quem quer eco
nomizar energia em casa. Há outras medi
das simples que fazem o consumidor gastar 
mesmo sem perceber, como é o caso dos 
aparelhos deixados no stand by.

O computador, por exemplo, gasta uma 
quantidade considerável de energia elétri
ca. Se o aparelho tiver potência de 250 W 
e ficar ligado durante seis horas por dia, 
gastará cerca de 45 kWh/mês.

O monitor tradicional é responsável 
pelo consumo de 60% a 80% da energia 
gasta pelo computador. Por isso, prefira a 
tela de cristal líquido, que economiza até 
40% em relação ao total gasto pelo compu
tador, apesar de mais cara.

A utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactadas, no lugar das incandescen
tes, pode representar uma economia de 
até 80% de energia elétrica. Apesar de ser 
mais cara, as fluorescentes duram dez mil 
horas, enquanto uma lâmpada normal de 
60 watts, apenas mil horas. Ao comprá-las,

procure, nas embalagens, o selo Procel, que 
indica que a luz consome pouca energia.

Já o chuveiro elétrico é o eletrodomésti
co que mais gasta energia em uma casa. Se 
usar um chuveiro com potência de 4.500 
watts durante 30 horas por mês, gastará 
135 kWh.

O ferro elétrico também é um dos gran
des inimigos da economia de energia elétri
ca. Por isso, acumule a maior quantidade 
possível de roupas, para passá-las de uma 
só vez, porque o ferro consome mais ener
gia no aquecimento inicial. Reserve as rou
pas leves, por exemplo, as feitas de nylon 
ou lingeries, para serem passadas logo que 
desligar o ferro, pois este permanecerá 
quente por uns 10 minutos.

Segundo a CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz), a geladeira é o segundo 
equipamento que mais consome energia 
em uma residência, ficando atrás apenas 
do chuveiro. Ela contribui com 25 a 30% 
do valor de conta de luz.

CONFIRA OUTRAS DICAS

■ /  P inte os am bien tes de cor clara, 

espec ia lm en te  os te tos , que re fle tem  e espalham  

a luz para todo  o am bien te ;

^  M an ten ha  os lustres e g lobos transpa ren tes 

bem lim pos, assim  vai econom izar gastos;

■ /  M an ten ha  lim pos tam bém  os f iltro s  dos 

cond ic ionadores de ar e ev ite  de ixar o apare lho 

ligado quando o am b ien te  es tive r desocupado;

^  N ão insta le  fogão e ge lade ira  lado a lado, pois 

um a trapa lha  o desem penho do outro; 

v '  N ão fo rre  as p ra te le iras  da ge lade ira , isso 

d ific u lta  a passagem  do ar, gastando mais 

energ ia

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

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

O S  V A L O R E S  C O N Q U IS T A D O S  G A R A N T E M  T O T A L  

E X C E L Ê N C IA  E  P R O P O R C IO N A M  P A R A  N O S S O S  C L IE N T E S  O  

Q U E  H Á  D E  M E L H O R  N O  S E G M E N T O  D E  IM Ó V E IS .

www.toledoimoveis.com.br

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


Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel

Os melhores imóveis

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

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

JD. U BIR AM A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

fd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

V a lo r :  R $  3 0 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

CEN TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

w w w . t o le d o l m o v e ls .c o m . b r
Tel (1 4 )  3 2 6 3 -0 1 8 7
Av. 25 de Janeiro, 364 
Centro ^

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

JA RD IM  VILLA G E
03 dorm, sendo 01 suíte c/ 
closet, 02 salas, lavabo, coz, 
sala de estar, sala de jantar, 

despensa, lavanderia, 
garagem coberta para 3 

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

JA RD IM  VILLA G E
Casa com 3 dorms, sendo 

1 suíte com banheira 
hidromassagem, sala de 
estar, sala de jantar, sala 
de tv, cozinha planejada, 

banheiro, lavanderia, 
edícula com churrasqueira, 

banheiro e despensa, 
garagem para 2 carros.

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

www.vitagliano.com.br

TOLEDO
i m o  v e i s

PIA/VTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

c o m m  (14) 9844-8164 
8117-8164

Marcenaria Contrata-se

Precisa-se dé: 
 ̂Marceneiro 

 ̂Aprendiz
In te res s ad o s  e n tra r  e m  c o n ta to  

n a  M a rc e n a r ia  Q u a líty  
(14)9126-5907

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

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

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

RES. SANTA TEREZINHA II,
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p / carro. - 
R$ 115.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

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

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

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

CASA MAMEDINA, C/ 3
dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros 
cobertos, área de lazer, lavan
deria, piscina. R$ 300.000,00. 
Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407. Ref. Site 67

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

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

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

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

V. CAPOANI- Garagem p/ 2 
carros, 3 dorms ( 1 suite), sala 
tv, sala jantar, cozinha, bho 
social, lavanderia. Edícula c / 1 
dorms, bho, churrasq - R$270 
mil - Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

JARDIM VILLAGE- 3
dorms, 1 suite c / closet,
1 dorms externo, 1 wc, 1 
lavabo, sala TV, jantar, estar, 
cozinha, lavanderia c / armário. 
Garagem para 5 carros sendo 
3 cobertos- R$ 580 mil - Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JARDIM MARIA LUIZA 2
(venda) - 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

JARDIM MONTE AZUL
(venda) - 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

CENTRO (VENDA) - 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

JARDIM EUROPA (venda)- 
com 3 quartos, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro, closet, 
garagem para 2 carros. R$
410.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0072 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM SANTA Terezinha 
(venda)-com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia,
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

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

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, lavan
deria, churrasqueira, garagem 
p / 2 carros e imóvel na frente 
possui 01 quarto, banheiro e 
cozinha que está alugado; R$
150.000. 00 (não aceita finan
ciamento) Cód.0057 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY (ven
da) - 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, piscina, rancho c / 
churrasqueira, amplo jardim, 
cerca, interfone e armários 
embutidos; (aceita finan
ciamento) Cód.0055trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE Salústio (venda) - 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

JARDIM PRÍNCIPE (venda)
- com 2 Quartos; 2 banheiros;
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- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJÚ I , casa c / 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC 
e garagem para 2 carros.
Valor de R$ 90 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

EDIFICIO BETHA, VENDO
apartamento. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

CENTRO, CASA na R: Luiz 
Paccola. Trata (14) 9772-7716 
com Cláudio.

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.

JD. NAÇÕES, casa com 
2 quartos, sala, cozinha, 
garagem e área de serviço. 
Tratar (14) 9736-8364.

AÇAI 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. PRINCIPE, edícula 
com acabamento e muro de 
3m de altura, aceito troca, 
carro/utilitário e proposta, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9785-7545.

BAURU, apartamento Taurus. 
Tratar (14) 9607-6801 com 
Rosângela.

JD. AMERICA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMERICA: 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. AMERICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/lavanderia/01 dorm.nos 
fundos/ valor: R$-180.000,00- 
-Toledo Imóveis-3263-0187

PQ.RES.RONDON, 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, área 
de serviço, 2° casa, 02 dorm., 
sala, coz., banheiro, área de 
serviço, 3° casa com cozinha, 
banheiro, salão c/churras- 
queira. Todas edificadas no 
mesmo lote, entrada para 
vários carros - R$-700.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial 
com 02 salas e 1 banheiro- 
-edificada em um lote com
408,00 m2 - R$-400.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

CECAP, CASA com 2
dorm, sala, copa, cozinha,
WC, lavanderia, garagem e 
edícula em construção. 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

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

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

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

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

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

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) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

http://www.toledolmovels.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

JARDIM Caju II, casa com 2 
quartos, sala, cozinha reves
tida, piso frio, laje, lavanderia 
coberta, toda murada, parte 
alta, próximo a escola. R$95 
mil n/aceito financiamento. 
Obs* casa com aproximada
mente 4 anos de construção. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

JARDIM ALVORADA, casa 
com 2 quartos, sala, copa, 
cozinha revestida, 1 dispensa, 
w c social, garagem coberta 
p / 1 carro, piso frio, forro de 
madeira, área total com 250 
m2 com 125,94 m2. R$ 120 
mil, aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

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) 3264-6418 
e (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, edícula 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) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
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) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, laje, 
piso frio, garagem coberta 
p / 2 carros, fundo, 1 quarto 
banheiro, churrasqueira, área 
total 275 m^ com 218,85 m ,̂
R$ 165 mil aceita permuta. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes, 1 wc 
social, sala, cozinha revestida, 
lavanderia coberta revestida,
1 dispensa, garagem coberta 
p / 5 carros, piso frio de boa 
qualidade, laje, área total do 
terreno com 250 m^, com 170 
m^ de construção, ótima locali
zação, R$ 180 mil, aceito casa 
de menor valor no negócio, n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

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) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CONTRATA
Empresa do setor 

sucroalcooleiro contrata 
Engenheiro Agrônomo 

com experiência mínima 
de 3 anos na função.

In te re s s a d o s  e n v ia r  C u rr íc u lo  com  
a s ig la  A G R  p a ra  o J o rn a l O  ECO  

R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rr o s ,9 4 8 ,  
C e n tro  -  Len çó is  P a u lis ta

PARQUE RONDON ,
Sobrado com 3 quartos , 3 
salas , 3 banheiro , 2 cozinha 
uma com fogão embutido 
, 1 suíte , com tacos e piso 
frio , garagem para 2 carros 
com portão automático , 
excelente acabamento , ótima 
localização . R$400,000,00 . 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 
carros . R$88,000,00 , não 
aceito financiamento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

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

VENDO OU TROCO por casa, 
1 barraca c / piscina e + 3 
residências locadas, R: Arlindo 
Torres da Silva, 23 -  Jd Ameri- 
ca. Tratar (14) 9777-7647 com 
Toledinho.

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

JD CAJU 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.

QUER COMPRAR OU vender 
sua casa? Procure o Roberto 
Castiglioni Negócios Imobiliá
rios (CRECI 43206). Tratar (14) 
9112-8113 e 9660-7812.

CENTRO, NA Rua Cel. Alvaro 
Martins, ótima localização, 
boa para escritório. Tratar 
(14) 9112-8113/ 9660-7812, 
Roberto Castiglioni (CRECI 
43206).

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

AÇAÍ, R$ 120 MIL, de
esquina com 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim 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.

NÚCLEO , casa com 8 cô
modos, 3 banheiros, piso frio 
com forro de madeira, ótima 
localização, próximo ao posto 
de saúde. R$ 100 mil n/aceito 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.

CENTRO, 01 SUITE, 03
dormitórios, banheiro social,
03 salas, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com 02 
banheiros e piscina, R$ 600 
mil, obs: forro, carpete de 
madeira. Armário embutido 
nos dormitórios, cozinha e 
escritório. Ótima localização. 
Terreno com 690,00 m2. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

CENTRO, 01 suíte, 02 
dormitórios, 02 salas, banheiro 
social, escritório, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem. área de 
lazer com despensa, R$ 800 
mil, obs: laje e piso frio. ótima 
localização para comércio. t:
815,00 ac: 398,11. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 01 suí
te, 02 dormitórios, sala ampla, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
vários carros. área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 220 mil, obs: 
laje/forro e piso frio. Aceita 
financiamento pela CEF. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. UBIRAMA, 01 suíte, 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, 
R$290 mil, obs: laje e ardósia. 
Ótima localização. 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.

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 p r ín c ip e , 02
casas cada uma com 02 
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem, R$ 150 
mil, cibs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. PRINCIPE, 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.

PRÍNCIPE, CASA c / 3 quar
tos, 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.

O P O R T U N ID A D E SI » INCRÍVEIS!
S o b ra d o  J D . Ita m a ra ty  d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 
suíte d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  armários, 
adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 430,00 
m^ R $ 8 60  m il.

C a sa  J d . Ipê , pav. Superior d  03 dorms(2 suíte, todos d  
armário), Wc sociai,sacada, mezanino, pav. inferior-1 suíte, área 
de iazer d  churrasq., depósito, piscina d  hidro, pav. Térreo- sala 
jantar, sala de estar, cozinha planej., despensa, garagem p/ 4 
carros.

C a sa  J D  Ita m a ra ty , 03dorms(1 suítec/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor solar, piso 
porcelanato,. R $  4 0 0 .0 0 0 ,0 0

C a sa  C en tro , 3 dormit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavan
deria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 
Garagem pra 3 carros cobertos. RS 4 50 .00 0 ,0 0 .

C a sa  N O V A  J D  V illa g e , 3dorms(1suíte), sala grande, 
bho social, cozinha,lavand., lazer c/churrasqueira, garagem p/ 2 
carro, RS 3 50 .00 0 ,0 0 .

S o b ra d o  J D  lta m a ra ty ,3  dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2
RS 6 00 .0 0 0 ,0 0

V e n d e -s e  c a s a  J D . Ita m a ra ty . Garagem 2 carros cober
tos, sala tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, área de 
lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina.
RS 3 80 .0 0 0 ,0 0

V e n d e -s e  c a s a  J D . V illa g e . Garagem p/ 2 carros, 3 domis 
(sendo 1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 
despensa. R $ 3 00 .00 0 ,0 0 .

Vende-se ótimo T e rre n o  J D . E u ro p a  de esquina C /211,61

n lb b ib a re
CRECI 76074 I MÓVEIS

h a b ita r e lp .c o m .b r
Rua G e ra ldo  P ereira  de B arros, 1209 

( 1 4 ) 3 2 6 4  4 1 5 1  | ( 1 4 ) 9 8 6 0  1 4 0 7

JARDIM MARIA LUIZA II,
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$270 mil, 
obs: Laje e porcelanato. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área 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 SÃO JOÃO, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Casa 
nos fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, R$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. Tratar (creci 80086) 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 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. Edícula nos fundos 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM PRIMAVERA,
salão com banheiro e cozinha, 
R$ 180 mil, obs: laje e piso 
frio. Ótima localização para 
comércio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM NOVA LENÇÓIS,
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. casa nos 
fundos com 02 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, R$
85 mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

A IMOBILIÁRIA SIG imóveis 
comunica a todos que está ad
ministrando alugueis, e nesse 
momento está precisando e 
cadastrando imóveis residen
ciais e comerciais disponivéis 
para locação, pois está com 
clientes em sua carteira a pro
cura. sig imóveis fica na rua 
machado de assis, 680 (fones: 
3264-5624, 9695-8789)
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Classificados

JD STA TEREZINHA,
c/03 dorms, sala, cozinha, 
Edícula c / Kit Churrasqueira, 
forno pizza, dormitório, ba
nheiro e despensa, garagem 
coberta R$ 240.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

PQ. SÃO JOSÉ, 03 dorms( 
1 suíte c/closet), sala estar, 
sala tv, sala jantar, cozinha c / 
armários R$ 390.000,00 SIG 
MÓVEIS(CRECm5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD ITAMARATY, sendo 
03 dorms( 1 suíte c / armário), 
sala estar, sala tv, cozinha 
lazer c/churrasqueira e 
banheiro. R$ 320.000,00 SIG 
MÓVEIS(CRECm5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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

CLINICA MÉDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
MÓVEIS(CRECm5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD ITAPUÃ,03
dorms, sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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

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

MAMEDINA, 02
dormitório, sala grande 
TV, cozinha, lavanderia, 
espaço p / piscina Terreno 
c/360,00m2 R$ 145.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

3263-0021
2 TERRENOS JD GRAJAU - com 250,00 m2 (25x10) 
plano, parte alta, e murado;(aceita financiamento)
C A S A  NO JAR D IM  G R AJAÜ  (venda)- com 2 quar
tos, sala, cozinha americana, e terreno de fundo gran
de para área gurmet. Ótima oportunidade!
R$ 158.000,00 (aceita financiamento) Cód.0044

C A S A  NO JARDIM  MONTE AZU L (venda) - com 
cozinha, banheiro, quarto, iavanderia, garagem para 
1 carro e 1 imóvei comerciai na frente desocupado; 
R$ 107.000,00 (aceita financiamento) Cód.0061

C A S A  CENTRO (venda) próximo antiga gráfica -  
R$ 127.000,00 Cod.0083

PRÉDIO COM ERCIAL para locação jardim monte 
a z u i, ótima iocaiização prox.sup . azulão

C A S A  PARA LO C AÇÃO  rua São Paulo- Vila Eden.- 
-Portão eletrônico, garagem, sala de visita- sala de 
jantar- 3 quartos- 2 baríneiros- sala tv-cozinha com 
armários -  área de sen/iço coberta -c a s a  p/ cachorro.

C A S A  P /A LU G A R  NO BAIRRO IR ER Ê-Totalm ente 
reformada. 2 Quartos, Sala, Copa, Cozinha, WC, área 
de serviço cob.,quintal semi-coberto, garagem cob.

C O M ÉR C IO  OU R ESID ÊN C IA  (locação)Centro -re- 
fo rm ado-14C ôm odos. Próx Escola Dr Paulo Zillo.

C A S A  PARA LO C AÇÃO  na R.XV de Novembro: 3 
salas, 4 quartos, 2 W C; lavanderia; Edicula com chur
rasqueira, 1 quarto, e dispensa. Garagem p/ 3 carros.

TERRENO NO JARDIM  HUMAITA(venda) -ótimo- 
terreno, todo murado, localização nobre, 340 m2 R$ 
150.000,00 (aceita financiamento) Cód.0086

LO JA  V ILA  CACHOEIRINHA(locação)1 banheiro e 
uma sala. Ótima localização para comércio. Cod.0088

C O M ÉR C IO  OU RESIDÊNCIA(locação)Yila Cacho- 
eirinha-1 Quarto, 1 banheiro e uma sala. Ótima loca
lização para moradia, escritório, loja, etc. Cod.0087

ÉXCÉLÉNTÉ PONTO COM ÉRCIAL NO CÉNTRO p/
locação: 700 m2 de terreno e  520 m2 de área construída

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

JD AMÉRICA, 03
dorms, sala Tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros, R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD NAÇÕES , sobrado 
03 dorms, sala estar, sala 
TV, cozinha, 02 banheiros 
social, lazer c / churrasqueira 
e banheiro R$ 150.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY,
sobrado, 04 dorms (1 suíte c / 
closet), sala estar, sala jantar, 
escritório, adega, lazer c/ 
piscina, churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2 de 
construção, terreno de 
1.080,00m2 R$ 860.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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 IPÊ , sobrado, 04 dorms( 
02 suítes), Sala Estar, Sala 
Jantar, Cozinha Planejada, 
Lazer c / churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03
dorms(1 suíte c /  banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, piso 
laminado, espaço para área 
de lazer R$ 400.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

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

MARIA LUIZA I casa to
talmente 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.

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

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

TERRAS LENÇÓIS PTA.
c / cana, 20,80 alqueires 
c/85% de aproveita
mento da área, rio no 
fundo da propriedade R$
45.000. 00 o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156911
3264- 5624/9695-8789.

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

I S a n t a n g c l o  (1 4 ) 3 2 6 3 - 7 0 9 4r m ó v e is ” ™""™
v e n d a -A S S E S S O R IA -a v a l i a ç ã o

w w w .s a n ta n g e liD im O VeiS .corn.br
Jardim Villaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jardim América
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

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

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional Luiz Zillo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

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

R$ 280.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, WC, área de serviço, garagem, 

edícula d  churrasqueira, WC.
R$ 280.000,00

Núcleo Habitacional Luiz Zillo
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e garagem. Fundos cl 01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cozinha, lavabo, WC, área 

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

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

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

Jardim ItaDuã
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jardim Villaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, salas (Estar - TV - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm Graiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, WC, 

iavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

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

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9 de Julho, 9 4 4  -  C entro  - Lençóis Paulista - SP 
Fones; 3 2 6 3 -7 0 9 4  / 9 7 9 5 -0 7 2 2

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

SÍTIO EM MACATU-
BA, 03 alqueires c / 02 
de cana, 1.000pés de 
eucalipito, casa grande, 
rio na divisa, 100mts do 
asfalto R$ 350.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 56911 
3264-5624/9695-8789.

ALUGA-SE CHÁCARA
para fim de semana, 
feriados e etc. Barraca 
+ casa+piscina+área de 
lazer. Tratar: (14) 9181
0164.

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 
CJ23626 -  14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00224

N ós dam os  
o carin ho  que  
su a  b ic ic le ta  

m erece.

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

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

VENDE-SE CHÁCA
RA no Corvo Branco,
5mil metros, com casa, 
piscina, pomar. Valor: R$
260.000,00. Aceita troca 
por casa. Tratar: (14) 8174- 
0930/9862-6493. .

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

CHÁCARA NO SÃO Ju
das (venda) - área verde, 
jardim de inverno com la
goa e peixes ornamentais, 
rancho para lazer fora do 
ambiente da casa, casa 
do caseiro com 2 quartos, 
sala, copa, banheiro, 
salão de festas grande, 
casa com 3 quartos com 
suítes, parte superior com 
varanda, mezanino, rica 
em acabamento, closet, 
lareira, amplo espaço. 
Piscina com bar molhado, 
alto padrão. Ótima 
oportunidade! (aceita 
financiamento) trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

M INI FAZENDA COM
20.600m2, km 301 da Ma
rechal Rondon com casa 
sede, piscina, casa p/ 
caseiro, pomar, estábulo, 
pasto com divisões, etc, 
ótimo preço. Tratar (14) 
9752-3588.

SÍTIO COM 2,7 alqu., 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pasto, 
casa e amplo salão festas. 
A 12 km da cidade. Exc. 
Propriedade! Vitagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 0005

SÍTIO, 4 ALQUEIRES no
Bairro Pirapitinga a 6km 
da cidade, R$ 380 mil, 
obs: Casa sede, casa para 
caseiro, piscina represa,
2 rios e 130 pés de lichia. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

PROCURO SITIO QUE
tenha casa, 3 alqueires ou 
mais, próximo a Lençóis, 
pago a vista. Tratar (14) 
9827-0130 com Luiz.

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.

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

CHÁCARA DAS 
FLORES: Bairro do 
Sossego, com 5.990,00 
m2 de área, com 2 casas, 
piscina, pomar - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeli
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp


Classificados

COMPRO TERRENO no
Maria Luiza IV para 
assumir parcelas, que 
aceite carro no negócio. 
Tratar (14) 9710-6601 e 
(14) 9179-4462. Repetir 
3X 16/02-23/02 e 02/03.

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

PROCURO PESSOA
sem vícios para dividir 
o aluguel, quartos 
individuais, casa no 
centro com garagem. 
Tratar (14) 9721-6290 
com Luíz.

MARIA LUIZA I, casa 
com 120 m̂ , sendo 2 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
lazer c/ churrasqueira 
e 1 quarto c/ banheiro, 
R$ 800,00. Tratar (14) 
8154-1999.

3 2 6 9 - 3 3 1 1

T erren o  JD  E u rop a  c /
224,04m2 R$ 68.000,00

C asa em  M acatu b a  (es
quina) JD  Planalto, 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório, 
edícula c /  dormitório, 
cozinha, sala, banheiro, 
garagem coberta.

C asa  JD  V illa g e , 03 dor- 
m s ( l  suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c /  churrasqueira 
R$ 350.000,00

A p a rta m e n to  E d ifíc io
San Remo, 03 dorm s ( l  
suíte c/arm ários), dorm  
empregada, sala 02 am 
bientes RS 350.000,00

C asa  N ova JD  M o n te  
A zu l, c /0 3  d o rm s(l suí
te c /c loset e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/arm ários, lavanderia 
R$ 220.000,00 C h ácara  São  Ju d a s  

T adeu de esquina 
c/5.000m 2, casa laje c /  
04 dorm is(lsu íte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda m u
rada RS 380.000,00

T erren o  JD  S a n ta  Te- 
rez in h a  c/223,81m 2 R$ 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

T erren o  JD  G ra iá u
R$ 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. A p a rta m e n to  E d ifí

c io  Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02° andar RS 
140.000,00(alugado até 
Abril) R$ 140.000,00

S ítio  em  M aca tu b a  c /03  
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/petxe, cachoeira, pasto 
R Í 450.000,00

T erren o  JD  Itam ara ty
parte alta c/508,00m 2 
R$ 160.000,00

C h ácara  São  Ju d a s  c /
2.500m2 de esquina 
RS 130.000,00

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 i g i m o v e i s n e t . c o m . b r

ALUGA-SE KIT-NET na
Vila São João. Tratar 
(14) 3263-6394.

ALUGO CASA 6 cômodos 
com garagem coberta. 
Tratar (14) 3263-4698.

ALUGO PASTO COM 5
divisões, 25minutos da 
cidade, com casa para 
caseiro, estábulo com 
triturados etc. Tratar 
(14) 9752-3588.

ALUGA CASA EM AVARÉ
no condomínio Costa 
Azul p/ carnaval e finais 
de semana. Tratar (14) 
3263-1562.

ALUGO SALÃO COMER
CIAL com 70m^, R: Ama
pá, 17 -  Jd. Cruzeiro. 
Tratar (14) 3263-3670/ 
9760-6019.

ALUGO CASA NA Rondon 
particular (fundos), exijo 
fiador. Tratar (14) 3263
6641 e (14) 9698-7007.

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

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m̂ , na Av. 
Jacomo Augusto Pac- 
cola, futuro anel viário 
da cidade, ótimo para 
deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683
6437 com Andrade.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. 
Tratar (14) 3263-4467 e 
9702-5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, 
ou troco por carro.
Tratar (14) 3263-1072/ 
8147-8049.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai) barracão c/ 
150m2, portão grande, 
pé direito alto, terreno 
plano, cobertura de 
estrutura metálica, 
localização estratégica. 
Tratar (14) 8154-1999.

CARNAVAL, chácara pró
ximo a cidade. Tratar 
(14) 9772-7315.

GUARUJÁ, kitnete ou 
apartamento, praia 
Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA
Barbara, alugo casa 
com piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatiza- 
do, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para 
até 750 pessoas, for
mato Buffet. Consulte 
nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. 
Tratar (14) 3264-1224/ 
9776-5561/ 9717-7988.

SÍTIO COM CASA grande 
e pomar, próximo a 
Usina Barra Grande, 
acesso c/ asfalto, R$ 
600,00. Tratar (14) 
9178-9851.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' 
a 50 metros da praia. 
Tratar (14) 3264 4345 /  
3263 1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dormitórios, próximo 
a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e 
(14) 9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca 
para festas em geral, 
com piscina grande, 
casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quios
que, R: Olga Biral, 311. 
Tratar (14) 9757-4898 e 
3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e 
finais de 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 ENGE
NHO com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, formatu
ras, confraternizações 
em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA EM ALFREDO
Guedes, 3 quartos, 
piscina, para finais 
semana, aniversários, 
festas em geral. Tratar 
(14) 3264-5381 ou 
9704-3307.

VENDE-SE TERRENO
no Jd. Maria Luiza 
IV, terreno com 250 
m ,̂ entrada de R$20 
mil + financiamento. 
Incluso transferência. 
Tratar (14) 9617
1135.

TERRENO (ÁREA) de
628m^ no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 
mts da XV Novem
bro. Oportunidade 
Investimento, aceita 
proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14
9724-8803 /  3263
3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00176

TERRENO DE ESQUINA
c/ área de 232m^, 
ótima localização do 
Jd. Santana. Obs.: 
plano, todo murado 
e com construção 
iniciada. -  Vitagliano 
CJ23626 -  14 3263
3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br /  
ref. 00245

ÓTIMO TERRENO c/ área 
de 257m^ (11 mts de 
frente), exc. localiz. 
no Jd. Village. Obs.: 
plano e todo murado. 
Creci J23626 -  Vita- 
gliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vita- 
gliano.com.br /  ref. 
00278

TERRENO (ÁREA) de
628m^ no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 
mts da XV Novem
bro. Oportunidade 
Investimento, aceita 
proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14
9724-8803 /  3263
3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00176

TERRENO DE ESQUINA
c/ área de 232m^, 
ótima localização do 
Jd. Santana. Obs.: 
plano, todo murado 
e com construção 
iniciada. -  Vitagliano 
CJ23626 -  14 3263
3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br /  
ref. 00245

ÓTIMO TERRENO C/  área 
de 257m^ (11 mts de 
frente), exc. localiz. 
no Jd. Village. Obs.: 
plano e todo murado. 
Creci J23626 -  Vita- 
gliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vita- 
gliano.com.br /  ref. 
00278

JD. GRAJAÚ, ótima 
localização, bom 
preço, quitado.
Tratar (14)9112-8113/ 
9660-7812, Roberto 
Castiglioni (CRECI 
43206).

JARDIM EUROPA, vendo 
terreno. Tratar fone 
9741-9116

JD. GRAJAÚ, terreno 
com alicerce pronto 
de 49 m ,̂ aprova
do, murado e com 
portão, R$ 38 mil + 
113 parcelas de R$ 
307,00, aceito carro, 
moto, casa. Tratar 
(14) 9797-5221.

JARDIM CAJU I,
medindo 200,00 M2, 
todo murado na parte 
alta do bairro por 
bom preço. Obs. Não 
aceito financiamen
to. Tel - 9772-7716 
com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, da
seguinte maneira: 
Entrada mais 59 par
celas de R$ 400,00. 
Tel - 9772-7716 com 
Claudio

GRAN VILLE, terreno 
com 1050 m  ̂ na 
parte alta. Tratar (14) 
9793-2119.

JD MARIA LUIZA IV, ter
reno com 275 m ,̂ R$ 
22 mil + 96 parcelas 
de R$ 530,00. Tratar 
(14) 3264-6293/ 
9726-9966.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m ,̂ 
entrada de R$20 mil 
+ financiamento. Tra
tar (14) 9617-1 135.

MACATUBA, terreno 
no Jd. Planalto, com 
200 m̂ . Local com 
asfalto, água, luz, 
esgoto, etc. Plano 
e quitado, aceito 
financiamento da 
Caixa Federal. Tratar 
(14) 3261-3402.

JD. MARIA LUIZA IV, ter
reno 10x24, entrada 
de 25 mil + parcelas. 
Tratar (14) 9769-9926 
com Benjamim.

JD. VILLAGE, na Rua
Américo Brandi, 
terreno com 253m. 
Tratar (14) 9795
2625.

JD. EUROPA, esquina, 
lado de cima da rua 
com 291 m ,̂ vendo 
ou troco. Tratar (14) 
9754-2946 e (14) 
3264-5781- Manan
cial Veículos.

MARIA LUIZA IV, terreno 
vendo ou troco, R$
15 mil. Tratar (14)
3263- 651 1/ 9758
6960 com Marcos.

ANTONIETA, terreno 
com aproximada
mente 400m^, na Av. 
João Paccola, R$
90 mil, aceito troca 
por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

MARIA LUIZA IV, terreno 
com área total de 
206 m ,̂ sinal de R$
21 mil + 119 parcelas 
de R$ 430,00.
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14)
3264- 6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MONTE AZUL,
terreno com 244 m ,̂ 
esquina, próximo a 
escola. R$ 71 mil 
aceito financiamen
to. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MARIA LUISA III,
terreno com 200 m ,̂ 
ótima localização.
R$ 62 mil n/aceito 
financiamento. . 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 899 m ,̂ 
exelente oportunida
de p/ o investidor. . 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 628 m ,̂ 
ótima localização, 
aceitamos propostas.
. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m ,̂ 
próximo ao centro.
R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI, terreno 
com área total de 
311 m ,̂ esquina.
R$ 135 mil aceito 
financiamento. . 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

http://www.sigimoveisnet.com.br


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'Instalação e manutenção de hidrantes: 
v 'Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
•✓ Instalação e manutenção de luzes de emergência;
^Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo) 

Instalação e manutenção de redes de ar comprimido
Manutenção Preventiva e Corretiva do s 
ao Incêndio e Centrais de G .LP .

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

RONDON, TERRENO
com área total de 
401,81 m^, todo mura
do, pronto p/construir. 
R$ 100 mil aceito 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JARDIM ITAMARA-
TY, com 400 m2 ótima 
localização. R$ 110 
mil. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM ITAMARA-
TY, terreno com 400 
m2 ótima localização. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM EUROPA,
terreno com área total 
de 291,79m2, esquina, 
ótima localização, R$
80 mil, aceita carro 
como parte do negócio, 
n/aceita financiamen
to. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CAMPINHO, duas 
áreas de 10 mil m^ 
cada, incluindo área 
verde, uma contém po
mar, 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) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JD ANTÁRTICA,
terreno c / 331 m ,̂ 
frente c/14,50m2, fundo 
22,85m2. R$ 115 mil, 
não aceito financia
mento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352,(WWW. 
PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD. JOAO PACCOLA,
Terreno c / 221,50 
m2 - R$ 55.000,00 - 
Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c / 200,00 m^
- R$ 22.000,00 + Pres
tações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

TERRENO NO 
JARDIM Europa- com 
200 m2 (20x10), plano
- R$ 73.000,00 (aceita 
financiamento) trat. na 
Imobiliária 21 -  Rua 
13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobi- 
liaria21Lp.com.br

TERRENO NO JD. 
UBIRAMA- com
275,00 m2 murado 
nos 3 lados em bom 
local; R$ 120.000,00 
(não aceita financia
mento) Cód.0065 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobi- 
liaria21Lp.com.br

PARQUE RESIDEN
CIAL RONDON, lote 
com 401,81 m2. (11,50 
X34,94), R$ 100 mil, 
obs. Aceita financia
mento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA CACHOEIRI- 
NHA, lote com 376,68 
m2, R$ 90 mil, obs. Lote 
de esquina. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

JD VILLAGE, terreno 
medindo 258,75 M2, 
sendo 11,25 metros de 
frente por 23 metros 
da frente aos fundos 
na rua Dr. Roberto da 
Costa Orlandini. Obs. 
lado de cima da rua, 
ou seja, não precisa 
aterrar. Tratar (14) 9772
7716 com Claudio.

TERRENO JARDIM
GRAJAÚ, medindo 
265 m^, a 80 metros 
da Avenida principal. 
Excelente localização. 
Bom Preço. Quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha

JARDIM GRAJAÚ, na
parte baixa, medindo 
337,00 M2 por apenas 
R$ 50.000,00 (quitado). 
Obs. Não aceito 
financiamento. Tratar 
(14) 9772-7716 com 
Cláudio.

JD. GRAJAÚ, medin
do 430 m^, esquina na 
parte baixa, quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER MORETTO, 3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA

(14) 3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340  JO. CAJU

(14) 3264-4625

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U C A O ,

JD. GRAJAÚ, terreno 
com 275 m .̂ Tratar 
(14) 9772-7716 com 
Cláudio.

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

TERRENO JARDIM
Grajaú medindo, 275 
m^, parte baixa. Quitado 
e excelente preço.
Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

TERRENO JD ITA- 
MARATY c / 515,00m2 
R$ 130.000,00 SIGMÓ- 
VEIS (CRECm5691) 
9695-8789/8118-1234.

CENTRO TERRENO
C/ 660,00m2 murado 
Valor: 528mil. Tratar 
(14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

CENTRO: Terreno c/ 
528,00m2 Valor R$ 
265mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de 
terreno todo murado 
com 401,81 m2 - R$- 
100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 
com uma construção 
de 78,00 m2 (na laje) + 
1.000 tijolos e revesti- 
mentos+ prestações - 
R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396,50 m2, 
excelente localização, 
R$-130.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA
beira do rio, a 4 km de 
Lençóis, documentado, 
área de 10.500 m,
(troco por edícula no 
mesmo valor). Tratar 
(14) 3263-4349 (horário 
comercial).

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especíalídadel

W W W .PEDRAO IM O VEIS .CO M
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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OK M O DAS

Variedade e as 
melhores marcas 
estão na Ok 

Modas, na rua 13 de 
maio, 712 -  Centro. A 
loja tem moda para 
homens e mulheres dos 
estilos causal, fashion 
e alfaiataria. Trabalha 
com marcas Forum, 
Sommer, Dudalina,
TNG, Realist, além dos 
biquínis Lua Morena. 
Aproveite os preços 
especiais da semana 
jeans, com descontos 
no cheque em 4 vezes 
e no cartão em 6 vezes. 
A Ok Modas atende no 
telefone (14) 3263 0960.

FOTO: JERUSA MORELLI/O  ECO

DDS DEDETIZADORA

Com experiência 
de mais de 13 
anos, a DDS 

Dedetizadora Silva 
presta serviços 
de controle de 
pragas urbanas 
com profissionais 
qualificados, serviços de 
qualidade e ótimo preço, 
em Lençóis Paulista e 
região. A DDS oferece 
parceria com a Líder 
Imobiliária, que garante 
o imóvel totalmente 
dedetizado. DDS, rua 
Doutor Gabriel Oliveira 
Rocha, 47 -  Mamedina. 
Telefones (14) 3264 6652 
ou 9855 1900.

^ X  A Speed Form 
^ y  trabalha com 

suplementos 
alimentares que 
ajudam no ganho 
de massa, perda de 
gordura e definição 
muscular para quem 
busca saúde e boa 
forma física. A Speed 
Form atende no 
Paulista Shopping, 
loja V 18. Telefone 
(14) 3263 4372.

^ X  A padaria 
^ y  Delizziê oferece  

aos clientes 
uma linha completa 
de produtos, 
desde pão, doces, 
salgados, pizzas e 
frango assado, aos 
domingos. Além dos 
produtos a pronta 
entrega, a Delizziê 
aceita encomendas 
para festas. A 
padaria Delizziê fica 
na rua Rio Grande do 
Sul, 256 -  Cruzeiro. 
Telefone 4105 0207.

SPEED FORM

FOTO: O ECO FOTO: O ECO
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ViverBEM VITRINE DA MODA
Luis XV: moda 
para reis... e também 
para súditos O
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Editorial

Moda para reis e 
também para súditos
Passaram-se as festas, as férias e o Carnaval, agora como costuma dizer o brasileiro, realmente 

começou 2013. Neste mês a equipe do Jornal O ECO preparou um Viver Bem com todas as 
novidades do começo de ano que realmente interessam e fazem a diferença no dia a dia de 

todos nós. Os assuntos vão da beleza, saúde, comportamento, até opções de entretenimento, afinal 
é começo de ano, mas todo mundo merece alguns momentos de lazer e descanso. Nessa linha, 
trazemos os filmes indicados para o Oscar como uma ótima sugestão para essas horas.

A editoria de moda deste mês mostra as novidades da grife Luis XV, lançada em 2008, e que vem 
ganhando cada vez mais espaço nas vitrines. Nesse caso, vale um agradecimento especial ao em
presário Matheus Trecenti Capoani, o Pirikito, que cedeu fotos do catálogo de sua loja, a Container.

Nas dicas de beleza deste mês tratamos da famosa drenagem linfática, tão deseja por muitas 
mulheres. A esteticista Lidiane Brigido sobre benefícios que vão além da estética. Ainda na editoria 
de beleza Evandro Alves, amigo antigo do Viver Bem fala sobre a moda da romã. A fruta é tendência 
nos cosméticos e oferece resultados para os fios e para a pele. Mas beleza não é tudo se não houver 
pensamento positivo e nesse assunto a terceira idade tem mais benefícios, um estudo americano 

garante que otimismo preveni doenças, especialmente nessa fase da vida.
Ainda falando sobre beleza, otimismo e saúde, afinal tudo precisa 

estar em sintonia para se viver bem, as terapias complementares ga
nham mais espaço no tratamento de doenças e a ciência já comprova 
seus benefícios.

, A matéria especial desta edição e que estampa nossa capa fala
sobre um exemplo de vida para todos nós: o capitão Hélio Pal- 

M  mezan. Em plena década de 70, quando ninguém falava em
meio ambiente, o jovem já defendia o Rio Tietê, o mais 

paulista dos rios.
Como exercício e dieta são assuntos para serem  

comentados em qualquer época do ano, temos nes
te mês algumas novidades. Em Lençóis Paulista 

as mulheres estão apostando no treino de boxe 
chinês para manter condicionamento físico e, de 
quebra, perder alguns quilinhos. Já  a dieta, se
gundo a nutricionista Larissa Antunes Damace- 
no virou assunto para magrinhos também. Bus

car alguns números na balança é a meta de muita 
gente para esse ano.

Outro tema do Viver Bem de fevereiro é a ideia da 
adoção de animais. Porque não aproveitar que passou 
a época de férias e pensar em ter uma nova companhia 
em casa? O Canil Municipal de Lençóis oferece cães e 

gatos que precisam de um novo lar e um amigo para a 
vida inteira. Aproveite estas e outras idéias e dicas do Vi

ver Bem deste mês e até março.



Mães & Filhos
Saiba como prevenir 
prisão de ventre nos bebês
Comidas naturais 
e ingestão de 
líquidos amenizam 
problemas

D a R e d a ç ã o
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NATURAL -
Alimentos naturais, 

como frutas ajudam a 
amenizar desconfortos 

da prisão de ventre 
nos pequenos

Qualquer alteração  
na saúde é mais sen
tida e dolorosa para 

a criança, uma vez que a 
experiência de lidar com  
determ inado tipo de dor, 
até então desconhecida, 
pode ser traum atizante 
para os pequenos. Além  
disso, o próprio senti
mento de autopreserva- 
ção das crianças não está 
com pletam ente am adure
cido na crian ça, afinal ela 
não sabe expressar o sen
timento de desconforto  
provocado pelas cólicas.

Por isso é de funda
mental im portância que 
os pais estejam  sempre 
atentos para qualquer in
dicativo na alteração da 
saúde dos filhos. Muitos 
como uma gripe ou febre 
são facilm ente percebi
dos, uma vez que os si
nais são bastante claros 
e conhecidos e a própria 
criança dem onstra des
conforto na forma de cho
ro ou apatia.

Com  a prisão de ven
tre infantil, no entanto é 
diferente, pois dificilm en
te a própria criança nota 
ou manifesta a presença  
de algo errado, tal percep
ção fica à cargo dos pais 
que devem estar atentos. 
O tratamento da prisão

de ventre infantil tam 
bém  deve ser diferente da 
dos adultos. Um a vez que 
os medicamentos geral-

mente dem onstram  uma 
m aior coleção de efeitos 
adversos em pacientes 
muito jovens, sendo pre-

ferível com bater o quadro 
com  artifícios naturais 
antes de partir para uma 
abordagem farm acêutica.

In

MUDANÇAS SIMPLES PODEM AMENIZAR EFEITOS DA PRISÃO DE VENTRE EM CRIANÇAS
V  Reveja a dieta. Certifique-se de que as comidas industrializadas, como sanduíches de 
fast foods, salgadinhos não componha a parte principal da alimentação. Esses alimentos são, 
normalmente, muito pobres em fibra alimentar que é essencial para a movimentação correta e 
bom funcionamento dos intestinos.
V  Acrescente alimentos ricos em fibras na dieta da criança. Dentre as opções que agradam 
os pequenos estão as frutas como maçã, laranja, sempre com bagaço, ameixa, manga, 
barrinhas de cereal, aveia. Ensine a criança a comer bem.
V  Incentive um maior consumo de frutas em detrimento dos doces. Maçã, pêra, mamão e uva 
são altamente indicadas. Em contrapartida evite frutas como banana e legumes como abóbora.

Ofereça para a criança bastante suco de frutas que além de hidratar possuem efeitos 
laxantes naturais como a maçã e a ameixa, além de água.
V  Lembre a criança de ir ao banheiro no mínimo a cada duas horas, isso porque as crianças, 
normalmente, se distraem facilmente com brincadeiras e se esquecem de ir ao banheiro.

Estimule a prática de exercícios.
Consulte sempre um pediatra para acompanhar a saúde dos pequenos.



Beleza
Drenagem é preferência 
entre as mulheres
Tratamento é um dos mais procurados; ajuda no combete da celulite e gordura localizada

P risc ila  P e g a tin

A  drenagem linfática, 
famosa na área es
tética por estimular 

o sistema linfático e elimi
nar o líquido excedente do 
corpo, diminuindo assim o 
inchaço, também pode ser 
utilizada como um excelen
te tratamento terapêutico. 
"A drenagem corporal tem 
vários benefícios, ela aju
da no combate a celulite e 
a gordura localizada, mas 
também é boa para quem 
tem problema de circula
ção, quer relaxar a mus
culatura e é indicado no 
período pré-menstrual para 
diminuir a cólica”, explica 
a esteticista Lidiane G. G. 
Brigido. A massagem é re
comendada também por 
médicos para pré e pós
-operatório de cirurgias 
como lipoaspiração e im
plante de silicone.

O benefício mais co
nhecido, porém, é a redu
ção de medida que aliado a 
atividade física e alimenta
ção ajuda a manter o corpo 
bonito e em forma. "Ela 
vai devolver o líquido em 
excesso para o sangue que 
vai reaproveitar, estimulan
do o sistema circulatório e 
depois eliminar o que não 
for necessário”, explica.

Segundo Lidiane ao 
contrário do que muitas 
pessoas pensam a drena
gem é uma massagem sua
ve, sem pressão. "O sistema 
linfático é superficial, prati

m iO : MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

QUALIDADE DE VID A  -  Drenagem ajuda na estética e pode ser 
usada como terapia para relaxar os músculos e melhorar a circulação

camente na pele, então não 
precisa colocar pressão, 
quando coloca pressão não 
estimula o sistema, pelo 
contrário, obstrui”, alerta. 
"O importante é ter um rit
mo para fazer a massagem”.

O tratamento pode ser 
feito em adolescente e adul
to, mas antes é necessária 
uma avaliação. "Para saber 
se o resultado que a pessoa 
espera vai ser alcançado 
com a drenagem”, explica.

O indicado é fazer a dre
nagem três vezes por sema
na no primeiro pacote e de
pois manter por pelo menos 
uma vez por semana. Cada 
sessão leva uma hora. "Ela 
pode ser feita para o resto

da vida tanto em homens 
quanto mulheres, apesar de 
elas procurarem mais”.

Mesmo sendo a mas
sagem mais procurada em 
clínicas estéticas é preciso 
se atentar as contraindica- 
ções da drenagem. "Algu
mas das contraindicações 
são: não fazer a massagem 
quando estiver em estado 
febril, para não generalizar 
a infecção. Quem tem ou já 
teve câncer também deve 
evitar, assim como pessoas 
com insuficiência cardía
ca, pressão descontrolada, 
alteração na glândula da 
tireóide, disfunção renal e 
diabetes não controlado”.

Já as grávidas podem

ter benefícios, diminuindo 
o líquido do corpo, mas a 
drenagem precisa ser au
torizada pelo médico. "Vai 
ajudar a relaxar a gestante 
também, mas sempre com 
prescrição do profissional 
que a acompanha”.

Outro benefício da dre
nagem é a massagem facial, 
indicada no tratamento de 
acne, linhas de expressão, 
rugas e olheiras. "Melhora a 
oxigenação das células e tro
ca de nutriente”, explica Li
diane. "Também é indicado 
começar com três vezes na 
semana e depois continuar 
com a manutenção. A drena
gem só traz benefícios, mas é 
preciso orientação”, finaliza.



Beleza
Romã é moda na área dos cosméticos
Fruto dá brilho 
aos fios e
durabilidade da cor 
aos cabelos tingidos

P risc ila  P e g a tin

O mercado de cosméti
cos está sempre pre
ocupado em inovar 

e trazer cada vez mais pro
dutos que atendam diversas 
necessidades das mulheres. 
A moda dessa vez é o fru
to da romã. "Há mais de 
seis anos vem sendo feito 
pesquisas e já existe no 
mercado xampu, sabonete, 
creme, peeling e máscara. 
É uma tendência que ganha 
espaço", diz o cabeleireiro 
e professor da EFAC Evan- 
dro Alves.

O fruto apesar de ser 
mais lembrado no réveillon, 
onde diz à crença que co
mer algumas sementes é 
sinônimo de prosperidade 
e fartura, nos cosméticos o 
romã oferece inúmeros be
nefícios tanto para cabelos 
normais quanto tingidos.

Evandro explica que o 
romã é rico em clorofila e 
vitaminas A, B e C. Além do 
cabelo, o fruto também tem

FOTO: DIVULGAÇÃO

vantagens para a pele, pois 
possui excelente proprieda
de antioxidante que favorece 
a renovação da pele. O óleo 
de romã, por exemplo, con
tém propriedades nutritivas 
e hidratantes que ajudam a

melhorar a elasticidade e a 
maciez da pele.

Nos cabelos, os ativos an- 
tioxidantes ajudam a dar bri
lho aos fios. Para quem tem 
cabelos tingidos as proprie
dades atuam na manutenção

da cor por mais tempo.
Como a linha de pro

dutos do fruto é completa, 
Evandro orienta que o in
dicado é utilizar todos os 
cosméticos com a mesma 
origem. "Usar o xampu,

NATURAL -  Fruto da 
romã é aliado para a 
beleza dos cabelos e da 
pele; produtos já estão 
disponíveis no mercado

I OESPECIALISTA

i

condicionador e a másca
ra da mesma marca, por 
exemplo, é importante por
que esses produtos já foram 
pesquisados para comple
tar um ao outro".

Além dos benefícios es-

"Usar o xampu, 
condicionador 
e a máscara da 
mesma marca, 
por exemplo, 
é importante 
porque esses 
produtos já foram 
pesquisados 
para completar 
um ao outro". 
Evandro Alves

téticos a fragrância da fruta é 
suave e envolvente, fator im
portante no mercado de cos
mético. Conta-se que a árvore 
da romã foi consagrada à deu
sa Afrodite, pois se acreditava 
em seus poderes afrodisíacos.



Entrevista
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Capitão Hélio Palmezan tem uma longa história de amor com o Rio 
Tietê; ONG Mãe Natureza é um das mais importante do Brasil

S a n d ro  A lp o n te

Em 1981, quando ainda 
tinha 26 anos de idade, 
ele presenciou uma das

maiores mortandades de pei
xe da história do Rio Tietê e 
não ficou apenas observando 
e lamentando o que acabava 
de acontecer. A partir daque

le dia nascia o Movimento de 
Defesa do Tietê, que culmi
nou com a coleta de mais de 
um milhão de assinaturas que 
foram parar nas mãos do go

COM ANDANTE- Capitão 
Hélio Palmezan já 
transportou mais de 11 
milhões de passageiros em 
passeios pelo Rio Tietê

vernador de São Paulo pedin
do providências em relação 
a qualidade da água do rio. 
O hoje capitão da marinha 
mercante, Hélio Palmezan, foi 
quem deu início a tudo isso.

O movimento se tornou, 
em 1999, a ONG Mãe Na
tureza, uma das mais im
portantes organizações não 
governamentais do Brasil. 
O empenho de Palmezan, 
57 anos, foi fundamental 
para que a entidade chegas
se a esse nível.

"A ONG me toma muito 
tempo e sinceramente já es
tou um pouco cansado. So
mos procurados diariamente 
por centenas de pessoas e 
instituições de ensino. Não 
existem mais fronteiras", co
menta ele. "Fazemos parte de

uma rede internacional de or
ganizações não governamen
tais. Temos quatro cadeiras 
no Comitê de Bacias Hidro
gráficas, ou seja, ajudamos a 
fundar os comitês de bacias".

Capitão Hélio diz que 
muitas coisas aconteceram 
desde que começou a defe
sa ambiental em 1981, mas 
que ainda vai demorar muito 
tempo para que as pessoas 
se conscientizem para valer. 
"Quando comecei a defender 
essa questão ambiental, em 
1981, sozinho, essas coisas 
de meio ambiente eram des
conhecidas, ninguém falava, 
não tinha no dicionário. Hoje 
virou modismo. Mas, infeliz
mente, fala-se muito e faz-se 
pouco", lamenta. "É triste ver 
o que a moçada faz depois de 
uma balada, deixando muita 
sujeira pelas ruas, pessoas 
jogando lixo para fora do 
carro, dona de casa lavando 
a calçada e conversando com 
a vizinha, indústrias jogando 
efluentes in natura no rio,

descaso com o meio ambien
te, com as matas, animais. É 
preciso se conscientizar que 
o meio ambiente é o local 
onde vivemos, a nossa casa é 
o planeta Terra e que dá água 
é que brota toda a espécie de 
vida e que mantêm a vida".

OUTRAS ATIVIDADES
Além de presidir a ONG, 

capitão Hélio é sócio-proprie- 
tário da Navegação Médio 
Tietê, que faz passeios de na
vios pelo Rio Tietê, e já trans
portou mais de 11 milhões 
de passageiros. O número de 
viagens, ele já perdeu as con
tas. "Contei até 15 mil", diz 
ele. "Estou nos barcos desde 
os dez anos de idade".

Outra paixão é a me
cânica. "Esqueço de tudo 
quando estou mexendo nos 
barcos", afirma. Ele ainda 
encontra tempo para fazer 
gravações institucionais, 
aproveitando o vozeirão, e 
apresentar um programa de 
rádio aos domingos à noite.

C
Grande variedade 
de Ovos Maciços 

e Recheados
Já estamos aceitando 

encomendas!

Q obeche

Rua Dr. AntonioTedesco, 696 Centro 
Lençóis Paulista/SP



Melhor Idade
A força do pensamento positivo
Idosos otimistas apresentam menor desgaste físico e mental, aponta estudo

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Manter-se intelec
tual e fisicam en
te ativo são duas 

peças chave para quem  
deseja garantir saúde ple
na com o passar dos anos. 
Entretanto, um estudo 
am ericano mostrou que 
até mesmo o otimismo 
com o futuro pode aju
dar a alcançar esse mes
mo objetivo. A pesquisa 
acompanhou 598 pessoas 
com mais de 70 anos por 
um período de 11 anos. 
No início do estudo, ne
nhum dos participantes 
apresentava qualquer li
m itação que os impedisse 
de realizar alguma tarefa 
do cotidiano. Até o final 
da análise, entretanto, to
dos apresentaram  alguma 
dificuldade em relação  
a tarefas, como tomar 
banho e se vestir. Junta
mente com a degeneração 
física, os pesquisadores 
acom panharam  a forma 
como os voluntários enca
ravam a velhice.

Os resultados mos-

OTIMISMO -  Pensar de forma positiva melhora a saúde na terceira idade, mostra estudo

traram que idosos com 
pensamentos positivos em 
relação ao futuro apresen
tavam uma probabilidade 
44% maior de se recuperar 
completamente de alguma 
incapacidade do que as de

mais pessoas. Assim, esses 
participantes recuperaram 
algumas habilidades sem 
qualquer ajuda. Além disso, 
a gravidade das enfermida
des costumava ser menor e 
o declínio físico mais lento.

A pesquisa mostra que 
ter uma visão positiva da 
velhice ajuda idosos a te
rem uma vida mais inde
pendente e saudável, o que, 
consequentemente, aumen
ta a longevidade.

Dicas para envelhecer 
com saúde

Ser independente não significa viver isolada
mente. Na verdade, o convívio social é essencial 
para elevar a autoestima e, assim, preservar a saú
de, especialmente de idosos. Confira algumas dicas 
para quem deseja socializar na terceira idade e aju
dar a manter o pensamento positivo:

BAILES
Força, ritmo e agilidade, equilíbrio e flexibilida

de fazem da dança uma ótima atividade para quem 
precisa mexer o corpo. Mas não é só isso. Para dan
çar bem, é preciso memorizar passos e ter consci
ência corporal para respeitar o espaço do parceiro.

/  MÚSICA
Nunca é tarde para aprender a tocar algum ins

trumento. Estudar música estimula funções neuro
lógicas relacionadas à coordenação e outras ações.

VIAJAR
Apesar da bagagem que os anos trouxeram, há 

muito ainda para se conhecer e uma maneira efi
caz e divertida de fazer isso é viajando. Se não for 
possível conhecer lugares distantes, comece pelas 
cidades próximas de onde mora.

PASSEAR
Peças de teatro, apresentações de dança, shows 

e cinema são apenas algumas das opções culturais 
disponíveis. Fugir da rotina e ampliar o repertório 
cultural também é fundamental na melhor idade.
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A  marca Luis XV foi 
fundada no final de 
2008 e tem no catálo

go moda masculina e femini
na com grande variedade de 
camisetas, camisas, shorts, 
blusas, vestidos, saias en
tre outros. A marca ganhou 
grande repercussão graças 
a associação com a família 
do jogador Paulo Henrique 
Ganso, cuja irmã é uma das 
sócias da empresa. A mar
ca leva o nome do monarca 
francês que entre outras coi
sa ficou conhecido devido a 
seu apreço pela arte e deco
ração, criando, inclusive, o 
chamado "estilo Luis XV".

ONDE ENCONTRAR
A grife Luis XV é 
exclusividade da Container
Rua Sete de Setembro 865, centro Lençóis Paulista. 
Telefone (14) 3263-3013
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TRATAMENTO DA AGUA 
COM OZÔNIO

PISCINAS DE FIBRA •  REVESTIMENTO EM VINII^ARA 
PISCINAS RESIDENCIAIS, CLUBES E ACADEMIAS 

AQUECIMENTO DE PISCINAS, PEQUENO, MÉDIO 
E GRANDE PORTE, COM SOLAR E TROCADOR DE CAÉ)R 

FILTROS E BOMBAS •  MANUTENÇÃO EM GERAL

www.centerpiscinas.com.bf’ Pagamentos 
centerpis@ig.com.br facilitaaos

Exercícios
Golpe feminino no preconceito
Cada vez mais as mulheres praticam o boxe chinês; atividade ajuda a queimar calorias

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

NO TATAME -  Mulheres aderem ao boxe chinês para condicionamento físico; atividade não tem contato direto entre atletas

(14)3264-1866
Rua A nita  Garibaldi, 896 • Lençóis Paulista

Priscila Pegatin

O boxe chinês, uma 
das modalidades do 
Kung Fu, ganha cada 

dia mais seguidoras e mos
tra que as mulheres estão 
disponíveis para praticar 
qualquer tipo de esporte. 
"Essa luta ficou famoso 
com o filme 'Voo do dra
gão' do Bruce Lee, mas tem  
aumentado muito a quanti
dade de alunos ao longo 
dos anos", explica o treina
dor Adriano Pitoli. "O boxe 
chinês pode ser praticado 
como luta mesmo, mas 
98% dos alunos buscam  
para condicionamento físi
co, ou seja, ninguém luta, 
não tem contato físico", 
garante. Tradicionalmente 
praticada por homens, a

modalidade tem cada dia 
mais mulheres no tatame.

Os treinos geralmente 
acontecem  quatro vezes 
por semana e duram duas 
horas, que segundo Pitoli, 
são bem puxadas. "Toda 
aula tem aquecimento 
de articulações. Aquece 
tudo, depois alonga, aque
ce o corpo mais forte e 
com eça a parte técnica, 
que são os socos, chu
tes e projeções", explica. 
"Na técnica são utilizados 
equipamentos e aparatos, 
nada com contato real".

Como o treino é inten
so e exige dedicação dos 
alunos, Pitoli garante que 
por aula é fácil perder mais 
de mil calorias. "Se treinar 
por três meses, sem perder 
uma aula a pessoa já sente

muita diferença no corpo 
além de disposição".

Natália Placca Ticia- 
nelli, uma das alunas de 
Pitoli, treina há cinco me
ses e garante que já sente 
os resultados. "Ajuda no 
condicionamento, fortale
ce a musculatura, perde 
peso, mas além de tudo é 
saúde", ressalta.

Como toda arte marcial, 
o boxe chinês também exi
ge disciplina e postura dos 
alunos. "Por isso é uma 
pratica que pode ser feita 
por crianças, acima de seis 
anos, mulheres, homens e 
até pessoas mais velhas".

Para começar a praticar 
a modalidade é preciso, 
além da disposição, uma 
roupa leve, como shorts e 
camiseta cavada, para não

atrapalhar a movimenta
ção dos braços. "Como o 
treino é no tatame é todo 
mundo descalço mesmo. A 
bandagem, que é uma pro
teção para o pulso e para a 
mão também é importante, 
assim como ter a própria 
luva é mais legal", orienta 
o treinador.

Apesar de m elhorar a 
saúde, Pitoli ressalta que 
a atividade tem  contrain- 
dicação. "Quem tem  le
são cervical ou hérnia de 
disco, por exemplo, pode 
praticar também, mas só 
com  socos e chutes, por 
isso é im portante o aluno 
falar se tem  algum pro
blem a que orientamos 
para fazer as atividades 
que não vá piorar a doen
ça", finaliza.

mailto:centerpis@ig.com.br


Saúde
Em busca do eq u ilíb rio
A ciência comprova os efeitos benéficos das terapias complementares

M ayara Seaca
FOTO: DIVULGAÇÃO

Conhecidas por muito 
tempo apenas como 
terapias alternativas, o 

reiki, a acupuntura, florais 
e ate' mesmo a meditação, 
ocupam hoje o patamar de 
terapias complementares 
que auxiliam nos tratamen
tos de saúde como combate 
ao câncer, menopausa, en
xaqueca, depressão entre 
tantas outras doenças.

Atualmente são usadas 
em grandes hospitais e rece
beram tanto reconhecimen
to que são oferecidas ate 
pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) graças aos seus 
efeitos benéficos, que apre
sentam reais melhoras nos 
pacientes que as utilizam.

A prática dessas tera
pias consiste em tratar não 
somente os sintomas, mas 
o todo, procurando bus
car no paciente as causas 
que geraram a sua doença. 
Geralmente são causadas, 
segundo os terapeutas, por 
desequilíbrios energéticos.

Por se tratar de práticas 
milenares como a acupun
tura e a meditação, por 
exemplo, acreditam que 
se houver o equilíbrio do 
corpo e do espírito, muitos 
dos sintomas irão desapare
cer, trazendo uma melhora 
significativa e qualidade de 
vida dos pacientes.

Só a acupuntura tra
ta mais de 150 tipos de 
enfermidades através dos 
muitos pontos distribuídos 
pelo corpo acionados por 
agulhas muito finas. A téc
nica milenar da medicina 
chinesa ganhou seu espaço

FURINHO DO BEM - Acupuntura é uma das terapias mais procuradas para combater dores

e respeito também na me
dicina convencional.

Assim também funcio
na a meditação. A prática 
também veio do oriente, 
muito usada por indiano, 
e ficou associada por mui
to tempo como a busca 
do crescimento espiritual, 
onde os praticantes buscam 
'esvaziar a mente' para ob
ter uma melhor concentra
ção e associam a um ritmo 
respiratório para alcançar 
um nível de relaxamento. O 
modo mais simples é pro
curar um local tranquilo, 
sentar-se confortavelmente, 
procurando silenciar os 
pensamentos e não evitá-los 
como muitos pensam.

As técnicas meditativas 
são muitas, mas todas têm  
o objetivo de proporcionar 
efeitos como: melhora de 
raciocínio, auto controle, 
melhor concentração, me

lhora na memória, diminui 
o estresse e apresenta tam
bém melhoras em quadros 
de ansiedades, depressão e 
até em casos de hipertensão 
arterial, tendo o respaldo 
da ciência para comprovar 
sua eficácia.

O REIKI
O reiki é outra terapia 

quem vem mostrando re
sultados impressionantes, 
principalmente em pacien
tes com câncer. A técnica 
nascida no Japão através do 
padre Mikao Usui, se ba
seia num tratamento atra
vés das mãos. O reikiano 
utiliza da energia universal 
para transmiti-la ao pa
ciente. Seus efeitos são ime
diatos, pois promove um 
profundo relaxamento que 
ajuda no desbloqueio de 
energias tratando os sinto
mas a fundo, seja doenças

crônicas ou simples, a téc
nica já é utilizada em hospi
tais como Albert Einstein e 
Sírio Libanês, na cidade de 
São Paulo.

E a técnica mais re
cente, por assim dizer, é o 
floral, considerado um tra
tamento homeopático que 
utiliza as flores para tratar 
as emoções em desequilí
brio, auxiliando em casos 
de ansiedade, depressão e 
falta de confiança.

O tratamento desenvol
vido por Eduard Bach con
siste em administrar ao lon
go do dia de quatro a sete 
gotas de florais diretamente 
na língua, variando de qua
tro a três vezes ao dia, isso 
dependendo de qual floral 
se está utilizando, pois se 
pode encontrar florais de 
Bach, de minas, Saint Ger- 
man, todos seguindo os 
mesmo princípios.

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FOB-USP 
CROSP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
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e Restaurações Estéticas 
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Alimentação 
Dieta não é coisa só dos gordinhos
Ganhar peso é tarefa tão difícil quanto perder, afirma especialista; 
alimentos saudáveis e atividade física são indicados para todas as pessoas

Priscila Pegatin

Mais de 50% dos 
lençoenses estão 
acima do peso, 

segundo a Diretoria Mu
nicipal de Saúde. Mas não 
são apenas os gordinhos 
que estão preocupados ou 
insatisfeitos com o peso 
atual. Na outra parcela da 
população, muitos magri- 
nhos procuram ajuda pro
fissional para ganhar peso 
e massa muscular.

"Não era comum os 
magrinhos procurarem  
por dietas para ganhar 
massa, mas cada dia mais 
tem aumentado essa pro
cura, principalmente en
tre adolescentes e jovens 
adultos, com idades entre 
15 até 25 anos. Depois 
tem as mulheres de mais 
ou menos 40 anos, porque 
nessa idade é nítida a re
dução da gordura muscu
lar e a troca dessa massa 
por gordura corporal", 
explica a nutricionista La- 
rissa Antunes Damaceno.

Ao contrário do que to
dos imaginam para quem 
quer ganhar peso, os doces 
e as frituras não estão libe
rados. "Se o magrinho quer 
ganhar peso comendo açú
car e gordura ele vai conti
nuar magro e com barriga 
e ninguém quer ficar com 
barriga", ressalta. "Por isso 
quando se fala em ganho de 
peso também é preciso cui
dar da alimentação e prati
car atividade física".

O primeiro passo para 
aumentar alguns números 
na balança é procurar por 
profissionais qualificados

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

BALANÇA -  Ganhar peso exige dedicação na prática de exercícios físicos e alimentação

para orientar na dieta ade
quada e no exercício cor
reto. "É uma luta contra 
o metabolismo então as 
pessoas que têm facilidade 
para serem mais magrinhos 
têm mais dificuldades para 
engordar. Mas é possível 
ganhar peso com alimenta
ção pré e pós-exercício".

O que não pode faltar 
no cardápio do magrinho 
que quer ter mais massa 
são carboidratos e pro
teínas. "Carboidrato dá 
energia, então come antes 
da atividade física. Gosto 
de indicar os carboidratos 
complexos, como pão in
tegral, arroz integral e bis

coitos também integrais". 
Depois da atividade é 
importante ingerir proteí
na. "Tem que aum entar a 
ingestão desses alimentos, 
como leite, carne, ovo, 
para conseguir a forma
ção de massa muscular". 
Além da alimentação é 
fundamental com plem en
tado com atividade física 
para ter resultado em até 
três meses.

E ao contrário do que 
diz a crença popular, o ma- 
grinho que tenta engordar 
não vai se tornar um obeso 
no futuro. "Isso só vai acon
tecer com os magrinhos 
que comem muito açúcar e

gordura, então corre o risco 
de começar uma dieta para 
ganha e depois ter que fazer 
uma para perder peso. Mas 
ter uma alimentação sau
dável, com fruta, verdura, 
legume, beber 2 litros de 
água e praticar exercício é 
bom para todo mundo".

Sobre aumentar o peso, 
a nutricionista faz um aler
ta. "Para mensurar esse ga
nho, só a balança não ajuda 
é preciso fazer uma avalia
ção da massa muscular ou 
bioimpedância para saber 
se o que a pessoa está ga
nhando é massa muscular, 
que é o procurado, ou mas
sa corporal", finaliza.



Tecnologia
No EUA, tablets ultrapassam venda de 
PCs; no Brasil, preço ainda é empecilho
Quando incluídos no segmento de computadores, os tablets lideram as vendas nos EUA; no Brasil, preço ainda dificulta venda

FOTO: DIVULGAÇÃO

CAMPEAO -  O
iPad liderou as 
vendas de tablets 
nos Estados Unidos 
ultrapassando a 
venda de PCs

Da Redação

O iPad da Apple foi 
um sucesso de ven
das entre computa

dores pessoais (PCs) no 
último trimestre do ano. 
No Natal am ericano, uma 
em cada seis pessoas com
prou o aparelho da Apple, 
segundo uma pesquisa da 
Canalys divulgada pelo 
New York Times. No Bra
sil, o alto preço do apa
relho ainda é um entrave 
para a maior penetração 
dos dispositivos.

O relatório, apresentado 
na quarta-feira, dá conta de 
que, incluindo os tablets 
entre os computadores pes

soais, as vendas do quarto 
trimestre subiram 12%, 
sendo a Apple a líder do 
segmento com 22,9 milhões 
de iPads e 4,1 milhões de 
Macs. A HP vem em segun
do lugar, com 15 milhões 
de PCs, seguida da Lenovo, 
com 14,8 milhões.

No total do setor de 
computadores pessoais, os 
tablets corresponderam a 
cerca de um terço das ven
das do último trimestre do 
ano. A IDC, que também 
divulgou relatório sobre a 
venda de PCs, tem núme
ros semelhantes quanto as 
marcas, mas não inclui os 
tablets na categoria.

A Amazon e a Sam-

sung tam bém  aparecem  
com destaque no segmen
to, ganhando mercado  
com seus tablets Kindle e 
Galaxy, respectivam ente. 
Os dispositivos da vare
jista online atingiram 4 ,6  
milhões de unidades ven
didas entre outubro e de
zembro do ano passado, 
e a sul-coreana contabili
zou mais de 7 ,6  milhões 
no mesmo período.

Normalmente os apare
lhos como o iPad não são 
considerados computado
res pessoais, por não serem 
como notebooks e desktops 
tradicionais. Mas em ter
mos de vendas, a contra
posição dos números dos

segmentos de PCs e tablets 
indica que os aparelhos mó
veis como o Galaxy Tab e o 
Kindle Fire estão dissolven
do o mercado de computa
dores, segundo o NYT.

No Brasil, segundo le
vantamento realizado pela 
IDC, a venda de computa
dores ainda é maior do que 
a tablets ou computadores 
portáteis. A explicação para 
o fenômeno são os altos 
preços dos dispositivos mó
veis no País. Com o valor 
de um iPad 4 (cerca de R$ 2 
mil) é possível comprar um 
bom computador pessoal 
ou mesmo um notebook, 
que também tem caracte
rísticas de portabilidade.
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Turma Animal
Um amigo para toda a vida
Adotar é muito mais que um ato de amor; é ajudar um animal a ter uma vida melhor

Priscila Pegatin
l" l"  MÁRCIO MOREIRAnl '
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r

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua Marcos A. Dalben, 165  

Jd. M onte Azul

adoção é um 
convívio da fa- 

tmília com o ani
mal para a vida inteira dele. 
Um animal adotado precisa 
de amor, carinho e ter aten
dida as necessidades bási
cas", explica a presidente 
da Associação Protetora dos 
Animais de Lençóis Paulis
ta, Tânia Mazetto.

Em Lençóis Paulista, a 
Associação trabalha des
de 2010 recolhendo cães e 
gatos das ruas e vítimas de 
maus tratos. "Esses animais 
recebem os primeiros cui
dados e devido ao grande 
número, depois podem ser 
adotados por famílias que 
querem cuidar".

Provisoriamente os cães 
e gatos ficam no Canil Mu
nicipal até receberem um 
novo lar. "No ano passado 
realizamos duas feiras na 
cidade, mas independente 
da feira as pessoas podem 
ir até o canil para adotar".

A adoção é simples, 
mas requer responsabili
dade e dedicação do novo 
dono do animal. "Temos 
vários animais de todos os 
tamanhos, sexos, cores para 
adoção. Muitas pessoas já 
veem até o canil com a ideia 
certa de qual tipo de animal 
quer adotar, outras prefe
rem chegar e ver com qual 
mais de identifica", explica. 
"Mas antes de levar o ani
mal a Associação faz uma 
avaliação das condições em 
que ele será mantido".

Nessa avaliação, um 
membro da Associação vai 
até a casa da pessoa in

NOVOS AMIGOS -  Cães e gatos podem ser adotados do canil municipal de Lençóis Paulista

teressada em adotar para 
verificar se aquele tamanho 
de cachorro escolhido, por 
exemplo, terá espaço para 
brincar, área coberta para 
se esconder do frio, da chu
va e do calor, se vai ter con
dições de frequentar um 
clínica veterinária quando 
precisar. "Às vezes a pes
soa quer adotar um filhote, 
mas se esquece de que ele 
tem um porte que vai ficar 
grande e então não vai ter 
espaço na casa e a adoção 
é uma coisa séria, não pode 
devolver depois".

Após passar na avaliada, 
o novo dono já pode levar o 
animal para casa. "São ado
tados tanto filhotes, como 
adultos. Filhotes é preferên
cia para quem tem crian
ça em casa e quer que ele 
cresça junto com o filho", 
diz. "Ao sair com o animal

do canil o novo dono tem 
também que assinar um ter
mo de responsabilidade que 
significa que depois a Asso
ciação poderá acompanhar 
esse animal, para saber se 
está tudo certo", ressalta.

Ao chegar ao novo lar 
o bichinho de estimação 
leva um período para se 
adaptar, que é muito mais 
rápido entre filhotes. "São 
cães e gatos que estavam na 
rua ou que foram retirados 
de maus tratos, então eles 
já veem com sequelas. Mas 
no convívio ele vai ver que 
ali não bate, que é tratado 
com carinho, tem alimento, 
água, ele se adapta rápido", 
explica. "O filhote é o que 
se acostuma mais rápido 
porque ele gosta de brincar 
e às vezes acaba destruindo 
algumas coisas, como chi
nelo, roupa, então tem que

ter paciência".
Outra atitude de res

ponsabilidade do dono é 
levar o animal para passear. 
"É importante para deses- 
tressar, sair de um ambien
te fechado".

Tânia ressalta ainda que 
os animais saem do canil 
vermifugados e vacinados. 
"Existe um período entre 
uma vacina e outra então 
pode acontecer da pessoa 
adotar entre esse período 
e ficar para ela a responsa
bilidade de aplicar a próxi
ma dose", explica. "Mas os 
animais só saem com saúde 
plena e castrados, quando é 
filhote só pode ser castra
do depois dos seis meses". 
A presidente finaliza lem
brando que a adoção deve 
ser um ato responsável. 
"Afinal é até os últimos dias 
da vida dele".



Decoração
A  ilum inação que deixou de ser um detalhe
Dependendo da escolha da luz, ambiente pode ficar mais aconchegante e até ganhar glamour; opções são muitas

Priscila Pegatin

A  iluminação sofreu 
muitas mudanças 
ao longo dos anos. 

Antes, era utilizada apenas 
para dar luz ao ambien
te, hoje tem uma função 
muito mais importante 
e é considerada parte da 
decoração do lar. Ela dei
xou de ser apenas um de
talhe na casa para entrar 
nos roll das protagonistas. 
"Qualquer cômodo pode 
receber um projeto de ilu
minação, como banheiro, 
jardim, piscina, sala", ex
plica a arquiteta Simone 
Prado. "A iluminação tem  
que ser bem projetada para 
não incomodar e respeitar 
as normas, como ter uma 
lâmpada de 100W a cada 6 
m^, isso é funcional, se não 
colocar não vai ficar bom".

Como cada cômodo 
tem uma função e uma ne
cessidade diferente para os 
moradores é importante se 
atentar nos detalhes na hora 
de investir. "A iluminação 
branca acelera o raciocínio 
é indicada para escritórios, 
por exemplo, cozinhas in
dustriais, consultórios mé
dicos e hospitais", explica. 
"Já a luz mais amarelada 
traz uma sensação de acon
chego, conforto, acalma a 
pessoa e é muito utilizada 
em sala de espera".

Em residências, para sa
las de estar e jantar, as luzes 
de croica, que podem ser 
redondas ou quadradas, dis
tribuídas em pontos estraté
gicos são as mais indicadas. 
"Às vezes a pessoa não quer
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VARIEDADE
-  Iluminarias, 

lustres e abajures;
iluminação traz 

vida ao - ambiente

iluminar a sala inteira, en
tão coloca essa iluminação 
direta. Causa uma sensação 
gostosa para assistir TV e 
pode ser focada em uma 
decoração específica, como 
um quadro na parede".

No banheiro, esse tipo 
de iluminação também  
é indicada para usar em 
cima da cuba e do espelho. 
"Causa um sensação de 
nitidez, reproduz melhor 
a cor, por isso é excelente

para fazer maquiagem".
O jardim também é um 

dos ambientes que pode 
ter destaque especial com 
algumas luzes. "Acender 
uma arandela perto de uma 
madeira de baixo para cima, 
forma um facho de luz na pa
rede que traz tanto aconche
go quanto glamour ao local", 
ensina a arquiteta que diz 
que a dica vale também para 
piscinas. "Uma lâmpada faz 
a diferença dependendo do

projeto e do profissional".
Como o mercado ofere

ce diversidade de produtos 
e marcas, investir em ilu
minação pode representar 
no orçamento cerca de R$ 
3 mil a R$ 60 mil, depen
dendo do projeto. "Varia 
pelo que o cliente deseja 
para cada ambiente, por
que hoje a iluminação dei
xou de ser no centro e pas
sou a ser em cada cantinho 
para trazer aconchego".

Não erre na 
hora de decorar

Quando se fala em 
luz e decoração algumas 
dicas são válidas para 
tudo fique perfeito na 
casa. "Sempre costumo 
orientar para não colo-

car lâmpadas entre por
tas e em cima de uma 
janela", diz. "Em corre
dores opte por iluminar 
as laterais, isso em am
biente interno", finaliza.



Entretenimento
'O  O s c a r  v a i  p a r a .. . '
Cerimônia mais importante do cinema vai ser realizada no dia 24 deste mês

Da R edação
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A  tão famosa frase "E 
o Oscar vai para..." 
vai ser falada 24 ve

zes no próximo dia 24 deste 
mês, em Los Angeles, com 
apresentação de Seth Ma- 
cFarlane. A Academia de 
Artes e Ciências Cinema
tográficas de Hollywood já 
fez as indicações e o prin
cipal concorrente deste 
ano é "Lincoln", de Steven 
Spielberg, que disputa em 
12 categorias, incluindo 
melhor filmes, melhor di
retor e melhor ator, para 
Daniel Day-Lewis. Em se
guida, vem "As aventuras 
de Pi", de Ang Lee, com 11 
indicações.

Um dos destaques do 
Oscar deste ano é a peque
na Quvenzhané Wallis, de

9 anos, indicada a melhor 
atriz por "Indomável So
nhadora". Quvenzhané teve 
de mentir a idade quando 
foi fazer o teste para o pa
pel: embora tivesse apenas

cinco anos, declarou ter 
seis, o mínimo exigido para 
se candidatar à vaga. Se 
levar a estatueta, a garota 
será a mais jovem atriz a 
ganhar na categoria. Outra

PREFERIDO -
"Lincoln" concorre 
em 12 categorias; 

filme de Steven 
Spielberg é o 

principal concorrente

curiosidade da festa é que 
dos filmes indicados, onze 
são baseados em livros, 
como "Os Miseráveis", "As 
Aventuras de Pi" e "O lado 
bom da vida".

CONFIRA ALGUMAS INDICAÇÕES E COMECE A TORCIDA
MELHOR FILME
"Indomável sonhadora"
"O lado bom da vida"
"A  hora m ais escura" 
"Lincoln"
"Os M iseráveis"
"As aventuras de Pi" 
"Amor"
"Django livre"
"Argo"

ATOR
Daniel Day-Lewis  
("Lincoln")
Denzel W ashington ("Voo" 
Hugh Jackm an ("Os 
miseráveis")
Bradley Cooper ("O lado 
bom da vida")
Joaquin Phoenix ("O 
mestre")

ATRIZ
Naomi W atts ("O impossível") 
Jessica Chastain ("A  hora mais 
escura")
Jennifer Lawrence ("O lado bom da 
vida")
Emmanuelle Riva ("Amor") 
Quvenzhané W a llis  ("Indomável 
sonhadora")

EFEITOS VISUAIS
"O hobbit: Uma jornada inesperada" 
"As aventuras de Pi"
"Os vingadores"
"Prometheus"
"Branca de Neve e o caçador"

FIGURINO
"Anna Karenina"
"Os m iseráveis"
"Lincoln"
"Espelho, espelho meu"
"Branca de Neve e o caçador"


