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A n u n c i e !

Pita quer prédio de R$ 1,2 milhão e 
12 assessores para os vereadores

Além dos 3 assessores já contratados, presidente do Legislativo pode anunciar mais 9 nomes em coletiva à imprensa na segunda-feira <
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PORTA FECHADA

Vigilantes 
fazem greve e 
bancos fecham

A greve dos vigilantes e seguran- 
ças - que acontece em  todo o Estado 
de São Paulo - afetou os serviços ban
cários ontem  em  Lençóis Paulista. A 
classe trabalhista reinvindica um  rea
juste salarial de 30% , aprovado pela 
Câm ara dos Deputados no final do 
ano passado. Com  a paralisação dos 
vigilantes, as agências bancárias fe
charam  as portas às 10h30 de ontem, 
por conta da falta de segurança. o

roria giratória com detector de m etal 
►Ç rcuito fechado de TV monitor„wrA j  
► Alarme interligado ò Polícia 24 horas'* 

1 ► Cofre com fechadura de retarWo"  ̂ .

LENÇÓIS

Terceiro poço profundo 
será construído na Nações

O  SAAE (Serv iço  Autônom o de 
Água e Esgotos) de Lençóis Paulis
ta pretende co m eçar em  15 dias a 
constru ção do seu terceiro  poço 
tu bu lar profundo da cidade, no Ja r 
dim  N ações. A obra deve durar três 
m eses e está no p lanejam ento  da au
tarquia para d escentralizar o abaste
cim ento de água no m u nicíp io . Se
gundo Jo sé  A ntonio M arise, d iretor 
do SAAE, com  o investim ento, os
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PEDERN
Projeto Guri tem 155 vagas 
para cursos de música
BENEFÍCIOS
FGTS e auxílio desemprego 
têm novo formulário

BOREBI
Mané Frias prioriza 
'casa em ordem'

TEATRO
Hoje tem espetáculo
na Casa da Cultura

l " I " MÁRCIO MOREIRA" l> "

BARRA BONITA  
Cidade oferece programação 
especial para férias (B)

FUTEBOL

Expressinho 
joga amanhã 
em Macatuba

A segunda rodada da C opa R e
gional O ECO de Fu teb ol A m a
dor de M acatu ba vai te r  quatro 
jogos am anhã. O Expressinho, 
cam peão em  Lençóis, jo g a  contra 
A lfredo G uedes, às 8h 30 . Os dois 
ú ltim os jo go s do período da m a
nhã são entre M acatu b a  e Agudos 
e Flam enguinho de Agudos con
tra  U nião Fu teb ol Clube, às 10h, 
no Estádio A m adeu A rtioli.

custos de bom beam ento  serão redu
zidos e a rede de d istribu ição  terá 
m ais segurança. O trabalho de p er
furação custará R$ 92 0  m il e o poço 
pronto, em  torno de R$ 1 m ilhão. 
O s outros dois poços da cidade fi
cam  nos ja rd in s C aju  e P ríncipe. A 
lic itação  ocorreu  na tarde de quinta
-feira 31 e foi vencida pela em presa 
H idrodex E ngenharia e Perfuração 
LTDA, da cidade de G arça.

PEDERNEIRAS

Casa noturna é 
interditada em 
Pederneiras

A P re fe itu ra  de P ed ern eiras  d e
te rm in o u  a in terd içã o  da casa  n o 
tu rn a  O bazu ah  (foto) p o r fa lta  de 
alvará  de fu n cio n am en to . A casa  
ir ia  rea lizar u m  evento h o je , m as 
fo i ca n ce lad o . E sta é  a p rim eira  
n o tíc ia  de fech am en to  de b o a te  na 
região  de c ircu la çã o  do jo r n a l O 
ECO d epois da trag éd ia  na b o ate  
K iss, em  San ta  M aria . L en çó is  e 
B a rra  in ic ia rã o  fisca lizaçõ es.

RECOMEÇO

Escolas voltam 
às aulas na 
segunda-feira

C erca de 8 ,5  m il alunos do en
sino m u nicip al de L ençóis Paulista 
se preparam  para voltar às aulas na 
segunda-feira 4. Para dar as boas
-vindas aos estudantes, coordenado
res e diretores de escolas preparam  
d ecoração especial para aco lh er e 
oferecer um  am biente de m otivação 
nesse in ício  de ano. L ívia e Lorena 
(foto ao lado), de quatro anos, vão 
para a etapa 1 na rede e não veem  
a hora de voltar aos estudos. Com  
o m aterial com prado e uniform e 
em  dia, as irm ãs fazem  a contagem  
regressiva para o in ício  das aulas. 
"E stão loucas para voltar. Há uns 
15 dias já  estão faland o", conta a 
m ãe Eliane Lopes G onçalves.
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T E ^ A P O
SÁBADO, 02/02 D O M IN G O , 03/02

Sol e aumiento de Sol com muitas 
nuvens de manhã. CL ^  nuvens durante o dia. 

■' Pancadas de chuva à Períodos de nublado, 
♦  OOOP tarde e à noitê  A o n o p com chuva.

I 2?-q (úR)82%% I 24-C (úfi)9§%%

Franceses testam, 
em humanos, vacina

C U L T U R A

Lençóis Paulista inicia  
ciclo de debates sobre 
clássicos da literatura 
mundial

F e ch a m en to "  
desta ed ição:

1 9 h 5 8

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


Cidades EDUCAÇÃO
A  EMEF Maria Zélia Camargo Prandini, do bairro Júlio Ferrari, é 
a segunda escola de Lençóis Paulista a atender os alunos em 
período integral. A  primeira escola foi a EMEF Ézio Paccola, 
do Jardim Primavera. A  mudança acontece aos poucos, em 
princípio para os alunos dos primeiros anos.

, s i r /

FRASE
"Há um esforço para que o processo seja concluído 
em menos de 45 dias". Mário Ramos dos Santos 
-  Juiz de Direito, da Infância e Juventude, sobre 
ação da polícia, Ministério Público e Judiciário para 
coibir menores na criminalidade

MAOS A OBRA - Segue o trabalho de melhoria da rodovia Antonio Carlos Vaca, 
que liga Lençóis Paulista e Borebi. Enquanto a obra estava sendo feita os motoris
tas recebiam orientações para aguardar e seguir passagem
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ATRASADO - Volta na segunda-feira às aulas das escolas municipais da cidade e 
os alunos da EMEIF "Professora Amélia Benta do Nascimento Oliveira" vão encon
trar parte de uma árvore quebrada e caída no terreno da escola. Já passou da hora 
de ser feito alguma coisa no local.

X X X X

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

(

VAGAS ABERTAS
O Projeto Guri de Pederneiras tem 

155 vagas para cursos de música. Po
dem se inscrever crianças e jovens de 
seis a 18 anos. Não é preciso conhe
cimento prévio de música, nem testes 
seletivos. Para a matrícula, os alunos 
devem ir ao polo (avenida Bernardino 
Flora Furlan, L-1225 -  Distrito Industrial 
VII) de segunda, quarta e sexta, das 8h 
às i2h, terças e quintas-feiras, das 8h 
às iih  e das ighgo às i/hgo, acompa
nhados de pais ou responsáveis. Levar 
cópias do RG, comprovante de resi
dência e declaração de matrícula esco
lar. As aulas começam dia ip.

CAMPEONATOS DE FUTEBOL
O Departamento de Esporte e La

zer de Pederneiras abriu inscrições 
para campeonatos de futebol de cam
po, society máster e 2  ̂ Copa de Futsal 
Mirim. Para se inscrever é preciso reti
rar a ficha no departamento de espor
tes (rua Felipe Antonio Franco, L-55) e 
entregar até 22 de fevereiro.

POLÍCIA
Um homem de 66 anos, do Con

junto Maestro Júlio Ferrari, de Lençóis 
Paulista, ateou fogo nos móveis da 
casa onde mora, na quinta-feira. Os vi
zinhos ajudaram a controlar as chamas 
até a chegada dos bombeiros. O.L.B. foi 
encaminhado ao Pronto Socorro, pois 
apresentava sinais de embriaguês.

BRIGA
Em Barra Bonita, o proprietário de 

um bar atirou no portão da vizinha, no 
bairro Cohab. A moradora disse que 
havia discutido com o dono do bar, 
minutos antes, por causa do barulho.
Já o proprietário do bar disse que foi 
ameaçado de morte. A ocorrência foi 
registrada como ameaça, disparo de 
arma de fogo e dano. A Polícia Civil in
vestida o caso.

EDUCAÇÃO
Na segunda-feira, em Pederneiras, 

cerca de 5 mil alunos voltam às aulas 
nas Escolas Municipais. Serão 2oo dias 
de aulas neste ano e na programação 
tem reunião de pais, desfile e come
morações cívicas, festa junina, Feira 
do Folclore e Feira Literária das Escolas 
Municipais de Pederneiras, Escola de 
Pais e Formatura na Educação Infantil.

OBRAS
A Diretoria de Obras e Infraestru- 

tura iniciou nesta semana, a i^ etapa 
das obras para implantação de i.023 
metros de galerias para captação de 
águas pluviais. O projeto será execu
tado ao longo da rua Lafayette Muller 
Leal, nas interseções das ruas Madre 
Teresa de Calcutá, Rogério Giacomini, 
Alexandre Raimundo Paccola, Gilson 
Claudinei Bernardes, Pelegrino Nelli, 
Paschoal Bernardino, Josefatti Cavas- 
sutti, Oswaldo Momo e Carlos Giaco- 
metti. O projeto contempla também a 
instalação de 36 bocas de lobo dupla e 
i4  caixas simples. 
/// ///// ///// ///// ///// //// ///// ///// ///// ///// //^ ^ ^ ^

FGTS e auxílio 
desemprego têm 
novo formulário

Desde ontem, novo formulário para solicitar 
FGTS e auxílio-desemprego passa a ser obrigatório. 
Sem o modelo atualizado, a Caixa Econômica Fe
deral não fará os pagamentos. O novo modelo do 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho é mais 
completo, com mais campos e discrimina todas as 
verbas que o trabalhador tem direito a receber e as 
que foram descontadas. Segundo o Ministério do 
Trabalho e Emprego, a mudança dará mais clare
za e mais segurança ao processo de rescisão para 
o empregador, o empregado e o governo. Para os 
contratos com mais de um ano de duração, o novo 
TRCT virá acompanhado do 
Termo de Flomologa- 
ção. Já os contratos 
com menos de um 
ano terão o Termo de 
Quitação. Esses do 
cumentos terão qua 
tro vias: uma para a 
empresa e três para 
o empregado. Duas 
delas serão usadas 
para sacar o Fundo de 
Garantia e rece 
ber o seguro- 
-desemprego.

Brasil é o segundo país do mundo em 
crescimento da aviação. Em 2o i2, a 
demanda doméstica por viagens de 
avião teve alta de 8 ,6 %. Essa expan
são só perdeu para a da China, que 
foi de 9 ,5% .  A média mundial foi bem 
menor: 4 % . Os dados são da Associa
ção Internacional de Transporte Aéreo.

A entidade também mediu o crescimento 
da capacidade da aviação em cada país. 
No Brasil, a alta foi menor que a expan
são da demanda, mais ou menos a me
tade. Já na China, o crescimento da capa
cidade foi até maior que o crescimento 
da demanda por viagens domésticas.

O celular há muito tempo deixou de ser 
um instrumento apenas para as pessoas 
se comunicarem. O indispensável apa- 
relhinho agora terá uma nova, prática 
e moderna função, a de pagamentos. 
Operadoras de telefonia e os bancos 
fecharam acordo para o início de paga
mentos por meio do sistema de apro
ximação dos celulares às máquinas de 
cartões de débito e crédito nos estabe
lecimentos comerciais de todo o país. 
Assim o usuário precisa apenas aproxi
mar o aparelho, que conta com o novo 
sistema, a um terminal de pagamentos, 
a famosa maquininha.

mailto:oeco@jomaloeco.com.br


Opinião á
FRA SE
• "Não podem deixar a responsabilidade dos 
filhos para a escola para o Ministério Público ou 
o Judiciário".
Mário Ramos dos Santos, juiz de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
"A maneira de ajudar os 
outros é provar-lhes que 
eles são capazes de pensar". 

Dom Hélder Câmara

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

Planejando o futuro 
com economia
Reportagem de O ECO de hoje 

lança um olhar para a per
furação de poço profundo 

no Jardim das Nações, bairro que 
centraliza uma área populosa na 
zona noroeste de Lençóis Paulis
ta. É uma obra pequena, de R$ 1 
milhão, mas ganha importância 
para quem, sabendo do contexto 
em que está inserida, compreen

de seu significado amplo.
A essência da obra é buscar 

água potável no aquífero Guara
ni e, trazendo o precioso líquido 

à tona, servi-lo à população 
daquela região da cidade. De 
imediato, a perfuração do poço 
leva água em volume maior 
para a população local.

Quem esticar o olhar para o 
assunto, vai entender que o poço 

na Nova Lençóis se soma a ou
tros perfurados recentemente 

- no Jardim Princípio e Jardim do

Caju-, também com o singelo obje
tivo de abastecer com água as po
pulações regionais.

De poço em poço, o SAAE está 
criando um sistema de abasteci
mento de água por setores da ci
dade, descentralizando o serviço 
da ETA (Estação de Tratamento de 
Água) e aliviando sua carga.

O que se vê na prática é uma 
economia aos cofres municipais. 
Implantar uma nova ETA custaria 
perto de R$ 10 milhões, o equiva
lente a dez poços. A diferença é na 
produção e na economia. Dez po
ços produzem três vezes mais água 
que uma ETA e economizam 5 0 %  
dos gastos permanentes com ener
gia elétrica para bombear a água 
até a casa do usuário. Além disso, 
a água do poço profundo é extraída 
limpa, dispensa a etapa de purifica
ção, necessária (e onerosa) quando 
a coleta é em águas de superfície.

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

'Réquiem a uma árvore'o
D

<

R u te  M a r li  R o d rig u e s  C oelho
é educadora

Cavemos a terra, plantemos nossa árvore, 
Que amiga e bondosa ela aqui nos será! 
Um dia, ao voltarmos pedindo-lhe abrigo, 

ou flores, ou frutos, ou sombras dará!
O céu generoso nos regue esta planta; 

o Sol de dezembro lhe dê seu calor; 
a terra, que é boa, lhe firme as raízes 

e tenham as folhas frescuras e verdor! 
Plantemos nossa árvore, que a árvore amiga 

seus ramos frondosos aqui abrirá,
Um dia, ao voltarmos, em busca de flores, 
com as flores, bons frutos e sombra dará 

O céu generoso nos regue esta planta; 
o Sol de dezembro lhe dê seu calor; 

a terra, que é boa, lhe firme as raízes 
e tenham as folhas frescuras e verdor! 

(Arnaldo Barreto)

Nos antigos Grupos Escola
res, este hino (verdadeira 
ode às árvores) era entoa

do antes de adentrarmos nas sa
las de aula.

Naquela época, não havia, 
entre as crianças,muita preocu
pação com a erosão, camada de 
ozônio e assoreamento. Dava-se 
ênfase ao valor das árvores por 
si só. Sombra, frutos, flores e oxi
gênio. Daí o respeito por elas.

Era-nos fácil incorporar esses 
valores. Nossos quintais eram 
repletos de árvores, na maioria 
frutíferas, mangueiras, jabutica- 
beiras, goiabeiras... Estávamos 
sempre "empoleirados" à procura 
de frutos ou brincando de "Tar- 
zan nas selvas"

O mundo muito mudou, a mo
dernidade trouxe-nos grandes 
avanços tecnológicos tornando 
nossa vivência imensuravelmen- 
te melhor.

O empoleiramento nas árvores 
dos quintais foi extinto. Encon
tramos as frutas em mercados e 
quitandas e as crianças encon- 
tram-nas em fruteiras, nas mesas 
da copa/cozinha de suas casas.

Em contrapartida, parece que 
as árvores alcançaram maior im
portância em nosso planeta: são 
plantadas às margens dos rios, 
apregoa-se o desenvolvimento 
sustentável,a conservação da ve 
getação nativa, não se cogita o 
corte de uma árvore sequer, sem 
razões plausíveis e, o importante,

em se cortando uma árvore, de
ve-se  plantar outra em seu lugar. 
Muito, muito bom!

Mas, será que atualmente a 
humanidade incorporou toda 
essa teoria, toda essa orquestra
ção, aliás,muito bem harmoniosa 
sobre o meio ambiente e as árvo
res em particular?

Acredito que não. Alguns fa
tos demonstram que ainda há 
desafinos. Muitos cidadãos não 
aceitam o plantio de uma árvo
re à frente de sua casa, alegando 
que as folhas da mesma, quando 
caem, sujam a calçada, os pás
saros que ali se abrigam ou en
tão os morcegos que vêm comer 
seus frutos causam sujeira e per
turbam os moradores.

A ação é evitá-las, combatê
-las e mesmo abatê-las. Notas 
musicais que não pertencem à 
partitura em louvor ao meio am
biente e às árvores em particular.

Por dez anos, uma árvore co
mum, singela, abrigou-me do sol 
causticante, quando e enquanto 
aguardava a chegada do ônibus 
circular em nossa cidade.

Sob sua copa nunca estava 
sozinha.Sempre havia funcioná
rios aguardando o ônibus, das 
empresas onde trabalham, do
nas de casa indo às compras, às 
vezes, algumas levando o bebê 
ao médico...

Os diálogos eram habituais e, 
sob sua sombra, muito prazero
sos (facilidade maravilhosa de 
comunicação que nós, brasilei
ros, temos).

Recentemente, notei estar
recida que "nossa árvore" havia 
sido abatida (esquina das ruas 
Jalisco e Américo Brandi).Em 
seu lugar não será plantada ou
tra, pois a terra, que é boa e lhe 
firmou as raízes, esta totalm en
te cimentada.

Desconheço o motivo do ocor
rido, mas presumo que alguém 
tenha dedilhado alguma nota de
safinada e mesmo ausente à par
titura da vida dela (árvore).

Querida árvore, consoante ao 
hino que entoávamos quando es
tudantes, voltei em busca de sua 
sombra, mas você, alheia à sua 
vontade, não estava mais ali.

Muito triste...!

Rasgando a fantasia
Semana de Carnaval. Seria fantasia, se não fosse a realidade do Poder Legis

lativo de Lençóis Paulista. Eleitos majoritariamente na carona da moralidade, os 
vereadores podem começar a enfrentar a rejeição do lençoense. Está marcada 
para segunda-feira 3 uma entrevista coletiva do alto comando da Câmara.
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Escalada política
O médico ginecologista Humber

to José Pita marcaria seu mandato de 
presidente com a compra da sede ad
ministrativa própria da Câmara. Isso 
foi revelado por ele aos outros mem
bros da Mesa Diretora. A preocupa
ção de Pita é cacifar-se politicamente 
para disputar outros cargos nas próxi
mas eleições municipais. Deveria, en
tão, fazer o contrário: economizar re
cursos e devolver ao município no fim 
de seu mandato de dois anos como 
presidente da Câmara. Isso sim pode- 
ria ajudá-lo nos voos que planeja.

Era vidro?
Serão anúnciadas algumas decisões 

da Mesa presidida pelo médico Hum
berto Pita (PR). Toda a Mesa Diretora 
deve estar presente para anunciar basi
camente duas coisas, ambas caras para 
o contribuinte e amplamente rejeitadas 
pela maioria do eleitores lençoenses 
que deram basta ao desperdício de di
nheiro público no Legislativo.

Brinquedinho...
Pita quer propor a compra de sede 

administrativa para a instituição e a con
tratação de mais nove assessores para 
os parlamentares. O prédio que Pita 
quer comprar está sendo construído ao 
lado da antiga sede, na esquina e em 
frente ao Almoxarifado da Prefeitura.

Salgado como bacalhau
A conta salgada que Pita deseja em

purrar ao contribuinte pode chegar a R$ 
1,2 milhão. Isso mesmo! O prédio para a 
sede administrativa pode enterrar R$ 1,2 
milhão. Dinheiro suficiente para cons
truir uma creche e atender 150 crian
ças, para ficar na área em que o médico 
atua: crianças e mães.

Minha casa, meu mandato
A sede que Pita quer comprar pela 

bagatela de R$ 1,2 milhão, até pouco 
tempo, era o estacionamento da Câma
ra. Essa conta, no projeto do comando 
atual da Câmara, seria pagape l a Prefei
tura. Ninguém perguntou ao contribuin
te -  dono do dinheiro -  o que ele acha da 
ideia de investir uma bolada lá.

Dissensão
A administração aperta o cinto para 

atravessar o arrocho orçamentário. É di
fícil defender um gasto milionário para 
acomodar vereadores e assessores em 
novas salas. É por isso que alguns verea
dores, inclusive da Mesa, ficam pouco à 
vontade para avalizar a proposta de Pita.

Família grande
A outra informação indigesta da Câ

mara é a contratação de mais assesso
res. A proposta é contratar um assessor 
para cada bancada partidária e mais um 
assessor para cada membro da Mesa, 
nove no total. Há membros da Câmara e 
dirigentes partidários propensos a recu
sar o presente de Pita.

1+1+1+1...
Seriam cinco novas contratações 

para atender aos partidos políticos e 
mais quatro para atender à Mesa da Câ
mara. Soma-se aos três -  imprensa, jurí
dico e assessor especial -  já contratados 
pela Casa. Pita demitiu 12 e vai contra
tar 12 servidores. Se descuidar, repete o 
erro dos antecessores.

Como luva
Gumercindo Ticianelli Júnior (DEM) e 

Anderson Prado de Lima (PV) querem 
homenagear o ex-prefeito José Prado 
de Lima, morto em 2012, com o nome à 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 
Sobrinho do ex-prefeito Pradinho, Prado 
tem repetido que o grande projeto de 
sua vida é resgatar a memória da famí
lia. A articulação já começou.
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Sony fará anúncio 
relacionado à marca 
P laystation em 20 de 
fevereiro. Fãs im aginam  
se o novo anúncio tem a 
ver com o PlayStation 4

Vacina contra HIV 
começa a ser testada 
em humanos na França
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Cientistas vão iniciar nas próximas semanas 
testes clínicos de uma vacina contra a Aids, em 
Marselha, no sul da França, com 48 voluntários 
soropositivos, dando uma nova esperança na 
luta contra o vírus. A iniciativa foi anunciada 
nesta terça-feira (29) pelo professor Erwann Lo- 
ret, segundo informou a AFP. ”Não é o fim da 
Aids”, ponderou Loret, embora a expectativa 
dos pesquisadores seja a de conseguir substituir 
os coquetéis de antirretrovirais, cujos efeitos co
laterais costumam ser bastante incômodos, pela 
vacina."O  alvo é uma proteína denominada Tat 
(transativador de transcrição viral)", acrescen

tou 0 professor, que apresentou em um hospi
tal de Marselha 0 teste clínico autorizado 

em 24  de janeiro pela Agência Nacional 
de Segurança do Medicamento (ANSM).

Nos soropositivos, esta proteína desempe
nha 0 papel de "guarda-costas das células 

infectadas", explicou. Logo, 0 organismo não 
consegue nem reconhecê-la, nem neutralizã-la, 
aspecto que a vacina quer reverter. Quarenta 
e oito pacientes soropositivos e em tratamento 
com coquetéis vão participar do estudo. Os tes
tes começarão em algumas semanas, prazo para 
selecionar os voluntários, explicar-lhes os riscos 
da experiência e obter o consentimento deles. 
Os primeiros esboços de resultados são aguar
dados para daqui a cinco meses

Rápidas
•  M E R C A D O  - As vendas mundiais de tablets au
mentaram no último trimestre a 52,5 milhões 
de unidades impulsionadas pelos aparelhos 
equipados com Android, do Google, uma alta 
que supera até as projeções mais otimistas, se
gundo um estudo divulgado nesta quinta-feira 
(31). A Microsoft, que lançou seu novo tablet 
Surface nesse trimestre, não conseguiu ficar 
entre os cinco primeiros mais vendidos, regis
trando 900 mil dispositivos entregues no pe
ríodo que vai de outubro a dezembro de 2012.
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia
Militar

1 9 0
Corpo de 
Bombeiros

1 9 3
SAMU

1 9 2
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

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

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

Administração ACIDENTE
Quatro pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão 
entre dois caminhões, na manhã da sexta-feira 1 °, na rodovia 
Castelo Branco (SP-280), em Itatinga. Segundo informações da 
polícia, um dos caminhões, de Santa Cruz do Rio Pardo, estava 
carregado com carnes.

PARALISADO

Greve de vigilantes suspende 
atendimento bancário em Lençóis
Trabalhadores do setor reivindicam reajuste de 30%; agências não podem abrir sem segurança

miü: MARCIO MOREIRA/ O ECO

GREVE - Paralisação de vigilantes particulares fecha agências bancárias em Lençóis, provoca fila e irritação por parte dos usuários pegos de surpresa

W elinton Barros_______

Quem precisou realizar 
serviços bancários na 
manhã de ontem, em 

Lençóis Paulista, teve que ter 
paciência. No período da ma
nhã, vigilantes e seguranças 
aderiram à greve que acon
tece em todo o Estado. Eles 
reivindicam  reajuste salarial 
de 30% , aprovado pela Câma
ra dos Deputados no final do 
ano passado. O  projeto estende 
o adicional de periculosidade 
aos vigilantes e seguranças 
privados devido ao risco de

roubos e outras espécies de 
violência física.

Com a paralisação dos vi
gilantes, as agências bancárias 
fecharam as portas às 10h30 de 
ontem, por conta da falta de se
gurança. A greve atingiu toda a 
região e dificultou os serviços. 
Um vigilante que preferiu não 
se identificar disse, em entre
vista ao O ECO, que as em
presas de segurança não estão 
repassando os 30% previstos na 
lei. "N ós estamos brigando pe
los 30% . A Dilma já  assinou e 
as empresas não estão fazendo 
os repasses. Bauru já  paralisou

as atividades e nós tam bém ", 
disse. Segundo ele, as empresas 
não querem pagar o reajuste. 
"E les estão tentando bater de 
frente, tentando colocar uma 
lei para ver se derruba essa que 
foi feita, mas essa é lei federal, 
não sei o que eles vão conse
guir fazer", conta o vigilante.

O diretor do Sindicato dos 
Bancários de Bauru e Região, 
Marcos Tadeu Lenharo, dis
se que apoia a paralisação. 
"A  luta é legítima de todos 
os trabalhadores. Neste caso 
especificamente, a manifesta
ção ocorre em função de um

projeto sancionado, mas que 
os empregadores não reconhe
cem  a insalubridade dessa pro
fissão", disse.

A reportagem de O ECO 
esteve em uma agencia bancá
ria, onde a movimentação de 
pessoas era grande e nenhum 
vigilante estava no local. O 
atendimento ocorria normal
mente dentro da agência. Por 
volta das Uh, as portas foram 
fechadas e o atendimento foi 
mantido apenas para operações 
que não envolvessem dinheiro, 
como abertura de contas e alte
rações contratuais.

ECONOMIA

Energia limpa, renovável e em escala
Zilor produz bioenergia suficiente para suprir o consumo de mais de 1 milhão de habitantes

Da Redação

A  energia elétrica limpa e 
renovável produzida pe
las três unidades indus

triais da Zilor poderia abastecer 
mais de 1 milhão de habitantes. 
Isso significa, em um contexto 
regional e levando-se em conta 
o consumo per capita, que a 
energia produzida pela empre
sa poderia atender aos 600 mil 
habitantes de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Agudos, Areiópolis, 
Bauru, Botucatu e São Manuel, 
e ainda teria um excedente do 
recurso para outras cidades.

”Para a Zilor, a produção 
de bioenergia contribui para 
uma matriz energética mais 
limpa, com menos emissões 
de gases de efeito estufa. Em 
sua natureza, o combustível

bagaço (biomassa de cana) é 
renovável, pois o CO2 emitido 
pela sua combustão é absorvido 
pelo processo de fotossíntese no 
crescimento da cana, que ainda 
devolve oxigênio para a atmos
fera”, afirma Antonio José Zillo, 
diretor-presidente da empresa.

Para produzir bioenergia, 
a Zilor utiliza mais eficiente
mente a palha e o bagaço da 
cana-de-açúcar, que tornam-se 
matéria-prima nas caldeiras das 
unidades industriais localizadas 
em Lençóis Paulista, Macatuba 
e Quatá. Além de produzirem 
energia suficiente para o abaste
cimento de suas operações, as in
dústrias exportam, juntas, cerca 
de 545.000 MWh/ano para dis
tribuidoras, que são as responsá
veis por determinar quais regiões 
serão abastecidas com o recurso.

A Zilor foi uma das pri
meiras empresas a investir na 
modernização de suas unidades 
industriais para a geração de 
energia, baseada na estratégia 
de diversificação de negócios e 
com foco em sustentabilidade.

'A produção de bioenergia 
é mais uma ação que reforça 
o compromisso da Zilor com 
a sustentabilidade. É produzi
da de forma limpa, com baixo 
impacto ambiental; contribui 
com o abastecimento de energia 
elétrica das comunidades e do 
ponto de vista econômico, gera 
receita para a perenidade dos 
negócios da empresa”, finaliza 
Antonio José.

CRESCIMENTO
Dados setoriais fornecidos 

pela União da Indústria de Ca-

na-de-Açúcar (Unica) indicam 
que a bioenergia gerada pelas 
usinas e fornecida pela rede 
elétrica pode ter amenizado o 
risco de racionamento. 'P or ser 
complementar à fonte hídrica, 
a bioeletricidade proporcionou 
uma economia de 5% da água 
dos reservatórios das Regiões 
Sudeste e Centro-Oeste no pe
ríodo seco do ano”, explica Zil- 
mar José de Souza, gerente de 
bioeletricidade da Unica.

De acordo com a Unica, 
a bioeletricidade representa 
apenas 2,3%  do consumo bra
sileiro. ' Essa fonte renovável e 
sustentável poderá representar 
18% do consumo nacional de 
energia elétrica em 2020, caso 
seu potencial seja efetivamente 
realizado”, diz Zilmar. (com as- 
sessoria de comunicação)
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Em 2012, 29 lençoenses foram 
internados de forma compulsória
Prefeitura gastou R$ 286 mil em 2012; tipo de internação contra a vontade sempre existiu, diz juiz

FOTO ARQUIVO: O ECO

Carlos Alberto Duarte

Dados obtidos pelo jornal 
O ECO junto à Secretaria 
de Promoção e Assistên

cia Social mostram que 29 jo 
vens de Lençóis Paulista foram 
internados compulsoriamente 
em 2012. Segundo a direto
ra da pasta, Elisabeth Ortado 
Athanásio, o município inves
tiu pouco mais de R$ 286 mil 
para cuidar dos adolescentes 
durante o ano, a maioria por 
tratamento de seis meses. O 
dinheiro é  tudo e mais um pou
co do que foi arrecadado pelo 
Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente no final de 
2011, com doação de parte do 
Imposto de Renda por pessoas 
físicas e jurídicas.

No ano passado, os lençoen- 
ses doaram 243 mil ao Fundo. 
Beth explicou que parte do di
nheiro é repassada à entidades 
do município, caso da Legião 
Mirim, APAE. O que falta do 
fundo para tratar dependentes 
é subsidiado pela Prefeitura. 
Este ano, o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente arre
cadou 191 mil. As internações 
ocorrem em clínicas de Lim ei
ra, Sorocaba, Cerqueira César e 
São Pedro, clínica feminina.

Juiz de Direito, da Infância 
e Juventude, Mário Ramos dos 
Santos disse que a internação 
compulsória sempre existiu. 
Ele explicou que existem requi
sitos básicos para o juiz deter
minar a internação mesmo con
tra a vontade do dependente. 
Que haja comprovação médica 
do estado de dependência tóxi
ca do usuário, que o tratamento 
ambulatorial não seja suficiente 
e que ele necessite de inter
nação para desintoxicação e 
quando o viciado oferece risco 
à própria integridade física ou 
a terceiros.

Santos falou sobre o aumen
to da criminalidade na cidade 
e o maior envolvimento de 
adolescentes em crimes graves. 
Disse que, por conta do con
sumo das drogas, mais e mais 
menores recorrem ao crime em 
busca do dinheiro para susten
tar o vício. Afirmou que o pro-
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COMPULSORIO -  Juiz Mário 
Ramos dos Santos afirmou 
que internação compulsória 
sempre existiu e foi usada

blema não é exclusividade de 
Lençóis Paulista.

O juiz pediu aos pais que 
acompanhem os filhos mais de 
perto. “Não podem deixar a res
ponsabilidade dos filhos para a 
escola, para o Ministério Públi
co e o Judiciário", disse, ao de
fender que os pais devem pro
curar saber onde e com quem 
os filhos estão.

PUNIDOS
O juiz Santos elogiou a 

atuação da Polícia Civil com 
trabalho investigativo do dele
gado Luiz Cláudio Massa, que 
utiliza escutas telefônicas e tem 
conseguido manter traficantes 
presos. Santos confirmou que 
houve uma força tarefa neste 
início de ano envolvendo o 
Ministério Público, Polícia Ci
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vil e Judiciário para combater 
crimes praticados por menores.

“Realizamos audiências até 
no período da m anhã", contou, 
ao alertar que nenhum adoles
cente fica impune aos crimes 
que cometeu. Disse que os 
processos foram acelerados 
dentro do prazo de 45 dias, 
período em que o adolescente 
pode perm anecer internado 
antes da sentença.

GESTANTE
Promotor de Justiça, Daniel 

Passanezi Pegoraro pediu a in
ternação compulsória de uma 
gestante de 22 anos na tarde de 
quinta-feira. Ele contou que a 
jovem é dependente química 
e se recusava a fazer o exame 
pré-natal, o que pode compro
meter o desenvolvimento do

feto. “Ela vai para uma clínica 
de drogaditos e terá atenção es
pecial para proteção do bebê", 
disse. Elisabeth Athásio foi in
formada ontem sobre este caso. 
Ela explicou que o Fundo prevê 
custear tratamento de maior de 
idade por conta da gravidez.

A internação compulsó
ria não é prevista apenas para 
adolescentes. O promotor lem
brou que recentemente pediu 
a internação compulsória de 
um homem que recusou o tra
tamento contra a tuberculose. 
Daniel Pegoraro destacou a 
atuação da Prefeitura. Contou 
que nos três anos que atua em 
Lençóis Paulista, todos os seus 
pedidos de internação compul
sória foram cumpridos. Nestes 
casos, o custo da internação é 
do município.

BALANÇA
A balança comercial brasileira registrou saldo negativo 
de US$ 4,035 bilhões em janeiro, segundo os dados 
divulgados nesta sexta-feira 1 ° ,  pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Esse é o pior resultado em 20 anos.

São Paulo realiza força 
tarefa contra drogas

Parceria entre o Poder Ju
diciário e o Governo do Esta
do para facilitar a internação 
compulsória de dependentes 
químicos entrou em vigor 
em São Paulo. O plantão de 
juízes, advogados e defen
sores públicos no Cratod, 
o Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas, na região central da 
Capital paulista, começou na 
segunda-feira. Em situações 
de emergência e risco, quem 
deve retirar os dependentes 
químicos da rua e levá-los 
até o hospital é o resgate.

A Câmara dos Deputados 
deve votar a internação com
pulsória de drogados que já

não têm mais condições de 
decidir o próprio destino. 
Hoje, a internação contra a 
vontade do dependente de 
drogas só é feita por decisão 
liminar da Justiça, pedida 
por parentes ou por órgãos 
judiciais. É adotada princi
palmente nos estados do Rio 
de Janeiro e São Paulo. Se 
aprovada por uma lei fede
ral, a internação compulsória 
passa a valer para todo o país, 
por um prazo máximo de seis 
meses. O sistema nacional 
de informações vai registrar 
o nome do internado, para 
acompanhamento do Minis
tério Público e dos conselhos 
de políticas sobre drogas.

SAUDE

Lençóis e Macatuba têm quatro 
casos suspeitos de dengue
Avanço da doença em Bauru preocupa 
toda a região; Agudos faz mutirão

Carlos Alberto Duarte

Lençóis Paulista e Macatu- 
ba têm quatro casos sus
peitos de dengue. A in

formação foi anunciada pelo 
diretor de Saúde, Márcio San
tarém e pela coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica de 
Macatuba, Andrea Frascareli.

No mês passado, Lençóis 
registrou o primeiro caso 
importando da doença. Uma 
mulher do Conjunto Maes
tro Júlio Ferrari teria trazido 
a doença do Mato Grosso.

Andrea disse que os qua
tro casos foram notificados 
em uma semana e todos os 
pacientes que aguardam re
sultados de exames teriam 
contraído a doença fora do 
município. “Em Macatuba, 
nunca tivemos casos autóc
tones (contraídos no muni
cípio) e vamos continuar 
trabalhando para evitar", 
disse. Ela frisou que o grupo 
de controle de vetores realiza 
busca ativa ao Aedes aegypti, 
transmissor da dengue.

ALERTA
Os municípios da região

estão em alerta com o núme
ro de casos da doença notifi
cados em Bauru. Até ontem, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, através do Departa
mento de Saúde Coletiva, 
contabilizava 172 casos da 
doença, sendo 168 autóc
tones e quatro importados. 
“Muita gente de Macatuba 
estuda e trabalha em Bau
ru", disse Andrea.

Alex Silva, da Secretaria 
de Saúde de Agudos, tam
bém demonstrou preocupa
ção com os números de de 
Bauru. Na quarta-feira, a se
cretaria treinou agentes no 
Seminário Santo Antonio.

“Com muita gente tra
balhando e estudando em 
Bauru, o risco de contrair 
a dengue é maior. Por isso 
estamos em alerta máxi
m o", explicou. Alex Silva 
confirmou que o município 
iniciou na quarta-feira ar
rastão contra a dengue. O 
trabalho foi realizado nos 
bairros com maior risco de 
incidência da doença. Ele 
não soube informar se hou
ve notificação da doença em 
Agudos este ano.

CEREALISTA SAFRASUL LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renova
ção da Licença de Operação n° 7004470, válida até 30/01/2017, para Arroz (descas
cado, moído, branqueado, polido, parboilizado ou convertido à Rua Europa n° 356, 
Distrito Industrial em Lençóis Paulista

VAGAS PARA
DESENHISTA/PROJETISTA

^Experiência em Autocad ou 
Softwares 3D;

^Conhecimento de desenho 
técnico mecânico;

^Desejável conhecimento de 
moldes de injeção e dispositivos 
para usinagem.

Interessados devem enviar um 
currículo para 0 e-m ail 

grazielle@thomriss.com.br

mailto:grazielle@thomriss.com.br


Administração IPI
A s alíquotas do IPI para artigos da linha branca, 
m óveis, painéis, lam inados e lum inárias com eçam  a 
ser recom postas na próxima sexta-feira. Até junho, 
serão cobradas taxas interm ediárias. A s exceções 
são as m áquinas de lavar e os papéis de parede.

SA NEA M ENTO

Jardim das Nações terá poço profundo
Obra foi licitada pelo 
SAAE na quinta-feira 
e deve começar 
em 15 dias

Angelo Neto___________

O SAAE (Serviço Autôno
mo de Água e Esgoto de 
Lençóis Paulista) começa 

a construir em 15 dias o terceiro 
poço tubular profundo da cida
de, no Jardim  Nações. A obra, 
que tem previsão de término 
para três meses, faz parte do 
planejamento da autarquia para 
descentralizar o abastecimento 
de água. Com mais esse investi
mento, os custos do SAAE com 
o bombeamento serão reduzi
dos, além de uma maior segu
rança na rede de distribuição.

A licitação, que ocorreu 
na tarde da quinta-feira 31, foi 
vencida pela empresa Hidro- 
dex Engenharia e Perfuração 
LTDA, de Garça. O trabalho de 
perfuração custará aos cofres 
da autarquia R$ 920 mil. Com 
todas as instalações prontas, o 
poço custará em torno de R$ 1 
milhão. A água será retirada do 
Aquífero Guarani a uma pro
fundidade de 350 a 400 metros, 
com uma produção média de 
150 mil litros/hora, ou 3 mi
lhões litros/dia.

O poço tubular profundo 
do Jardim  Nações é o terceiro 
construído na cidade. Outros 
dois funcionam nos jardins 
Caju e Príncipe. Juntos, eles 
adicionam à rede de abaste
cimento 7 milhões de litros 
de água/dia. Para o diretor do 
SAAE, José Antônio Marise, o 
planejamento para descentra
lizar o abastecimento de água 
será importante, principalmen
te, em termos financeiros.

"Produzimos grande parte 
da água consumida na cidade 
na estação de tratamento no 
Centro. Dessa forma, temos 
que bom bear a água nos pon
tos mais distantes da cidade e 
isso é uma dificuldade técnica 
muito grande, sem contar os 
altos gastos com energia. Com 
esses poços, o trabalho fica 
muito reduzido. A economia 
de energia será muito grande", 
lem bra Marise.

Ainda de acordo com o di-

rnjn MÁRCIO MOREIRA/O rCO

EDITAL
Barra Bonita, 2 de fevereiro de 2013
Ata da Assembleia Geral Ordinária para eleição e posse da nova diretoria e 
conselho fiscal da Comunidade de São Clemente, Maria Afbauer, pelo pe
ríodo de sete de fevereiro de dois mil e treze a sete de fevereiro de dois mil 
e quinze, aos de 7 de fevereiro de 2013, quinta-feira, às 20h, na rua César 
Gonçalves, n° 30, Cecap.
O presidente padre Fábio Timóteo convoca toda a diretoria oportunidade em 
que, por unanimidade, todos votarão em chapa única.

DADOS TÉCNICOS POÇO TUBULAR 
PROFUNDO JARDIM NAÇÕES

PRODUÇÃO

3  milhões 
litros/dia

retor, o processo de descentra
lização deve continuar e outros 
bairros da cidade devem ser 
contemplados. "Se o SAAE tiver 
condições financeiras para isso, 
outro poço semelhante será 
construído no Jardim  Ubirama. 
Essa decisão só será tomada no 
segundo semestre. Além disso, 
dentro dessa política, o próximo 
será feito na região dos altos da 
Cecap, embora não tenhamos 
concluído os estudos técnicos. 
Outra região que poderíamos 
perfurar é nos altos dos bairros 
Cruzeiro e Alvorada", adianta.

Lençóis Paulista não sofre 
com problemas de desabasteci- 
mento de água, de acordo com 
Marise. "Temos eventualmente 
um ou outro caso de desabas- 
tecimento por conta de proble
mas na rede ou falta de energia 
elétrica". Com o funcionamento 
dos poços, o diretor explica ain-

DESCENTRALIZAÇÃO -
Poço que será construído 
ao lado de reservatórios 

do SAAE faz parte 
do planejamento de 
descentralização do 

abastecimento de água 
no município

VAZÃO

1 5 0  mil
litros/hora

INÍCIO DAS OBRAS

em 1 5  dias

FIM DAS OBRAS

em 3  meses

VALOR

R $  9 2 0  m il
(p e r fu ra ç ã o )

RECURSOS

SAAE

EMPRESA VENCEDORA 
DA LICITAÇÃO 
H id r o d e x  

E n g e n h a r ia  e  
P e r fu ra ç ã o  L T D A

da que haverá uma setorização 
da rede. "Hoje, a rede é única. 
A mesma água que é produzida 
no Centro da cidade é consu
mida em vários bairros. Com 
esses poços, a água será produ
zida e consumida nos mesmos 
locais", completa.

A mudança diminui a de
pendência da ETA (Estação de 
Tratamento de Água), que fica 
no mesmo nível do Rio Lençóis 
e, quando acontece alagamen
to, a produção de água potável 
fica comprometida.

DECLARAÇAO EXTRAVIO DE LIVRO ATA
Eu, CLEONICE APARECIDA PACCOLA CANOVA, brasileira , casada, 
engenheira civil, CPF 074.575.688-32 e RG n° 10.970.419-8, na qualidade 
de Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Lençóis Paulista com endereço à Rua Cel. Joaquim Gabriel, n° 637, Centro 
de Lençóis Paulista -  SP. CNPJ sob n° 05.586.200/0001-91, DECLARO 
para os fins de registro da Ata da Assembleia Ordinária realizada em dez 
de dezembro de dois e doze, que não está sendo apresentado o LIVRO DE 
ATAS DE NUMERO 01, por se encontrar EXTRAVIADO, motivo pelo 
qual se deu por aberto o LIVRO DIGITAL NÚMERO 02.

Lençóis Paulista, 31 de janeiro de 2013.

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

“Serviço Militar”
A segurança do Brasil em nossas Mãos.

RECOMEÇO

8,5 mil alunos voltam às 
aulas na segunda-feira

roíO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

EDUCAÇÃO -  Lorena e Lívia voltam às aulas na rede municipal

Escolas capricham 
em decoração 
para dar boas- 
vindas aos alunos

Priscila Pegatin

Em Lençóis Paulista, 8,5 
mil alunos se preparam 
para voltar às aulas na 

segunda-feira na rede munici
pal de ensino. A maioria dos 
estudantes está animada com 
o retorno e não vê a hora de 
rever os amigos e conhecer 
os novos professores. "No pe
ríodo de férias, minha filhas 
comentavam que sentiam 
saudades dos amiguinhos, da 
professora e ficam em casa 
fazendo as atividades que 
aprenderam no ano passado", 
diz Eliane Lopes Gonçalves, 
mãe de Lívia Lopes Gonçalves 
e Lorena Lopes Gonçalves, de 
quatro anos, que vão para a 
etapa um, da Escola Áurea 
Damasceno Bernardes.

Com o material comprado 
e uniforme em dia, as irmãs 
fazem a contagem regressiva 
para as aulas. "Estão loucas 
para voltar. Há 15 dias já  estão 
falando, veem o material, pe
gam o material", conta a mãe. 
"Na quinta-feira a gente colo-

DE VOLTA A ROTINA 
ESCOLAR EM LENÇÓIS

ESCOLAS PARTICULARES
o ano letivo começou no dia 28 

de janeiro

ESCOLAS MUNICIPAIS
voltam às aulas segunda-feira

ESCOLAS ESTADUAIS
retornaram ontem, 1° de 

fevereiro

FACULDADE

volta dia 18 de fevereiro

CURSOS TÉCNICOS
alguns cursos voltaram ontem 

outros começam na segunda-feira

cou etiqueta em tudo. Acho 
importante participar da vida 
estudantil delas já  nessa fase", 
diz a mãe.

Ansiosa está também a 
coordenadora pedagógica 
da EMEI Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi, Letícia Apa
recida Sanches. "Todos na 
escola ficam na expectativa. 
Enfeitamos a escola com faixa 
de boas-vindas, letras e cader
nos. Queremos transformar o 
prédio em um ambiente aco
lhedor e animado", finaliza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Ficam as associadas da ADC ZILLO LORENZETTI convocadas para a As- 
sembleia Geral Extraordinária e Ordinária cumulativas, a ser realizada em 
primeira convocação às 10 (dez) horas do dia 18 (dezoito) de fevereiro de 
2013 (dois mil e treze) e, não havendo a presença da maioria das associadas, 
em segunda convocação às 11 (onze) horas do dia 18 (dezoito) de fevereiro 
de 2013 (dois mil e treze), que se realizará na sede da ADC ZILLO LOREN
ZETTI situada na Rodovia Osni Matheus km 108 (cento e oito), município 
de Lençóis Paulista, Estado de São de Paulo.
As associadas ficam convocadas para deliberar sobre a seguinte pauta: 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) Alteração parcial do Estatuto Social nos seus artigos 22 (vinte e dois) e 
28 (vinte e oito).
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) Tomada de contas;
2) Eleição dos Administradores (Conselho Deliberativo e Diretorias Exe
cutivas).
Lençóis Paulista, 30 (trinta) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

ADC ZILLO LORENZETTI

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

g r á t i s !
RG:
Fone:

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

•  Veículos
•  Imóveis ,

il •  Novos/Usados • Diversos

• Empregos
•  Serviços

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



Regional AGUDOS
O sonho de fundar um centro universitário para incentivar trabalhos de 
pesquisa e extensão levou a socióloga M arcia Regina Vazzoler a criar 
a FAAG (Faculdade de Agudos), há 11 anos. No dia 2 de fevereiro de 
2002, com eçavam  as prim eiras atividades, com cursos de Pedagogia, 
A dm inistração e Turismo.

PEDERNEIRAS

Casa noturna é interditada por falta de alvará
Boate tem eventos cancelados por falta de auto de fiscalização do Corpo dos Bombeiros; Lençóis e Barra também terão locais vistoriados

FOTO: O ECO

Da Redação

O Departamento de Fisca
lização da Prefeitura de 
Pederneiras determinou 

a interdição da casa noturna 
Obazuah, por falta de alvará 
de funcionamento. Evento que 
deveria ser realizado hoje foi 
cancelado. Esta é a primeira 
boate na região de cobertura do 
jornal O ECO que foi fechada 
após a tragédia na boate Kiss, 
em Santa Maria, onde até o mo
mento 236 pessoas morreram 
em incêndio na madrugada do 
último domingo. O governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) de
terminou que o Corpo de Bom
beiros inicie um pente fino em 
locais que reúnem aglomeração 
de pessoas.

De acordo com o diretor 
do setor, Richard Mansano de 
Mello, o estabelecimento já 
havia sido notificado há mais 
de dois meses para apresentar 
a documentação pendente, ou 
seja, o Auto de Vistoria do Cor
po de Bombeiros (AVCB).

Como isso não ocorreu, os 
fiscais municipais efetuaram 
o auto de infração e a multa. 
Mello afirma que os proprie
tários demonstraram grande 
interesse em solucionar os pro
blemas o mais rápido possível. 
"No momento da interdição, os 
fiscais vistoriaram o prédio e 
verificaram a existência de mui- INTERDITADA -  Boate em Pederneiras é a primeira da região a ser fechada até que ocorram adequações necessárias

tas melhorias. Pedreiros inclu
sive estavam trabalhando no lo
cal quando os fiscais chegaram 
no estabelecimento", relata.

A reportagem contatou dois 
sócios da empresa, Paulo Eduar
do Esteves, o Cuca, e Humberto 
do Rego. Segundo Cuca, desde 
agosto do ano passado, todos os 
procedimentos administrativos 
junto aos órgãos e autoridades 
competentes estavam sendo 
tomados para garantir a segu
rança dos frequentadores. A 
única pendência no momento é 
a colocação de hidrantes, solici
tados pelo Corpo de Bombeiros 
"O prédio tem saídas de emer
gência, extintores de incêndio, 
forro com material antichamas, 
placas de sinalização e luzes de 
emergência, além de seguran- 
ças munidos de rádios comuni
cadores em pontos estratégicos, 
que são orientados para evacuar 
o local diante de alguma situa
ção incomum. Estamos agili- 
zando os últimos documentos 
e provavelmente, até a próxima 
quarta-feira, os bombeiros fa
çam a fiscalização para liberar 
o AVCB. Queremos que tudo 
esteja pronto para que a casa es
teja funcionando normalmente 
nos dias de carnaval", diz.

Cabe ressaltar que a interdi
ção é uma medida administrati
va que, caso não seja cumprida, 
os proprietários podem respon
der por crime de desobediência.

Corpo de Bombeiros confirma irregularidades Prefeitura de Lençóis vai iniciar fiscalização
O primeiro sargento Edson 

Rossi, comandante do grupa
mento do Corpo de Bombei
ros de Pederneiras, esclarece 
que a casa noturna não po- 
deria realizar eventos sem o 
AVCB e, consequentemente, o 
alvará de funcionamento.

Segundo ele, o projeto de 
combate a incêndio deste lo
cal não está aprovado. "Existe 
o interesse dos proprietários. 
Documentos já  foram entre

gues, mas após análise, foram 
solicitados novos documentos 
e, inclusive, a adequação do 
prédio para a instalação de 
hidrantes e de novas saídas 
de emergência. Assim que o 
projeto estiver aprovado pela 
comissão do Corpo de Bom
beiros e for feita a vistoria in 
loco, constatando essas ade
quações, a casa será liberada".

Rossi afirma ainda que, 
após a tragédia no Rio Gran

de do Sul, a corporação está 
priorizando a regularização 
de locais com grande aglo
meração de pessoas. "Se os 
proprietários obtiverem toda 
a documentação necessária, 
efetuarem a instalação dos 
equipamentos e as benfeito
rias para atender às normas 
vigentes, o estabelecimento 
poderá ser liberado antes do 
carnaval. Isso vai depender de 
todos esses fatores", finaliza.

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista informa que a 
Diretoria de Saúde, juntamente 
com o Setor de Fiscalização de 
Empresas e Diretoria Jurídica, 
esteve em contato o Corpo de 
Bombeiros, nesta semana, 
enviando a lista de empresas 
cadastradas no município que 
atuam em atividades em que 
há aglomeração de pessoas, 
para verificação da existência 
de riscos aos seus usuários.

A Prefeitura, através de se
tores competentes, também está 
promovendo a fiscalização em 
todas as empresas para identi
ficar as condições de funciona
mento destes estabelecimentos 
para que as eventuais irregula
ridades sejam corrigidas.

A Vigilância Sanitária do 
município também está foca
da nesta questão, visitando 
diversos estabelecimentos, 
visando a detecção de even

tuais problemas, para que se
jam  sanados. (informações da 
Assessoria de Imprensa)

BARRA
Barra Bonita e Igaraçu 

do Tietê também passarão 
por fiscalização. O Corpo de 
Bombeiros de Jaú, responsá
vel pelas duas cidades, infor
mou que na próxima semana 
deve iniciar a visita aos locais 
que podem envolver risco.

FOLIA

Barra Bonita anuncia 
Carnaval no navio
Diretoria de Cultura promete inovar e fazer com que carnaval de Barra 
Bonita seja tradição na região e surpreenda os foliões em 2013

M ayara  Seaca

A ntonio Marcos Gava Jú 
nior, diretor do departa
mento de Cultura e Turis

mo de Barra Bonita, anunciou na 
quinta-feira 31, a programação 
oficial do Barra Folia, o carnaval 
popular do município. A festa 
terá novas atrações e que prome
tem surpreender os foliões.

A principal novidade é o 1° 
Carnavio, que coloca no calen
dário festivo da festa a maior 
atração turística da cidade. 
"Vai ter um navio posicionado 
estrategicamente no Rio Tietê,

nas proximidades da Praça da 
Juventude, com apresentação 
da banda Amigos S/A. Tanto as 
embarcações na água, quanto as 
pessoas que estiverem em ter
ra vão poder acompanhar essa 
nova atração do nosso carna
val", explicou Gava Júnior.

Serão quatro dias de folia no 
centro turístico da cidade. E a 
festa começa no sábado, dia 9, 
e se estende até a terça-feira 12. 
No domingo e terça-feira o car
naval começa às 15h e vai até às 
3h da madrugada. E no sábado 
e segunda-feira a festa de momo 
começa às 17h e também term i

na às 3h.
No sábado e segunda-feira 

têm desfile de escolas de samba 
e blocos. Passarão pela Aveni
da Pedro Ometto as escolas de 
samba Desequilíbrio, da Barra, 
e Unidos da Vila XV, da cidade 
de Jaú. Ainda tem a presença de 
sete blocos: Galo Caipira, Tan
ga, Vâmo Nessa, Bloco do Biga- 
tão, Toca do Coelho, Pelotão da 
Curtição e Leão do Morro.

Um palco será montado em 
frente à Praça Dr.Tatinho, a 
Praça do Museu, onde se apre
sentam a banda Matéria Prima, 
que vai animar os foliões.



Esportes VOLTA
O projeto Calzinho retomará as atividades na terça-feira 5. Os 
interessados devem comparecer ao Complexo Esportivo Zefiro 
Orsi, na Vila Ubirama, a partir das 14h30. A  coordenação afirma 
que serão traçados novos planos para 2013 para que o projeto 
ganhe força e cresça mais.

CIDADE DO LIVRO

Borebi vence e praticamente garante vaga
Atual campeão venceu por goleada e se recuperou da derrota sofrida no jogo de estreia; R.S. Futsal só empata e se complica na competição

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

FAVORITO -  Com a vitória por 5 a 0, Presidente Alves garantiu a vaga 
antecipada para a próxima fase da Copa Cidade do Livro

O campeão voltou. Foi as
sim que os jogadores do 
Amigos do Futsal de Bo- 

rebi celebraram a vitória sobre 
o A.F.L de Lençóis Paulista, na 
quinta-feira 31, pela 13^ edição 
da tradicional Copa Cidade do 
Livro de Futsal Troféu Luis 
Antônio da Silva, o Mixirica. 
No mesmo dia, o R.S. Futsal 
de Bauru praticamente disse 
adeus à competição após empa
tar com a Prefeitura de Itapuí. 
Os jogos foram disputados no 
ginásio de Esportes Antônio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão.

Na terça-feira, Presidente 
Alves entrou em quadra contra 
o Sucatão de Agudos disposta a

garantir a vaga antecipada para 
a próxima fase. Com um ótimo 
futsal, a equipe não deu chan
ces para os agudenses e venceu 
mais uma na competição. Jefer- 
son, Johnatas, Gilson, Marcelo 
e Alexandre garantiram a vitó
ria por 5 a 0. No jogo seguin
te, o Porto de Areiópolis fez a 
sua estreia e venceu o Amigos 
da Fisio de Macatuba por 7 a 
1. Rodolfo com cinco gols foi o 
destaque do jogo. Com a derro
ta, os macatubenses estão elimi
nados da competição.

Já  na quinta-feira 31, Ami
gos do Futsal encarou o A.F.L. 
A equipe de Borebi, que havia 
perdido o primeiro jogo para o 
Guaxe, entrou em quadra preci
sando vencer para manter viva

a esperança de classificação.
Mais vibrante e técnico que 

no jogo de estreia, os atuais cam
peões atropelaram os lençoenses 
por 6 a 2. "Não treinamos para o 
primeiro jogo e acabamos sain
do com uma derrota que não 
era esperada. Hoje (terça-feira) 
entramos com outra postura e 
conseguimos uma bela vitória. 
O campeão voltou", afirmou o 
artilheiro do jogo Ronaldo com 
cinco gols. Romilton completou 
o placar para Amigos do Futsal. 
Rafael e Matheus descontaram 
para o A.F.L.

Logo em seguida, R.S. Fut- 
sal e Prefeitura de Itapuí pro
porcionaram grandes emoções 
para os torcedores. Os bauruen- 
ses jogaram pressionados, já

que perderam o primeiro jogo 
para o Açaí. No entanto, o que 
se viu foi um confronto cheio 
de alternativas. A Prefeitura 
de Itapuí chegou a abrir 4 a 1, 
mas com muita raça e disposi
ção, o R.S. Futsal foi buscar o 
placar. No fim, o empate em 
4 a 4 praticamente eliminou o 
atual vice-campeão da competi
ção. "Jogamos com muita raça, 
mas infelizmente conseguimos 
apenas um empate, o que nos 
deixou bem longe da vaga", la
mentou Luis Otávio.

13^ edição da tradicio
nal Copa Cidade do Livro de 
Futsal Troféu Luis Antônio da 
Silva é organizada pela direto
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

FUTEBOL BASQUETE

Expressinho estreia no regional de Macatuba
Equipe vem como uma das favoritas; dois duelos entre Agudos e Macatuba prometem emoções

Angelo Neto

M ais quatro jogos amanhã 
prometem agitar a segun
da rodada da 7  ̂ Copa 

Regional O ECO de Futebol Ama
dor de Macatuba, troféu Erpídio 
Artioli. O Expressinho, atual ven
cedor do Campeonato Amador 
de Futebol série A em Lençóis 
Paulista, faz sua estreia na com
petição contra Alfredo Guedes. 
Dois confrontos envolvendo times 
de Agudos e Macatuba prometem 
fortes emoções aos torcedores que 
comparecerem no estádio muni
cipal Amadeu Artioli.

O clássico da rodada fica por 
conta dos lençoenses. Pelo grupo 
D, Alfredo Guedes e Expressinho 
medem forças a partir das 8h30. 
Uma das favoritas ao título, a 
equipe do técnico Clóvis Gino Pe
reira, o Mosca, começa 2013 com 
novidades no elenco. "Os torcedo
res podem esperar um Expressi- 
nho cada vez mais forte. Estamos 
com jogadores experientes e com 
mais quatro jovens formados nas 
escolinhas de Lençóis Paulista". 
Mosca confessa que não sabe se 
a equipe adversária vem com no

vidades para o campeonato, mas 
promete colocar em campo o que 
tem de melhor. Logo em seguida, 
pelo grupo C, o Palestra encara o 
Ouro Verde de Bauru, no campo 
do Centro de Lazer, às 9h30.

Os dois últimos jogos do dia 
marcam o confronto entre ma- 
catubenses e agudenses, ambos 
no Estádio Municipal Amadeu 
Artioli. Pelo grupo D, o Flamen- 
guinho de Agudos tem uma difí
cil missão contra o União Futebol 
Clube, às 10h. À tarde, a equipe 
do X X  de Janeiro recebe o Caçu
la, às 15h30, pelo grupo C. "Exis
te um pouco de tensão na estreia 
por parte dos jogadores. Temos 
jogadores com certa bagagem, 
mas a maioria é jovem. Espera
mos não encontrar muitas difi
culdades, pois vamos para Maca- 
tuba atrás de um bom resultado", 
destaca o técnico do Caçula, Ge
raldo Faria. O Independente e o 
Baurucel folgam na rodada.

A 7  ̂ Copa Regional O ECO 
de Futebol Amador de Maca- 
tuba, troféu Erpídio Artioli, 
é organizada pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador) 
e apoiada pelo jornal O ECO.

JOGOS DE AMANHA

G ru p o  C
Palestra x Ouro Verde, 
às 9h30, no Lazer

XX de Janeiro x Caçula, 
às 15h30, no estádio municipal

G ru p o  D
Expressinho x Alfredo Guedes, 
às 8h30, no estádio municipal

Flamenguinho x União, às 10h, 
no estádio municipal

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

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Agente estrangeiro interessado 
em Isaac visita Lençóis

DUELO -  Alfredo Guedes e Expressinho já proporcionaram 
grandes jogos; equipes se enfrentam amanhã em Macatuba

Lençoense vem 
de destacando na 
equipe de basquete 
do Brasília

Angelo Neto___________

O espanhol Alfredo Garcia, 
dono de uma agência que 
cuida da imagem de jo

gadores de basquete e futebol, 
visitou Lençóis Paulista na quinta
-feira 31, para conhecer a estrutura 
das escolinhas coordenadas pelo 
técnico Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu. O empresário 
quer agenciar o lençoense Isaac 
Rafael Gonçalves, atualmente na 
equipe do Brasília.

Uma das grandes revelações 
da temporada, Isaac é um dos des
taques do Brasília na LDB (Liga de 
Desenvolvimento de Basquete). 
Reserva da equipe formada por 
grandes estrelas, ele é forte candi
dato a sexto homem do NBB (Liga 
Nacional de Basquete).

A fase vivida pelo lençoense 
despertou o interesse de Garcia, 
que fez questão de conhecer as 
origens do jovem jogador. "Esta
mos entrando em contato com as 
pessoas que fazem parte da vida

de Isaac, como é o caso do Dudu, 
para verificar se é possível fazer
mos um trabalho. Fui técnico de 
basquete e adoro essa parte do 
esporte. Temos que ter dentro do 
Brasil mais exemplos como o de 
Lençóis Paulista para revelar gran
des jogadores", disse.

Grandes nomes do basque
te nacional são agenciados pela 
empresa de Garcia como Murilo, 
Jeferson, Olivinha, Fisher, entre 
outros. "Temos jogadores impor
tantes dentro do panorama do bas
quete. Estamos acompanhando o 
Isaac já há algum tempo. Ele se 
adaptou muito bem ao time em 
que está. Sabíamos que precisava 
evoluir para poder jogar no Brasí
lia e foi o que aconteceu. Isaac é 
diferenciado", completou.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

VISITA - O espanhol Alfredo 
Garcia esteve no Tonicão

em  a l t o  e  
b o n i s o n i
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ENTREVISTA
Mané Frias fala 
dos desafios de sua 
gestão como prefeito 
Borebi
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CULTURA
Casa da Cultura 
recebe hoje 
espetáculo inspirado 
na obra do argentino 
Jorge Luiz Borges
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Igreja se prepara para a 
Campanha da Fraternidade
No Ano da Fé, Juventude será o tema deste ano; abertura acontece na quarta-feira de cinzas

Priscila Pegatin
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

A s Igrejas Católicas de 
todo o País já  se prepa
ram para a Campanha 

da Fraternidade 2013. Neste 
ano, o tema é Fraternidade e 
Juventude, com o lema "Eis-me 
aqui, envia-me". A Campanha 
começa no dia 13 de fevereiro, 
Quarta-Feira de Cinzas, e vai 
até 31 de março, Domingo de 
Páscoa. "Os bispos escolheram 
o tema em função de um even
to maior, que é a JM J (Jornada 
Mundial da Juventude), que 
pela primeira vez acontece no 
Brasil, na última semana de 
julho (entre os dias 23 a 28), 
no Rio de Janeiro, com a pre
sença do santo padre, o Papa", 
explica monsenhor Carlos José 
de Oliveira. "A campanha tem 
um destaque maior por causa 
da JM J e todas as atividades 
da Igreja em 2013 são voltadas 
para a questão da juventude".

A proposta neste ano é refle
tir sobre a situação da juventude 
na religião e no Brasil como um 
todo. "Toda dinâmica envolve 
o ver, julgar e agir dos jovens", 
ressalta o monsenhor. "Ver 
como o jovem vive hoje. Sabe
mos que o jovem experimenta 
a vida de uma forma muito di
ferente da década de 60, 70 e

FE -  Monsenhor Carlos ressalta a importância da Campanha da Fraternidade no ano que o Brasil recebe a JMJ

80. Sabemos que estamos em 
uma mudança de época. O jo 
vem de hoje já  nasceu em um 
mundo totalmente diferente, 
informatizado, está em todas as 
redes sociais. Queremos ver es
ses jovens", diz. "O jovem tem 
tantas qualidades é preocupado 
com o meio ambiente, ecologia, 
não se contenta com respostas 
superficiais, queremos apresen
tar ao jovem de hoje a pessoa

de Nosso Senhor Jesus Cristo", 
completa o monsenhor.

A campanha pretende tam
bém  fazer com que a Igreja Ca
tólica possa ajudar a juventude. 
"Tudo tem que ser visto à luz 
da Palavra de Deus e vamos 
agir, que é a parte mais difícil. 
Saber, enquanto Igreja, como 
podemos ajudar nossos jovens 
a bem viver a vida humana em 
todas as dimensões".

Monsenhor Carlos ressalta 
que todos são convidados para 
viver a Campanha da Frater
nidade. "Independente da nos
sa idade, todos podem ter um 
espírito jovem. O corpo pode 
envelhecer, mas a alma deve 
rejuvenescer. Vamos viver a 
Campanha da Fraternidade e a 
Jornada Mundial da Juventude 
participando do lançamento e 
das santas missas", convida.

Cerco de Jericó, 
no Santuário, 
começa dia 13

FoTo aRqIII o o eco

ABERTURA -  Cerco começa na Quarta-Feira de Cinzas, as 15h

Com eça no dia 13 e vai 
até 19 de fevereiro o 14° 
Cerco de Jericó  no San
tuário Nossa Senhora da 
Piedade. São sete dias e 
sete noites ininterruptas de 
oração. Neste ano, o tema 
é "Senhor, desatai os nós, 
derrubai as muralhas e au
mentai a nossa fé".

"Há mais de dez anos, o 
Cerco tem início na Quarta
-Feira de Cinzas, às 15h. 
Neste ano, tivemos apenas 
uma alteração no horário de 
missas. Elas serão realizadas 
às 6h, 15h e 19h30, sempre 
em três horários, possibili
tando a participação de to-

dos", explica o monsenhor 
Carlos José de Oliveira.

Todas as missas têm a 
presença do Santíssimo e 
uma benção especial, como 
de água e chaves, escapu- 
lários e medalhas. "O mais 
bonito e mais importante do 
Cerco é que a pessoa não 
vai rezar o tempo todo, mas 
sempre alguém estará de 
frente com Jesus, rezando 
pelas intenções dela", res
salta o monsenhor. "Através 
do Cerco foram muitas gra
ças e milagres alcançados 
durante tantos anos. São 
missas e momentos de ora
ções especiais", finaliza.
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Entrevista INÍCIO
Começa na segunda-feira 4, o ano legislativo nas 
Câmaras Municipais de Vereadores. A  maioria das 
cidades da região já realizou sessões extraordinárias 
em 2013 para votar repasses às entidades e 
projetos atrasados do ano passado.

ADM INISTRAÇAO

'Uma cidade só cresce se tiver 
indústrias', afirma Mané Frias
Prefeito de Borebi já trabalha para implantar o segundo pólo industrial da cidade; meta para primeiros meses é colocar a administração em ordem

Angelo Neto
FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

Responsável por quebrar 
uma hegemonia de 20 
anos em Borebi de um 

grupo político, o prefeito M a
noel Frias Filho (PR), o Mané 
Frias, venceu as eleições de 
2012 por uma diferença de ape
nas 46 votos. Em entrevista ao 
jornal O ECO , o chefe do Exe
cutivo estabeleceu uma meta 
para 2013: pretende "colocar a 
casa em ordem" nos primeiros 
meses de mandato e, logo em 
seguida, com eçar a cumprir 
suas promessas de campanha.

Mané Frias destacou alguns 
projetos - como a construção de 
um Centro de Lazer com diver
sas opções de entretenimento. 
Com relação à implantação 
do segundo pólo industrial, o 
prefeito afirmou que já  traba
lha para que a desapropriação 
de uma área de dez alqueires 
seja concretizada em breve. 
Ele considera a indústria como 
primeiro passo para o desenvol
vimento da cidade. Apesar da 
expectativa de forte cobrança 
por parte da oposição durante 
os quatro anos de mandato, o 
prefeito acredita que todos tra
balharão unidos para o bem da 
cidade de Borebi.

O ECO -  Qual o orçamento 
de 2013 para a cidade de Bore
bi e qual a sua avaliação?

Mané Frias -  O orçamento 
é de R$ 14,5 milhões. Com 
esse dinheiro, nós queremos 
fazer tudo o que for possível 
para atender todos aos setores 
como a saúde, infraestrutura, 
entre outras. Na verdade, esta
mos nesse momento colocando 
a casa em ordem. Por exemplo: 
na educação, já  contamos com 
novos professores. Para o futu
ro, temos a intenção de cons
truir o Ecoparque.

O ECO -  No que consiste 
esse Ecoparque?

Mané Frias -  Será seme
lhante a um projeto que exis
te em Duartina. Iremos fazer 
pistas para kart, motocross e 
aeromodelismo, além de uma 
represa para pescaria. Será um 
centro de lazer para a popula
ção de Borebi e também para 
pessoas de outras cidades que

FRASE

í "A curto prazo, 
precisamos colocar 
a casa em ordem.
Já a médio prazo, 
iremos cumprir 
nossas promessas 
de campanha." 
Mané Frias

queiram vir para a cidade.

O ECO -  Qual será a priori
dade do seu governo?

Mané Frias -  A nossa cida
de peca um pouco na questão 
da infraestrutura. Queremos 
melhorar o atendimento ao pú
blico, que antes não existia. Es
tamos mudando praticamente 
todo o setor de educação. O pos
to de saúde também teve muitas 
mudanças. Antigamente, havia 
três ou quatro médicos e agora 
já  existem seis. Estamos com 
um projeto para trazer o SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) para Borebi. Da
qui três ou quatro meses, esse 
nosso projeto será concluído, 
pois já  temos o local. Faltam 
apenas detalhes. Tudo o que o 
prefeito anterior não fez, vamos 
fazer na nossa administração. 
Vai mudar muita coisa.

O ECO -  Como os senhor 
encontrou a Prefeitura?

Mané Frias - A Prefeitura, 
em si, não tinha problemas. 
Existiam alguns restos a pa

gar, mas não era muita coisa. 
O grande problema é o nosso 
almoxarifado. Pegamos o ma- 
quinário da Prefeitura todo 
sucateado e já  fizemos questão 
de arrumar. As ambulâncias 
também estavam quebradas 
e sem pneus. Existe apenas 
uma máquina, dois caminhões 
basculantes, um trator e dois 
caminhões novos. A situação é 
complicada. Na administração 
passada, faltou muito remédio 
e hoje esse problema está pra
ticamente resolvido. Faltavam 
alguns materiais na creche, mas 
também já  providenciamos. Na 
verdade, tudo isso já  era previs
to e a nossa proposta é melhorar 
e colocar tudo em ordem. Hoje, 
faltam apenas algumas questões 
para acertar, mas estamos no 
caminho certo.

O ECO -  Como foi esse pri
meiro mês de governo?

Mané Frias -  Foi sem gran
des problemas. Eu tenho uma 
firma faz 25 anos e por isso sou 
experiente em administrar. Não 
estamos com muitas dificulda

des. Acredito que, em dois me
ses, tudo estará encaminhado.

O ECO -  O senhor acredita 
que o primeiro desafio de seu 
mandato foi o rompimento das 
represas e o estrago causado 
no município?

Mané Frias -  Com certeza. 
Temos sorte que a concessio
nária Rodovias do Tietê está 
realizando todo o serviço, sem 
custo algum. Colocamos apenas 
o caminhão e a máquina carre
gadeira para realizar a limpeza. 
Fizemos uma parceria com a 
prefeitura de Agudos e eles nos 
cederam alguns maquinários 
também. O restante, a conces
sionária está fazendo. Acredito 
que na próxima semana todo o 
serviço estará finalizado.

O ECO -  Como está o pro
cesso de recuperação dos 
estragos?

Mané Frias -  Todos os 
maquinários que temos dispo
níveis estão trabalhando para 
resolver os problemas. Fizemos 
uma parceria com empresas li-

gadas ao setor canavieiro para 
recuperar as estradas.

O ECO -  Como será a sua 
relação com os funcioná
rios públicos? Haverá mui
tas mudanças?

Mané Frias -  Os funcioná
rios que eram cargos de comis
são foram todos exonerados. Fi
caram apenas alguns que estão 
sendo aproveitados. O restante 
está trabalhando conosco e a 
relação é bem tranquila.

O ECO - Qual será a sua re
lação com a oposição?

Mané Frias -  Ainda não 
tive contato com eles. Vamos 
chamar todos os vereadores 
para uma primeira reunião. 
Vamos tentar trabalhar todos 
unidos. Não adianta trabalhar 
sem união, pois quem sai pre
judicada é a própria população. 
Acredito que será uma oposição 
construtiva e mais tranquila.

O ECO - Quais são os desa
fios a curto e médio prazo?

Mané Frias -  A curto prazo,

com certeza, colocar a casa em 
ordem. Já  a médio prazo, ire
mos cumprir nossas promessas 
de campanha. Gostaria de agra
decer ao povo de Borebi e pedir 
paciência, que iremos fazer tudo 
que estiver no nosso alcance.

O ECO - Existe algum pro
jeto da administração passada 
que terá continuidade ou im
plantar na sua gestão?

Mané Frias -  Existem  algu
mas coisas que ainda não veri- 
fiquei, mas eles praticam ente 
não tinham  projetos. Alguns 
que estavam em andamento, 
como o Clube da Terceira Ida
de e projetos esportivos no gi
násio, irem os manter. Tudo o 
que for bom para a população 
vai continuar, não vai mudar 
nada. Irem os, sim, melhorar 
quando for possível.

O ECO - Qual setor vai pre
cisar de maior dedicação?

Mané Firas -  Com certeza, 
a saúde e a educação que são os 
carros-chefe de toda adminis
tração. No caso da educação, 
contratamos uma médica de 
Agudos que tem amplo conhe
cimento em gestão e que está 
coordenando todo o processo. 
Ela já  fez alguns trabalhos em 
Borebi e agora voltou, pois é 
muito querida pela população. 
Está sendo implantado um novo 
sistema de gestão na saúde. 
Ainda não deu para avaliar o 
retorno disso, mas percebemos 
que já  começa a dar resultados.

O ECO -  Uma das promes
sas de campanha foi a cons
trução de outro pólo indus
trial na cidade. Como está o 
andamento disso?

Mané Frias -  Viajamos para 
Araras para conversar com o 
proprietário de uma área e fa
zer a desapropriação de dez 
alqueires. Depende apenas de 
acertarmos valores. Já  temos 
em torno de sete firmas que 
querem se instalar em Borebi. 
Acredito que, em seis meses, 
o pólo industrial esteja pronto. 
Uma cidade só cresce se tiver 
indústrias. Esse é o primeiro 
passo para o crescimento da 
nossa cidade. Reuni-me com en
genheiros essa semana para co
meçarmos a montar o projeto.
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Cultura

TEATRO

Espetáculo indicado ao Prêmio 
Shell é apresentado hoje
"Eu vi o sol brilhar em toda sua glória", indicado em uma das premiações mais importantes do Brasil

A ngelo  Neto
FOTO: MAURIZIO MANCIOLLI

Sucesso de público nas 
duas temporadas deste 
ano no SESC Consolação 

de São Paulo, o espetáculo "Eu 
vi o sol brilhar em toda sua 
glória" foi indicado em duas 
categorias do 25° Prêmio Shell 
de Teatro, uma das premiações 
mais importantes do Brasil (me
lhor ator e melhor iluminação). 
Hoje, no auditório da Casa da 
Cultura Professora Maria Bove 
Coneglian de Lençóis Paulista, 
a partir das 20h, a peça pro
mete atrair os apreciadores de 
grandes performances no palco.

O espetáculo, inspirado no 
escritor José Luis Borges, foi 
escrito por João Paulo Loren- 
zon em dois anos de pesquisas. 
Apoiado em imagens de contos 
e fragmentos da vida do escri
tor, a história estabelece um diá
logo reflexivo com Borges sobre 
memória e esquecimento, luz e 
cegueira, sonho e realidade, fi- 
nitude e imortalidade. O públi
co não vê necessariamente Bor
ges, mas um homem perdido 
em uma terra devastada onde 
tempos e espaços se misturam.

O diretor de Cultura de 
Lençóis Paulista, Nilceu Ber
nardo, acredita que exista uma 
expectativa muito grande da po
pulação de toda a região sobre

o espetáculo. "O bate papo que 
haverá depois da peça atrai a 
atenção. As pessoas que conhe
cem e gostam de teatro não po
dem perder essa apresentação 
que é de extrema qualidade. 
Algumas pessoas de cidades da 
região já  ligaram e reservaram 
os seus ingressos", adianta.

Com duração prevista para 
50 minutos, o espetáculo possui 
classificação acima de 14 anos e 
tem entrada franca. Após a peça, 
haverá um debate com o ator João 
Paulo Lorenzon. Em virtude do 
número limitado de lugares, é pre
ciso fazer reserva antecipada no lo
cal ou pelo telefone 14 3263 6525.

SERVIÇO

DURAÇÃO: 50 minutos. 
CLASSIFICAÇÃO: acima de 
14 anos.
DATA: Hoje, às 20h 
ONDE: Casa da Cultura "Prof® 
Maria Bove Coneglian" 
PREÇO: Entrada Franca - 
Lugares limitados

O que é o 
Prêmio Shell

Criado em 1989, o 
Premio Shell de Teatro é 
uma das mais tracionais 
premiações da cena tea
tral brasileira. Ele con
templa todos os anos os 
artistas e espetáculos de 
melhor desempenho nas 
temporadas teatrais do 
Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Além do troféu, 
cada uma das nove ca
tegorias do prêmio (Au
tor, Diretor, Ator, Atriz, 
Cenografia, Iluminação, 
Música, Figurino e Ca
tegoria Especial) recebe 
uma premiação indivi
dual de R$ 8 mil.

FORMAÇAO CULTURAL
A  Diretoria de Cultura de Lençóis Paulista tem vagas para 
diversos cursos. Para fazer a inscrição, basta com parecer 
à Casa da Cultura Professora M aria Bove Coneglian com 
cartão cidadão, com provante de residência, docum ento 
com foto e dois gibis. Inform ações pelo telefone 3263 6525.

LITERATURA

Bibliotecas infantis 
contam com novos livros
Também foram disponibilizados novos 
jogos e brinquedos para os usuários

F T DIVULGAÇÃO

ACERVO - Novos brinquedos, livros e jogos 
estão disponíveis nas bibliotecas da cidade

Angelo Neto lidos nos agradáveis espa
ços que as bibliotecas de 
Lençóis Paulista dispõem e 
tam bém  podem  ser retira
dos para leitura dom iciliar, 
tradição forte da cidade.

Os jogos variam nas mo
dalidades, faixas etárias e 
materiais, enquanto os livros 
possuem várias característi
cas na forma material e no 
conteúdo, abrangendo várias 
fases da infância.

Para ser usuário do lo
cal é necessário levar com
provante de endereço, RG e 
uma foto 3x4. As atividades 
e o acervo para uso no local 
é liberado para todo cida
dão interessado.

A  B ib lioteca Infantil 
M onteiro Lobato, 
instalada no Es

paço Cultural Cidade do 
L ivro , e as B ib liotecas ra
m ais dos bairros M aestro 
Jú lio  F erra ri, Cecap e A l
fredo G uedes receberam  
em  janeiro novos títulos 
em livros in fantis, jogos e 
brinquedos para a área de 
atividades lú d icas.

Jovens e crianças com 
seus fam iliares e amigos já 
podem usufruir do novo 
acervo. A brinquedoteca 
pode ser utilizada no lo
cal. Já  os livros podem ser

BARRA BONITA

Programação especial de férias segue até sexta-feira
Projeto inclui cursos de arte educação, oficinas de geração de renda abertas para toda a comunidade e formação técnica

Da redação

Segue até sexta-feira 8 a 
programação especial 
de férias para crianças e 

adolescentes de Barra Bonita e 
Igaraçu do Tietê realizada pela 
Casa de Cultura e Cidadania de 
Barra Bonita. O projeto é aberto 
a todas as crianças e adolescen
tes com idades entre 6 e 17 anos.

Todos os anos, a Casa abre 
espaço durante as férias para 
proporcionar atividades intera
tivas e criativas como opção de 
lazer. Além disso, é uma opor

tunidade de expor as atividades 
oferecidas pelo projeto e divul
gar a matrícula para 2013, que 
também é gratuita.

Os participantes poderão 
escolher entre diversas oficinas 
de brincadeiras, jogos, espor
tes, circo, dança e atividades de 
leitura. Também haverá sessões 
de cinema gratuitas. Não é ne
cessário fazer inscrição prévia.

A Casa de Cultura e Cida
dania é um projeto sociocultu- 
ral viabilizado pela Lei Roua- 
net, do Ministério da Cultura, 
patrocinado pela empresa AES

Tietê e realizado pela H. Melillo 
(Grupo de Articulação Social) e 
Instituto Agires. O projeto é um 
espaço que tem por objetivo 
promover a formação, expres
são e lazer para crianças, jovens 
e adultos, atuando também 
como polo cultural que envolve 
comunidades de baixa renda.

São oferecidos cursos de arte 
educação, oficinas de geração de 
renda abertas para toda a comu
nidade e formação técnica para 
jovens na área cultural, além de 
atividades culturais, como cine
ma e apresentações artísticas.

AGENDA FILMES

CINE’N’FUN
Alameda Quality Center - 
(14) 3321 5000

- JOÃO E MARIA - 
CAÇADORES DE BRUXAS: (estreia)
- Diariamente: 14h05, 15h45, 17h15, 
18h55,20h30,22h10e23h45

- O RESGATE:
Sexta, segunda a quinta: 19h40 e 22h30; 
Sábado e domingo: 18h35, 20h40 e 
22h50

- A  VIAGEM: Diariamente: 19h10

-SAMM Y: A  Grande Fuga 
Diariamente: 14h, 15h40 e 17h20

- O ÚLTIMO DESAFIO: Diariamente 
22h40

- DE PENAS PRO AR 2:
Sexta, segunda a quinta: 16h20;
Sábado e domingo: 16h20 e 18h40

- U M A  FAMÍLIA EM APUROS:
Diariamente 14h20

- JACK REACHER -  O ÚLTIMO TIRO:
Sexta, segunda a quinta: 19h30 e 22h20; 
Sábado e domingo: 21h e 23h20

MULTIPLEX
Bauru Shopping- 
3224-1554

- JOÃO E MARIA:
caçadores de bruxas 
Sexta, sábado, domingo, segunda e 
quarta: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 
21h30; Terça e quinta: 15h30, 17h30, 
19h30e21h30

- AS AVENTURAS DE PI:
Sexta, sábado, domingo, segunda e 
quarta: 13h30; Terça e quinta: 15h30



Mulher MAQUIAGEM
Inovar é a palavra de ordem para o make de Carnaval, mas praticidade 
também é importante para cair na folia. O uso de cristais na região dos 
olhos é uma das dicas para quem quer fazer bonito neste Carnaval. Para 
fixá-los utilize cola para cílios, para peruca ou verniz para maquiagem. A 
durabilidade varia de pessoa para pessoa por causa da transpiração.

go Saiba como usar as camisas 
shoulder off cut, hit do verão 2013
Tendência reinventa as tradicionais camisas, dando ar moderno e sexy

FOTO: DIVULGAÇÃO

APOSTE
-  Camisa 
shoulder off 
cut é opção 
para sair do 
casual; peça 
pode ser . 
usada pela ' 
maioria das 
mulheres

Da Redação

A  moda vive brincando de "mostra aqui, esconde ali" com 
recortes em diversas partes do corpo. Nesse verão, os 
eleitos para entrar no jogo foram os ombros, com as ca

misas e vestidos shoulder off cut. A tendência dá um ar moder
no e sexy às tradicionais camisas e marcou presença nos des
files de verão de grandes estilistas, como Alexander McQueen 
e Jean Paul Gaultier. A boa notícia? A peça é versátil e veste 
bem na maioria das mulheres. Segundo consultores de moda, 
por causa da modelagem bem  solta a peça favorece mesmo as 
mulheres que estão mais cheinhas. A peça só deve ser evitada

quando o ombro é muito largo. Para montar um look casual, 
aposte em saias band-aid e curtas com corte reto, mais rentes 
ao corpo. Pode usar também com shorts justos e finalizar as 
produções com um cintinho ou na combinação com calças leg- 
ging, capri e retas que se ajustem bem. Prefira evitar a camisa 
com calças como a saruel, porque têm certo volume.

As camisas shoulder off cut podem, ainda, compor visuais 
mais formais acompanhadas de calças retas em tecidos nobres 
e de alfaiataria. Saias longas também são ótima pedida. Se qui
ser utilizar a peça no trabalho, a dica é perguntar se os ombros 
à mostra são permitidos já  que o recorte exibe os ombros e dá 
a peça um toque sensual.
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Penteados com grampos 
aparentes são novo hit

AGORA E MODA
-  Deixar aparecer o 

grampo no cabelo não é 
feio, virou moda

Estilo é prático e 
pode ser usado 
em looks casuais 
ou elegantes

Da redação________

FOTO: DIVULGAÇÃO

Quem nunca precisou de grampos na hora de prepa
rar os cabelos para uma festa? Com certeza, muitas 
mulheres já  passaram pela agonia de montar o pen

teado e não conseguir escondê-los. A boa notícia é que 
agora isso não é mais necessário: os grampos aparentes 
estão com tudo, até mesmo nos visuais mais chiques!

Para muitos hair stylist os grampos são ótimos itens 
de finalização e versátil. As piranhas de cabelo, da mesma 
família também estão liberadas.

Na hora de fazer um penteado sofisticado, por exem
plo, a dica é puxar bem o cabelo de um lado e colocar 
grampos, dando a aparência de finalizado com gel, e do 
outro deixe solto e natural. Colocar quatro ou cinco gram
pos seguidos também cria um visual bastante bonito. Abu
se dos topetes, finalizando com grampos que podem tanto 
estar alinhados quanto cruzados. Para um look informal, 
como o de Carnaval, pode apostar nos coloridos, mas é 
claro que a cor depende muito da personalidade e com
portamento de cada mulher.

Assim  com o em outros acessórios, os grampos 
dourados estão na moda, ele e o prata são sinais de 
classe e poder. Caso faça um estilo m ais singelo e d eli
cado pode usar os perolados. Para os grampos pretos, 
que caem  muito bem  em fios loiros, tem  um alerta. 
Em  cabelos ondulados é preciso ter cuidado, pois ele 
pode acabar ofuscado.

HORÓSCOPO 02/02 A 08/02

□
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  C a r d o s o

ÁRIES
O m om ento  é ideal 
para você arriscar-se 
em novos projetos, 
ou até arriscar-se 
em um  novo rela

c ionam ento afetivo. A posição da 
lua indica um dia prático para tudo 
o que deseje realizar. Disposição 
favoráve l para deixar claro as suas 
verdadeiras intenções.

TOURO
Você está sendo in i
m igo de si mesm o, 
não acred itando 
mais na sua mágica 
in tu ição, ap ren

dendo com ela tudo  o que tem  a 
fazer. L ibe rte -se  de vez de toda 
um a es tru tura m enta l u ltrapassa
da que você insiste em cultivar.

O
GÊMEOS
Período em que terá 
m u ita  disposição 
m enta l e física para 
traba lha r aos ne 
gócios e para tra ta r 

de assuntos pessoais. As v iagens 
estarão bastante favorecidas bem 
com o o am or e as novas am iza
des. Todavia, ev ite  abusos.

CÂNCER
Algum a p rudên

cia é bastante 
aconselhável, uma 
vez que afastará a 
possib ilidade de se 

perder em pequenos negócios ou 
assuntos, assuntos im portan tes. 
Saúde, d inheiro  e am or sob bons 
fluxos astrais, tendo  prudência.

LEÃO
P rev ina -se  contra 
perigos de ac iden
tes, re lacionados 
com a água e p ro 
dutos quím icos, de 

um m odo geral. Cuide da saúde 
e e v ite  atos que possam a fe tá -lo  
m ora lm en te . Sucesso, todavia , 
em  pesquisas.

VIRGEM
Fase em  que fará 
m u itas relações 
mas encontra rá  
poucas pessoas 
que o com p re e n d e 

rão. E ntre tan to , te rá  sucesso em 
novas em presas, nas especu
lações e nos negócios de vu lto . 
Lucros inesperados.

LIBRA
Fase em que deverá 
tom ar cuidado com 
estranhos, novas 
am izades, vizinhos 
e pessoas que são 

de sua in te ira confiança. Só v iaje 
se fo r de m u ita  necessidade para 
ev ita r acidente, cuide da sua 
saúde e ev ite  excessos.

ESCORPIÃO
Período promissor. 
Seja o tim is ta  e 
ap rove ite  as chan
ces que surgirão 

agora. Pleno êx ito  financeiro, 
público, particular, adicional e 
legis la tivo. Bom para os jogos, 
sorte ios e loterias.

SAGITÁRIO
Evite, nesta fase, 
questões com 
vizinhos e a pressa 
de viajar. Os am igos 

leais o ajudarão em qualquer d if i
culdade e conseguirá realizar boa 
parte de seus anseios e desejos. 
Ó tim o ao am or e ao trabalho.

O
CAPRICÓRNIO
Pessoas conh ec i
das irão a jud á -lo  
neste período. A 
in fluênc ia  astral 
e a m e lh o r para 

fazer novas am izades, conta tos  
públicos, pois estará com  ân im o 
para fa la r e in flu enc ia r fa vo ra ve l
m e n te  os outros.

AQUÁRIO
Fase neutra que po
derá beneficiá-lo nas 
questões pessoais, 
íntimas e familiares 
por que o signo atual 

o eleva em quase todos os sentidos. 
Pode demorar, mas conseguirá o 
que está pretendendo. Pense mais 
em seu lar. Uma pessoa estranha 
poderá favorecê-lo nos negócios.

PEIXES
O período será um 
ta n to  ou quanto 
com plicado para 
você. Mas, nos 

próxim os dias, tudo  deve m e lh o 
rar sensive lm ente. Conseguirá 
progredir no traba lho e será bem 
sucedido. Êxito e boa saúde.

ILAZER E PASSATEMPO
c r u z a d i n h a

Obrigação 
da entidade 
beneficia
da por um 
convênio 

(Adm. 
Púbiica)

Todo- 
poderoso 
Despro
vida de 

bom senso

Navio da 
esquadra 
de Cabral 

(Hist.)

Cantor 
carioca de 
"Começar 
de Novo"

Que ignora um 
assunto (fem.) 

Tipo de jogo baseado 
em um enigma

Cadeia montanhosa 
localizada no Mato 
Grosso,é cercada 

de misticismo

◄
Carro 

usado no 
transporte 
alternativo
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Acender 

(o fósforo) 
Dar(?) 

luz: parir

Gato, em inglês
Bebida à qual se 

adiciona o 
achocolatado em pó

(?) Mc- 
Cartney, 
ienda do 

rock

Instrumen
to de corte 
usado pe
lo barbeiro
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(?) férrea, 
sistema 

de trilhos

(?) solar, 
acessório 

de
carros

"Da abun
dância (?) 

0 tédio" 
(dito)

De caráter 
exclusivo
Flor orna

mental 
também 
chamada 
de "mon
senhor"

> i i

Condição 
do Brasil 
de 1822 
até 1889

Antigo a
nestésico 

Gás de 
letreiros
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Viagem, 
em inglês

Hiato de "teólogo" 
Campo de cereais 

pronto para a 
colheita

V
(?) 2, pro
grama do 
governo 

Dilma

Em estado 
de grande 
ansiedade 

(fem.)

F

Marisa 
Orth, atriz 
e cantora 
paulista

->
D príncipe 
encantado, 
antes do 

beijo (Lit.)

i

Direção 
(?): evita 
acidentes 
no trânsito

>
i

r

Nelson
Mandela,
politicosul-
africano

Iris Mur- 
doch, ro
mancista 
irlandesa

Imposto 
declarável 
pela Web 

(sigla)

A(?):
bem

informado

Sem 
sabor(o 
alimento)

>
i i

Celebrar
com

grande
júbilo
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Televisão

ESTREIA

Marcelo Adnet já tem data para estrear na Globo
Humorista deve ser protagonista de série; produção é mantida em sigilo pela emissora

INFÂNCIA
Letícia Spiller afirm a que era m oleca até os 
20 anos e viv ia  m achucada. Sobre beleza, 
Antônia -  de "Salve Jorge" -  d isse ainda que 
hidrata o cabelo em  casa m esm o, para ficar 
m ais tem po com a filha Stella, de i  ano.

CARREIRA

Isis Valverde revela: 'Vejo uma criança 
e fico pirada. Quero muito ter filho'

Atriz fala dos trabalhos e de Faroeste Caboclo

Da Redação

A  grande aposta da Globo 
neste ano já tem data para 
estrear: Marcelo Adnet en

tra no ar na emissora em abril. 
O humorista, que apareceu em 
reprises na MTV na quinta-feira, 
já  assinou contrato com a Globo 
e começa em fevereiro a trabalhar 
na série que marcará a estreia. 
Adnet será o protagonista de "O 
Dentista Mascarado", de Alexan
dre Machado e Fernanda Young.

A produção, com ares de ci
nema, mistura humor e suspense, 
com um dentista justiceiro e atra
palhado, que, como todo bom su- 
per-herói, possui uma vida dupla. 
De o dia, o dentista é um cara co
mum. À noite, combate o crime.

A produção, que está sendo 
mantida em sigilo pela Globo, 
trará ainda o humorista Leandro 
Hassum no elenco da atração. A 
atriz Taís Araújo vai compor com 
Adnet o par romântico da série. O 
humorista também pode ganhar

quadros no "Fantástico" e ter um 
programa solo na emissora no se
gundo semestre.

Procurado, Adnet, por meio 
da assessoria de imprensa, diz que 
ainda não pode falar sobre os no
vos planos. Alexandre Machado, 
Fernanda Young e a Globo não 
comentam o assunto.

GLOBAL -  Marcelo Adnet 
estreia em abril na Globo

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Isis Valverde, aos 25 anos, vive 
ótima fase na carreira e no na
moro com Tom Rezende. A atriz 

revela a vontade de ser mãe. "Tem 
o tal do relógio biológico mesmo, 
né? É uma loucura. Vejo uma 
criança e fico pirada. Quero muito 
ter filho", disse a morena.

Ela comenta a microssérie O 
Canto da Sereia. "As cenas de sexo 
eram novidade para mim. Tinha 
feito Faroeste Caboclo (estreia em

maio), que tinha cenas de nudez, 
mas não fiquei totalmente nua. 
Na Sereia, fiquei nua mesmo, eu 
tinha a proteção do personagem, 
mas era o meu corpo. Nas primei
ras cenas parecia que eu estava 
tentando me esconder, então tive 
que fazer de novo".

Para 2013, planos. "Vou fazer 
cinema no meio do ano. Ainda 
não posso falar sobre o filme, mas 
é uma coisa nova para mim. E em 
maio estreia Faroeste Caboclo, até 
que enfim!", comemora.
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Elias fala que não quer 
ver Albertinho. Bonifácio tenta sedu
zir Berenice. Albertinho convida Chico 
para substituir Teodoro no jogo. Celi- 
nha confessa a Laura que gostaria de 
se entregar a Guerra. Praxedes avisa 
a Edgar que a parteira ainda não foi 
encontrada para dar depoimento.

Terça-feira - Constância pergunta 
a Zé Maria se Elias sabe que ela é 
sua avó. Zé Maria critica Chico por 
aceitar dinheiro de Albertinho para 
jogar no time de futebol. Celinha vai 
à casa de Margarida e encontra He- 
loisa. Constância diz ao filho que não 
consegue mais viver sem Elias.

Quarta-feira - Constância diz ao dele
gado que Isabel abandonou o filho e 
que Berenice o recolheu. Célia pro
cura Guerra e diz que nunca poderia 
amar outra pessoa, antes de amar 
a si mesma. Frederico e Neusinha 
dizem a Diva que já  sabem que Lu- 
ciano é seu filho.

Quinta-feira - Fernando despreza 
Norma. Isabel não aceita que Alber- 
tinho assuma a paternidade de Elias. 
Edgar diz a Laura que, se Albertinho 
quiser, tem direito de pedir a guar
da de Elias. Bonifácio leva Berenice 
para seu apartamento de apoio, mas 
ela não cede à sedução do empresá
rio. Celinha e Guerra se reconciliam.

Sexta-feira - Constância deixa cla
ro para Isabel que não desistirá de 
Elias. Laura conta para Sandra que 
vai se encontrar com Antônio Ferrei
ra. Teodoro reclama do casamento 
com Umberto. Isabel avisa a Mario 
que produzirá a peça escrita por ele.

Sábado - Teodoro diz a Sandra que 
quer alugar uma casa enquanto a 
deles não fica pronta. Catarina trama 
com Fernando para que Laura pen
se que Edgar e Heloisa estão juntos. 
Túlio se declara para Jurema. Isabel 
promete a Elias que ficará junto dele 
quando Albertinho for visitá-lo.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Roberta foge de Feli
pe, mas ele consegue beijá-la. Char- 
lô tenta convencer Nando a revelar 
o mistério de Otávio. Veruska fala 
para Nenê sobre o dinheiro que Vi- 
tório escondeu. Nando decide pro
curar por Otávio no local onde cos
tuma levá-lo quando pinta o bigode.

Terça-feira - Charlô fica perplexa 
com a atitude do filho. Felipe recebe 
um pacote de Otávio com informa
ções importantes. Nenê e Veruska 
se unem para encontrar o dinheiro 
perdido de Vitório. Felipe encontra 
um extrato bancário e uma chave 
de banco no quarto de Otávio.

Quarta-feira - Charlô pede que Ro- 
berta adiante a remessa para a lo
ja. Carolina faz a cabeça de Isadora 
contra Vânia. Dalete implica com Frô 
por causa de Ronaldo. Roberta re
preende Nando por ter ido atrás de 
Felipe. Ulisses flagra Frô e Ronaldo 
no provador.

Quinta-feira - Nando exige conversar 
com Felipe. Charlô fica nervosa com 
os comentários de Blanche. Vânia se 
desculpa com Isadora. Olívia supõe 
que Blanche tenha um caso com 
Otávio e Charlô fica furiosa. Carolina 
deixa Isadora cismada com Vânia. 
Roberta conversa com Charlô sobre 
o problema com Felipe.

Sexta-feira - Felipe fica furioso com a 
notícia de que seu plano não deu cer
to. Roberta conta sua estratégia para 
Nando e Dino. Carolina ouve Roberta 
e Charlô falando de Felipe. Fábio afir
ma que Felipe está apaixonado por 
Roberta. Zenon humilha Carolina.

Sábado - Felipe se desvencilha e Ca- 
rolina simula arrependimento. Os
clientes reclamam da comida de Nie- 
ta. Veruska pergunta a Dino com que 
dinheiro Roberta iria comprar as ações 
da fábrica. Semíramis pede para seu 
santo ajudá-la a se casar com Nenê. 
Vânia flagra Carolina na casa de Felipe.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Waleska fica arra
sada ao saber da morte de Jéssica. 
Russo e Irina anunciam que Rosân
gela trabalhará como modelo. Mo
rena fala de sua preocupação com 
Lívia. Stenio e Helô se arrumam para 
o jantar. Lucimar recebe uma men
sagem de Morena e avisa Theo.

Terça-feira - Stenio não deixa Helô 
interrogar Wanda. Lena se surpreen
de com o convite de Helô para um 
café. Wanda não gosta quando Lívia 
se recusa a acabar de vez com He- 
lô. Morena tem um plano para dar 
prejuízo na boate. Irina fica satisfeita 
com o desempenho de Rosângela.

Quarta-feira - Helô descobre que o 
mandante de seu atentado foi San
tiago. Wanda recebe a notícia de que 
o ataque contra a delegada falhou e 
tem uma ideia para resolver seu pro
blema. Helô e Barros interrogam o 
capanga de Santiago. Russo repreen
de Wanda por tentar eliminar Helô.

Quinta-feira - Theo se recusa a ouvir 
falar em Morena. Raquel discute 
com Amanda. Lívia repreende Wan- 
da por ter contrariado suas ordens. 
Helô fica intrigada com a morte de 
Santiago. Sheila insiste em falar com 
Theo na saída do regimento. Rosân
gela entrega Morena para Russo.

Sexta-feira - Waleska e Demir aju
dam Morena. Rosângela mente 
para o produtor do comercial ao ser 
questionada sobre sua estada em 
Istambul. Irina afirma a Russo que 
Rosângela não é confiável. Sarila se 
preocupa com a viagem de Zyah e 
Ayla para o Rio de Janeiro.

Sábado - Érica corre para socorrer 
Theo, que é retirado da pista rapi
damente. Élcio vence o torneio e 
Drago se sente mal. Amanda ouve 
Carlos marcando um encontro com 
Antônia e manipula Carol para impe
dir o marido de sair. Rosângela conta 
para Morena que Lívia não morreu.



Sociedade FELICIDADE
A  pequena 
Marinah, de 8 
meses, posa para 
sessão de fotos.o

Toda hora é hora de essa gente bonita mostrar 
sua simpatia, alegria e valor. Parabéns a todos os 

aniversariantes.

Q a a s o s i c e

i p m* Sistema Tintométripq °
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciai^e

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais

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

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

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



Sociedade APETITE
Evandro, na 
Churrascaria 
Estância Grill
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
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CAUCHA
A preferida da 

família lençoense!

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

Para fazer negócios, celebrar aniversário ou 
simplesmente para uma gostosa refeição junto 

àqueles de quem se gosta. Confira o Giro Social.
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Leandro e Daniel, na Estância Grill Dirceu e Gustavo, na Estância Grill
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José da Silva, na Estância Grill
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3 2 6 4 -3 4 7 9
w w w .ro g e te .c o m .b r

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

Exames 
Laboratoriais 
e Hormonais
Convênios e Particulares

Aberto a partir 
das 6h30

Hemolab
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLiNICAS

Rua Geraldo Pereira de Barros, 331 
(14) 3263 2324 - Lençóis Paulista

Danilo, na Estância Grill
Endereço: Av, 25 de Janeiro, 332  - Centro  

Fone: (14) 3264-3644

Qualidade do básico ou luxo

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

Ambientes 
Executivos m ó v e is  p a r a  e s c r i t ó r i o

http://www.rogete.com.br


C o lu n a  d a
aria Nilza

fa to s  &  p e s s o a s
í

PEN SE NISSO
Realizar alianças com os diversos setores da 
sociedade quer sejam o em presariado, o Judiciário 
ou Igrejas contribu i para o sucesso de qualquer 
área do conhecim ento, princ ipa lm ente a Educação.

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

fotografia@ jornaloeco.com .br

1- Representante da 
família Gomes, Ângela

Lorenzetti,Cleide Cicconi 
Lorenzetti e Francisca 

Vaitkevicius
2- Divino de Moura, 

Rosângela e Carlota Capelari 
3- Carlota e Antonio Leôncio

NIVER
Grande cabeleireira 

lençoense, Paulinha Ma
ciel completa mais um 
ano de vida amanhã, dia 
3 de fevereiro. Ela rece
be os parabéns de toda 
sua equipe, dos amigos, 
familiares e também da 
equipe de O ECO, que 
agradece pela eterna 
parceria. Que este seja 
mais um ano de alegria e 
sucesso.

ANIVERSÁRIO
Marcelinho Maganha 

completou 10 aninhos de 
vida no dia 29 de janeiro.

O garoto é filho do 
nosso querido e famo
so maestro da Orquestra 
Municipal de Sopros de 
Lençóis Paulista, Marcelo 
Maganha. A mãe Érica, o 
pai Marcelo, a irm ã M a- 
riana e toda a família co
memoraram esta data tão 
significativa com a alegria 
característica de pessoas 
dedicadas à música.

CASA DA CULTURA
O evento de filmes ar

gentinos em seu último 
dia, sexta-feira 25 de ja 
neiro, na Casa da Cultura, 
reuniu cinéfilos da socie
dade lençoense, ou seja, 
aqueles que têm forte in
teresse e entusiasmo pelo 
cinema. O filme do dia foi 
"Quem Disse Que É Fácil?".

O cinema é um arte
fato cultural criado por 
determinadas culturas 
que nele se refletem e as 
afetam. É uma arte pode
rosa e fonte de entreteni
mento popular. Os filmes, 
através da imagem, têm 
um poder de comunica
ção universal. Portanto, a 
Casa da Cultura, através 
de Nilceu Bernardo e sua 
Agente Cultural, Rosange- 
la Rissatto, mais uma vez 
está de parabéns!

FOUR DANCETERIA
Dia 26 de janeiro, a 

Four Danceteria de Lençóis 
Paulista realizou sua Festa 
à Fantasia. Muita diversão 
para os jovens que apre
sentaram um comporta
mento dentro das regras 
da empresa.

Diego, Jane Dalben, 
Sandra e Millem

L j n ü i x j i x i
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Transportes Sanheiio está 
com inscrições abertas 

■ B B IlS  para o transporte escolar
br • mail: oeco@iornaloeco.com.br • comercial@jornalc

IMÓVEIS
Adaptações na casa são

)eco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  75 •  EDIÇÃO N° 7.089

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

preço da gas  
começa a chega 
ao consumidor
Gasolina e diesel tiveram aumento de 6,6% e 5,4% na refinaria; 
governo vai antecipar aumento do etanol na gasolina para conter aumento '

mailto:oeco@iornaloeco.com.br
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Negócios
TRANSPORTE ESCOLAR

A empresa Transportes Sanheiro está com inscrições abertas para 
interessados em transporte para escolas de ensino fundamental e 

educação infantil de Lençóis Paulista. A Sanheiro atende na rua Piedade, 
1049 -  Centro. Telefone (14) 3263-3539, web: www.sanheiro.com.br.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELLI/O ECO

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  75 •  EDIÇÃO N° 7.089 <
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Sanheiro investe em carros, motoristas e 
atendimento; empresa ainda recebe inscrições 
de alunos que vão estudar em Bauru no 
período noturno e em escolas do município

Da Redação

H á 17 anos no m ercado, a em presa Transportes Sanhei
ro oferece os m elhores veículos, com o van, m icroôni
bus e ônibus, para levar estudantes, funcionários de 

em presas e passageiros que desejam  v ia jar a lazer. "N ossa 
m aior preocupação sem pre foi em entender as necessidades 
para atender aos diferentes clien tes sem pre com  a m áxim a 
excelência em  serviços que ofereçam  soluções inteligentes e 
eficazes. Tudo isso, claro, com  responsabilidade, segurança e 
com p etência”, explica Valdeci Pereira de Lim a, proprietário.

Atualm ente, a Sanheiro adquiriu novos veículos e conta 
com  uma frota de 17 carros que realizam  o transporte den

tro da cidade e para Bauru. "Levam os 
estudantes para a U SC (Universidade 
do Sagrado Coração) e UNIP (U niver
sidade Paulista), inclusive, agora, tem os 
pouquíssim as vagas para esse ano”, diz.

"Já  dentro da cidade tem os transpor
tes para as escolas de ensino fundam en
tal, Esperança de Oliveira, Eliza Pereira 
de Barros e Sesi. Para as escolas educação 
infantil, Walt Disney, M onteiro Lobato e 
Aurea D am asceno Bernardes, todas com 
inscrições abertas para transporte”.

Com veículos novos e uma rota que 
atende a necessidade dos passageiros, a 
Sanheiro tam bém  se preocupa na capa
citação dos funcionário . "Só adm itidos 
m otoristas após criteriosa  avaliação e 
eles só in iciam  as atividades após os 
cursos e treinam entos n ecessário s”, res
salta Lim a.

Responsabilidade com o passageiro
Além de oferecer bem-estar ao passageiro e segurança 

dentro do transporte, a Sanheiro se preocupa com a regu
lamentação dos veículos. "A ARTESP (Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado 
de São Paulo) solicita para todos os veículos com capacida
de inferior a 20 lugares uma identificação visual dizendo 
que é transporte coletivo de estudantes”, explica Lima.

"Nós utilizamos essa identificação, que é obrigatória 
e isso significa que podemos andar com tranquilidade no 
caminho até Bauru, enquanto transportes irregulares pre
cisam desviar do caminho o que pode acarretar atraso na 
chegada dos estudantes nas universidades”, diz. A empresa 
Sanheiro também é credenciada pela EMBRATUR (Insti
tuto Brasileiro de Turismo) e ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres). "Procuramos atender da melhor 
forma nossos passageiros”, finaliza.

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


Classificados

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

PAMPA 1.8 L, ANO
97, cor verde, injeção, 
ótim o estado. Tratar (14) 
9736-0420.

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

F-350, COR PRATA,
ano 2000, carroceria de 
madeira, ótim o estado. 
Tratar (14) 9670-0840 e 
(14) 3641-1076.

JEEP, ANO 55, cor
verde, documento ok. 
Tratar (14) 9777-7947 com 
Toledinho.

CAMINHÃO ALFA RO
MEO 180 trucado, rodoar, 
interclim a, suspensor, 
carroceria nova, branco, 
pneus novos, R$ 8 mil 
+ parcelas, R: Antonia 
Foganholi Pacola, 685 -  
M aria Luiza. Tratar (14) 
9754-7316/ 9109-6495.

M O NZA, ANO 84, cor
branco, 4 portas, motor, 
1.8, alarme e som, doc. 
ok, R$ 4.300,00. Tratar 
(14) 9185-3293/ 9636
1246.

CAMINHÃO MERCE
DES Bens 1113, trucado 
e turbinado, aceito 
terreno ou cam inhonete. 
Tratar (14) 9712-2211.

FORD KA, ANO 11/12 
(MODELO NOVO), cor
prata, 14mil Km, R$ 6 
m il, transferência de 
financiam ento. Tratar (14) 
81347171 com Antonio.

M ITSU BISHI OUTLAN- 
DER, ano 08, cor prata,
54 m il Km, R$ 62 mil, 
m uito nova. Tratar (14) 
81347171 com Antonio.

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

CELTA LIFE, ANO 2008,
flex, 2pts, cor prata, 
lim pador e desembaçador 
traseiro, entrada + 48 x 
R$ 469,00, ótim o estado
- Tratar (14) 9613-1331/ 
8119-7204/ 3264-7174.

GOL, ANO 93, cor bran
co, R$ 7.500,00. Tratar 
(14) 8164-4078.

ESCORT EUROPEU,
ANO 97 , 4 portas, cor 
preto, com dh. Tratar (14) 
9791-1109.

FIORINO PICK-UP,
ANO 96, linda. Tratar (14) 
9740-8779

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

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

GOL 1.0, ANO 97, cor
prata, gasolina, ótimo 
estado. Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

GOL 1.0, ANO 01, cor
branco, gasolina, ótimo 
estado. Tratar (14) 3703- 
1919/ 3263-3348.

GOL 1.6, ANO 99,
cinza, 4 portas, gas, 
com direção hidráulica, 
alarme, trava, som e 
rabicho, IPVA 2013 pago, 
R$13.500,00 troco por 
carro de m aior valor. 
Tratar (14) 3263-4202 e 
8143-0321.

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

CELTA 1.0, ANO 2003,
cor prata, com opcionais, 
3 / dona + som, impecá
vel. Tratar (14) 9853-0034.

GOL 1.6, ANO 96, cor
prata, com pleto, impecá
vel, 3° dono. Tratar (14) 
9792-1560.

GOL 1.0, ANO 99, cor
grafite  m etálico, 4 portas, 
gasolina excelente esta
do. Tratar (14) 9772-7536.

GOL BOLA, ANO 95, cor
verde m etálico, R$ 5 mil 
+ débitos, aceito moto. 
Tratar (14) 9682-7551.

GOL G3, ANO 2000,
vidros elétricos, ar 
condicionado + som, 4 
portas, R$ 12 mil. Tratar 
(14) 9682-7551.

ASTRA SEDAN M IL- 
LENIUN , ano 2001, cor 
prata, com pleto, bancos 
de couro, R$ 17.800,00 
mil. Tratar (14) 9682-7551.

S10, ANO 2000, cor
prata, vendo ou troco por 
m aior valor. Tratar (14) 
3264-5621.

ASTRA HATCH ELE- 
GANCE, ano 2005, cor 
prata, 4 portas. Tratar (14) 
3263-1782.

CORSA CLASSIC LS,
ano 2013, cor preto, 
com 900 km. Tratar (14) 
9827-2338.

GOL BOLA, ANO 96,
rodas liga leve, pneus 
novos, doc 2013 pago, 
ótim o estado. Tratar (14) 
9708-1331/ 3263-4371.

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

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

STILO, 1.8 FLEX, ano
2007, cor grafite, com ple
to, 66 m il km, todas as 
revisões na concessio
nária, 4 pneus novos,
R$ 23.800,00. Tratar (14) 
9853-2434 -  Tiago.

DIPLOMATA, ano 89, 4
portas, m otor 6 CC, cor 
azul m etálico, com rodas 
aro 17, com pleto, esto- 
fam ento novo, excelente 
estado, troco por moto. 
Tratar (14) 9693-1478.

UNO, ANO 2010, cor
prata, 13 m il km, 2 portas, 
trava, alarme, insufilm ,
R$ 19 mil ou R$12 mil + 
24x R$358,44. Tratar (14) 
3264-4161/ 9631-0899 
com Valesi ou Angela.

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

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

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

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

FIESTA 1.6, ANO 2012,
cor preto, com pleto, dir + 
ar + vidro,9 mil km

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

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

VECTRA GTX, ANO  
2008, cor bordo, com ple
to, R$ 36 mil. Tratar (14) 
9711-8519.

FOX 1.0, ANO 09/10, cor
prata, completo. Tratar 
(14) 9711-7132.

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

M O N TA N A  CON- 
QUEST 1.4, ano 2010, 
cor chumbo. Tratar (14) 
9757-7964/ 3268-2012.

FOX CIT, FLEX, ANO
07, preto, 3 portas, com 
70 mil Km, em perfe ito 
estado, R$19 m il, único 
dono. Tratar (14) 9701
1896 com João.

SAVEIRO ANO 01, 
ÁLCOOL ORIGINAL , em
perfe ito estado. Tratar 
(14) 9719-0484.

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

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
ASTRA SEDAN 1.8 2004 AZUL COMPLETO
CELTA LIFE 4P 2009 PRETO ÚNICO DONO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
CORSA CLASSIC 2003 PRATA TRAVA/ALARME/RODAS
CORSASEDAN 2003 PRATA M. NOVOn-RAVA/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 CD DLX4x4 1999 AZUL COMPLETO
SILVERADO CONQUEST 1997 AZUL DIREÇÃO
FIESTA 1.0 4P 2008 PRATA COMPLETO
ECOSPORT1.6XLT FREESTYLE 2012 PRATA COMPLETA
G O LFG L2.0 2003 PRETO COMPLETO
GOL 1.0 4P 2005 BRANCO
GOL 1.0 4P 2006 PRATA
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
UNOVIVACE1.0 4P 2011 VERMELHO DIREÇÃO / VIDRO / TRAVA
PALIO FIRE1.0 4P 2008 PRETO RODAS
STRADAADVENTURE 1.8 CE 2009 PRATA COMPLETO-1-CD PLAYER
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO-^TETO
F I0R IN 01 .3  FIRE 2012 BRANCA
HILUX CD 3.0 SRV 2011 PRETA COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
TWISTER 2007 PRETA
TITANFAN150ESI_____________ _____ _________________ _____PARTIDA ELETRICA____

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

GOL CL 1988 PRATA ENTR. R$ 2.000,00 * 24X R$ 290,00
LOGUS 1995 PRATA ENTR.R$ 3.000,00 + 24X R$ 380,00
FIESTA 1.0 4P 1998 VINHO ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 290,00
PALIO EX2P 2000 CINZA ENTR. R$ 4.000,00 * 24X R$ 520,00
OMEGAGL2.0 1994 AZUL ENTR.R$ 5.000,00 + 24X R$ 580,00
TITAN150 SPORT 2008 CINZA ENTR.R$ 2.000,00 + 24X R$ 290,00

NAO SE ESQUEÇA SE ESTIVER COMPRANDO SEU CARRO DE UM 

PARTICULAR E PRECISAR FINANCIAR FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXA

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

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



Classificados

FIAT UNO MILLE ELX,
ano 1996, motor ok, pintura 
nova, doc ok , com som 
entrada usb,R$ 7 mil. Tratar 
(14) 9714-4352.

DEL REY 1.6 GL 86 PRA
TA, alcool orig. particular, 
impecável, 2° dono, com 
manual e chave reserva, 95 
mil km original lindo e oti- 
mo preço, aceita -se troca, 
Tratar (14) 9837-0775.

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

FORD KA, ANO 2010, cor
preto, flex, 26 mil km, ótimo 
p / financiamento. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
- shop cars veículos.

FIESTA HATCH 1.0, ano 
2007, cor preto, completo, 
único dono, ótimo preço. 
Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 - shop 
cars veículos.

GOL G3 1.0, COR PRATA,
ano 2002, com d h + te + 
al + limp e desemb, R$
12.900,00, financiamento 
sem entrada em 48x. Tratar 
(14) 9610-5960 particular.

GOL G4 TREND, cor
branco, 2 portas, aro 14, 
com 4 pneus novos 40 mil 
km, ótimo p / financiamen
to. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 - shop 
cars veículos.

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE- 
ESTYLE, ano 2009, cor 
preta,completa. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 - 
shop cars veículos.

HONDA FIT, ANO 2005,
cor preto, completo + 
air bag. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 - shop 
cars veículos.

GOL 1.0 M I, MOTOR AP,
cor verde, ano 97, R$ 1.500 
entrada + 48x. Tratar (14) 
9834-0470 particular.

ASTRA HATCH GL 1.8,
ano 99, cor prata, completo 
com roda de liga, 4 pneus 
novos, lindo/conservado, 
baixa km, vendo ou troco 
com carro/moto de menor 
valor. Tratar (14) 9834-0470 
particular

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

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 
Evidence 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.

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

FIESTA SEDAN RIVIERA
1.6, ano 2011, cor prata, 
completo. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 - shop 
cars veiculos.

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 ADVANTA- 
GE 2.0, ano 2011, cor 
cinza, flex, completo, R$
34.900.00. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

ASTRA SEDAN 
EXPRESSION, ano 2012, 
cor cinza, gasolina, com
pleto, 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 M A X 1.4,
ANO 2009, cor prata, flex, 
R$ 25.500,00Tratar (14) 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

GOL, 1.0, ANO 06, 4 por
tas, 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.

IDEA ELX 1.4, FLEX, ANO 
2006, único dono, comple
ta. Manancial Veículos (14) 
3264-5781.

UNO MILLE, ANO 2006,cor
branco, 2 portas. Tratar Manan
cial Veículos (14) 3264-5781.

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

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

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

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.

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.

COMPRO CORSA DE 97 
A 2002. Tratar (14) 9703- 

1919/ 3263-3348.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA  
CO M  A  M E N O R  P A R C E L A  

D O  M E R C A D O  
GRÁTIS 2 CA PA CETES

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

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

CG TITAN M IX  ES, ANO
2010, cor vermelha, 150 
mil km, + baú e alarme, 
ótim o preço. Tratar (14) 
9788-6664.

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

QUADRICICLO YA
M AHA 235CC, modelo 
tim ber W olf, cor verde, 
ano 2001. Tratar (14) 
9756-0258.

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

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

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

HONDA CB 300R, azul, 
semi nova, 6 m il km, 
aceito troca. Tratar (14) 
9137-1896.

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

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

HONDA BIZ ES, ANO
2008, cor cinza, 12 mil km, 
R$ 4.300,00. Tratar (14) 
9711-7132.

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

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

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

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

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

BIZ 125 ES, ano 2006, 
c / partida elétrica só R$
500,00 e n t+ 2 4  $275,00. 
Tratar (14) 3264-9913/ 
8189-5404.

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

CAPACETEEBF OU 
LIBERTY ABERTO ou
fechado, $ 60,00 só na 
Pagan M otos. Tratar (14) 
3264 4345.

TW ISTER, A N O  2001,
cor verm elha, revisada, 
doc ok. Tratar (14) 9717
8610.

FIN A N C IA M EN TO  DE 
M O TO  HON D A  O KM
com entrada com  a m e
nor parcela do mercado. 
"G rá tis  02 capacetes'' 
Pagan M otos. Tratar (14) 
3264 4345.

VILAS M O TO  PEÇAS
-  O FICINA ESPE
CIALIZADA, pinturas 
especiais, acessórios, 
pacotes de revisão mul- 
tim arcas, personalização 
em  led. Rua A nton io  
Paccola, 20, Fone (14) 
3263-5436.

H O NDA BIZ 125 
ES, AN O  2008, cor
cinza, exce lente  estado. 
Tratar (14) 32542210/ 
97193850.

CG FAN, ANO 07/08, cor
preta, ótimo preço. Tratar 
(14) 9615-5335.

Procura-se cadela 
desaparecida

Desapareceu do bairro Itamaraty, 
na quinta-feira dia 24/01, à tarde. 
Quem encontrar, favor entrar em 

contato.
Criança doente.

Nome: Belinha | Raça: LHASA APSO 
Branca e Preta com mancha clara no olho direito 

Tel contato: 96614776 (Daniel)

http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
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COMPRO HONDA BIZ,
ano 2004 a 2010 pago a vis
ta. Tratar (14) 9609-8848.

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

AULA VIP, ENSINO A  
MEXER NO FACEBOOK,
bate papo, MSN, limpeza 
de dados em uma aula. 
Agende seu horário. Tratar 
(14) 9769-9950.

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

INFORMÁTICA -  HARD 
MANUTENÇÃO em com
putadores e impressoras, 
recarga de cartuchos e 
tonners, (micros usados 
com garantia) Computado
res usados com garantia 
a partir de R$ 300,00 e 
impressoras com cartuchos 
com ótimos preços. Pague 
com todos os cartões, Acil- 
pa e Servidores Públicos. R: 
Pará, 10 JD Cruzeiro Fone 
(14) 3263-3052, 9793-3134 
e 9106-9965.

FORMATE SEU COM
PUTADOR, e faça manu
tenção de sua rede por um 
preço imperdível. Tratar (14) 
9712-5207 com Luan.

HOUSE INFORMÁTI
CA -  FORMATAÇÃO de
computadores completa e 
rápida por R$ 40,00. Tratar 
(14) 9712-5207 /  3263-1778 
com Luan.

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

VENDO FILHOTES DE 
SHI-TSU. Tratar (14) 3263- 
1645/ 9878-1719.

VENDO FILHOTES DE 
LHASA APSO E SHITSU,
a partir de R$400,00.

FILHOTE ROTTWEILER
com dois meses. Tratar fone 
9732-8592 com Everton.

COMPRO SUA 
NINHADA DE CÃO.
Tratar (14) 3016-7847 e (14) 
9869-9177.

VENDO LINDOS 
FILHOTES DE COKER.
Tratar (14) 3263-4133 e (14) 
8210-5619.

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

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

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

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

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

PEDICURE A DOMICILIO 
PARA IDOSAS, com
hora marcada. Tratar (14)
9658-6608.

PROCURO UMA PESSOA 
PARA LIMPAR A CASA
e passar a roupa, uma ou 
duas vezes por semana, que 
more nas imediações do 
Caju, Ibate, Prata ou Bela 
Vista. Tratar 8119-5518

PRESTO CONSULTORIA 
DE EMPRESA. Tratar (14) 
9677-1663.

TRANSPORTES P/ SESI,
Van escolar, vagas lim ita
das, consultar disponibilida
de de horário e bairro: Tel: 
3263 3539 /  9712 4255

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

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

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

FAZEMOS POLIMENTOS 
EM INOX, alumínio, rodas 
de liga leve, equipamento 
industrial. Tratar (14) 9828
1566 com Sergio.

BANDAS, SHOWS, Djs, 
duplas, som, iluminação, 
equipamentos. Para aniver
sário, 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 HOR
TA NA CIDADE. Tratar 
(14) 9771-1693 ou no local, 
R: Carlos Ranzani, 165, Jd. 
Lago da Prata -  Nivaldo.

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

BANHO E TOSA NOS 
FINAIS DE SEMANA e
emergências. Tratar (14)
3263- 4133 e (14) 8210
5619.

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

PASSADEIRA PROCURA 
CASA PARA passar 
roupas as quintas, sextas 
e sábados. Tratar (14) 
9821-1636.

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

MS PINTURAS, GRA
DES, PORTAS, portões, 
venezianas, comercial e 
residencial. Tratar (14) 9792
3322 com Naldo.

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

VENDO OU TROCO TOR
NO IMOR OFICINA 420,
1 torno Nardine Nodulos I. 
Tratar (14) 3263-5497.

SERVIÇOS DE TORNO, 
SOLDA E CALDEIRAS.
Usimax Lençois, Rua 
Graúnas, 116 -  Jd. Nova 
Lençois. Tratar (14) 3263
5497.

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

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

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

CONSERTA-SE BETO
NEIRAS, serviço com 
garantia e rápido, com 
peças, vou buscar e levar. 
Tratar (14) 9785-7545.

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

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

MANICURE EM DOMI
CÍLIO (SILVIA NELLI)
(convênio c / Associação 
dos Servidores Públicos.
(14) 9794-2642 e 3263
6221.

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

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

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

DJ PATETA FAZ SUA 
FESTA em grande estilo, 
pacote completo, (projetor, 
pista de dança, estrutura e 
chuva de prata). Venha con
ferir 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 jardina
gem 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 -  j D. Village.

LANCHONETE E RES
TAURANTE dos viajantes, 
(comercial, self-service, pra
to 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.

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

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

COCHI
m im
m m

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

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

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

COMPRAS EM
SÃO PAULO

FEVEREIRO
Dia 06 Dia 09 Dia 13 

Quarta Sábado Quarta

Dia 16 Dia 20 Dia 23 

Sábado Quarta Sábado

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

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. Horário 
de atendimento das 08h00 
às 18h00, Rua Piedade,
735, Centro, fone (14) 
9164-7623.

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

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

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

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

LÎAÇI
Cama Elástica
Tobogã
Castelo
Piscina deBoilnha 

' Touro Mec. Infantil (Bandido)

(14) 3263-1485 
9791-4488

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

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

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

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

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

TRANÇA AFRO, TRAN
ÇAS TRABALHADAS,
rastafári. (Aceita cartão 
Visa e Master). Tratar (14) 
9702-0767.

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

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

CHAVEIRO XViSerralheria Rocha
Chaves e serviços 
Afíoçõo de alicates
Confecção de 
(arimbos
^3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

F R B A fre  A O  SAJS/CO  s f ^ o e s c o

Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

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

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

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

m s

VAGAS PARA
DESENHISTA/PROJETISTA

^ Experiência em Autocad ou 
Softwares 3D;

^Conhecimento de desenho técnico 
mecânico;

^Desejável conhecimento de moides 
de injeção e dispositivos para 
usinagem.
Interessados devem enviar um 

currículo para o e-mail 
grazielle@thomriss.com.br

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

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

VENDO SOFÁ 3 E 2 LUG.,
1 guarda roupa tabaco/ 
marfim, 1 TV 29" prata, 
cadeirinha p / carro 9kg a 
25kg (fem), colchão casal, 
rack maifiim e moderno, 
liquidação usados Rocha. 
Tratar (14) 9672-8298.

VENDO TV 29" PHILIPS,
R$ 250,00, 1 TV 26", R$
200,00. Tratar (14) 3263- 
1617/ 8106-8599.

VENDO FOGÃO, SEMI 
NOVO, ótimo preço ou 
troco por TV/ geladeira. 
Tratar (14) 3263-2327 ou Av. 
Procopio Ferreira, 449

ACEITO ENCOMENDA 
DE BOLOS de diversos 
sabores. Tratar (14) 3264- 
1197/ 9648-3009 das 15h 
as 21h.

IPHONE 3GS PRETO (NA  
CAIXA). Original e com 
acessórios. R$ 1000.00. 
Tratar (14) 8134-7171 com 
Antonio.

VENDO TÍTULO DE 
ÁGUAS Quentes de 
Piratininga. Tratar (14) 
9794-4304.

VENDO TV 29", CCE,
R$ 200,00, 1 aprelho de 
som 3 em 1, R$ 150,00, R: 
Antonia Foganholi Pacola, 
685 -  Maria Luiza. Tratar 
(14) 9754-7316.

VENDO 1 FORNO 
ELÉTRICO, 1 microondas 
Samsung e 1 fogão Dako 
(4 bocas). Tratar (14) 9185
4635.

VENDO TV DE PLASMA
42", R$ 1mil. Tratar (14) 
9768-2013 e 3263-3176.

VENDO RACK, R$100,00.
Tratar (14) 9768-2883..

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

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

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

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

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

VENDE-SE 6 PEDALI
NHOS, modelo standart 
nas cores azul e branco, 
cinco fantasias estilo cabe
ção. Tratar (14) 3263-6673/ 
9774-3460 com Valdeci.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO, 1 JANELA p/
quarto de ferro, R$70,00,
2 cadeiras de escritório,
R$ 60,00. Tratar (14) 9701
1896.

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

VENDO, 1 CAMA BOX 
CASAL CONJUGADA,
2 botijão de gás, R$60,00 
cada, 1 mesa especial de 
escritório p / computador 
com 2 portas e 4 gavetas,
1 pia de inox com gabinete 
com 3 portas e 3 gavetas, 
cor branca, semi nova, 
R$300,00. Tratar (14) 
9701-1896.

PROPAGANDA EM 
MURO, 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.

FREEZER VERTICAL 
PORTA DE VIDRO (mod. 
expositor) marca Metalfrio, 
261l. Tratar (14)-97016362

AREIA DO CAMPO A  
PARTIR DE R$ 28,00 M^.
Tratar (14) 3263-0732 -  
Horário Comercial.

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

http://www.regionaltodaraca
mailto:grazielle@thomriss.com.br
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TELHA ROMANA E 
PORTUGUESA, R$ 910,00 
o milheiro. Tratar (14) 3263
0732 -  Horário Comercial.

PISOS DIRETO DA FÁ
BRICA diversos modelos 
PI4, PI5, a partir R$ 8,50 
m2. Tratar (14) 3263-0732 -  
Horário Comercial.

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

VENDO APARELHO CD
para auto, marca Pionner, 
usado, R$ 150,00. 1 CD 
para auto Kenwood, usado, 
R$ 120,00, 2 falantes, R$
50,00, 2 falantes, R$ 70,00, 
2 falantes, R$ 90,00. Todos 
69” . Tratar (14) 3263-3348

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

CELULAR MOTOROLA 
MILESTONE SEMI-NO-
VO com Android. Tratar (14) 
8136-4316 e 9770-9125.

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

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.

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

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

VENDO UM A TV 29”
Thoshiba tela plana, R$
350,00 e uma TV Philips 
29” , prata, R$ 290,00.
Tratar (14) 9799-7874 e ( 14) 
9115-5295.

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

BARZINHO MOG
NO COM ESPELHO,
R$150,00, e penteadeira 
antiga com banco, R$
150.00. Esteira elétrica, R$
350.00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

COLCHÃO DE CASAL,
semi novo, R4 150,00.
Tratar (14) 9799-7874 e 
9115-5295.

BICICLETA ERGOMÉ- 
TRICA, R$ 170,00 e 1 
Simulador de caminhada 
novo, R$ 230,00. Tratar ) 
9799-7874 e 9115-5295.

m
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACNOQUE 

MARTELINMÕ T>E m o

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

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

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

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

VENDE-SE BETONEIRAS 
DE150, 200 e 400 litros, 
usadas e revisadas, preço 
a combinar. Tratar na Rua 
José Príncipe Penhafiel,
842, JD. Príncipe, fone (14) 
9785-7545.

VENDE-SE LENHA p / for
nos. 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, tijolinho e telhas 
diversas. Tratar (14) 9178
4013 e 3263-4173.

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

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

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

ANIVERSÁRIO W G -
Aluga-se 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, 
07/02 -  22/02, saída as 22h, 
R$65,00. Tratar (14) 9698
3635 vivo/ 8179-0797 tim.

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

EXCURSÕES, GIDEOES 
MISSIÓNARIOS -  Santa 
Catarina, Balneário Cambu- 
riu, dias 23/04/13 retorno 
30/04/13, R$ 200,00 sem 
hospedagem. Tratar (14) 
9796-6129/ 9137-6986 com 
Sr. Nadir

EXCURSÕES, COMPRAS
e lazer. Olímpia (Termas do 
Laranjais) 24/02/13. Monte 
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, 06/02 quarta -  
09/01 sábado/ 14/02 quarta 
-  16/02 sábado/ 20/02 
quarta -  23/02 sábado/ 
27/02 quarta. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza(14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

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

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

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.

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.

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.

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

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

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.

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

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

CASA 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

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

r CREDENCIAMENTO EM  VARIAS ASSE6URAD0RAS

R. 6UAIANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL -  LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3264-7S 92
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MUDANÇA
O governo federal quer substituir a carteira de trabalho 
tradicional, no ano que vem, por um cartão eletrônico. O cartão 
será chamado de Escrituração Fiscal Digital Social e permitirá 
ao trabalhador consultar informações sobre verbas trabalhistas 
- como INSS, FGTS e o desconto do Imposto de Renda.

A  f a r m á c i a  
Mais Barata  

d o  B r a s i l!
VISA

(14 ) 3 2 6 3 -6 8 9 9
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Quer mudar de emprego? Veja o que deve fazer ainda hoje
Se a meta para 2013 é terminar o ano em empresa e cargos novos, confira os primeiros passos para tirar o plano do papel

Da redação

J aneiro já  acabou e, até agora, muita 
gente que quer melhorar a vida pro
fissional ainda não fez nada. Como o 

ano passa em um piscar de olhos, é impor
tante assumir o controle das ações e tomar, 
pelo menos, atitudes básicas.

ATUALIZE O CURRÍCULO
Nunca se sabe quais oportunidades pro

fissionais podem aparecer nos dias que se 
seguem. Por isso, aproveite para dar uma 
nova cara ao currículo. A ideia não é mudar 
o design do documento ou transformar o 
currículo em infográfico. Mas, sim, colocar 
no papel um bom resumo do que foi em 
2012, se continuou no mesmo emprego, 
atualize os principais resultados no campo 
descrição. Se mudou, altere esta informa
ção. Fez um curso? Melhorou a fluência em 
algum idioma? Inclua tudo isso no currí
culo. Com objetividade, clareza e todos os 
outros atributos de um bom currículo.

MELHORE O PERFIL NO LINKEDIN
Não basta ter um perfil no LinkedIn. É 

preciso participar. Primeiro, muita atenção

CARREIRA -  Mantenha o 
currículo e a rede profissional 

de colegas atualizadas; metas 
para 2013 já tem que começar

às palavras que insere no perfil. Para apa
recer bem nas ferramentas de busca, invis
ta em técnicas de SEO (Otimização para Si
tes de Busca), como uso de palavras chave. 
Coloque na agenda também a participação 
ativa nos grupos de discussão, o hábito de 
responder às perguntas postadas no site ou 
outras ações que o torne relevante na rede. 
No caso de estudantes ou recém-formados 
com pouca experiência profissional, a dica 
é pedir uma recomendação para professo
res ou colegas de turma.

MOSTRE-SE
Saia do isolamento profissional e mos

tre ao mercado que o está mirando. Para 
isso, cadastre o currículo em sites especia
lizados e informe a rede de contatos que 
procura novas oportunidades profissionais 
este ano. Se está empregado, faça isso com 
discrição. Ainda segundo os especialistas 
da área de recursos humanos, sempre que

FOTO: DIVULGAÇÃO

se fala em carreira, o primeiro passo é vol
tar para si e procurar se conhecer. Aprovei
te o dia para avaliar os principais pontos 
fortes e fracos, o que construiu na carreira 
até agora e o que planeja para o futuro. 
Tentar responder algumas das perguntar 
que aparecem em entrevistas de emprego 
pode ser um bom caminho.

ELABORE PLANOS DE AÇÃO PARA 
MELHORAR O PASSE

Diante dos pontos que ainda tem a desenvol
ver e daquilo que vislumbra para a carreira, crie 
planos de ação para melhorar o perfil profissio
nal. Cuidado para não fazer deles uma mera lista 
de intenções. Pense em estratégias factíveis que 
irão encantar o recrutador na hora da entrevista.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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IPVA
A partir do dia 14 deste mês começa o vencimento da segunda parcela 
do IPVA ou cota única sem desconto do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores. Veículo com o final da placa 1 tem até dia 14 para 
quitar. Final 2, dia 15. Final 3, dia 18. Final 4, dia 19. Final 5, dia 20. Final 6, 
dia 21. Final 7, dia 22. Final 8, dia 25. Final 9, dia 26. E final 0, dia 27.

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

*AparelhosMP3
*Acessórios
Promoção DVD 

Retrátil
Por apenas R$... V e n h o  conferir!

R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264-3316
www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Motoristas vão gastar mais com combustível
Gasolina e diesel subiram 
6,6% e 5,4% na refinaria; 
postos já aplicam novos 
preços na bomba

Priscila Pegatin__________________

Desde quarta-feira, a gasolina e o óleo 
diesel estão mais caros nas refinarias. 
O reajuste, segundo a Petrobras, leva 

em consideração a política de preços da 
companhia, que busca alinhar os valores 
dos derivados ao mercado internacional. A 
gasolina comum teve aumento de 6,6% e o 
óleo diesel, de 5,4% .

O repasse do reajuste ainda não chegou 
a todos os postos de combustíveis, porque 
alguns ainda tinham estoques antigos do 
combustível nos tanques. Mas, já  na quar
ta-feira, postos que compraram o combustí
vel após o reajuste tiveram que adequar-se 
à nova tabela de preços. "Não tem como, a 
gente tem que repassar. Com o reajuste, o 
diesel passou de R$ 2,029 para R$ 2 ,138”, 
explica Wilson Luiz Ghan de Paula Júnior, 
supervisor de um posto de Lençóis Paulista.

A gasolina deve ter um aumento de até 
R$ 0,15, segundo alguns gerentes de postos

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

AUMENTO -  Reajuste da Petrobras no preço da gasolina e do diesel já afeta bolso de motoristas

que ainda estavam em contato com a refina
ria para novas compras. "Depois que com
pramos a gasolina, vamos confirmar o valor 
a aumentar, que pode ficar também em tor
no de R$ 0,08. Tudo depende do real valor 
que vai ser vendido para o posto”, disse.

Segundo Júnior, há tempos não tinha 
um aumento desse tipo nos dois combus
tíveis. "O álcool é que geralmente varia

mais”. E ele tem razão, o último reajuste da 
gasolina foi em julho do ano passado, que - 
devido à redução na Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico), que 
é um imposto federal -, o reajuste pratica
mente não chegou ao consumidor. Já  o die- 
sel recebeu dois reajustes no ano passado, 
também no mesmo período, um de 3,94% 
e outro de 6% em julho.

Governo aumenta 
mistura de álcool 
na gasolina para 
aliviar preço

O governo anunciou que vai 
aumentar a mistura de álcool na 
gasolina para aliviar a alta dos com
bustíveis para o consumidor. O mi
nistro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, disse na quarta-feira 30, que 
o governo vai antecipar, de 1° de ju 
nho para 1° de maio, a elevação da 
mistura de etanol na gasolina dos 
atuais 20% para 25%.

De acordo com o m inistro, o 
governo espera que a medida leve 
a uma pequena redução no preço 
da gasolina.

No ano passado, o governo re
duziu a mistura depois que o pre
ço do etanol sofreu sucessivos au
mentos, provocados por produção 
abaixo da demanda. A redução foi 
feita porque os aumentos estavam 
impactando no preço da gasolina.

AMORTECEDOR
POR '» D Q ,90

(atéGS) APENAS OSl’POR
APENAS

Distribuidor Oficial

ytresrone

14 3264.8989
FACEBOOK.COM/ I0X9CARCENTER
Av. 9 de Julho esquina com  Rua 13 de M aio  

Lençóis Paulista -  Centro -  SP
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Imóveis
INVESTIMENTO
A  barra de apoio é um dos itens mais utilizados quando 
se fala em segurança para idosos no banheiro. Em Lençóis 
Paulista, uma barra cromada de 30cm pode ser encontrada 
por R$ 93,20. Já a de 60 cm, também cromada, varia entre 
R$ 45,10 e R$ 173,80, dependendo da marca do produto.

ro comum-Temperado 
Joteodo - Espelhos 
Box poro banheiro

32646419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Acessibilidade em casa ajuda a garantir velhice saudável
Pequenas mudanças podem 
deixar o lar um local mais 
seguro; banheiro é um dos 
cômodos que merece atenção

Priscila Pegatin_________________

A  casa é considerada, por muitas pes
soas, como o lugar mais seguro para 
se ficar, em qualquer idade. Apesar 

de garantir essa sensação de tranquilidade 
e conforto, na velhice uma residência pode 
esconder armadilhas que antes não eram 
percebidas. "Estima-se que há uma queda 
para um em cada três indivíduos com mais 
de 65 anos, e que, dentre eles, um em vin
te sofreram uma fratura ou necessitem de 
internação", explica Nádia Placideli geron- 
tóloga e mestranda em Saúde Pública.

Para evitar quedas e fraturas algumas 
mudanças acabam sendo inevitáveis. "Des
ta maneira, é de suma importância que os 
idosos busquem deixar os lares adaptados 
e seguros para que acidentes não ocorram,

COM PEQUENAS MUDANÇAS E AOS POUCOS, É POSSÍVEL 
DEIXAR A CASA DE UM IDOSO UM LUGAR SEGURO PARA SE VIVER

CORREDORES -  mantenha boa iluminação; esvazie a 

área de circulação e coloque um corrimão, à altura do 

quadril, ao longo do corredor; deixe apenas os móveis 

indispensáveis e estáveis.

BANHEIRO -  evite as fechaduras com chave, prefira 

as manejáveis tanto no interior como no exterior; utilize 

tapete antiderrapante embaido do chuveiro; no período 

da noite deixa o banheiro iluminado e a porta aberta. 

COLOQUE À  ALTURA DOS OLHOS E DAS MÃOS  

os alimentos mais utilizados; utilize panelas e 

frig ideiras com duas alças, para segurar com ambas

as mãos; instale o fogão perto do lava-louça ou da pia 

para reduzir o espaço de deslocamento; prefira mesas 

arredondadas para evitar ferimentos.

SALA -  não tenha tapetes no caminho ou coloque um 

anti-deslizante embaixo dele; evite enfeites pontiagudos 

e quebráveis; os sofás devem ter altura para que o idoso 

sente e mantenha as pernas em ângulo de noventa graus. 

ESCADAS -  apesar de não serem indicadas em casas que 

convivem idosos, caso haja coloque corrimãos, dos dois lados, 

fita fluorescentes em cada início de degrau e mantenha uma 

iluminação sobre a escada para maior segurança.

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

pois manter um ambiente seguro é promo
ver a saúde, bem-estar e qualidade de vida 
da pessoa idosa".

Segundo Nádia, não tem como falar 
qual cômodo é o mais perigoso na casa por
que depende da rotina de cada idoso. "Não 
há um cômodo mais perigoso. Há aquele 
em que o idoso permanece mais tempo e, 
nele, deve haver maior preocupação". O

banheiro, por ficar com o chão molhado 
durante o banho é o que mais causa preo
cupação a quem tem idoso na família. "É 
o cômodo que se deve maior destaque e 
há maior indicação para adaptações físicas, 
como a colação de barras de metais ade
quadas a situação de saúde do idoso, na 
lateral da parede em que se toma o banho, 
bem como ao lado do sanitário".

Outra dica da gerontóloga é deixar, 
durante a noite, uma luz acessa, seja do 
banheiro ou do corredor. "Muitos idosos 
levantam até mais de uma vez durante na 
madrugada para ir ao banheiro. Então, é 
mais seguro deixar uma luz acesa que fique 
próximo ao quarto e ao banheiro".

Apesar das mudanças parecerem fáceis, 
elas precisam ser aprovadas pelos idosos. 
"Muitos possuem resistência em retirar 
algum objeto da casa que ofereça perigo, 
ou até mesmo fazer alguma alteração físi
ca, quando há condições financeiras. Isto 
ocorre porque a pessoa idosa viveu muitos 
anos naquele espaço e os objetos, móveis 
possuem muitas vezes um significado afe
tivo na vida delas". As mudanças devem 
ser realizadas aos poucos e com permissão 
do idoso, ressalta a gerontóloga. "Coloca a 
placa anti-deslizante embaixo de todos os 
tapetes, depois mude a localização dos mó
veis e objetos que ofereçam perigo, porém 
sem retirá-los da casa. Vale lembrar que 
mudanças radicais no ambiente, feitas sem 
a permissão do idoso, podem acarretar em 
danos à saúde dos mesmos", finaliza.

T O L E D O

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

OS VALORES C O N Q U IS TA D O S  G ARANTEM  TO TAL 
EXCELÊNCIA  E PRO PO R CIO N AM  PARA NOSSOS CLIENTES O 

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

i m o  v e i s
w w w .t o le d o im o v e is .c o m .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 m e lho res  im óve is

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

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

JD . U BIRAM A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

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

CECAP
02 dorm, sala, copa, coz, 

banheiro, lavanderia,
edícula em construção, 

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

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, dispensa, 
edícula c/ churrasqueira

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. 2 5  d e  J a n e iro , 3 5 4  
C e n tro

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

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

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

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

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

JA RD IM  V ILLA G E
03 dorm, sendo 01 suíte 
c/closet, 02 salas, lavabo, 
coz, sala de estar, sala de 

jantar, dispensa, lavanderia, 
garrem  coberta para 3 

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

JA RD IM  V ILLA 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 dispença, 
garagem para 2 carros, 

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

www,vitagliano.com.br

i m o v e i s

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

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

OTIMA 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 EM L 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 e paisagismo + 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 JD. M. LUIZA 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

BARRA BONITA, casa com 1 
quarto, sala, cozinha, banhei
ro. Terreno de 191 m^ e 43m2 
de área construída. Tratar (14) 
9673-8448 com Antonio.

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

VILA ANTONIETA, casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
e WC, venda ou troca sem 
financiamento Tratar (14) 
9756-2647.

JD. NAÇÕES, CASA com
2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro, garagem e lavanderia. 
Tratar (14) 9736-8364.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÚCLEO, 03 DORMITÓ
RIOS, 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 DORMITÓ
RIOS, 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.

JD. MORUMBI , casa na Rua 
Libero Badaró, 530. Tratar (14) 
9732-9204.

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 basculan- 
te, 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.

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

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

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

CASA NO CENTRO- com 3
quartos, 2 banheiros e 1 sala. 
R$ 127.000,00 prox. Antiga 
gráfica28 de abril -  Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM EURO
PA - com 3 quartos, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
closet, garagem para 2 carros. 
R$ 410.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0072 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL no Jd.
Maria Luiza IV - esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre
no na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

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

CENTRO, CASA NA R: LUIZ 
PACCOLA. Trata (14) 9772
7716 com Cláudio.

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

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

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE SALÚSTIO - com 2
quartos; 1 banheiro; 1 sala, 
pisos de Cerâmica; com Fit- 
ness; Sala de Leitura; Piscina; 
Playground; Salão de Festas; 
Central de Gás; Blindex; Esta
cionamento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento direto 
com a construtora. Cód.0001 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM PRÍNCI
PE - com 2 Quartos; 2 banhei
ros; 1 sala; Blindex; Imóvel 
novo, rico em esquadrias de 
madeira, banheiro grande, 
garagem para 3 carros, com 
amplo espaço em frente; R$
240.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0050 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO BAIRRO CECAP
- com 3 Quartos, 1 Suíte, 1 
sala, dep. empregada. Imóvel 
totalmente reformado, laje, 
telhas tipo americana, 
telhados novos, madeiramen- 
to de excelente qualidade. R$
115.000. 00 (não aceita finan
ciamento) Cód.042 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

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.

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 M2, 
em bom estado, em terreno 
medindo 458M2, possuindo 
3 dorm., sendo 1 suíte, toda 
de laje, piso parte de madeira 
e outra de cerâmica, com ga
ragem para 2 veículos. Tratar 
(14) 9772-7716 com Claudio.

MARIA LUIZA I, excelente 
residência, nova, ótimo preço. 
Obs. Não aceito financia
mento, R$ 285 mil. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. SANTANA -  Duas 
casas, uma pronta e outra em 
construção, edificadas em 
terreno medindo 482,62 M2 
de esquina. Valor R$ 280 mil. 
obs. não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

ILHA COMPRIDA, apto do 
Brosco, aceito troca. Tratar 
(14) 9756-2647 com Douglas.

JD. PRÍNCIPE, edícula 
com acabamento e muro de 
3m de altura, aceito troca, 
carro/utilitário e proposta, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9785-7545.

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

DISTRITO INDUSTRIAL:
barracão com 170,00 m2 de 
construção - terreno com 
1.300,00 m2 - R$-150.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187
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Classificados

Negocias Imobiliários
ASSESSORIA JURÍDICA

:: RESIDÊNCIAS:
Próxim o ao centro - R $130 .000 ,00 , 1 Q, S, C, W C  e 
lavanderia.
Núcleo: R $75 .000 ,00 ,3 quartos, sala, cozinha e banheiro. 
Rondon: R$380.000,00 na avenida, 4  Q, S, copa, cozinha, 
W C ,área de sen/iço e garagem  p / 2 carros.
Príncipe: R $270.000,00,3 quartos, S, copa, cozinha, W C  e 
garagem  p / 2 camos.
Cachoeirinha: R$ 170 .000 ,00 ,3  Q  sendo 1 suíte, 2 salas, C, 
W C , e edícula no fundo.
Jd . C aju: 70.000 ,00 , 2 Q, S, C , W C  e a um en to  de co n s tru 
ção  não acabado .
Jd . U b iram a: R $150 .000 ,00 , 2 Q , S, C, W C , garagem  
para 2 ca rro s  e á rea de  serviço .
M aria  Lu iza  I - R$ 85 m il + p arce las  do  te rreno , casa  
cons tru ída  a té  a la je , rebocada  com  m uro  de  3 m^, com  2 
qua rtos  sa la , coz inha  e banhe iro .
A çaí: R $120 .000 ,00 , de e squ ina , com  2 Q, S, C e W C . 
Itamaraty: R$ 300.000,00, 3 quartos, 1 suite, sala, cozinha (c/ 
arm ário em butido), W C  e garagem  p/2 carros.
Fundo: quarto, sala, cozinha e banheiro
C asa Jardim  M onte A zul - 3 quartos, sala, cozinha,
garagem  R$ 180 mil
Terreno Maria Luiza de esquina, m urado R$ 70 mil 
:: TERRENOS:
Próxim o a M arechal Rondon: R$500.000,00 Á rea  de 
4.708,28 m"' com  m etade cercada.
Grajaú: 50.000,00 
Bauru/Piratininga: área de lOOOm^
Lotes Jd. Grajaú: entrada + parcelas, R$ 50.000,00 
Á gua da Preguiça - R$ 110 mil, área de 2.500 m^, casa c l 2 
dorm; sala, cozinha, wc, varanda e churrasqueira.
:: CHÁCARAS:
São Judas: R$ 150 .000 ,00 .5.000m 7 esquina, sótem eno. 
Próxim o a usina: 5900m^ com casa de  2 Q, S, C  e W C.
São Judas: 3.200m^ de alto padrão, com casa, pise e área 
de lazer.
Virgílio  Rocha: R$110.000,00, área de 5000 m '̂
Virgílio Rocha: R$200.000,00, casa de llO m ^  e pomar.
C orvo Branco: R $150.000,00, Som ente área.

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

RESIDENCIAL JACARANDA
- 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/ 
lavanderia/garagem p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com chur- 
rasqueira/despensa/sala/ba- 
nheiro/ laje e piso frio/terreno 
com 450,00m2-R$-480.000,00
- TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

NÚCLEO , casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, com 
edícula, garagem coberta p/
1 carro. R$105 mil. n/aceito 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
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$ 125 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TENHO VÁRIOS IMÓVEIS 
CENTRAIS COM ÓTIMO 
PREÇOS, e aceito propostas, 
boa localização, na rua 25 de 
janeiro, av, padre salustrio, 15 
de novembro, 9 de julho e 28 
de abril. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

MAMEDINA, 02 DORMITÓ
RIOS, 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.

QUER COMPRAR ou vender 
sua casa? Procure o Roberto 
Castiglioni Negócios Imobiliá
rios (Creci 43206). Tratar (14) 
9112-8113 e 9660-7812.

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.

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

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 JULIO FERRARI,
casa com 2 quartos, sala, cozi
nha, w  c social, piso frio, forro 
de madeira, garagem coberta 
p/ 2 carros, mais edícula. R$ 
88 mil n/aceito financiamento. 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.

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

AÇAÍ I, CASA MEDINDO
71,25 m2 em terreno de 
esquina com área de 238,48 
m2. Não aceito financiamento. 
Valor R$ 120 mil. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

NÚCLEO, CASA c / 3
quartos, sala, cozinha, WC e 
garagem, R$ 120 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

PRÍNCIPE, casa c/ 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem p/ 2 carros, R$270 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

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)

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).

VENDO OU TROCO POR
CASA, 1 barraca c / piscina 
e + 3 residências locadas, R: 
Arlindo Torres da Silva, 23 -  Jd 
America. Tratar (14) 9777-7647 
com Toledinho.

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.

JARDIM MARIA LUIZA
L, edicula toda murada com 
muro alto, piso frio, com laje, 
bem localizada,portão fechado 
de elevação. R$ 88 mil mais 
parcelas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes, 1 wc 
social, sala, cozinha revestida, 
lavanderia coberta revestida,
1 dispensa, garagem coberta 
p / 5 carros, piso frio de boa 
qualidade, laje, área total do 
terreno com 250 m ,̂ com 170 
m^ de construção, ótima 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).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, 2 banheiros, 
contra-piso pronto, parte alta, 
cobertura com telha romana, 
área de construção 63 m2, 
negócio de ocasião. R$ 57 
mil mais parcelas do terreno. 
Obs* falta acabamento final. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

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. 
COM).

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

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 JOAO PACCOLA, casa 
c / sala de TV, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem 
para 2 carros.Com 190m^ de 
construção nova, R$ 300 mil. 
Tratar (14) 9747-3304.

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

AÇAÍ, RS 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.

CENTRO, 01 SUÍTE, 03
dormitórios, banheiro social, 
03 salas, escritório, copa, cozi
nha, 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, escritório. Ótima lo
calização. Terreno com 690,00 
m2. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA IRERÊ, 02 DORMITÓ
RIOS, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, despensa 
e garagem, R$ 170 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

JARDIM 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.

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).

O P O R T U N ID A D E S
INCRIVEISÜ

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 lazer 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

nlbbibare
CRECI 76074 I MÓVE I S

hab itare lp .com .br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

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

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 UBIRAMA, 01 suí
te, 02 dormitórios, sala ampla, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para dois carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa, 
banheiro, R$340 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. 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.

EDÍCULA NOS FUNDOS 
COM 01 DORMITÓRIO, co
zinha e banheiro, R$ 150 mil, 
obs: forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

MAMEDINA, 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garegm para 
02 carros, R$ 160 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
01 suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, sala 
de jantar, cozinha, lavabo, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem 
para vários carros. área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro, despensa e piscina 
pequena, R$840 mil, obs: laje, 
piso frio e acabamento em 
gesso. armários embutidos em 
dois dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. Ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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.

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM


Classificados

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 JOÃO PACCOLA,
sobrado com 01 suíte, 02 
dormitórios, banheiro social, 
sala ampla, escritório, cozinha, 
área de serviço, garagem para 
02 carros. Área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, R$ 
330 mil, obs: laje, piso frio, 
acabamento em gesso, armá
rio embutido na cozinha, cerca 
elétrica. ótimo acabamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

RESIDENCIAL AÇAI, 1
dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro social, R$ 85, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM CAJU, 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, R$ 68mil, 
obs: laje e ardosia. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

A IMOBILIÁRIA SIG 
IMÓVEIS comunica a todos 
que está administrando 
alugueis, e nesse momento 
está precisando e cadastrando 
imóveis residenciais e comer
ciais disponivéis para locação, 
pois está com clientes em sua 
carteira a procura. sig imóveis 
fica na rua machado de 
assis, 680 (fones: 3264-5624, 
9695-8789)

3263-0021
Casa no jardim M onte Azul - com 2 quartos,
1 banheiro, 1 sala, e garagem. R$ 140.000,00  
(aceita financiamento) www.imobiliaria21Lp. 
com.br

Casa no Jardim Maria Luiza 2 - com 2
quartos, 1 suíte, 1 banheiro, 1 sala, varan
da com churrasqueira, estacionamento; R$ 
200.000,00 (aceita financiamento) www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Terrenç no Grajaú - com 250,00 m2 (25x10) 
plano. Ótima localização R$ 57.000,00 (acei
ta financiamento) www.imobiliaria21Lp.com. 
br

Casa no Jardim Itamaraty - com 3 quartos, 1 
suíte, 3 banheiros, 2 salas, dep. empregada, 
varanda com churrasqueira. Jardim de Inver
no, e garagem. Excelente imóvel novo, rico 
em  blindex e armários, área gourmet, cozi
nha americana, forno a lenha, piso Durafloor, 
gesso, closet na suíte, jardim e aquecimento 
solar. R$ 450.000,00 (aceita financiamento)

Sobrado no centro - ótima localização, com
2 quartos, 3 banheiros, 2 salas, dep. em 
pregada, lavanderia, piscina, churrasqueira; 
e comércio na frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br

2 Terrenos no Jardim Grajaú - com 250,00  
m2 (25x10) plano, parte alta, e murado;(aceita 
financiamento) www.imobiliaria21Lp.com.br 
Casa no Jardim G ra jaú - com 2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de fundo gran
de para área gurmet. Ótima oportunidade! 
R$ 158.000,00 (aceita financiamento) www. 
imobiliaria21 Lo co m b r_____________________

Im o b iliá r ia  2 1  - R ua 13  d e  m a io ,
4 3 0  - Lençóis P a u lis ta /S P  Fone: (1 4 )  3 2 6 3 -0 0 2 1  

w w w .im o b il ia r ia 2 1 L p .c o m .b r

PQ RONDON, CASA c/03 
dorms(1 suíte), sala TV, Copa/ 
Cozinha c/armários, piso 
porcelanato, edícula c/des- 
pensa, lavanderia, banheiro e 
churrasqueira R$ 265,000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

JARDIM CRUZEIRO, 01
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e ga
ragem, R$ 110 mil, obs: laje e 
piso frio. Aceita financiamen
to. 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.

JARDIM SÃO JOÃO, 03
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem, R$ 140 mil, 
obs: laje, taco/piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

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

CLINICA MÉDICA 
(PRÓXIMO AO HOSPITAL)
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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.

JD ITAMARATY, casa 
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
planejada todeschini, lazer 
c /  churrasqueira e piscina, 
piso porcelanato, garagem 
vários carros R$ 420.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

EDIFICIO ALPHA(TODO RE
FORMADO), 03 dorms(1 su
íte), sala 02 ambientes, dorm 
de empregada, R$ 420.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

EDÍCULA JD JOÃO 
PACCOLA, 01 dormitório, 
sala grande TV, cozinha, 
copa, lavanderia, espaço p/ 
piscina R$ 140.000,00 SiG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 3264- 
5624/9695-8789.

Dignidade, Honestidade e  Clareza 
nas negociações...

IS an tan g c lo  (14 ) 3 2 6 3 - 7 0 9 4
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Jardim  Villaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, W C, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 

garagem p/ 02 carros. R$ 350 .000,00

Jardim  América
03 dormitórios, sala, cozinha, W C, área de 
serviço d  churrasqueira, varanda, garagem  

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurona
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de tDate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem d/ 02 carros. R $  410 .000.00

Jardim  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, W C, 

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

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional Luiz Zillo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 W C , 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120 .000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, W C, 

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

R$ 280 .000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, W C, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, W C.

R$ 280 .000 ,00
Núcleo Habitacional Luiz Zillo

03 dormitórios, sala, cozinha, W C, área de 
serviço, garagem. Fundos c /0 1  dormitório, 

sala, cozinha, lavanderia, W C .
R$ 125.000,00

Jardim  Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cozinha, lavabo, W C , área 

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

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

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

Jardim  Itacuâ
01 domiitório, W C , área coberta d 
churrasqueira, quiosque e  piscina. 

R$ 150 .000,00

Jardim  Villaae
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte d 
banheira, closet, salas (Estar - T V  - Jantar), 
W C , cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem d/ 06 carros. R$ 550 .000,00

Jerdim  Greieú
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, W C, 

lavanderia, área de serviço e  garagem p/ 02 
carros. R $  210 .000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dormitórios, sala, cozinha, W C, 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 09 4  / 9 7 9 5 -0 72 2

NOVA JD UBIRAMA, casa 
03 dormitório, sala TV, sala 
jantar, cozinha, lavanderia, 
lavabo, churrasqueira, 
despensa, Garagem coberta 
p/02 carros R$ 300.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO(PRÓXIMO AO 
CLUBE MARIMBONDO),
sobrado 03 dormitórios( 1 
suíte ), sala estar, sala jantar, 
cozinha c/armários, piscina, 
churrasqueira R$ 700.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD ITAMARATY, casa 03 
dorms(1 suíte c / banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, piso 
laminado, espaço para área 
de lazer R$ 400.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

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! V itagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 0005

CHÁCARA, NO 
BOQUEIRÃO perto da 
Cachoeira, ótima localiza
ção. Tratar (14) 9601-2515.

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.

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.

MACATUBA C/03 
ALQUEIRES, casa sede, 

casa caseiro, 02 barracão, 

lagoa c/peixe, cachoeira, 

pasto R$ 450.000,00 SIG 

IMÓVEIS(CRECm 56911 

8129-1832.

SITIO 2.4 ALQ. 7 km de
Lençóis, pomar, horta, 
p iquete, pasto, p lantação 
de café, irrigação,m ina 
d"água, te rre iro  café,
02  casas boas, fogão 
a lenha e churrasq. 
V itag liano  CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  v itag liano .com .br 
ref:00224

M ACATUBA, JA R D IM  
CAPRI, chácara com 
2.204,12m 2 - R$-
230.000. 00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

M A C A TU BA  JA R D IM  
CAPRI chácara, com 
2.192,71 m2 - R$-
210.000. 00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA A  800
METROS do asfa lto  e 
da cidade de M aca- 
tuba referência bairro 
tanqu inho com 5 mil 
m etros (imperdível). 
Tratar (14) 9632-1264 
com proprietário.

Nós damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R: G u a i a n a z e s ,  1159 
Jd. Monte Azul 

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

(Reíojaria  _ , 
^ a r t in i

Vendas, Consertos e 
Baterias para Relógios 

em geral, com a 

Melhor qualidade de 

bons Serviços.

Fones: 9715-1551  
9734-1529

‘Rm: CeC Joaquim Ça6rieí, 
126 - Centro 

Lençóis Rauíista - SR

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imo-biliaria21Lp.com.br
http://www.imo-biliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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http://www.santangeli


Classificados

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

CHÁCARA NO SÃO JU
DAS - área verde, jardim de 
inverno com lagoa e peixes 
ornamentais, rancho para 
lazer fora do ambiente da 
casa, casa do caseiro com 2 
quartos, sala, copa, banheiro, 
salão de festas grande, 
casa com 3 quartos com 
suítes, parte superior com 
varanda, mezanino, rica em 
acabamento, closet, lareira, 
amplo espaço. Piscina com 
bar molhado, alto padrão. 
Ótima oportunidade! (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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

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

SITIO EM MACATUBA,
c/01 Alqueire de terra, c/ 
casa c / 3 dorms, cozinha, 
sala jantar, sala TV, 02 
banheiros e varanda, outra 
casa c / 2 dorms, cozinha, 
sala TV, galpão c/300m2 
banheiro, despensa e 
churrasqueira, tanque c/ 
peixes, pomar formado, 
pasto, chiqueiro p/criação 
caprinos e suínos, viveiro 
p/passarinhos, área p / 
secagem de grãos, horta 
constituída e formada, R$
450.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECm 5691) 8129-1832.

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

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

C asa JD  Itam araty, 03
dorms ( l  suíte c/ banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planeja
da, piso laminado, espa
ço para área de lazer R$ 
400 .000 ,00 .

Terreno Maria Luiza IV,
c/210,00m 2 R$ 18.000,00 
entrada, mais 125 parcelas 
de R$ 360,00. C asa M aria Luiza II, 03

d o rm s(l suíte), sala tv, 
cozinha, lazer c/ churras
queira, garagem 02  carros 
R$ 250.000,00 .

Terreno JD  Grajaú,
c/250m 2 R$ 35.000,00  
mais 59  parcelas de R$ 
295,00.

Sobrado C entro, 0 4  dor- 
m s (l suíte), várias salas, 
salão de festas c/ piscina, 
sauna, churrasqueira R$
800.000,00 .

A partam ento Ediíicio  
Alpha, 03 d o rm s(l suíte), 
todos c/ armários, escritó
rio c/ armários, cozinha 
planejada, todo reforma
do R $  420.000,00 . A partam ento Residen- 

ciai Ipê, 2° Andar, , 02 
dormitórios, sala, cozinha 
planejada R$ 140.000,00.

Sobrado no PQ_ A n tár
tica, 03 dorms ( l  suíte c/ 
closet), escritório, sala es
tar, sala tv, cozinha plane
jada c/ fogão e coifa, lazer 
c/ piscina, churrasqueira, 
forno R$ 780.000,00 .

A partam ento Edifício  
San R em o, 03 d o rm s(l 
suíte), escritório, sala 02 
ambientes R$ 350.000,00 .

CHACARA PRÓXIMO a
usina barra grande, 1 bela 
edícula com varanda, pomar, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, com área total de 
6 mil m2, vendo ou troco 
por casa em lençóis pau
lista. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

EDÍCULA, 1 QUARTO, sala, 
cozinha, WC e garagem.
Tratar (14) 3263-9782.

RONDON, CASA NOS 
FUNDOS, com fiador Tratar 
(14) 3263-6641.

ALUGA CASA EM AVARÉ 
NO CONDOMÍNIO Costa 
Azul p/ carnaval e finais de 
semana. Tratar (14) 3263
1562.

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

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m ,̂ na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, 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 PACCO-
LA, 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.

ALUGO SALA PARA AD
VOGADO, excelente local. 
Tratar (14) 9772-7315.

CARNAVAL, CHACARA 
PRÓXIMO A CIDADE.
Tratar (14) 9772-7315.

GUARUJA, 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 climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM CASA GRAN
DE E POMAR, próximo a 
Usina Barra Grande, acesso 
c / asfalto, R$ 600,00. Tratar 
(14)9178-9851.

PRAIA GRANDE, APAR
TAMENTO NO 'boqueirão' 
a 50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 1 961.

EXCELENTE APARTA
MENTO EM BAURU, 2
dormitórios, próximo a Av. 
Nações Unidas. Tratar (14) 
3263-2133 e (14) 9716-7764.

CHÁCARA PARA FESTAS, 
ANIVERSÁRIOS, eventos, 
etc. Atrás da estrutel, barraca 
com piscina, casa e área de 
lazer. Tratar (14) 9181-0164/ 
3263-2779.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira+ quiosque,
R: Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais de 
semana inclusive carnaval. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

Rua M achado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789  

w w w .sig im oveisnet.com .br

ALUGO EDÍCULA PARA 
O CARNAVAL, com quarto 
para pouso, churrasqueira, 
quadra, piscina, mesa de 
bilhar e acessórios (Freezer, 
TV). Tratar (14) 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

APARTAMENTO NA 
PRAIA Grande, frente ao 
mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA EM ALFREDO 
GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais semana, 
aniversários, festas em geral. 
Tratar (14) 3264-5381 ou 
9704-3307.

COMPRO CASA QUE 
ACEITE FINANCIAMENTO
de até R$77 mil. Tratar (14) 
9753-1938.

COMPRO CASA de até R$
85 mil que aceite financia
mento. Tratar (14) 9667-0989 
ou 9627-0989.

TERRENO NO JD. EURO
PA- com 200 m2 (20x10), 
plano - R$ 73 mil (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 -  Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ -ótima localização 
para comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 m̂ . R$ 
395 mil (aceita financiamen
to) Cód.0004 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO GRAJAÚ -
com 250 m2 (25x10) plano. 
Ótima localização R$ 57 
mil (aceita financiamento) 
Cód.0006 trat. na Imobiliária 
21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

TERRENO NO JD. UBIRA-
MA- com 275,00 m2 murado 
nos 3 lados em bom local;
R$ 120.000,00 (não aceita 
financiamento) Cód.0065 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

VILA CACHOEIRINHA, lote 
com 376,68 m ,̂ R$ 90 mil, 
obs. Lote de esquina.

CENTRO, SALÃO 
COMErCiAL e residência 
nos fundos. Ótima esquina na 
Avenida Brasil, R$ 230 mil, 
obs. ótima localização. 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 / calça
da, vendo ou troco. Tratar (14) 
8154-1999.

RONDON, casa na rua do 
supermercado Azulão. Tratar 
(14) 3264-5347. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD VILLAGE, TERRENO
medindo 258,75 M2, sendo 
11,25 metros de frente por 23 
metros da frente aos fundos 
na rua Dr. Roberto da Costa 
Orlandini. Obs. lado de cima 
da rua, ou seja, não precisa 
aterrar Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ, medindo 265 m ,̂ a 80 
metros da Avenida principal. 
Excelente localização. Bom 
Preço. Quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ medindo, 275 m ,̂ parte 
baixa. Quitado e excelente 
preço. 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, terreno com 
275 m2. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

JD. GRAJAÚ, medindo 430 
m ,̂ esquina na parte baixa, 
quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

TERRENO JD EUROPA 
(ALTOS), temos 03 lotes 
juntos, e pode ser vendidos 
separadamente c/200,00m2 
R$ 68.000,00 cada SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

JD GRAJAÚ, c/250m2 
R$ 35.000,00 mais 59 
parcelas de R$ 295,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

TERRENO JD ITAMARATY
c/ 515,00m2 R$ 130.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
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 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARATY, com
396,50 m2, excelente locali
zação, R$-130.000,00-TOLE- 
DO IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA DO 
RIO, a 4 km de Lençóis, docu
mentado, área de 10.500 m, 
(troco por edícula no mesmo 
valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

TERRENO (ÁREA) DE 
628M^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  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

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

^ In s ta la ç ã o  e m anutenção  de hidrantes:
^ In s ta la ç ã o  e m anutenção  de a la rm es  de incêndio;
✓  Insta lação  e m anutenção  d e  luzes  de em ergência ;
✓  Insta lação  e m anutenção  de G L P  (gás liquefeito de petró leo)
✓  Insta lação  e m anutenção  de redes de a r  com prim ido  

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
1 Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

M anuten ção GLP e H idrantes

D a n i e l l e  A l b e r c o n i  S o u z a
A rc î u i t e t u r a  e  i n t e r i o r e s

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Pauiista - SP

OTIMO TERRENO c / área 
de 257m^ (11 mts de frente), 
exc. localiz. no Jd. Village. 
Obs.: plano e todo murado. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00278

JARDIM EUROPA,
vendo terreno. Tratar fone 
9741-9116

JD. EUROPA, R$70 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9756-2647.

JD. YPÊ, terreno com 330 
m^, murado. Tratar (14) 
9657-8615.

JARDIM GRAJAU, da
seguinte maneira: Entrada 
mais 59 parcelas de R$
400,00. Tel - 9772-7716 
com Claudio

MARIA LUIZA IV, terreno 
a venda. Tratar (14) 3263- 
5497/ 9119-0095.

JD. GRAJAÚ, terreno 
quitado, ótima localização, 
R$ 55 mil a vista. Tratar (14) 
9660-7812/ 9112-8113 -  
Roberto Castiglioni (CRECI 
43206)

JD. MARIA LUIZA IV, ter
reno com 250 m ,̂ entrada 
de R$20 mil + financiamen
to. Tratar (14) 9617-1135.

JD. ITAMARATY, lote com 
517,5 m^, parte alta, R4 150 
mil. Tratar (14) 9706-5116.

JD. VILLAGE, na Rua
Américo Brandi, terreno 
com 253m. Tratar (14) 
9795-2625.

Rua Manoel Caetano d e  G o d o y ,  n °  444  
Jd. Ubirama Lençóis Paulista/3P

MACATUBA, TERRENO
no Jd. Planalto, com 200 
m .̂ Local com asfalto, 
água, luz, esgoto, etc.
Plano e quitado. Tratar (14) 
9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno 10x24, entrada de 
25 mil + parcelas. Tratar (14) 
9769-9926 com Benjamim.

TERRENO (ÁREA) de
628m^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00176

JARDIM CAJU I, medindo
200,00 M2, todo murado 
na parte alta do bairro por 
bom preço. Obs. Não aceito 
financiamento. Tel - 9772
7716 com Claudio.

ÓTIMO t e r r e n o  c / área 
de 257m^ (11 mts de frente), 
exc. localiz. no Jd. Village. 
Obs.: plano e todo murado. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00278

JD. EUROPA, ESQUINA,
lado de cima da rua com 
291 m^, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9754-2946 e 
(14) 3264-5781- Manancial 
Veículos.

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 
400m^, na Av. João Paccola, 
R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JARDIM MONTE AZUL,
terreno com 200 m2, ótima 
localização. R$ 55 mil acei
to financiamento com 10% 
de entrada. (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM ITAMARATY,
com 400 m2 ótima locali
zação. R$ 110 mil. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CASASSOUTO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO,

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, 340 JO. JOAO PACCOLA[14)3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JO. CAJU
[14)3264-4625

JARDIM ITAMARATY,
terreno com 400 m2 ótima 
localização. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JARDIM EUROPA,
terreno com 200 m^, R$ 71 
mil n/aceito financiamento. 
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 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c / 331 m ,̂ frente c/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 115 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM EUROPA,
terreno com área total de 
291,79m^, esquina, ótima 
localização, R$ 75 mil, n / 
aceita financiamento. . Pe
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c / 221,50 m^ - R$
55.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

UM SENHOR JO R N A L

JD. MARIA LUIZA,
terreno com 308 m2, 
todo murado, com infra
-estrutura, planta de 148,48 
m2 aprovado, dois portões 
fechado, se 1 basculante 
de 5 m e outro de 3 m de 
correr, alguns mat. De cons
truções, boa localização. R$ 
38 mil mais 138 parcelas 
de r$ 602,00 vendo ou troco 
por terreno no JD.Grajaú ou 
Sta Teresinha. Tratar Pedrão 
Imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM GRAJÁU,
terreno com 250 m2, com 
planta de 106 m2 aprovada, 
com poste de força, parte 
baixa. R$ 20 mil mais 96 
vezes de R$ 260,00, aceito 
carro de até uns R$ 15 mil 
no negócio. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JD. MARIA LUIZA LLL,
terreno com 200 m^, ótima 
localização, entrada de R$ 
40 mil mais parcelas. Pe
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

TERRENO DE ESQUINA
c / área de 232m^, ótima 
localização do Jd. Santana. 
Obs.: plano, todo murado 
e com construção iniciada.
-  Vitagliano cJ 23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com.br /  ref. 
00245

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c / 200,00 m^ - R$
22.000,00 + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

■MOVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

W W W . P E D R A O I M O V E I S X O M
Fone:(14)-9714-4352-(14) -3264-6418)

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
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http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
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http://WWW.PEDRAOIMOVEISXOM
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LUIZ AUGUSTO

Há 13 anos, o 
Chaveiro XV 
trabalha com 

chaves e cópias de 
de todos os modelos, 
chave personalizada 
e codificada para 
veículos, carimbos e 
afiação de alicates 
de cutículas e 
tesouras. O Chaveiro 
XV atende 24 horas e 
em domicílio. Aceita 
todos os cartões. Rua 
XV de novembro, 669, 
Centro, em frente ao 
Banco Bradesco. 
Telefone (14) 3263 6395. 
Na foto, Edenilson e 
Conceição.

Com
experiência
de seis anos, 

o cabeleireiro Luiz 
Augusto oferece  
serviços de 
cortes, penteados, 
maquiagem, 
química, sempre 
se atualizando com 
as tendências no 
ramo da beleza com 
produtos exclusivos 
e de qualidade.
O salão do Luiz 
Augusto fica na 
rua Tiradentes, 647, 
Centro. Telefone (14) 
3264 7436.

FOTOS: JERUSA MORELLI/O ECO

FOTOS: JERUSA MORELLI/O ECO

CHAVEIRO XV

CONEXÃO DELUXE

Há mais de um 
^ y  ano no mercado, 

na Auqmia você 
encontra o que existe de 
melhor em produtos de 
pet shop como ração, 
acessórios, brinquedos, 
camas, roupas e banho 
e tosa de animais de 
pequeno e grande 
portes, além do banho 
medicinal para deixar 
seu cãozinho limpo, 
cheiroso e protegido.
A Auqmia fica à rua 
Marcos Antonio Dalbém, 
165, Jardim Monte Azul. 
Fones 3264 1199 e 9638 
7728. Na foto, Carlos, 
Gabriel e Eletícia.

^ X  Exclusiva nas 
^ y  marcas Reverso 

e Alma Viva, 
a Conexão Deluxe 
oferece roupas e 
consultoria de moda. 
Elaine alia experiência 
e bom gosto para 
ajudar os clientes 
a ficarem sempre 
na moda, do estilo 
casual à moda festa. 
Na Conexão, você 
também encontra os 
chocolates Gobeche 
e descontos especiais 
à vista e no crediário. 
Rua Dr Antonio 
Tedesco, 696 , Centro. 
Telefone (14) 3264 3106.

FOTOS: JERUSA MORELLI/O ECO

AUQ M IA
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