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GOSPEL
Evangélico, Márcio 
Angélico lança CD para 
derrubar g igan tes O

NEGÓCIOS
Governo dá ‘colher de chá’ para 
estimular reformas de m oradias 
financiadas pela CDHU N10

Canavieiros adotam técnica antienchente
NOVA REGRA

Declaração do 
Imposto de Renda 
começa dia 1°

Depois de uma alteração na lei 
do Imposto de Renda, quem quiser 
doar para o Fundo Social da Crian
ça e do Adolescente não vai precisar 
antecipar a declaração. Com a mu
dança, a doação pode ser feita du
rante o período normal de declara
ção, que começa no dia 1° de março 
e vai até 30 de abril. Pela lei, pessoa 
jurídica pode doar 1% e pessoa físi
ca, até 3%. O dinheiro é usado para 
manter programas sociais.

ATROPELAMENTO

Motorista continua 
foragido__________ G|)

NOVO PAPA

Brasileiros têm 
poucas chances, 
diz dom Maurício

FOTO SANDROALPONTE/0 ECO
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Para o arcebispo da arquidiocese 
de Botucatu, dom Maurício Grotto de 
Camargo, a tendência é que o próxi
mo papa seja um europeu, em espe
cial o italiano Angelo Scola. Os brasi
leiros, diz, têm condições de assumir 
o cargo máximo da Igreja Católica, 
mas as chances são poucas.

REGIÃO

Agudos dá bom 
exemplo de 
combate às drogas

Comunidade e autoridades de 
Agudos se mobilizam no combate 
às drogas naquela cidade. Na estra
tégia para vencer o narcotráfico e o 
consumo de entorpecentes, organi
zadores aproveitam as redes sociais 
e as diversas ações, como a Sema
na de Combate às Drogas. Um dos 
projetos é o livro Escolha seu Cami
nho, escrito por estudantes do en
sino fundamental ao médio.
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huva que 
m do céu

Palestra organizada pela Ascana e Zilor incentiva 
adoção de novas técnicas agrícolas para melhorar o 
desempenho no campo e evitar enchentes na cidade

SEGURANÇA

PM vai às escolas e à 
Câmara discutir violência

Identificar as dificuldades de 
diretores de escola e professores, 
além de melhorar os programas de 
prevenção às drogas e à violência, é 
o objetivo da Polícia Militar de Len
çóis Paulista, que faz reunião com

educadores nesta semana. Outro 
encontro sobre o tema segurança 
será na Câmara. A presença do alto 
comando regional da PM é para ex
plicar aos vereadores como funcio
na a atividade delegada. O

PERSEGUIÇÃO NA RONDON

Falso major fura pedágios e acaba preso
O

LENÇÓIS

Prefeitura apura descarte 
de lixo hospitalar

lO lO :  MÁRCIO MOREIRA/ o  |C (

Material utilizado em hemodiá- 
lise foi encontrado às margens da 
vicinal José Benedito Dalben, em 
Lençóis Paulista. As embalagens, 
que não continham identificação, 
foram recolhidas pela Diretoria de 
Meio Ambiente para tentar identi
ficar a procedência. Segundo o di
retor, Benedito Luiz Martins, o ma
terial recolhido (foto acima) não foi 
descartado por nenhum posto de

ESPORTES

Isaac se  destaca no 
jogo Brasília x Bauru

O lençoense Isaac, atual jogador do 
Brasília, fez bonito no jogo contra Bau
ru, na segunda-feira. O ala contou com 
o apoio da torcida que reuniu amigos e 
familiares da cidade para assistir ao jogo, 
no ginásio Panela de Pressão. O

saúde, clínicas particulares ou pelo 
Hospital Nossa Senhora da Piedade. 
Acredita-se que alguém desinfor- 
mado ou mal orientado tenha feito 
o descarte incorreto. A suspeita é 
de que o material tenha sido jogado 
por algum morador da região que 
realiza o tratamento de hemodiálise 
em casa. O descarte irregular pode 
render multa ao responsável de R$ 
100 a R$ 1 mil.

CULTURA

Campeonato de Som 
terá Kombi Balada

Acontece amanhã o 17° Campe
onato de Som Tuning Rebaixado, no 
Recinto da Facilpa, em Lençóis Pau
lista, a partir das 9h. Este ano, a or
ganização anuncia como novidade 
a presença da Kombi Balada.
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Opinião á
FRASE
• "As novidades estão ligadas tanto no aspecto da produção de cana-de-açúcar 
como também ao auxílio em toda a hidrologia da região, além de interferir na 
quantidade de água para abastecimento, situações de enchente. Tudo está ligado".

Gerd Sparovek, professor da Esalq

PARA PENSAR
"Enquanto a cor da pele for 
m ais importante que o brilho 
dos olhos, haverá guerra".

Bob Marley

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

Música de 
uma nota só?
Os leitores que dedicam parte 

do seu tempo para acompa
nhar as ideias desenvolvidas 

neste espaço opinativo do jornal 
podem ver o texto de hoje como 
algo repetitivo. Isso porque, nas úl

timas edições, temos dedicado 
vários textos ao tema seguran
ça pública. E este é mais um de
les. Mas não se trata de repeti

ção. Ao contrário. Os editoriais 
começaram questionando o 
aumento da violência -  apon
tado pelos números policiais 
-, passaram pela responsabi

lidade do Poder Público com a 
questão e pelos debates sobre 

segurança pública provocado 
pelo comércio e toda socieda-

de, chegando às sugestões de so
luções, caminhos para enfrentar o 
problema social.

Na edição de hoje, reportagem 
mostra mais um passo da Polícia Mi
litar nesse sentido. O comandante 
da Polícia Militar de Lençóis Paulis
ta, Roberto Trujilo Júnior, anunciou 
que na próxima semana vai discutir 
a questão da segurança com direto
res escolares. Ação que vai no ca
minho correto e deve ser louvada.

Além do problema da violência 
escolar -  fato até agora ignorado 
por alguns atores do debate da se
gurança, mas de extrema gravida
de - enfrentada por professores, é 
preciso combater o uso do entorpe
cente, a raiz dos problemas.

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

Habemus papamo
D

<

Padre Beto,
radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Após a morte do Papa, o Con
clave se reúne para eleger seu 
sucessor. São necessários mui

tos votos até que a fumaça branca se 
eleve anunciando o Papa recém-elei- 
to. Mas os fiéis na Praça de São Pe
dro esperam em vão pela aparição na 
varanda do novo pontífice soberano. 
Este não se sente pronto para supor
tar o peso de tal responsabilidade. 
Angústia? Depressão? Medo de não 
estar à altura de sua nova função? O 
mundo inteiro fica ansioso, enquanto 
o Vaticano procura uma solução para 
superar a crise.

Quando estreou nos cinemas em 
2012, o filme "Habemus Papam", de 
Nanni Moretti, foi uma grande frus
tração, pois muitos esperavam que 
o filme fosse abordar as principais 
questões que envolvem a doutrina 
da Igreja Católica. Realmente, o filme 
não toca em nenhuma questão refe
rente à atuação da Igreja no mundo, 
porém, "Habemus Papam" traz à tona 
a possibilidade de um Papa renunciar, 
um tema que nos pegaria de surpre
sa no início do ano de 2013.

Em torno de uma renúncia, seja 
ela qual for, sempre surgem espe
culações e teorias que fogem do 
motivo oficial. Não quero aqui fazer 
conjecturas sobre algo que não tenho 
conhecimento. Simplesmente quero 
aceitar o fato de que o Papa Bento 16 
renunciou e me restringir ao motivo 
oficial, ou seja, suas limitações físicas 
e mentais para continuar a comandar 
a Igreja Católica.

Sendo assim, só posso afirmar 
que o Papa Bento 16, no estilo direto 
e pragmático alemão, deu uma lição 
ao mundo inteiro. Ele reconheceu sua 
incapacidade física e mental de lide
rar uma instituição e resolveu ceder 
o seu lugar a alguém que tivesse o 
dinamismo físico e mental para dialo
gar com a humanidade atual. Um ges
to de humildade e de praticidade que 
poderá levar o catolicismo a avançar 
para águas mais profundas. Que este 
exemplo seja seguido por outros que, 
a qualquer custo, desejam o poder e 
se manter nele. Existem governos 
"democráticos" que, através de me
didas populistas, procuram se manter 
no poder e acabam sendo mais au
toritários que os chamados governos 
ditatoriais. Bento 16, ao contrário de 
João Paulo 2, não quis manter uma

instituição paralisada por causa de 
sua incapacidade física e mental, isso 
é um exemplo para todos que exer
cem um determinado posto de poder.

Quantos coordenadores de pas
toral, padres, bispos, governantes, 
apesar de suas limitações, desejam 
continuar em suas funções e acabam 
fazendo sofrer toda uma comunida
de, diocese, cidade ou nação, porque 
se acham os donos da verdade. Des
de pequeno assisto paróquias que 
precisam ter "caridade" com seu pá
roco, por suas limitações de tempera
mento, de condição física ou mental. 
A consequência é a paralisação de 
muitas atividades significativas que 
poderiam estar se desenvolvendo 
se um único homem fosse humilde o 
suficiente para reconhecer que mais 
atrapalha do que ajuda.

Desde pequeno também perce
bo padres carreiristas que possuem 
como objetivo o titulo de bispo, que 
desde seminarista guardam sua mi
tra no fundo da gaveta esperando a 
hora de usá-la com todo o orgulho. 
Já presenciei também muitas pesso
as que disfarçam seu ego com o dis
curso de "sacrifício" ao se manter em 
uma função que lhe confere poder.

A renúncia do Papa nos leva à re
flexão de que em qualquer relação 
devo pensar no sentido do todo, se 
a minha presença nesta relação (não 
importa qual seja) está sendo bené
fica para mim e principalmente para 
os outros.

Bento 16 só pode ser elogiado 
pela sua coragem de renunciar e dar 
espaço a alguém que poderá dialogar 
com a modernidade como fez João 
23. Que os cardeais tenham a luci
dez de escolher um Papa que tenha 
a abertura de resgatar o Concilio Va
ticano II na prática e venha realmente 
a dialogar com a contemporaneida- 
de. Conhecendo bem a mentalidade 
alemã (mesmo que Bento 16 não re
presente a teologia desenvolvida na 
Alemanha atual) não me surpreende 
a integridade do Papa em dar o seu 
lugar a outra pessoa.

Esta renúncia abre caminho para 
a possibilidade de não termos que 
esperar a morte de um Papa para 
termos um novo e mais atuante. 
Mas, que esta renuncia seja também 
exemplo para bispos, padres, parla
mentares, presidentes, enfim, todo 
aquele que esteja em um posto de 
poder sem as condições necessárias 
para desenvolver algo significativo 
para a vida humana. Salve Bento 16!

Policiamento Militar participa de palestra 
sobre a implantação da atividade delegada

O major Marcelo Sanches, sub-comandante do 4 ° Batalhão da Polícia Militar 
da Regional de Bauru estará na Câmara de Lençóis Paulista na segunda-feira 
25, a partir das 19b. Vem palestrar sobre a implantação da atividade delegada 
no município. Além do major Sanches, também estarão presentes o tenente 
coronel Nelson Garcia Filho, comandante do 4 ° Batalhão da Polícia Militar, e o 
primeiro-tenente Roberto Trujillo Júnior, comandante do policiamento de Len
çóis, entre outras autoridades militares.
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A PM vem aí
Tenente-coronel Nelson Garcia Fi

lho é um dos participará da palestra 
que acontece segunda-feira 25, na 
Câmara Municipal.

Diferente
Desde o início desta legislatura, o 

presidente da Casa e os vereadores 
lençoenses demonstram que querem 
um Poder Legislativo independente. Na 
verdade, o que interessa ao lençoense 
é que a Câmara atual seja diferente da 
anterior. Por isso, a contração de asses
sores foi rejeitada pela população.

Frustrou
A expectativa de Lençóis sediar os 

Jogos Estaduais do Idoso ou os Jogos Re
gionais do Idoso em 2013 virou água. A 
Secretaria de Esportes de São Paulo di
vulgou que os Jogos serão realizados em 
Santos e Lins, respectivamente.

Cruz e antena
Atendendo à comunidade católica 

local, o vereador Manoel dos Santos Sil
va (PSDB) indicou à prefeita que estude 
adquirir retransmissores para os sinais 
das TVs Século 21 e Aparecida.

Concordo
O documento também foi assina

do por Jonadabe de Souza (PSC) e José 
Aparecido Santana (PSDB), o Dodô. De 
acordo com o tucano, trata-se de uma 
reivindicação antiga da população.

Recuperação
Na segunda-feira 18, o vereador 

Francisco Assis Naves (PSDB) pediu in
formações à prefeita Bel Lorenzetti. Na
ves quer saber se há estudos para cons
truir Casa de Recuperação no município 
para tratar os dependentes de drogas.

Defesa
Chico Naves disse que todos os dias 

vê a dificuldade das famílias com filhos 
se perdendo nas drogas e que, como

vereador, tem a responsabilidade de 
tentar mudar essa realidade.

Completo
Para Nardelli da Silva (PSC), a pro

posta é importante para tirar o viciado 
das drogas. "Não basta dar enxada e bí
blia para os pacientes. Precisa de aten
dimento psicológico amplo, completo e 
com ajuda de profissionais capacitados."

Resposta
O vereador Ailton Tipó Laurindo (PV) 

ligou para O ECO e reclamou da Tercei
ra Coluna da quinta-feira 21. As notas 
anunciam que a disputa pela sucessão 
municipal já começou -  o que não é no
vidade, diga-se -  e que dois grupos dis
putam espaço: marisistas e os pradistas.

Eu não
Tipó -  mencionado entre os pradistas 

-  disse que foi um dos maiores adversá
rios do ex-prefeito José Prado de Lima, 
o Pradinho. "Tenho que discordar disso. 
Como posso dar sequência ao trabalho 
do Pradinho se, na Câmara, fui o maior 
opositor que ele teve", declarou.

2016?
O verde disse que é cedo para falar 

de sucessão municipal. "Ainda não é 
hora de falar em pradismo, marisismo, 
belsismo, tiposismo, manesismo, pitis- 
mo", declarou. Nos bastidores, todos sa
bem, que o jogo eleitoral está andando.

Amigo do cara
Embora negue o rótulo de pradista, 

é difícil não acreditar que Tipó cacifa o 
^^mbém verde Anderson Prado de Lima, 
sobrinho de Pradinho. O próprio Tipó, no 
dia da posse, elogiou Anderson Prado, 
chamando-o de "o cara".
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Cidades
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CALZINHO
A diretoria do Projeto Calzinho está com 
vagas abertas para nascidos nos anos de 
1998 a 2001. Os treinos são realizados às 
terças e quintas-feiras, a partir das 15h 
no complexo Zefino Orsi, Vila Ubirama.
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BANDA ZILO LORENZETTI
A Banda Musical Zillo Lorenzetti 

está com vagas abertas para m e
ninos e meninas entre 9 e 13 anos 
que queiram aprender a tocar ins
trumentos de sopro e de percussão. 
Não é preciso ter conhecimento 
musical. A Banda é conhecida por 
fazer apresentações em escolas, 
festivais e desfiles cívicos. Os inte
grantes participam além das aulas 
de música, de palestras sobre te
mas ligados à formação educacio
nal e de cidadania, com dicas de 
redação, orientação profissional, 
postura, entre outros temas. To
dos os componentes da banda têm 
transporte gratuito para os ensaios 
e apresentações. Interessados de
vem entrar em contato pelo telefo
ne (14) 3269 9285.

TRÂNSITO
O Departamento Municipal de 

Trânsito de Lençóis Paulista come
çou nessa semana mais uma etapa 
do trabalho de reposição e subs
tituição de placas danificadas. Os 
bairros Jardim das Nações e Nova 
Lençóis receberam diversas placas, 
assim como a conclusão da sinaliza
ção em torno do SENAI. De acordo 
com o setor, na próxima semana, o 
trabalho continua nas vias do Nú
cleo Luiz Zillo.

PROJETO KHAN
Em Lençóis Paulista seis escolas 

da Rede Municipal de Ensino vão 
adotar a metodologia Khan Aca- 
dem y para ensinar matemática. A 
ferramenta utiliza vídeos curtos 
com uma linguagem direta e muito 
didática para explicar os conteúdos 
escolares. A meta é fazer com que 
todos os estudantes avancem, de 
acordo com o ritmo e velocidade 
individuais de aprendizagem. No 
Brasil o projeto Khan começou a 
ser aplicado em 2011, em seis tur
mas de quintos anos, passando, no 
segundo semestre, a 45 turmas de 
quartos e quintos anos, de escolas 
da Capital Paulista e de Santo An
dré. Lençóis, no primeiro momento, 
vai contemplar com o projeto, apro
ximadamente 1350 alunos dos ter
ceiros, quartos e quintos anos das 
escolas Idalina Canova de Barros, 
Lina Bosi Canova, Amélia Benta do 
Nascimento Oliveira, Guiomar For- 
tunata Coneglian Borcat, Irma Carrit 
e Edwaldo Roque Bianchini.

ALFABETIZAÇÃO
Estão abertas as inscrições para 

alfabetização para jovens e adul
tos em Barra Bonita. As escolas de 
Ensino Fundamental estão fazen
do as inscrições das 7h às 17h30. É 
preciso levar cópias da certidão de 
nascimento ou casamento, compro
vante de residência e RG. Na esco
la Dr° Fernando Costa, além do EJA 
(Educação para Jovens e Adultos) 
também existe uma sala especial 
para deficientes auditivos. As aulas 
serão de segunda à sexta-feira das 
19h às 21h.

ACESSIBILIDADE -  A Prefeitura de Lençois Paulista está colocando na Avenida 
José Boso, no Jardim Village, o piso tátil para deficientes visuais. Com estrutura e cor 
em destaque, o piso pode ser perceptível para quem tem baixa visão e dá autonomia 
e segurança para o deficiente. Ainda no local segue a construção de uma ciclovia.
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SUSTO - Na terça-feira, por volta das 14h, o trânsito ficou congestionado entre o 
cruzamento da rua Geraldo Pereira de Barros com a Doutor Antônio Tedesco após a 
colisão entre um carro e uma moto. Não houve vítimas.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.
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FRASE
"O Proerd (Programa de Resistência às Drogas e à Violência) 
pode ser bom para uma escola, mas desnecessário à outra", 
primeiro tenente, Roberto Trujilo Júnior, comandante do 
pelotão da 5  ̂Cia. da Polícia Militar, sobre encontro com 
diretores de escolas na próxima semana

0 | |  Prejuízo de R$ 42 milhões
Bom para uns, ruim para outros. Os oito feriados nacionais 

e os 24 feriados estaduais de 2013 que caem durante a semana 
se, por um lado vão aliviar a vida de quem precisa descansar, 
por outro devem causar um prejuízo considerável à economia 
do País. Dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
indicam que as perdas do setor devem ultrapassar os 42 bilhões 
de reais, em todo o Brasil. Ainda assim, o valor é menor que o 
registrado em 2012, já que feriados como os da Independên
cia, de Nossa Senhora Aparecida e de Finados, em sete de se
tembro, doze de outubro e dois de novembro, cairão em fins de 
semana. Por ser 0 estado mais industrializado 
do País, São Paulo será a região com maior 
prejuízo, de quase 15 bilhões. Na sequên
cia aparecem Rio de Janeiro, Minas e Rio 
Grande do Sul. A entidade diz, ainda, apoiar 
iniciativas como 0 Projeto de Lei que deslo
ca para segunda ou sexta-feira os feriados 
nacionais que caírem nos demais dias 
de semana, o que reduz o impacto na

Pesquisa comprova a relação entre o consumo 
de álcool, os acidentes de trânsito e as agres
sões. O levantamento mostra que uma em 
cada cinco vítimas de trânsito, atendidas nas 
unidades de urgência e emergência do Sistema 
Único de Saúde, o SUS, ingeriu bebidas alcoóli
cas. Os sinais de embriaguez foram apresenta
dos por mais de 22 por cento dos condutores, 
cerca de 2 %  dos pedestres e quase 1 8 %  dos 
passageiros. Já entre as pessoas que foram 
parar no hospital porque sofreram agressões, 
quase 50 por cento tinham consumido álcool. 
As principais vítimas de brigas e também de 
acidentes de trânsito são os homens com ida
des entre 20 e 3 9  anos. O levantamento faz 
parte do estudo "Vigilância de violências e aci
dentes", do Ministério da Saúde.

Um projeto de lei prevê que todos os cursos de 
formação de professores incluam uma discipli
na que ajude o profissional a identificar casos 
de abusos cometidos contra crianças e adoles
centes. O texto está em análise na Câmara dos 
Deputados. Passará pelas comissões de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. A proposta foi elaborada pela 
deputada federal, Benedita da Silva, do PT. O 
projeto também exige que de profissionais de 
saúde, da assistência social e da segurança pú
blica também recebam um treinamento espe
cífico para encontrar sinais físicos e psicológicos 
que indiquem algum tipo de violência contra a 
criança e o adolescente. O objetivo, segundo 
Benedita da Silva, é assegurar a dignidade des
se público por meio da capacitação.

O número de motociclistas mortos em aciden
tes de trânsito no Estado de São Paulo subiu 
quase 20 por cento, em dois anos. O levanta
mento inédito feito pela Secretaria da Saúde 
indica que, em 2009, foram mil 479 óbitos, 
contra mais de mil e 700 em 2011. São, em mé
dia, quase cinco mortes por dia. O estudo ainda 
apurou os gastos do Estado com internações de 
motociclistas, que também aumentaram e che
garam a quase 30 milhões de reais. A Secretaria 
avalia que a explicação é fato de que os aciden
tes estão cada vez mais graves, provavelmente 
por conta da imprudência e do excesso de velo
cidade. A Grande São Paulo libera o ranking de 
internações com quase 11 mil casos, em 2011. 
Depois aparecem, em ordem, as regiões de Ri
beirão Preto, Campinas, Sorocaba e Taubaté.
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C L A S S I E C O
Ao la d o  d a  co m u n id a d e

•  Veículos
• Imóveis

T  • Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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

mailto:oeco@jomaloeco.com.br


Agência Espacial 
Am ericana 
divulga imagem 
de primeira rocha 
pulverizada por 
robô Curiosity.

Nasa anuncia 
tempestade solar 
mais forte até 
agora em 2013

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A Nasa anunciou que o domingo 
foi marcado pela tempestade solar 
mais forte até agora em 2013. O incre
mento nas atividades solares, porém, 

não causou maiores transtornos à 
Terra. A tempestade foi classifi
cada como do tipo M, que é de 
intensidade média. As erupções 

solares são classificadas pelos 
cientistas conforme seu brilho em 

raios-X em um determinado inter
valo de comprimento de onda. As de 
classe X são grandes erupções, que 
podem desencadear a suspensão de 
diversas atividades eletromagnéticas 
e afetar as comunicações na Terra. As 
de classe M são erupções d e média 
intensidade e afetam, sobretudo, os 
polos, poden do haver rápidos blo
queios nas emissões de rádio. Já as 
de classe C são pequenas erupções e 
não afetam a Terra. Equipamentos de 
monitoramento da atividade solar já 
indicaram que não houve ejeção de 
material coronal. Apesar disso, hou
ve alguns efeitos na Terra. A radiação 
UV da explosão provocou uma onda 
de ionização na alta atmosfera ter
restre, que pode ser percebida por 
algumas pessoas que escutavam rá
dio na Europa e na América do Norte. 
O Sol tem ciclos de atividade de 11 
anos, em que se alternam períodos 
mais intensos e outros de calmaria. O 
pico de atividade do ciclo atual está 
previsto para este ano.

////////////^ /////////////////^ ^ ^ ^
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manhã ta rde  no

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

D O M IN G O , 24/02 NASCER E PÔR-DO-SOL: 6h09 tg | l8 h 4 7
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

FASES DA LUA
FEVEREIRO

Fase
Quarto Minguante 
Lua Nova 
Quarto Crescente 
Lua Cheia

Hora
10:58 
04:21 
17:32 
17:27

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
TERCA

3 4
TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia
M ilitar

190
Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
Lençóis Paulista BorebI
Conselho Tutelar....... 3264-8005 Conselho Tutelar....... 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

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

Polícia MACATUBA
Na quinta-feira 21, por volta das 21h15, dois homens 
com capacetes na cabeça entraram em uma padaria 
na avenida Coronel Virgílio Rocha, no Centro de 
Macatuba, e fugiram levando uma quantia em 
dinheiro não informada.

SEGURANÇA

Comando da 5̂  Cia se reúne 
com diretores de escolas
Oficial do 4° BPM-I 
vai apresentar 
atividade delegada 
na Câmara Municipal

Carlos A lberto  Duarte

0  comando da 5® Compa
nhia da Polícia Militar se 
reúne com diretores de 

escolas estaduais e municipais 
na próxima semana. O objetivo 
do encontro será debater as pe
culiaridades dos problemas em 
cada estabelecimento de ensino. 
De acordo com o tenente Ro
berto Trujilo Júnior, comandan
te do pelotão da PM de Lençóis 
Paulista, a intenção da reunião 
é identificar as dificuldades de 
diretores e professores e incre
mentar programas de prevenção 
às drogas e à violência ofereci
dos pela Polícia Militar.

"O Proerd pode ser bom 
para uma escola, mas desne
cessário à outra", explicou o 
oficial, ao afirmar que além 
do Programa de Resistência às 
Drogas e à Violência e o JCC 
(Jovens Construindo a Cidada
nia), a PM pode desenvolver 
outros programas específicos 
cada escola.

A medida é parte das 
ações anunciadas há duas se
manas pelo comandante do 4°

FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

PREVENÇÃO -  Comandante da PM, Trujilo Júnior afirmou que reunião vai identificar problemas nas escolas

Batalhão da Polícia Militar do 
Interior (4° BPM-I), tenente
-coronel Nélson Garcia Filho 
na tentativa de reduzir os ín
dices crim inais e, principal
mente, a participação de me
nores nos crimes.

Trujilo Júnior disse que 
o combate à criminalidade é 
trabalho ininterrupto da PM. 
Afirmou que já houve redução 
dos índices criminais com a 
atuação da polícia em parceria 
com Judiciário e Ministério 
Público (MP), que tem iden-

tificados menores infratores 
reincidentes no crime.

O tenente confirmou que 
na próxima segunda-feira, ofi
cial do 4° BPM-I vai explanar 
o projeto atividade delegada 
aos vereadores e admitiu que 
Lençóis Paulista poderá ser o 
primeiro município da região a 
contratar policiais militares em 
horário de folga. "O processo 
em Lençóis está bem adianta
do", emendou.

Entre os meses de março e 
abril, a 5® Companhia espera

recomposição do efetivo com a 
chegada de 12 policiais milita
res. Na opinião do tenente, com 
as duas medidas haverá sensí
vel diferença em relação à segu
rança pública. "A atividade de
legada não vai alterar a atuação 
da PM", disse ao emendar que 
enquanto os policiais contrata
dos pela Prefeitura atuarem em 
áreas específicas, policiais do 
radiopatrulhamento e Força Tá
tica poderão focar mais o traba
lho no combate ao roubo, furto 
e tráfico de drogas.

PERSEGUIÇÃO

Motorista estoura cancelas de 
pedágio e foge da Polícia Rodoviária
Dez viaturas foram mobilizadas para 
apreender condutor que dirigia em 
alta velocidade; acusado foi preso e 
indiciado por dano qualificado

Carlos A lberto  Duarte

A  Polícia Militar Rodoviá
ria mobilizou dez viatu
ras e mais de 20 policiais 

na manhã de ontem para deter 
um homem que trafegava em 
alta velocidade ontem na Rodo
via Marechal Rondon (SP-300). 
Ele foi detido, após a rodovia 
ser fechada pela polícia no 
município de Lençóis Paulista. 
Mesmo cercado, a polícia ainda 
precisou quebrar o vidro do ve
ículo para deter o motorista, já 
que ele travou as portas e se re
cusa a desembarcar do veículo. 

A perseguição teve início

na região de Pardinho e seguiu 
por quase 100 quilômetros, se
gundo informou a Polícia Ro
doviária de Botucatu. Antes de 
iniciar a fuga, o homem parou 
em uma operação da Polícia Ro
doviária na região de Botucatu 
e se identificou como major da 
Polícia Militar.

Desconfiados, os policiais 
fizeram a pesquisa e constata
ram que a informação era fal
sa. Viaturas passaram a fazer 
o acompanhamento do carro e 
mesmo mediante sinais de pa
rada, o condutor empreendeu 
fuga em alta velocidade ultra
passando veículos pelo acos-

tamento. O motorista estourou 
cancelas das praças de pedágio 
de Botucatu e Areiópolis, até 
ser detido em Lençóis Paulista.

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária no interior 
do Renault Clio, com placas de 
Minas Gerais, foram encontra
dos diversos cheques, cuja pro
cedência seria investigada pela 
Polícia Civil. O carro foi aluga
do em São Bernardo do Campo.

O acusado foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Len
çóis Paulista, onde foi preso, 
indiciado por dano qualificado, 
segundo o delegado Renzo Santi 
Barbin, que assumiu as investi
gações do caso.

Ele foi transferido ontem 
à tarde por policiais do Garra 
(Grupo Armado de Repressão a 
Roubos e Assaltos) para cadeia 
da região. A identidade do acu
sado não foi divulgada.

Polícia procura 
condutor que 
atropelou ciclista

A Polícia Civil de 
Lençóis Paulista trabalha 
para identificar o condu
tor de um Kadet que atro
pelou um ciclista de 62 
anos na noite do último 
domingo 17 de fevereiro 
na Avenida João Antonio 
Lorenzetti, Vila São João.

A vítima continua 
internada na UTI do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
da Unesp de Botucatu 
em estado grave. Além 
de ser atropelado, o ci
clista foi arrastado por 
cerca de 10 metros.

O motorista fugiu sem 
prestar socorro. Segundo 
informações que chega
ram à polícia, o condutor 
do Kadet vinho é careca e 
tem tatuagem. (CAD)

p r e j u íz o

Ladrões furtam armas na zona rural
A Polícia Civil investiga 

três furtos ocorridos nos últi
mos dias na zona rural de Len
çóis Paulista. Na madrugada 
de ontem, uma residência de 
uma propriedade rural do dis
trito Alfredo Guedes foi alvo 
de ladrões.

Segundo informou à Polí
cia M ilitar a vítim a, três ar-

mas foram furtadas do in te
rior da casa: uma Winchester 
calibre 22 e duas espingar
das, de calibres 32 e 36, além 
de munição.

A polícia foi acionada na 
manhã de ontem para atender 
a ocorrência e suspeita que o 
crime tenha sido praticado 
pela mesma pessoa que furtou

outra residência na zona rural 
no início da semana. Nos dois 
casos, as janelas das residên
cias foram arrombadas.

CARRO RECUPERADO
Na manhã de ontem, poli

ciais militares encontraram um 
veículo Astra abandonado da 
zona rural. Segundo informa

ção da PM, o carro havia sido 
roubado há 15 dias em Areiópo- 
lis. A polícia não descarta que o 
veículo pode ter sido utilizado 
para furtos na zona rural, já que 
em seu interior havia grande 
quantidade de barro.

O veículo transitou pelas 
estradas rurais com pneu estou
rado até ser abandonado.

manhã tarde



Cotidiano CONDENADO
Após quase nove anos, Gil Rugai foi condenado ontem pelas mortes 

do pai, Luiz Carlos Rugai, e da madrasta, Alessandra de Fátima 
Troitino, em São Paulo no dia 28 de março de 2004. A sentença ainda 
será lida pelo juiz. A informação foi confirmada pela assessoria do 
Tribunal de Justiça de São Paulo-.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Nova técnica agrícola ajuda a evitar enchentes
Ascana organiza palestra sobre novo método de conservação de solo 
que melhora absorção da água; professor da Esalq ministra apresentação

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O FCO

Priscila Pegatin

Na quarta-feira 20, a As
cana (Associação dos 
Plantadores de Cana do 

Médio Tietê) - em parceria com 
a Zilor - reuniu cerca de 80 pro
dutores de cana-de-açúcar na 
palestra do engenheiro agrôno
mo e professor da Esalq (Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz), Gerd Sparovek. O as
sunto foi a conservação do solo 
no plantio de cana-de-açúcar 
e novo método de plantio que, 
além de melhorias na questão 
agrícola, promovem melhor ab
sorção da água e ajudam a evi
tar enchentes. “Lençóis é bas
tante pioneira e está adotando 
novidades em uma intensidade 
bastante diferenciada do restan
te da região produtora de cana
-de-açúcar”, elogia Sparovek.

Para aplicar na prática o 
assunto da palestra, os agricul-

tores aprendem sobre a distri
buição da água na propriedade 
e o preparo do solo para que a 
água infiltre, evitando o esco
amento rápido para o leito de 
córregos e rios.

Segundo o professor, essas 
preocupações resultam não só 
na conservação do solo como 
na interferência tanto em ques
tões ambientais, parte hidroló- 
gica, bacias hidrográficas e a 
própria eficiência e rentabili
dade que o setor tem. “Entre 
os benefícios principais estão 
a redução de risco de haver 
degradação do solo por erosão, 
melhor conservação das áreas 
permanentes em que o escoa
mento da água vai acontecer 
sem tanto dano”, explica.

“As novidades estão ligadas 
tanto no aspecto da produção 
de cana-de-açúcar como tam
bém ao auxílio em toda a hi
drologia da região, além de in-

CAMPO -  Agricultores 
se reúnem para palestra 

de professor da Esalp 
sobre técnica de plantio 

conservação de solo

terferir na quantidade de água 
para abastecimento, situações 
de enchente. Tudo está liga
do”, explicou o especialista.

Pedro Luiz Lorenzetti, pre
sidente da Ascana, ressalta 
que está foi a quarta vez que 
Sparovek veio à cidade para 
dar palestra. “São novidades e 
as novidades têm que ser bem 
difundidas para que comece 
corretamente. Por isso, nada 
melhor do que trazer um dos 
melhores especialistas do Bra
sil em conservação de solo”, 
diz. “Temos a necessidade de 
esclarecimento, porque todos 
éramos tradicionais no que era 
feito e a gente sabe que o sis-

tema conservacionista é falho, 
tem problemas. A gente tem 
que buscar novas soluções, 
mais eficientes para melhorar o 
sistema de produção e conser
vação”, finaliza.

MEIO AM BIENTE

Lixo hospitalar é descartado de forma incorreta
Material de 
hemodiálise é 
recolhido às 
margens de rodovia

Angelo Neto___________

Uma denúncia anônima 
levou uma equipe do jor
nal O ECO às margens da 

vicinal José Benedito Dalben, 
onde lixo hospitalar foi descar
tado incorretamente. De acordo 
com a pessoa, que não quis se 
identificar, o material utilizado 
em hemodiálise se encontrava 
no local desde o sábado 16. On
tem de manhã, uma equipe da 
Prefeitura recolheu o lixo e fez 
análises para tentar identificar a 
possível procedência.

As embalagens não conti
nham nenhuma identificação. 
Diretor de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lençóis Paulista, 
Benedito Luiz Martins garante 
que o material não foi descarta
do por nenhum posto de saúde,

lO IO : MÁRCIO MOREIRA/O ICO

INCORRETO - Lixo hospitalar foi descartado de forma incorreta, às 
margens da rodovia José Benedito Dalben; Prefeitura recolheu material

clínicas particulares ou ao Hos
pital Nossa Senhora da Piedade. 
“É impossível esse material ter 
vindo desses locais. Tenho a 
absoluta certeza que foi alguém 
desinformado ou mal orienta
do que realizou esse descarte 
inadequado. Não acredito em

maldade, nesse caso”, afirma. 
O material não é considerado 
infecto-contagioso. Portanto, 
não há riscos de contaminação, 
segundo o diretor.

De acordo com Martins, 
será realizado um levantamen
to para verificar a autoria do

descarte ilegal. “Iremos verifi
car no sistema se existe algu
ma pessoa que mora em sítios 
próximos e que utiliza os pro
cedimentos de hemodiálise”. 
Em casos como este, é aplicada 
uma multa que varia de R$ 100 
a R$ 1 mil. “As multas variam 
de acordo com a conformidade 
e gravidade da situação. Isso 
é avaliado em função do que 
foi descartado e de que forma, 
além da intenção da pessoa”.

Martins lembra ainda que 
o setor de Meio Ambiente faz 
o recolhimento diário de mate
riais, como lixo hospitalar. “Nós 
só temos condições de ajudar a 
pessoa se ela se manifestar, di
zer o que está acontecendo. Se 
a pessoa não puder trazer até a 
diretoria, nós iremos tomar as 
providências necessárias para 
ir até o local, recolher e dar a 
destinação correta”.

A diretoria de Agricultura e 
Meio Ambiente fica no Almo- 
xarifado da Prefeitura, na Rua 
José Paulino da Silva, 141, tele
fone 3269 7054.

CONTRATA
• Motorista com CNHDeE 

interessados
entregar currículo na rua Europa 

N.53 - Distrito Industrial

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL 
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL E PAPELÃO DE 

LENÇÓIS PAULISTA E BAURU 
CNPJ: 54.724.240/0001-68 - Fund. 15-04-1990 

Sede: Rua XV de Novembro, 581 -  1° Andar -  Sala 11 -  CEP: 18.681 -  038 
Fone/Fax: 014 -  3263-4499 Centro -  Lençóis Paulista -  São Paulo 

E -  mail -  stipapelecelulose@gmail.com

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
EXERCÍCIO DE 2013

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel, Celulose e Pasta de 
Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Lençóis Paulista e Bauru, faz sa
ber ao que o presente virem ou dele tiveram conhecimento, especialmente 
Empresas enquadradas no 11° Grupo a que se refere o artigo 577 da Consoli
dação das Leis do Trabalho que a Contribuição Sindical de seus empregados 
deverá ser descontada na folha de pagamento do mês de Março/2013, equi
valente a 01(um) dia de serviços devido a este Sindicato. Compreendem-se 
na remuneração do empregado, para efeitos legais, além da importância fixa 
estimulada, as gratificações, prêmios abonos adicionais e outras vantagens 
pagas pelo empregador, considerando 01 (um) dia de trabalho, para fins do 
referido desconto o seguinte:
a) A importância equivalente a 1/30 avos da quantia do salário se este for 
mensalista;
b) A importância equivalente a 1/30 avos da quantia recebida no mês ante
rior se a renumeração for paga por tarefa, empreitada ou comissão;
c) A importância equivalente a 01 (uma) diária de oito horas, para diarista e 
horista. A Contribuição Sindical devera ser recolhida ate 30 de abril de 2013, 
na Caixa Econômica Federal por meio de Guia fornecida pela entidade e re
metera dentro de 15 dias contados da data do recolhimento da Contribuição 
Sindical de seus empregados ao Sindicato, relação nominal dos empregados 
contribuintes e na qual devera conter obrigatoriamente a indicação da data 
de admissão e o salário recebido no mês a qual corresponde à contribuição, 
e o respectivo valor recolhido para efeito de registro e quitação perante essa 
entidade de classe.
Os não recolhimentos da Contribuição Sindical dentro do prazo legal ficarão 
as empresas sujeitas as penalidades previstas na legislação especifica. 

Lençóis Paulista, 21 de Fevereiro de 2013 
Silvio Domingues de Oliveira -  Presidente

mailto:stipapelecelulose@gmail.com


Regional AVIAÇÃO
Hoje, o aeroporto de Lençóis Paulista recebe 
uma dem onstração de aeronaves "Flyer", 
oferecida pela fabricante. Entre os lançamentos 
será apresentado aos am antes da aviação o RV- 
9. O evento ocorre o dia todo, a partir das 9h.

IM POSTO  DE RENDA

Alteração na lei facilita 
doação para Fundo da Criança
Pessoas físicas poderão optar pela doação no período da declaração, que começa 1° de março

Associação Protetora Amigos dos Animais de Lençóis Pta.

A ngelo  Neto

Uma alteração na lei san
cionada pela presidente 
Dilma Rousseff vai fa

cilitar a vida de quem deseja 
destinar parte do imposto de 
renda para o Fundo Social da 
Criança e do Adolescente. An
tes, a doação devia ser feita até 
o dia 31 de dezembro e o con
tribuinte precisava antecipar 
sua declaração. Com a mudan
ça, a doação pode ser feita no 
período normal de declaração, 
que começa no dia 1° de março 
e vai até 30 de abril.

Pelo texto da lei, pessoa 
jurídica pode doar 1% e de
duzir do imposto devido. Já a 
pessoa física, com formulário 
completo, pode doar até 3% 
do valor devido.

Telma de Souza Gutierrez, 
presidente do Fundo Social 
da Criança e do Adolescente 
de Lençóis Paulista, vê a pror
rogação como algo bastante 
positivo. "Estamos fazendo 
uma campanha em cima dessa 
prorrogação, pois necessitamos 
muito desses valores para to
das as atividades referentes às 
crianças e adolescentes''.

De 2011 a 2012, as doações 
da pessoa física aumentaram. 
No entanto, as doações de 
pessoa jurídica tiveram uma 
queda significativa. "Provavel
mente, essa queda é reflexo da 
crise mundial. A queda nesse 
período foi de cerca de R$ 50 
mil'. Telma lembra que, com a 
queda, o valor da contrapartida 
do município precisa ser maior 
para que os programas e as in
ternações de menores depen
dentes químicos continuem. 
"Existe uma contenção em re
lação a isso. Por isso que essa 
doação é tão importante para 
nós', completa.

Apesar da redução, a presi
dente acredita que algumas pes
soas aguardaram a prorrogação 
para efetuarem a doação. "Tal
vez, algumas pessoas tinham 
conhecimento da mudança e 
esperaram esse novo período. 
Portanto, temos boas esperan
ças de que tenhamos boas doa
ções até o fim de abril', aposta.

O contribuinte pessoa físi
ca ou jurídica que quiser doar 
deve entrar no site www.len- 
coispaulista.sp.gov.br e aces
sar o link Impressão de Guia 
de Doação.

m iO: FLÁVIA PLACIDELI/n ICO

IM P O R T A N T E  -  Telma Gutierrez de Souza ressalta a importância da 
doação para o Fundo Social da Criança e do Adolescente

S A P  O B R IG A D A S  A  A P R E S E N T A R  A  D E C L A R A Ç A O

*  Pessoas físicas que receberam 
rendimentos tributáveis superiores 
a R $  2 4 .5 5 6 ,6 5  em 2012

*  Contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, não-tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma tenha sido superior a R $  4 0  
m il  no ano passado

*  Quem obteve em qualquer mês de 
2012, ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à incidência 
do imposto, ou realizou operações em

bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas

*  Quem tiver a posse ou a propriedade, 
em 31 de dezembro de 2012, de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, de 
valo r total superior a R $  3 0 0  m i l

*  Contribuintes que passaram à 
condição de residentes no Brasil

*  Quem teve, em 2012, receita bruta 
em va lo r superior a R $  1 2 2 .7 8 3 ,2 5
oriunda de atividade rural

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

Como 
declarar 
o IR

A declaração po
derá ser enviada pela 
in ternet, por meio da 
utilização do progra
ma de transm issão da 
Receita Federal (Re- 
ceitanet), ou via d is
quete, nas agências 
do Banco do Brasil ou 
da Caixa Econômica 
Federal durante o ho
rário de expediente. A 
Secretaria da Receita 
Federal d isponibiliza
rá o programa do Im 
posto de Renda 2013, 
necessário para reali
zar a declaração pelos 
contribuintes, a partir 
das 8h do dia 25 de fe
vereiro. Quem perder 
o prazo está sujeito a 
uma m ulta m ínim a de 
R$ 165,74.

Grupo busca solução para problema 
de posto da Receita em Lençóis

Uma reunião realizada 
em Bauru na semana passa
da, na sede da Receita Fede
ral, teve o objetivo de tentar 
resolver um problema que 
vem incomodando escritórios 
de contabilidade e empresas 
de Lençóis Paulista: a desa
tivação do atendimento de 
pessoas jurídicas pelo posto 
local da Receita Federal, que 
fica no Centro de Atendimen
to ao Cidadão (CAC).

Participaram da reunião 
com Marcos Mello e Luiz 
Carlos Anezio, da Receita 
Federal, representantes da 
Prefeitura, Câmara de Vere
adores, Acilpa, Zilor e conta
bilistas de Lençóis Paulista.

O atendimento às pes
soas físicas vem ocorrendo 
normalmente, mas o ob
jetivo do grupo é retornar

o atendimento tam bém  às 
pessoas jurídicas, cujos 
procedimentos passaram 
a ocorrer em Bauru com 
agendamento eletrônico 
e apenas um assunto por 
atendimento, o que tem  
causado transtornos.

De acordo com o conta
dor Vicente Malavazi, um 
dos membros do grupo, afir
mou que no encontro ficou 
definido que a retomada dos 
procedimentos às pessoas 
jurídicas em Lençóis Paulis
ta está suspensa em função 
de várias impossibilidades 
operacionais.

Segundo Malavazi, não 
há perspectiva que o posto 
volte a atender novamente 
num  curto espaço de tem 
po. Ainda de acordo com 
Malavazi, os delegados da

Receita Federal estão prio
rizando a busca de soluções 
para o problema que não 
ocorre apenas em Lençóis 
Paulista, mas em todas as 
cidades que não contam 
com agência da Receita.

No entanto, ficou pac
tuando na reunião que os 
representantes de Lençóis 
Paulista vão preparar uma 
lista com as ocorrências 
mais urgentes que deverão 
receber uma ordem de im
portância e prioridade da 
Receita Federal de Bauru.

A Receita Federal tam
bém deve disponibilizar 
suporte técnico para apre
sentações e palestras já que 
Lençóis Paulista tem  es
trutura no CAC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão) 
para esse tipo de evento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9° da Lei Complementar 
n° 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, espe
cialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para demonstrar e avaliar as ações da Diretoria 
Municipal de Saúde referentes ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 
2012, no seguinte local, data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua -  Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 -  Vila Cremer.
Data: 26 de Fevereiro de 2013.
Horário: 19h

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem 
desta audiência.

Areiópolis, 22 de Fevereiro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9° da Lei Complementar 
n° 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, espe
cialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2012, no 
seguinte local, data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua -  Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 -  Vila Cremer.
Data: 26 de Fevereiro de 2013.
Horário: 19h30min

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem 
desta audiência.

Areiópolis, 22 de Fevereiro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

Prefeito Municipal

Hotas Explicativas
ASSOCIAÇÃO PROTETORA AM IGOS DOS AN IM AISD E LEMÇÒIS PTA 
Período: 01/01 a Jl/12/2012

Página;

CNPJ; 11.846,973/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS  DEM ONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2012.

I- CONTEXTO OPERACIONAL

0 1 -  A  As»9Ciaça« Protetora A m igos dos A nim ais de Lençóis Paulista com  sede â  Rua: Tiradentes n”  5ã7. nesta cidade.a uma 
Associação Civil, sem  fins econômioes,regida por seu Estatuto Social e pela Legislação vigente, tem  por finalidade
a) Estim ula r o amor e o respeito aos animais.
b) Divulgar a$ leis que protegem os animais.
c) Colaborar com os orgãos oompetentes no sentido de  aprim orar a  legtslaçâo relativa aos oireiros dos animais.
d) Promover cam panhas educativas e orientar a popluçào quanto ao  resp e ío  e cuidados com  os animais.
a) F iscalizar o cum primento da legis lação relativa aos animais.prom ovendo as açOes jud icia is coivtpelentes. quando fo r o caso;
f) P romover assistência m êdica-vele rinária aos animais domésticos, entendendo com o tais  apenas cachorros e  gatos, 
pertencentes â população de baixa renda e  aqueles que estejam  abandonados na rua. inclusive controlando a população animal através 
de  métodos contracepcivos;
g) Criar e  manter abrigo para recolh im ento e tratam ento de cachorros e gatos abandonados, incentivando a adoção dos mesmos.

II- APRESENTAÇÃO OA$ DEMONSTRAÇÕES

02- As Demonstrações Coitlábe is e  Financeiras foram  elaboradas em conform idade com  a Lei Aplicável

III- RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

03- A  pratica contábil adotada é  paio regim e de com petência .
04- O s Direitos e Obrigações da Entidade estão em  conform idade com  seus efetivos valores reais.
0 6 -A  aplicação financeira esta dem onstrada pe lo valor d e  aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, deduzidos os 
impostos incioenies.aprprlectos até a data d o  oalanço,
0 5 -  A s  receitas da  entioade inçjgsive subvençOes são apuradas através de com provantes d e  recebimentos, entre ales, avisos

0 7 - ;

08- Demonstrações das Ree

s Pref.Mun.Lençúis Pta 
Receitas Rendimentos Aplicações

a aplicações dos recursos sâo apuradas airavés o e  Notas Fiscais e recibos ei 

â$ e Despesas.
3.000.00 

32 123,90 
8,770,00 20,000.00 

21.44 
46.177,41 
20.000,00

conform idade com as

63.915.34 

65.177,41

DéfiCil (1.262,07)

09- O s recursos da  entidade foram  aplicados em  suas finalidades instrtuctqnaís, de confonnidâde 
social.dem onsirados pelas suas despesas

Lençóis Paulista, 31 de Dezem bro de 2012.

PRESIDEN TE 
TASIA MARiA MAZETTO 

CFF: OJi.338.788-93

TÉCN ICO  E M  C O N T A B IL ID A D E  
ASSAD MARCOS TEMER FERES 

TCCRC: ISFJ/2677/0-8

PARECER DO CONSELHO FISCAL _  .
O Conselho Fiscal da Associação Protetora Amigos dos Animais de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e 
estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de 
Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Liquido e as Notas Explicativas, levantados 
em 31 de dezembro de 2012,

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2012

Valéria Toledo 
CFF: 075.680.438-86

c x l
Regina Antonia MontanholeMileshi 

CPF: 981.685.688-34

•Qm Nr. to -Yf.
Priscila Machado Ferrari 
CPF; 333,712.228-02

A Açucareira Quatá S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia e de Instalação n° 7000527 e requereu a Licença de Operação para 
Fabricação de Fermentos e Leveduras para industrias alimentares à Fazenda 
São José, s/n, zona rural, Macatuba -  SP.

http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
http://www.len-coispaulista.sp.gov.br
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EXEMPLO

Agudos adota ações 
para combater as drogas
Textos de estudantes 
foram publicados em 
livro; marcha mobiliza 
milhares anualmente

Carlos A lberto  Duarte  
e W elinton Barros

Para combater o tráfico e o 
consumo de drogas e a crimina
lidade desencadeada pela de
pendência, autoridades, igrejas, 
entidades e clubes de serviço 
de Agudos se uniram em várias 
ações para conscientizar os jo
vens sobre os males causados 
pelos entorpecentes.

Liderados pelo então juiz da 
Comarca, Adilson Aparecido Ro
drigues Cruz, o município criou 
o projeto Vamos Blogar, que usa 
redes sociais e diversas ações 
em um programa denominado 
Justiça Preventiva nas Escolas 
Estaduais de Agudos. Para mo
bilizar a população, a Câmara 
de Vereadores também aprovou 
projeto instituindo a Semana de 
Combate às Drogas na primeira 
semana do mês de maio.

Diego Pires Rodrigues, co
ordenador do projeto Vamos 
Blogar, contou que, no início, o 
maior desafio foi encarar a rea
lidade dos jovens e conhecer o 
que é a droga e os seus efeitos. 
Explicou que com apoio do 
Conselho Municipal Antidro- 
gas, grupo de voluntários realiza

FOTO: DIVULGAÇÃO

palestras, reuniões e atividades 
extracurriculares, como o Va
mos Blogar na TV, apresentado 
ano passado na TV Preve, com 
show de talentos, apresentações 
musicais. “A gente procura mos
trar que o uso de drogas deixa o 
jovem estagnado no tempo. Ele 
(jovem) perde oportunidades 
que a vida oferece”, disse Diego.

Com a mobilização de to
dos, foi possível elaborar um 
livro intitulado Escolha seu Ca
minho. Nele foram publicadas 
dez redações de alunos desde a 
5® série até o 3° colegial.

O livro narra a trajetória da 
vida pessoal dos alunos. Algu
mas cartas relatam a relação 
dos jovens com os pais e tem até 
depoimento de pessoas que con-

vivem com o problema da de
pendência química no dia a dia, 
com o vício de um familiar ou 
pessoa próxima. Para incentivar 
a redação, o comércio de Agudos 
ofereceu prêmios aos textos esco
lhidos por um corpo docente.

MOBILIZAÇÃO
Outra mobilização que deu 

certo foi a Marcha Contra as 
Drogas, que reuniu milhares de 
pessoas em 2011. “Ano passado, 
a marcha não aconteceu porque 
o Dr. Adilson deixou a Comarca 
de Agudos”, explicou Diego, ao 
enfatizar que este ano a intenção 
é realizar o evento entre os me
ses de novembro e dezembro. 
Na opinião do coordenador do 
projeto Vamos Blogar, o mundo

CICLISMO

Barra abre temporada do Giro do Interior
Corrida é entre 15 
e 17 de março e faz 
parte do calendário 
de aniversário

Sandro A lponte________

M ais uma vez, Barra Bo
nita sedia uma das eta
pas do Giro do Interior 

de São Paulo de Ciclismo. Esta 
é a sexta edição e o município 
é sede da abertura da tempora
da. As provas acontecem entre 
os dias 15 e 17 de março e fará 
parte do calendário festivo do 
aniversário da cidade.

O Giro do Interior de São 
Paulo é uma das cinco mais 
importantes voltas ciclísticas 
do Brasil e abre o calendário 
de provas por etapas no país. O 
evento é um importante termô
metro sobre o que esperar das 
equipes nacionais na continui-

FOTO: DIVULGAÇÃO

PEDALADA - Atletas percorrem estradas da região nos três dias de prova

dade da temporada. A corrida 
conta pontos Classe 2 - pon
tuação máxima - no ranking 
brasileiro de ciclismo da Con
federação Brasileira de Ciclis
mo também para o ranking da 
recém-criada Liga Nacional.

André Pulini, 33, ciclista da 
equipe UAC/São Lucas/Ciclo 
Ravena/Giant e organizador do 
evento, espera pelo menos 15 ti

mes e mais de 100 atletas. Cada 
equipe da categoria Elite pode 
ter de seis a oito ciclistas. Ao 
todo serão 280 quilômetros de 
provas no município.

As inscrições estão abertas 
para atletas das categorias Elite, 
Sub-23, Master A e Master B e 
podem ser feitas diretamente 
no site oficial do evento www. 
girodointerior.com.br.

das drogas só existe porque não 
há um aconselhamento correto 
dos jovens. “Alguém precisa 
mostrar que o jovem consegue 
mudanças, consegue realizar 
os seus sonhos através do seu 
talento. Independente da classe 
social, independente de quem 
ele seja, ele pode mudar a vida 
que tem” concluiu Diego Pires 
Rodrigues.

ÍNDICES
O número de ocorrências 

de tráfico de entorpecentes 
em Agudos praticamente foi 
o mesmo nos ano 2011 e 2012. 
Segundo dados da Secretaria da 
Segurança Pública, em 2011, fo
ram registrados 60 ocorrências 
contra 62 no ano passado.

BOREBI
Obras de 
recuperação 
em Borebi 
estão finalizadas

Está finalizada a recuperação 
da vicinal Antonio Carlos Vaca e 
avenida de acesso a Borebi, após 
os danos causados pela forte chu
va no início do ano, seguida de 
rompimento de represas. As obras 
foram realizadas em parceria entre 
a Prefeitura de Borebi e a Conces
sionária Rodovias do Tietê.

De acordo com o prefeito Ma
noel Frias Filho (PR), a recupera
ção em parceria acelerou as obras, 
que dependeriam de muito mais 
tempo, caso o município tivesse 
que buscar recursos na Defesa 
Civil do Estado, como havia sido 
pensado inicialmente.

“Nossa parte foi feita para o 
bem estar da população. Se fôsse
mos atrás de recursos no Estado, 
ia demorar muito e os transtornos 
perdurariam por mais tempo e 
isso a gente não pode permitir”, 
disse Manoel Frias.

ASSINADO
Na foto, prefeito Guilherm e 

Belarmino, de Barra Bonita, assina 
convênio para que o Banco do Povo 
realize financiam entos para reforma 
e am pliação de im óveis do CDHU.

CONCLAVE

Dificilmente o papa será 
brasileiro, diz dom Maurício

FOTO: SANDRO ALPONTE/0 ECO

À ESPERA DO CONCLAVE - Dom Maurício Grotto de Camargo, 
arcebispo de Botucati, acha que um italiano será o novo papa

Para arcebispo, 
novo papa deve 
ser europeu e ele 
aposta em Scola

Sandro A lponte

Para dom Maurício 
Grotto de Camargo, 
arcebispo da arquidio

cese de Botucatu, o próximo 
papa será o italiano Angelo 
Scola, 71, arcebispo de Mi
lão. Segundo sua avaliação, 
dificilmente um brasileiro ou 
latino-americano será eleito 
para suceder Bento XVI.

"O fato de não acreditar 
que um brasileiro será eleito 
papa não é porque não tenha 
condições. Na verdade, qual
quer cardeal tem condições de 
ser papa. Mas, na minha opi
nião, o problema é a conjun
tura. São 62 eleitores da Europa 
contra apenas 19 da América 
Latina. E a tendência dos eu
ropeus sempre foi eleger um 
papa europeu”, avalia o arce
bispo. "Mas além dessa ques
tão geográfica, outro fator que 
também pesa é a conjuntura 
eclesial, pastoral e a ligação que 
esse cardeal tem com os outros 
cardeais e a cúria romana”.

É por isso que dom 
Maurício acredita e aposta 
no italiano Angelo Scola. 
“Também colocaria nesta 
lista, em segundo lugar, 
o canadense e prefeito da 
Congregação para Bispos, 
Marc Ouellet, 60”, diz. “E

na sequência poderia ser 
outro italiano ou quem sabe 
até um norte-americano”.

Porém, o arcebispo diz que 
tudo o que se fala hoje é espe
culação. O conclave é imprevi
sível. “Na igreja, não há parti
do político, candidato. Todos 
entram no conclave e podem 
votar em qualquer um”, co
menta. “Um lâtor importante 
dizer é que, independente de 
quem for eleito, de sua nacio
nalidade, do país de onde vem, 
o que nós cremos firmemente 
e a história tem comprovado 
isso, é que quem conduz a Igre
ja Católica é o Espírito Santo. 
Depois de eleito não tem mais 
nacionalidade e o novo papa 
será recebido por todos como 
indicado pelo Espírito Santo 
como novo bispo de Roma 
e o novo sucessor de Pedro”.

OS FAVORITOS 
BRASILEIROS

Entre os brasileiros que 
estarão no conclave e, por
tanto, podem ser escolhidos 
como novo papa estão o arce
bispo de São Paulo, dom Odi- 
lo Scherer, 63, Cláudio Hu- 
mes, 78, arcebispo emérito de 
São Paulo e prefeito emérito 
da Congregação para o Clero, 
no Vaticano, Raymundo Da- 
masceno Assis, 76, presidente 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), João 
Braz de Aviz, 74, ex-arcebispo 
de Brasília e o cardeal Geral
do Majella Agnelo, 79, arce
bispo Emérito da Arquidioce
se de Salvador.

MARCELO VALADÃO ME, torna público que recebeu da CETESB a Li
cença Prévia e Licença Instalação n.° 7000526 e requereu a Licença de Ope
ração para a atividade de Serralheria, Fabricação de Esquadrias de Metal, 
sito à José Cruzerá, 181, Desmembramento Hélio Cruzeiro Macatuba/SP.

Um pai realizado não 
é aquele que deixa 
riquezas materiais 
para seu filho^ mas 

sim um bom caráter 
a ser imitado.

Saudades
Averaldo Luiz Medeiros

20/10 /66  15/02/13



Esportes TREINAMENTOS
A Secretaria de Esportes de Agudos divulgou os horários de 
treinamentos de handebol. Aos domingos, a aula começa às ish30 e as 
terças-feira, às 21h30. Às quartas-feiras, há dois horários: às 9h30 e às 

15h30. Às quintas-feiras, o treino inicia às 17h e às sextas, às 9h30 e às 
15h30. Os treinamentos são no ginásio de esportes municipal.

BASQUETE

Isaac ajuda Brasília vencer Bauru pelo NBB
Lençoense jogou 22 minutos e teve boa atuação defensiva; familiares e amigos assistiram ao jogo

Angelo Neto

O jogo entre Paschoalotto/ 
Bauru e Uniceub/BRB/ 
Brasília, pelo NBB, na 

segunda-feira 18, em Bauru, 
teve um gosto especial para o 
ala Isaac Rafael Gonçalves. Fa
miliares e amigos do lençoense 
organizaram uma caravana para 
acompanhar o ídolo de perto, 
no ginásio Panela de Pressão. O 
jovem não decepcionou e teve 
uma boa atuação defensiva.

Com ginásio lotado, a equi
pe da Capital federal entrou em 
quadra para tentar seguir na 
cola do líder Flamengo. O jogo 
permaneceu bastante equilibra
do até o quarto período, quan
do o armador Nezinho chamou 
a responsabilidade e decidiu o 
jogo. No fim, a vitória por 90 a 
79 foi comemorada pelos joga
dores do Brasília.

"Sabíamos que o jogo se
ria difícil, pois a equipe de 
Bauru é bastante experiente. 
Hoje (segunda-feira), eu joguei 
mais na defesa e pude ajudar 
a equipe a sair com a vitória", 
disse Isaac após o jogo, em en
trevista ao jornal O ECO, que 
acompanhou a partida no Pa
nela de Pressão. O lençoense

Fi iTi I MÁRCIO MOREIRA o EiO

DEFENSIVO - Equipe do jornal O ECO esteve no ginásio Panela de 
Pressão e acompanhou o bom desempenho de Isaac contra Bauru

jogou 12 minutos, anotou três 
pontos e pegou três rebotes. 
Alex Garcia também destacou 
a importante vitória. "As duas 
equipes têm um perfil de mar
car com contato forte. Eu parti
cularmente gosto desse tipo de 
jogo". Durante a partida, o ala 
do Brasília foi bastante hostili
zado pela torcida bauruese.

Larry Taylor, armador da 
equipe de Bauru e cestinha da

partida com 30 pontos, lamen
tou a derrota. "Faltaram deta
lhes na nossa defesa no último 
quarto de jogo para sairmos 
com a vitória. Hoje eu estava no 
meu dia, tive uma boa atuação, 
mas isso não foi suficiente para 
podermos sair com a vitória".

Na quinta-feira, Brasília 
venceu Flamengo por 82 a 70 
e ficou a duas vitórias do líder. 
Nessa partida, Isaac fez dois

pontos, pegou um rebote e deu 
duas assistências.

ESCOLHIDO
Essa semana, Isaac foi esco

lhido para representar a equipe 
de Brasília no Torneio de Enter
radas que acontece na sexta-feira, 
1° de março, às 22h10. O lenço
ense contará com apoio da torci
da à distância, já que a competi
ção acontece na Capital federal.

Presidente Alves 
perde e dá adeus 
à Copa Cidade do Livro

Quatro jogos movimen
taram a rodada desta se
mana da Copa Cidade do 
Livro de Futsal Troféu Luis 
Antônio da Silva, o Mixiri- 
ca. Na terça-feira 19, pelo 
grupo E, o Atitude venceu 
o A.F.L por 5 a 3. No jogo 
seguinte, pelo grupo F, Pre
sidente Alves perdeu para 
o Amigos do Futsal de Bo-

rebi e se despediu da com
petição.

Já na quinta-feira 21, 
Prefeitura de Itapuí venceu 
o Expressinho por 8 a 4 e 
encaminhou a sua classifi
cação no grupo E. No jogo 
de fundo, o Porto de Arei- 
ópolis ficou em situação 
confortável no grupo F após 
vencer o Açaí por 4 a 3.

Campeonato de Truco 
tem início amanhã

A 1® etapa do Campe
onato de Truco, organizado 
pela Diretoria de Esportes e 
Recreação, tem início ama
nhã, no Bar do Acir, na Vila 
São João.

O campeonato será re
alizado em 14 etapas até o 
final do ano. Em cada etapa, 
recebem medalhas as quatro 
melhores duplas. Os locais, 
dias e horários das próximas 
etapas ainda serão definidas 
pela Diretoria de Esportes.

As duplas interessadas

em participar, devem efe
tuar sua inscrição momen
tos antes do início de cada 
etapa, a partir das 9h. Ao 
final de todas as etapas, um 
torneio com as melhores 
duplas vai definir os repre
sentantes de Lençóis Pau
lista no torneio promovido 
pela Delegacia Regional de 
Esportes. Seis duplas repre
sentam o município na com
petição. A seguir as datas e 
locais das cinco primeiras 
etapas do campeonato.



O  E C O
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ENTREVISTA
Daniel Camargo 
c o m e ç a  a  d a r  
a  s u a  c a r a  à
administração de 
Pederneiras

^2

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Amanhã tem 
Campeonato de 
S om , T u n n in g  e  
R e b a ix a d o s  na
Facilpa

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.097 <

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

M á r c i o  A n g é l i c o  

'derruba gigantes'
e  l a n ç a  C D
Evento será no dia 12 de abril, no 
Espaço Cultural; CD 'Derrubando 
Gigantes' é o primeiro trabalho do 
artista evangélico lençoense

A ngelo  Neto

Uma história linda. É assim 
que o músico Márcio An
gélico define sua trajetó

ria dentro do cenário musical. 
Técnico em eletrônica, casado e 
pai de um filho de seis anos, ele 
lança no dia 12 de abril seu pri
meiro CD, "Derrubando Gigan
tes". O trabalho com músicas 
evangélicas traz uma linguagem 
jovem na qual ele passa um 
pouco da experiência de vida 
como músico, com arranjos de

pop rock.
Desde criança, Angélico 

gosta de música. Ele conta que 
começou a tocar em bailes com 
15 anos. "Comecei a ir atrás 
das músicas para tocar violão. 
Logo, formamos uma banda, 
a Pavilhão Nobre. Após um 
tempo, mudei e fui tocar na 
Mr. Zaap", lembra. Durante 
esse período, ele afirma que 
criou um laço muito forte de 
amizade com os integrantes 
da banda. "Somos amigos até 
hoje. Foi uma história não só de

música, mas também de muita 
amizade". Logo em seguida sur
giu a oportunidade de o artista 
estudar em um dos locais mais 
importantes da música. "Com 
25 anos, surgiu a oportunidade 
de estudar no Conservatório de 
Tatuí, com o maestro Marcelo 
Maganha. Ele é muito querido 
por mim. É como se fosse meu 
irmão".

Com o tempo, o músico 
amadureceu e construiu uma 
família. Além de instrumentis
ta, o artista começou a cantar e

compor. "Comecei a frequentar 
igreja e valorizar o lado espi
ritual. Refleti várias coisas". A 
vontade de utilizar a música 
como evangelismo foi tão gran
de que ele resolveu gravar um 
CD. "Está tudo sintetizado nes
se CD que vem sendo gerado 
há dez anos. É um recomeço. 
Nos últimos cinco anos, come
çamos a trabalhar mais firmes, 
derrubando os gigantes que nos 
impedem de vence na vida".

Emocionado, Angélico ele
ge a música preferida do CD.

"Tem uma música que fiz em 
homenagem ao meu pai que 
estava doente, chamada "Mil 
Palavras", mas infelizmente ele 
não conseguiu ouvir ela pronta, 
pois veio a falecer. Essa música 
serve para todos os pais ou pes
soas que querem ser pai".

O momento atual da mú
sica evangélica no Brasil faz 
com que o artista acredite que 
o preconceito não exista mais. 
"Estamos vivendo um momento 
muito bom. A música pode ser 
usada para várias coisas como

festas, divertimentos, louvores 
e agradecimentos. Hoje surgem 
grandes nomes para a música 
evangélica. Não existe mais 
preconceito quando a isso. 
Estamos quebrando mais essa 
barreira".

O lançamento oficial do CD 
"Derrubando Gigantes" é no 
dia 12 de abril, às 20h30, no Es
paço Cultural Cidade do Livro. 
Hoje, na igreja Sara Nossa Ter
ra, localizado na rua Honório 
Barbosa, vila Antonieta 2, acon
tece o pré-lançamento, às 20h.

http://www.jornaloeco.com.br
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Entrevista GABINETE
O prefeito de Pederneiras, Daniel Pereira de Camargo 
(PSB), recebeu ontem 21, os padres Edinei, Rosinaldo e 

Luis Sé para um café da manhã. O encontro serviu para 
estreitar os laços de cooperativismo entre as lideranças 

católicas e a administração municipal.

PEDERNEIRAS

Moradia e saúde são prioridades de Daniel
Prefeito de Pederneiras, Daniel Camargo busca recursos em Brasília e boa relação com o Governo do Estado para enfrentar problemas da cidade

FOTO: O ECO

Da Redacâo

Prefeito de Pederneiras, Da
niel Camargo (PSB) aposta 
em boas relações com os 

governos Estadual e Federal para 
fazer frente aos problemas no co
mando da cidade de 41 mil habi
tantes. Eleito com 11.952 votos, o 
sucessor de Ivana Bertolini Cama
rinha (PV) começa a dar a sua cara 
à administração. Daniel avalia que 
a cidade avança, mas necessita 
de reestruturações. Melhorias na 
saúde e habitação são desafios que 
pretende enfrentar, apesar da que
da na arrecadação.

O ECO - Como foram os pri
meiros dois meses de governo?

Daniel Camargo - Procura
mos trabalhar, por mais que eu 
já tivesse pertencido à equipe da 
Ivana por sete anos. Visitei qua
se todos os setores da Prefeitura, 
ainda não tive tempo de percorrer 
todos. Conversei com a maioria 
dos funcionários, fui a Brasília 
três vezes em busca de recursos 
para a cidade. Assinei convênios 
para receber recursos e benefícios 
para a cidade. Estou formando e 
estruturando a equipe de governo, 
que vai trabalhar ao longo desses 
quatro anos. Procuramos minimi
zar alguns problemas que vinham 
ocorrendo, limpeza de terrenos, 
acertar coisas da Prefeitura em si, 
escolas... Obras que foram parali
sadas no ano passado, retomamos. 
Começamos o distrito industrial, 
complexo poliesportivo, posto de 
saúde no assentamento que en
tregaremos dentro de alguns dias. 
Obras que tinham sido paralisadas 
pela prefeita Ivana, agora volta
mos todas. Ela deixou dinheiro em 
caixa, voltamos sem problemas 
para a Prefeitura e sem prejuízos 
à população. São atitudes que 
começamos nesses dois meses. A 
população cobra bastante que eu 
faça o plano de governo. As pesso
as vêm aqui na terça-feira de ma
nhã, quando atendo todo mundo. 
A população vem e fala que quer 
cobrar aquilo que falamos em 
campanha. Eu falo que são só dois 
meses e não consigo fazer tudo de 
uma vez, da maneira que eu que
ro. Aos poucos, estamos tentando 
adaptar, planejar o orçamento e 
executar da maneira que a gente 
quer e que a população espera. 
Estamos colocando todo o nosso 
plano de governo em prática, a 
população pode ter certeza.

O ECO - Como o senhor en
controu os cofres públicos?

Daniel - Tenho sorte, costumo 
dizer nas entrevistas. Tem prefeito 
que pena porque está cheio de dí
vidas, salário de servidores atrasa
dos e devendo para fornecedor. Eu 
tive sorte. A Ivana foi muito criti
cada no ano passado pela atitude 
que tomou, de conter gastos, parar 
obras. Foram atitudes certas. Con
seguimos economizar muito com 
isso e, quando assumi em janeiro, 
peguei a Prefeitura com mais de 
R$ 4 milhões. Foi o dinheiro que 
usei para dar início às obras que ti
nham sido paralisadas. Não houve 
prejuízo à população.

O ECO - Houve muitas mu
danças na saúde. O setor foi 
prejudicado na paralisação?

Daniel - Na saúde, houve 
paralisação às sextas-feiras, como 
a Ivana fez no ano passado. Toda

DESAFIOS - Daniel quer transformar a cidade em referência em saúde e construir 1 mil casas populares

a população que era agendada na 
sexta-feira, passou a ser agendada 
na semana. Não teve prejuízo al
gum. Ao invés de serem atendidos 
na sexta, foram atendidos durante 
a semana. As escolas, as creches 
funcionavam normalmente. As 
escolas só funcionavam meio perí
odo nas sextas-feiras porque tinha 
período de leitura. Então, a pessoa 
deixou de fazer durante a semana 
e passou a fazer na sexta. Foi onde 
também conseguimos economi
zar. Foram atitudes da Ivana, mas 
em dezembro ela revogou e tudo 
voltou ao normal, continuamos 
todos os dias atendendo à popula
ção. Na saúde, fizemos mudanças, 
alteramos alguns funcionários. 
Na educação, estamos mudando 
funcionários, no social, no almo- 
xarifado, porque na campanha 
eleitoral, andamos e observamos 
os problemas. Então, procuramos 
fazer uma reestruturação adminis
trativa. Mudamos vários funcioná
rios de cargo. Dentro do prédio da 
Prefeitura teve funcionário que foi 
mudado também, aproveitado em 
outro setor. Estamos aproveitando 
funcionários em outros setores, 
vendo o funcionário que é bom,

levando ele para o bairro, para 
que possa trabalhar naquela co
munidade. Sentíamos que aquela 
comunidade era deficiente, princi
palmente os bairros mais carentes 
do município. Procuramos des
centralizar alguns serviços e levar 
para os bairros. Esses funcionários 
foram para os bairros para melho
rar a qualidade no atendimento à 
população. Colocamos médicos 
pediatra e clínico geral nos postos 
de saúde e todos os especialistas 
hoje são localizados no posto de 
saúde central. É uma forma de 
facilitar.

O ECO - Os municípios pre
veem queda na arrecadação. 
Pederneiras tem esse proble
ma?

Daniel - O orçamento para 
este ano está em torno de R$ 90 
milhões. Tudo que foi planejado 
pela Ivana, foi do PPA (Plano Plu- 
rianual), elaborado há alguns anos 
e que termina neste ano. Tudo é 
baseado no orçamento que nós te
mos. Os gastos, as previsões de in
vestimento, é tudo baseado nos R$ 
90 milhões. Não ultrapassaremos 
em nada. Estamos fazendo econo

mias. Desde que entramos, nunca 
gastamos mais do que podemos. 
Sempre que podemos, economiza
mos para chegar ao final do ano 
com um alívio para respirar. Esti
vemos em Brasília e a presidente 
Dilma garantiu que o dinheiro do 
Fundeb (Fundo Nacional de Edu
cação Básica) irá até aumentar. 
Acreditamos nisso. A presidente 
deu várias entrevistas dizendo 
que a economia está crescendo, 
está forte e devemos acreditar. O 
prefeito tem que ser otimista, eu 
espero que o Brasil cresça, arre
cade para que venham recursos 
aos municípios. Se tivermos que 
conter gastos, iremos conter para 
chegar ao final do ano e não pre
cisemos tomar nenhuma medida.

O ECO - Segundo o Caged 
do ano passado, Pederneiras 
foi uma das cidades da região 
que mais gerou empregos. 
Mas, a Volvo dispensou fun
cionários alegando queda na 
produção e crise. Como a Pre
feitura enfrenta o problema?

Daniel - Algumas empresas 
da cidade estão, infelizmente, dis
pensando funcionários e outras

SINCOM ERCIOV
Sindicato do Comércio Varejista de Bauru

ATENÇAO
Micro, Pequeno Empresário e Contador!!! 
28/02 - Fim do prazo para adesão ao REPIS !

Termina na próxima quinta-feira, dia 28 de fevereiro, o prazo para adesão ao 
REPIS -  Regime Especial de Pisos Simplificado.
Sem a adesão não épossível praticar os pisos reduzidos e utilizar o Banco de 
Horas.
O prejuízo é certo, pois a empresa que já vem praticando os valores de pisos 
salariais diferenciados do REPIS, sem a adesão e sem a autorização dos 
sindicatos patronal e dos empregados, estará sujeita a multas previstas na 
Convenção Coletiva e na Legislação do Trabalho.
A adesão precisa ser feita pelo SinDigital, acessando ao nosso site. A 
empresa pode ainda procurar o seu escritório de contabilidade para garantir 
esse benefício.
Lembrando que a renovação não é automática e a solicitação também precisa 
ser feita até o dia 28/02 pelo SinDigital.
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empresas estão contratando fun
cionários. Nós temos que sempre 
investir, não só em grandes em
presas, mas também em empresas 
menores. A política da Prefeitura 
é trabalhar na doação de terrenos, 
isenção de impostos. Isso para 
arrecadar e trazer mais empresas 
para a cidade. Se investirmos em 
várias empresas que gerem dez, 
vinte, trinta empregos, estamos 
fortalecendo a economia. No novo 
distrito, são 75 novas empresas. 
Tem empresas grandes e empresas 
menores.

O ECO - Quais suas priori
dades de governo?

Daniel - A curto prazo, rees
truturar os cargos da Prefeitura. 
Envio à Câmara nos próximos 
dias a reestruturação de todos os 
cargos comissionados e de con
fiança. Estarei mudando nomen
clatura, criando departamentos 
e excluindo outros. No desenvol
vimento econômico, o meu vice 
estará à frente. No meio ambien
te, nenhum município receberá 
verba se não cuidar do lixo, tratar 
resíduos. É um departamento im
portante hoje. Por isso, o primeiro 
passo é a reestruturação. Depois, 
implantar o plano de carreira dos

funcionários públicos. Outro de
safio: concluir obras que foram 
iniciadas, terminar e entregar à 
população. O centro poliesporti- 
vo, o centro de fisioterapia, a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento). 
Temos um hospital funcionando, 
pronto-socorro, agora vamos co
locar a UPA, que será um pronto
-socorro novo para atender à po
pulação. Estamos lutando muito 
junto ao Governo do Estado. Vou 
me reunir e marcar com os secre
tários, procurar o Doutor Rubens 
Cury, na Casa Civil, que atende 
aos prefeitos. Vou pedir ajuda 
maior para a Santa Casa. Nossa in
tenção é ativar novamente a UTI. 
Várias cidades da região têm sido 
fortalecidas com verbas do Estado. 
Esperamos que o governo ajude 
também a Santa Casa. Pedernei
ras é uma cidade grande perto de 
Macatuba, Boracéia, Bariri e eles 
podem até estar recorrendo a Pe
derneiras. É um grande desafio. 
A longo prazo, é casa popular. A 
população espera muito isso. De 
terça-feira, sempre tem cerca de 
trinta pessoas aqui querendo casa. 
Nossa proposta é 1 mil casas novas 
em quatro anos e a população de 
Pederneiras pode ter certeza que 
iremos cumprir esses objetivos.

http://www.slnGomepclobaupu.com.bp
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Kombi Balada é a atração do M TM  amanhã
Novidade circula em Lençóis para divulgar o Campeonato de Som Tuning Rebaixados, na Facilpa

A n g e lo  N e to
F iTi I DIVULGAÇÃO

Os amantes de carros mo
dificados podem come
morar. Amanhã, aconte

ce o 17° Campeonato de Som 
Tuning Rebaixados, no Recinto 
de Exposições José Oliveira 
Prado, a Facilpa. O evento, or
ganizado pela RN Produções, é 
o primeiro do ano na região e 
considerado um dos melhores 
e mais importantes do centro- 
-oeste paulista. Para 2013, os 
organizadores prepararam uma 
novidade: a Kombi Balada.

A MTM Brasil é a empresa 
responsável pelas medições técni
cas, no tocante a campeonatos de 
som automotivo. O juiz respon
sável será o experiente Caçapa. 
De acordo com o organizador do

SHOW -  Kombi Balada promete agitar quem participar do evento; veículo 
possui potentes falantes e uma tela para reprodução de vídeos

evento, Rodrigo Naves, o campe
onato traz uma grande variedade 
de carros modificados. "Quem 
puder comparecer no evento vai 
conferir vários carros tunados, 
sonorizados e rebaixados, para 
todos os gostos", explica.

No local haverá uma praça de 
alimentação, onde tanto compe
tidores quando os expectadores 
poderão circular. Para o ano de 
2013, a organização trouxe uma 
novidade: o carro show Kombi 
Balada. O veículo circula pelos

bairros de Lençóis Paulista a par
tir de hoje para divulgar o evento. 
Amanhã, a Kombi segue para a 
Facilpa, onde leva shows aos que 
quiserem aproveitar uma balada 
em pleno campeonato.

Por ser o primeiro evento do 
ano na região, Naves espera que o 
recinto esteja lotado. "Esperamos 
um grande número de pessoas de 
várias cidades. Sempre trabalha
mos para que o evento melhore a 
cada ano. O campeonato já virou 
tradição. Quando chega próximo 
ao mês de fevereiro, o pessoal já 
fica na expectativa", lembra.

O 17° Campeonato de Som 
Tuning Rebaixados começa a 
partir das 9h. A entrada custa 
R$ 7. É proibida a entrada de 
bebidas. Mais informações pelo 
telefone (14) 9629 5686.

FEIRA

Lençóis Paulista abre 4̂  Feira de Cultura do Médio Tietê
Programação foi definida nesta semana; novidade para 2013 é a exposição de artes plásticas

Da R e d açã o

Um encontro na quarta-feira 
20, definiu o calendário 
para a 4^ edição da Feira 

de Cultura do Médio Tietê. Re
presentantes dos municípios fo
ram recepcionados pela prefeita 
Bel Lorenzetti e o diretor de Cul
tura, Nilceu Bernardo, em reu
nião técnica realizada no Espaço

Cultural Cidade do Livro.
A Feira representa a união 

destas cidades para realizar men
salmente, um evento em cada um 
dos municípios com suas atrações 
culturais, artísticas e feira de arte
sanato, buscando um intercâmbio 
para fomentar a cultura da região 
e valorizar os artistas do interior.

"Neste encontro, o Grupo 
Gestor definiu as estratégias de

apoio para incrementar ainda 
mais a edição da feira. Os repre
sentantes dos municípios também 
assinaram o termo de compro
misso de participação nos eventos 
que serão realizados em cada ci
dade", explicou o diretor de Cul
tura, Nilceu Bernardo. Lençóis 
Paulista abre a programação da 
feira nos dias 10 e 11 de abril.

De acordo com o diretor, os

municípios vão apresentar um 
catálogo de suas atrações cul
turais. As cidades também vão 
definir o melhor formato e o es
paço para a realização da feira, 
dentro da infraestrutura já exis
tente em cada município. "Outra 
novidade é a exposição de artes 
plásticas, uma mostra represen
tativa deste segmento em cada 
município", detalhou Bernardo.

DURO DE MATAR
Estreou ontem no Alameda Quality Center o filme Duro 

de Matar: Um bom dia para morrer. O filme da tradicional 
franquia de ação tem mais uma vez o policial John McClane 
(Bruce Willis) que está em busca de informações sobre o 
filho, Jack (Jai Courtney), com quem não fala há alguns anos.

REPAROS

Cidade do Livro realiza oficina 
de reparos bibliográficos

Evento acontece no Espaço Cultural 
Cidade do Livro, no Centro da cidade

A n g e lo  N e to

A  Cidade do Livro, em 
parceria com a direto
ria de Cultura de Len

çóis Paulista, promove em 
março a oficina Pequenos 
Reparos em Material Biblio
gráfico, com a bibliotecária 
Margaret Alves Antunes. O 
evento gratuito será realizado 
no Espaço Cultural Cidade 
do Livro e as inscrições po
dem ser feitas pelo site www. 
aprendersempre.org.br.

Durante a oficina, serão 
abordados conceitos básicos 
de reparos em livros, como 
o que reparar e as partes que 
compõe o livro. Além disso, 
as causas de deterioração

dos acervos e os danos mais 
frequentes nas bibliotecas 
também serão explicados.

Já no conteúdo prático, 
Margaret realizará reparos 
em obras com analise do 
dano, tipo e reparo a ser 
feito, material necessário. 
Nesta atividade, será desta
cado o caso de danos mais 
comuns em obras de grande 
circulação. Os participantes 
podem levar alguns ma
teriais de suas bibliotecas 
para análise, indicação do 
tipo de reparo a ser feito e 
eventual execução. Reco
mendações e conclusão.

A oficina acontece na sex
ta-feira, 8 de março, das 9 às 
17h. As vagas são limitadas.

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

r e n o v ã ç ã o  d e  c o n c e it o s  - No dia 19 de fevereiro, Nilceu 
Bernardo, diretor de Cultura , e Junior Placca, coordenador de 
Eventos, participaram do Encontro Estadual de Dirigentes de 
Cultura, organizado pela Secretaria de Estado de Cultura, em 
São Paulo. 0 encontro foi importante para manter o alinhamento 
das parcerias culturais já firmadas entre a cidade e o estado e 
também o pleito de novas oportunidades.
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A  m e l h o r  l o c a l i z a ç a o
Área nobre de Agudos, a 5 minutos da Av. Getúlio Vargas em Bauru

Ruas mais largas 
Ótima topografia 

Área nobre de Agudos

Financiamento sem burocracia 
O m2 mais valorizado
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Televisão APAIXONADO
Luan S a n ta n a , 2 1 ano s, co m e n to u  o fato de a lg u m a s fã s se re m  contra o n am o ro  d ele  
com  Jade M a g a lh ã e s . "Isso é a m inoria", afirm o u . "Q uem  é fã de v e rd a d e  está com  
v o cê  para o q ue d er e vier. N a m o ra r é da v id a , é e ss e n c ia l ter a lg u é m  do seu lado".
O can to r d isse  a in d a que a e stu d a n te  de m o d a não se  in co m o d a com  a s fo fo ca s ou 
com  a s  tie te s  a s s a n h a d a s . "Ela não so fre  nad a, n em  vê", garan tiu  o se rta n e jo .

ESTREIA

Lívian Aragão diz que críticos mudarão 
de opinião após vê-la em novela
Filha de Renato Aragão estreia na próxima novela das 18h, Flor do Caribe

Da Redacâo

ívian Aragão cresceu e 
agora vai aparecer todos os 
idias na tela da TV Prestes 

a completar 14 anos, a caçula 
de Renato Aragão faz estreia em 
novelas em ”Flor do Caribe”, a 
próxima trama das 18h, com a 
personagem, Marizé que é filha 
dos pescadores interpretados 
por Luis Carlos Vasconcelos e 
Cyria Coentro.

A jovem não é estranha ao 
mundo da televisão, já tendo 
participado de filmes e seriados 
com o pai desde os oito meses, 
mas diz estar ansiosa pelo pri
meiro voo solo, com o apoio do 
pai. ”Meu pai está super anima
do. Claro que ele tá com ciúme 
por não estar fazendo um traba
lho com ele, mas também está 
super feliz por fazer uma coisa 
independente, com gente queri-

FOTO: DIVULGAÇÃO

PROMESSA -
Aos 14 anos, Lívian 
garante que vai 
surpreender críticos

da como o Jayme, a Tereza, o 
Walther. Ele deixou por que ele 
sentiu um clima família”, con
tou Lívian.

Determinada a seguir car
reira como atriz, a adolescente 
já participou de um curso de 
interpretação com duração de 
um mês em Nova York, cuja 
lista de ex-alunos inclui no
mes como os astros internacio
nais James Franco e Michelle 
Williams. ”Aprendi muita coi
sa lá que aprenderia aqui em 
um ano, foi um intensivão de 
um mês. São peças-chaves que 
podem me ajudar para o resto 
da minha vida”, disse Lívian, 
que não teme críticas ao tra
balho. ”Crítica sempre vai ter, 
mas na hora em que eles me 
verem na novela, vão m udar 
de opinião. Estou me esfor
çando muito com essa perso
nagem”, finaliza.

CELEBRIDADE

Daniela Escobar fa la  
sobre relacionamentos 
com homens mais jovens
Atriz vai interpretar personagem que 
namora homem vinte anos mais novo

Da Redacâo

Daniela Escobar, 44, está 
aproveitando a nova 
personagem para que

brar seus próprios precon
ceitos em relação a namoro 
com homens mais jovens.

Em ”Flor do Caribe”, 
nova novela das 18h da TV 
Globo, que estreia dia 11 
de março, a atriz interpreta 
Natália, uma bióloga que 
se envolve com o pescador 
Juliano, interpretado por 
Bruno Gissoni, vinte anos 
mais jovem.

Na entrevista coletiva 
de lançamento da trama, a 
atriz declarou que a perso
nagem ajudou-a a desmon
tar o preconceito que tinha 
em relação a esses relacio-

namentos. "Assisti a alguns 
filmes e li algumas repor
tagens sobre esse tipo de 
relacionamento, mais para 
quebrar meus preconcei
tos”, explica Daniela, que 
está vivendo a experiência 
na prática. "Meu namo
rado é mais novo que eu. 
Não vinte anos, mas mais 
novo que eu. A prática na 
minha vida pessoal tá me 
quebrando o preconceito. 
Tenho uma grande amiga 
casada com um rapaz treze 
anos mais novo que ela. E 
tá dando certo, eles se ado
ram. Não conseguia viver 
essa história no passado, 
por preconceito meu. Hoje 
em dia meu namorado me 
mostra que isso é balela”, 
contou a atriz.
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Bonifácio aceita Zé 
Maria como administrador da fábri
ca. Isabel fica triste ao saber que Zé 
Maria está namorando Fátima. Ed
gar avisa a Guerra que Antônio Fer
reira não escreverá em seu jornal, 
enquanto Laura não puder assinar 
suas matérias.

Terça-feira - Fernando leva Melissa 
para sua casa. Laura conta a Edgar 
que não conseguiu publicar sua ma
téria. Albertinho revela a mãe que 
deseja se aproximar de Elias. Edgar 
recebe uma carta do sequestrador 
de Melissa, pedindo dinheiro em 
troca da devolução da menina.

Quarta-feira - Isabel não aceita que 
Assunção se aproxime de Elias. An
tes de partir, Catarina confessa a Lau- 
ra que desviou as cartas de Portugal 
escritas por Edgar para ela. Laura 
agride Catarina e Fernando. Chico 
não aceita as desculpas de Alberti- 
nho pelo mal-entendido com Gilda.

Quinta-feira - Isabel diz a Jurema que 
não acredita que Albertinho sinta 
amor de pai por Elias. Albertinho 
revela a Laura que está apaixonado 
por Elias. Constância comenta com 
Luiza que encontrou um meio de 
afastar Laura de Isabel. A pedido de 
Constância, Albertinho mente para 
Laura, dizendo que vai viajar, e pe
de para a irmã levar Elias à sua casa 
para se despedir. Elias descobre que 
Constância é sua avó.

Sexta-feira - Isabel diz a Jurema que 
Fátima está interessada em Zé Ma
ria. Constância não gosta da matéria 
sobre o Carnaval, escrita por Paulo 
Lima. Edgar observa que o promo
tor que decidirá se Constância será 
acusada faz parte da lista de nomes 
corruptos dada por Guerra. Laura 
desconfia de que a mãe tenha su
bornado o promotor.

Sábado -  O capítulo não foi divulga
do pela emissora.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Manoela pede para 
conversar com Juliana. Zenon salva 
Analú de um bandido. Fábio tenta 
falar com Felipe. Carolina diz a Nenê 
que entregou os recibos para Felipe. 
Charlô torce para que Zenon se en
tenda com Analú. Vânia aparece na 
vila para ver Ulisses.

Terça-feira - Vânia exige falar com 
Veruska e Nando se desespera. Kiko 
sobe na sacada de um prédio e Ro- 
berta se apavora. Charlô e Nenê ini
ciam uma conversa entrosada. Luci- 
lene percebe que a pasta de Felipe 
sumiu. Kiko fica em perigo e implora 
que Nieta chame os bombeiros.

Quarta-feira - Charlô tem uma ideia 
para denunciar Veruska. Kiko pede 
um beijo para Frô. Ronaldo passa a 
noite com Isadora. Nieta tenta con
vencer Dino a contar o que Vânia 
falou sobre Veruska. A secretária re
cebe um bilhete que acredita ser de 
Otávio e o esconde de Vânia.

Quinta-feira - Roberta enfrenta Ve- 
ruska. Vânia afirma a Charlô que 
conseguirá desmascarar Carolina. 
Felipe culpa Lucilene pelo sumi- 
ço de sua pasta. Nenê aproveita a 
distração de Dino para esconder os 
recibos. Felipe acredita que Nando 
tenha roubado sua pasta.

Sexta-feira - Charlô culpa Otávio pelo 
ataque a Nenê. Felipe compra os re
cibos de Veruska. Nando consola Ro- 
berta. Juliana pensa em Nando e ig
nora Vânia. Charlô fica intrigada com 
um telefonema que recebe. Isadora 
deixa Ronaldo sozinho em uma festa.

Sábado - Carolina convence Felipe 
a sabotar o desfile de Roberta. Ki- 
ko afirma a Analú que não deixará 
Nando desfilar. Isadora briga com 
Frô e manda Dalete limpar a dire
toria. Carolina tem uma ideia para 
sabotar o desfile. Nieta pede para 
Semíramis falar com o médico em 
seu lugar.

SALVEJORGE
Segunda-feira - Theo desafia Lívia, e 
Áurea se preocupa com o filho. Ste- 
nio se recusa a dar o endereço de 
Wanda para Helô. A delegada fala 
para Jô que vai prepará-la para uma 
operação policial. Lucimar avisa a 
Helô que Sheila a levará até o traba
lho de Wanda.

Terça-feira - Morena fala para Demir 
que não pode voltar para o Brasil. 
Helô recebe do falso perfil de More
na a foto da boate onde ela estava 
presa. Waleska esconde o gato de 
Russo. Jô intensifica seu treinamento. 
Maitê não acredita que Bianca tenha 
se desligado de Zyah.

Quarta-feira - Wanda se irrita com 
Helô ao receber a intimação de 
Barros. A delegada vê a foto que 
Morena mandou e avisa a Ricardo. 
Wanda mente e pede dinheiro para 
Nunes. Irina afirma a Russo que não 
vai para o Brasil. Wanda chantageia 
Berna para conseguir dinheiro.

Quinta-feira - Raquel conta para Lívia 
que ela e Helô perseguiram Wanda 
pelo shopping. Carlos repreende 
Antônia pela displicência com os 
negócios. Ricardo e Helô conversam 
sobre a boate onde Morena estava 
presa. Morena teria sido enterrada e 
avisa a Lívia.

Sexta-feira - Sheila conta para Luci- 
mar que Wanda e Russo estavam 
escravizando Morena. Stenio defen
de Lívia para Helô. Lívia avisa a Rus
so que pode eliminar Wanda, caso 
seja necessário. Morena conta sobre 
Theo para Murat. Lucimar leva Shei
la para falar o que sabe para Helô.

Sábado - Lucimar orienta Sheila a 
marcar um encontro com Wanda. 
Isaurinha evita falar com Arturo so
bre a amizade com a família Flores 
Galvão. Leonor diz que visitará Luci- 
mar, e Thompson reprova sua atitu
de. Aída conta para Raquel que viu 
Lívia e Élcio juntos.

14. 3 2 6 3  7 0 5 8
Av. 9 de Julho, 868 - Centro 
Lençóis Paulista/SP
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DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14] 3264-2505

R:WALTERM0REn0,340
JD.J0Ã0PACC0LA

Quando se está bem consigo mesmo, o sorriso 
brota espontâneo. O rosto se ilumina e essa 

gente bonita fica ainda mais bonita. 
Registre os bons momentos da sua vida.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Sucesso ao jovem  G ustavo H enrique M a rtin s  de Souza, ap rovado em 
O donto log ia  na U SP-Bauru. É o que os pais orgu lhosos , T ito e M aria  A n ton ia ,

dese jam .

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: STUDIO A

Fe lic idade ao casa l Camila e Pedro, pelo 
casam ento  rea lizado no dia 16 de fe ve re iro , na 

c idade  de Botucatu .

FOTO: STUDIO A

Família linda , com Caio de 5 meses e os pais 
M a rce lo  e C ris tiane

FOTO: STUDIO A

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: DIVULGAÇÃO

Gabriel Barbosa Silva (1° lugar) e Maria Luísa Placca 
(2° lugar), vencedores da Prova dos Três Tambores C.T 

Leninha Andrade, realizada na Facilpa.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Ana Luiza e Lucas

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Lucas José , 9 meses Luiz Felipe, 7 meses

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Rafael, 9 m eses, e Jú lia , 6 anos

GRACINHA
M aria Tereza é 
pura beleza aos 
6 m eses de vida 
e doçura.
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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

coresvivas@lpnet.com.br

PROMOÇÃO

POKAPíKAS

R$158,00
Fone: (1 4 )  3 2 6 4 3 6 1 3  

Celular; 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  de Novembro, 
06 - Centro

O ctávio , com a m am ãe Sarita

AlUGA-SEUNDACnACAIIA 
PAIA FESTAS E EVENTO»

14 3263-5486
|acgeb@tetni.coiii.br

diacarajacon.wbcconValugueparaíestas

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
mailto:acgeb@tetni.coiii.br
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GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  GRÁT IS: 
0800 77 21 295

SABORES
Viviane e Mateus 
aproveitaram a 
noite na Cia. da 
Esfiha.

A celebração da vida acontece de modo 
especial quando se está acompanhado por 

gente querida. Confira quem anda por aí, fazendo 
a vida valer a viagem.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Elton, Em anuelle e G abrie lla , na Cia. da Esfiha

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO Aan-/' FOTO: STUDIO A

G abrie l e G uilherm e, na Cia. da Esfiha

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

N eusa e Tereza, na Cia. da Esfiha

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

João  A ug us to  e Leonardo, na Cia. da Esfiha

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

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

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

HOP
CAKS

J h e n ife r e Jady, na Cia. da Esfiha João  V ito r e D iego, na Cia. da Esfiha

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

móveis para escritórií

http://www.rogete.com.br


Idade nova
Só podemos desejar 

muita saúde e vida longa 
à prefeita Bel, do muni
cípio de Lençóis Paulista, 
que aniversariou no dia 
20 de fevereiro. Saúde e 
vida longa porque a man
datária municipal conduz, 
como se sabe, com trans
parência e honestidade os 
interesses dos lençoenses.

Gestão unida
Hoje quem comemora 

aniversário é o vice-pre- 
feito de Lençóis Paulista, 
José Antonio Marise. Ma- 
rise contabiliza também 
gestões municipais em 
Lençóis que se destaca
ram pelo crescimento vi
sível do município, sem 
as manchas de outras re
giões exaustivamente co
mentadas na mídia.

Dia 16 de fevereiro
A Loc Look de Maca- 

tuba a todo vapor, confra
ternizando na despedida 
da funcionária Vavá, que 
ingressou na Universida
de. Na foto, agachados, no 
canto direito, o empresário 
Adilson Artioli e Graciela, 
rodeados pela equipe. A 
locadora estabelecida na 
cidade tornou-se ponto de 
encontro da juventude que 
lá encontra além de filmes, 
uma incomparável loja de 
conveniência numa estru
tura predial ímpar na região.

Parabéns, Eduardo
No dia 16 de feverei

ro, aniversariou Eduardo, 
filho de Ana Carolina Bo- 
berg. Ganhou uma festa 
linda e os cumprimentos 
de toda família. Eduardo é 
neto de José Roberto Bo- 
berg, engenheiro bastan
te conhecido em Lençóis 
Paulista e região, e de Rita 
Lini Boberg, que deu a sua 
contribuição ao Magistério 
Estadual Paulista, como ex
celente professora de Arte.

Sextaneja em Areiópolis
Com apresentação de 

Pereira de Souza, da Rá
dio Clube de São Manuel, 
no dia 12 de abril próximo, 
às 20h, acontece a Sexta
neja em Areiópolis, no Es-

C o l u n a  d a

Maria N ilz a í
fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Existe um a maneira 
abso lutam ente certa de 
se achar um verdadeiro 
am igo: sendo um !"

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

fotografia@ jornaloeco.com .br

paço Aberto Show Bar. Zé 
Moreno e Paraense, Duo 
Mirasol serão as duplas 
da hora. Ingressos já se 
esgotando devido à fama 
dos cantores.

Especialista
O médico Carlos Au

gusto Hueb é um dos mais 
novos condecorados com 
o título de especialista em 
psiquiatria pela ABP (As
sociação Brasileira de Psi
quiatria). Na semana pas
sada, a entidade divulgou 
os resultados do concor
rido processo seletivo, di
vidido em provas teóricas 
e práticas. Hueb é maca- 
tubense, filho do gineco
logista e obstetra Calixto 
Hueb e atende na especia
lidade em Macatuba e em 
Lençóis Paulista.

adidas PUIIin^ m a£itn n X BULL TERRIER

T u d o  para o
seu ESPORTE I

_  favorito!

R. Dr. A n to n io  T ed esco , 2 49  • C en tro  
L e n ç ó is  P a u lis ta . Tel: 3263  3535

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

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

Mrémsoíí PartnerNetwork' S A P Business
O n e '.^ gW E B o O

FAÇA MELHOR
do que nunca. 

(1 4 )3 2 6 ^ 6 3 7
www.facebook.conn/Uníontecnologíadaínfornnacãõ]

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
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NEGÓCIOS
Cia A nim al oferece equipe 
completa p a ra  cu idar bem  de 
seu bicho d e  estim ação  (32

AUTOS
Moto mais cara do Brasil pode 
chegar a custar R$ 150 mil e 
vira objeto do desejo CD

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.097

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

New Fiesta S e d a n  2012 L pJ 48.890 ’̂
6 Air Bags + Couro c/ 3.000 km J

Focus Hatch 2011
Completo

FusionSEL2.5 2010
Automático

Vera Cruz 2008
7 lugares

R$ 4a890®  

R$ 55.890®“ 

R$ 74.890^

Azera 2009
Teto Solar }R$ 48.890“

Cruze LT 2012 R$ 64.890““
Automático + Couro + Multimídia

D u s te r  2.0Dynamíque 2 0 1 3  R$ 63.890““
Automática c /2.000 km

Cerato 2010
COD 283 Automático

Jetta 2.5 2007
Automático + Couro + Multimídia

R$ 4 78 90 ““ 

R$ 41.890““

New Beetie 2009 \  r$ 45.890°
Teto Solar J

C4 Palias 2008
Completo c/ 38.000 km

307HBFellne 2009
Teto Solar + Automático + Couro

R$ 3 ^ 8 9 0 ““^ 

R$ 3 a 8 9 0 “

PREÇOS
PROMOCIONAIS

Apenas para esse 
final de semana!

New FItLX 2010
Automático } R$ 41..890““ ^CUDiSRm

M U L T I M A R C A S

New CIvIcLXS 2011 ,  R$ 51.890““
Completo

Strada A d v  Locker 2010 35.890’““ ‘
Completa

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

www.scuderia.neb.br

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.scuderia.neb.br
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CIA ANIMAL
Com atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às i8h, 

a Cia Animal tem serviço de banho e tosa e atendimento 
veterinário. A  loja, assim como a clínica, ficam na rua Rio 

Grande do Sul, 201. Telefone (14) 3264 7135.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2013 •  AN O  76 •  EDIÇÃO N° 7.097

Cia Animal o f e r e c e  banho e tosa 
a lé m  d e  atendimento veterinário
Com experiência e profissionais qualificados, loja e clínica reúnem tudo o que um animal de estimação precisa

Da R e d açã o
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Cuidar da saúde do animal de estima
ção inclui visitas regulares ao veteri
nário, ração de boa qualidade, banho 

e tosa pelo menos uma vez por mês, brin
quedos para se divertir e acessórios que, 
além de embelezar, podem proteger o bi
chinho do frio, por exemplo. Como os ani
mais precisam de muitos cuidados, tudo 
fica mais fácil quando os melhores produ
tos e serviços estão em um único lugar. A 
Cia Animal, em Lençóis Paulista, oferece 
tudo isso e muito mais. "Temos o serviço 
de banho e tosa há dois anos. Já a clínica 
veterinária existe há cerca de oito meses", 
explica um dos proprietários e veteriná
rios, Ighor Godoy Morales.

Reunir tudo que o animal precisa faci
lita tanto para o consumidor quanto para 
a equipe. "No banho e tosa, por exemplo, 
temos profissionais qualificados e com 
experiência, que além de fazer o trabalho 
sempre ficam atentos para qualquer outro 
problema que o cão ou gato possa ter. O 
proprietário é avisado e no mesmo lugar 
ele pode receber um atendimento veteriná
rio", explica.

Como a especialização da Cia é em ani
mais de pequeno porte, os medicamentos 
mais utilizados por eles também são encon
trados no local. "Temos remédios, roupas 
para verão e inverno, rações, entre outros

DIVERSIDADE -  Em um único lugar, 
o proprietário do animal de estimação 
pode encontrar cuidados de higiene e 
atendimento veterinário para cães e gatos

acessórios para anim ais.
Com cinco funcionários, sendo três 

veterinários, a Cia Animal trabalha com 
agendamento para banho e tosa, assim 
como atendimento na clínica. "Pedimos 
para agendar porque assim o cliente não

precisa ficar esperando aqui. Inclusive no 
banho e tosa, temos o serviço de leva e 
traz", ressalta. "Geralmente os animais só 
ficam aqui meio período e já são entregues 
aos donos".

Na clínica é possível realizar cirurgias

de pequeno porte, como castração tanto de 
fêmea quanto de macho, retirada de tumor 
de mama, além de limpeza de tártaro. "Va
cinamos os animais, aplicamos vermífugos, 
tudo pensando no bem estar e qualidade 
de vida para o bichinho", finaliza Morales.

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


Classificados

FIORINO TREKKING 1.6,
ano 96, cor azul metálico, 
super conservada,com 
rodas e 4 pneus novos. 
Tratar (14) 9740-8775

STILO CONECTION, ano
2003, cor prata, completo, 
70 mil km, 4 pneus novos, 
impecável. Tratar (14) 
9772-7536.

CELTA 1.0, ano 2003, cor 
prata, c / opcionais, 4 
pneus novos. Tratar (14) 
3263-3931/ 9853-0034.

GOL SPECIAL 1.0, ano
2004, cor preto, c / opcio
nais, aceito troco por gol 
de menor valor. Tratar (14) 
9792-1560.

PARATI CL 1.6, ano 83,
cor branca, álcool, finan
ciada, entrada R$2 mil,
+ parcelas de R$ 279,00. 
Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

GOL 1.0, ano 99, cor gra
fite metálico, 4 portas, c/ 
opcionais, R$ 10.900,00. 
Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

GOL 1.6, ano 96, cor 
prata, completo c / tudo 
funcionando. Tratar (14) 
9772-7536.

UNO MILLE FIRE, ano
2003, cor branco, vendo 
ou troco por carro de 
menor valor. Tratar (14) 
9772-7536.

TIPO, 1.6, ano 95, 4
portas, completo, chumbo 
metálico, em bom estado, 
completo. Valor: R$ 
2.900,00+parcelas de
329,00. Tratar: (14) 3263- 
6721/ 9772-7536.

GOL BOLA, ano 95,cor 
verde metálico. Valor:
R$ 5.000,00+3.500,00 
documento, aceito moto. 
Tratar: (14) 9682-7551. ,

CAMINHÃO D40, ano 87,
motor novo, perfeito esta
do. Tratar (14) 9772-7594/ 
3263-4252 com Jackson.

CORSA CLASSIC, ano
2006, cor preto, completo, 
4 pneus novos, R$
17.500.00. Tratar (14) 
3263-6763/ 9105-6565.

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

CORSA HATCH, 1.4, ano 
2010, sem ar condiciona
do, aceito moto. Tratar: 
(14) 8201-5437.

MONZA, ano 86, cor prata, 
troco por moto. Tratar (14) 
9629-2429.

FORD KA, ano 11/12, cor 
prata, 15000 Km, com
pleto -  ar, R$ 21.500,00. 
Tratar com Antonio 
81347171.

MITSUBISHI OUTLANDER,
ano 08/08, 3.0, V6, cor 
prata, 55.000 Km, nova,
R$ 62 mil. Tratar (14) 
81347171 com Antonio.

I30, COR PRETO, 4 mil Km,
completo, automático 
e com pneus zeros, 
ano 2011, R$ 20 mil de 
entrada + 30 parcelas 
de R$1.600,00. Pode 
pagar no nome. Tratar (14) 
81347171.

VOYAGE, ano 93, álcool, 
D.H., cor cinza escuro,
R$ 10.200,00. Tratar (14) 
9761-4857 com Bil.

FOX PRIMER 1.6, ano
2011, cor prata, 26 mil 
km, 2 air bag, freio abs, 
AC e trio elétrico, comp. 
Bordo, radio no volante, 
etc. Tratar (14) 2363-1511 
com Luccas.

FIESTA SEDAN 1.6, ano
2008, cor prata, completo, 
pneus novos, IPVA pago, 
ótimo estdo. Tratar (14) 
3264-4144/ 9164-7520.

PALIO, ano 96/96, gaso
lina, revisado, excelente 
estado, 4 pneus novos. 
Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

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

SANTANA 1.8, ano 89, cor
prata, álcool, motor AP, 4 
portas, R$ 3.500,00. Tratar 
(14) 9811-1788.

ESCORT EUROPEU, ano 97
motor zetec 1.8 16v, 4 por
tas, cor preto, com l.d.t, 
dh e rodas, R$7.500,00. 
Tratar (14)979111-09

FIORINO TREKKING 1.6,
ano 96, cor azul metálico, 
super conservada,com 
rodas e 4 pneus novos. 
Tratar (14)974087-75

KOMBI, ano 2003, 9 luga
res, super conservada, por 
apenas R$ 16.500,00

FIESTA, ano 2003, 4 
portas, 1.0 Supercharger, 
cor vermelho, por apenas 
R$ 16.500,00

GOL 1.0 MI, ano 98, por
apenas R$ 11.500,00

S10-DLX, ano 2001, turbo 
intercooler 2.8, diesel, cor 
prata, cabine dupla, 4x2, 
D.H., A.C., rabicho, lona 
marítima, santo Antonio, 
estribos, som Sony com 
controle, vidro elétrico, 
retrovissores elétrico, 
trava, alarme, motor 
M W M , documentação em 
dia, R$ 45 mil. Tratar (14) 
9103-5964.

FOX 1.6, ano 2007, flex, 
completo, cor preta, por 
apenas R$ 26 mil.

GM CLASSIC 1.0, flex, 
ano 07, cor prata, baixo 
km, super novo, 4 pneus 
novos, por apenas R$
18.500,0

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

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

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

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

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

GOL G3, ano 2000, cor 
prata, 4 portas, ar cond. 
e vidros, R$ 12 mil. Tratar 
(14) 9682-7551.

CORSA SEDAN, ano 2003, 
modelo novo, 1.8, com
pleto, couro, DVD retrátil, 
rodas 17, doc e IPVA 2013, 
R$ 18.800,00. Tratar (14) 

2-7551.

ASTRA SEDAN MILLE- 
NIUN , ano 2001,4 portas, 
completo com couro e 
rodas, R$ 17.800,00. 
Tratar (14) 9682-7551.

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

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

SAVEIRO G3 1.8, ano
2001, cor prata, vidro, 
trava, alarme, capota, s / 
direção, quitada. Tratar 
(14) B604-5591 -  Neto.

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

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

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

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

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

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

UNO ELETRONIC 1.0, ano
94, cor cinza, 4 portas, 
ótimo preço. Tratar (14) 
9610-5960.

GOL 1.0 MI, motor AP, cor 
verde, ano 1997, conser
vado, funilaria e mecânica 
em perfeito estado, R$
9.000,00 (particular) Tratar 
(14) 9834-0470.

ASTRA HATCH, ano
1999, GL, 1.8, cor prata, 
completo, com roda de 
liga, 4 pneus novos, lindo/ 
conservado, mecânica ok, 
baixa km, R$ 15.000,00 
(particular). Tratar (14) 
9834-0470.

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

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
CORSA SEDAN 2003 PRATA MODELO NOVO/TRAVA/ 

ALARME/ RODA
MERIVAMAXX1.4 2011 PRATA COMPLETO
VECTRA ELEGANCE 2007 PRATA COMPLETO
VECTRA ELITE 2.0 2010 PRETO COMPLETO
S-10 2.2 CS 1997 CINZA DIREÇÃO
S-10 2.5 C DD LX 4x4 1999 AZUL COMPLETO
SILVERADO CONQUEST 1997 AZUL DIREÇÃO
FIESTA 1.0 4P TRAIL 2008 PRETO COMPLETO
FUSIONSEL2.5 2010 PRATA COMPLETO
G O LFG L2.0 2003 PRETO COMPLETO
FOX 1.6 4P 2004 PRATA DIREÇÃO/ VIDRO/ TRAVA
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO/TETO
FIORINO 1.3 FIRE 2012 BRANCA
STRADA C.E 2008 VERDE DR/VIDRO/ TRAVA
PAJERO GLS 2006 PRETA COMPLETA
ELANTRAGLS 1.8 2012 PRATA COMPLETO/ m u l t im íd ia /AUT.
H ILU X CD 3.0S R V 2011 PRETA COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
TITAN150 KS 2008 AZUL
TITAN FAN 150 ESI 2010 PRATA PARTIDA ELETRICA

v e í c u l o s  e m  p r o m o ç ã o

PALIO E X 2P  

O M E G A G L 2 .0

OPCIONAIS

ENTR.R$ 3.000,00 -h 24X  R$ 380,00 

ENTR. R$ 4.000,00 *  24X  R$ 520,00 

ENTR.R$ 5.000,00 +  24X  R$ 580,00

NAO ESQUEÇA, SE ESTIVER COMPRANDO CARRO PARTICULAR 

E PRECISAR FINANCIAR, FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXAS

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

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



Classificados

FOX, ANO 2005, cor
preto, completo, ótimo 
estado. Tratar (14) 3263- 
3329/ 9728-0054.

VECTRA GLS, ano 97,
completo, lindo corro,
R$ 12 mil. Tratar (14) 
9118-5333.

GOL G4, ano 2009, 2p, cor 
branco, com te+al+limp e 
desemb., 44 mil km, pneus 
R14 novos e estepe 0 km, 
ótimo para financiamento 
em 48 x sem entrada. 
Tratar (14) 9610-5960.

KOMBI, ano 83, cabine 
dupla, toda reformulada e 
retificada, excelente esta
do. Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

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

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

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

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

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

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

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

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

GOL 1.0 MI, motor AP, cor 
verde, ano 1997, conser
vado, funilaria e mecânica 
em perfeito estado, R$
8.900,00 (particular).
Tratar (14) 9834-0470.

ASTRA HATCH GL
1.8, ano 1999, cor 
prata,completo, com roda 
de liga, 4 pneus novos, lin- 
do/conservado, baixa km, 
R$ 14.900,00 (particular). 
Tratar (14) 9834-0470.

PRISMA, ANO 2009,
cor prata, 4 portas, D.H., 
entrada + financiamento. 
Tratar (14) 9838-2665.

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

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

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

SCENIC RXE, ano 2002, 
cor preta, gasolina, 
completa, R$ 18.900,00. 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

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

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

GOL MI 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.

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.

SAVEIRO ano 01, álcool 
original, em perfeito esta
do. Tratar (14) 9719-0484.

ASTRA SEDAN 
EXPRESSION, ano 200.2, 
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 MAX 1.4, ano
2009, cor prata, flex,
R$ 25.500,00Tratar (14) 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

COMPRO GOL, Corsa, 

Celta e outros. Tratar (14)

3263- 3348 e 9703-1919.

COMPRO CORSA 1.0, do

ano 97 a 2000. Tratar (14)

3264- 6293/ 9726-9966.

XTZ LANDER, ano 2007, 
motor na garantia, R$
7.500,00. Tratar (14) 
3264-9887.

HONDA CG TITAN, ano
95, toda restaurada, 
motor com 11 mil km, cor 
vermelha, R$ 2.800,00. 
Tratar (14) 9791-1109

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

TITAN SPORT, ano 2005, 
cor preta, ótimo estado, 
R$3.500,00. Tratar (14) 
9778-2485 ou Rua 
Siqueira Campos, 141 -  
Vila Contente.

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

CG 125, ano 2002, partida 
elétrica e pedal, conser
vada, ótima p / trabalhar.
1 CG 150 KS, ano 2004, 
ótimo estado, perfeita 
p / trabalhar. Tratar (14) 
9712-4665.

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

GC 150, ano 07/08, cor 
preta. Tratar (14) 9877
7985.

MOTO VESPA, ano 86,
motor com garantia, 
documentada. Tratar 
fone 3263-4421.

BROS 150, ano 2009, 
partida elétrica, injeção 
eletrônica, R$ 6.500,00. 
Tratar (14) 9817-6160/ 
3264-1104.

HONDA CG TITAN, ano
95, toda restaurada, 
motor com 11 mil km, cor 
vermelha, R$ 2.800,00. 
Tratar (14)979111-09

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

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

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

HONDA XLX 350R, ano 87,
documentação Ok, motor 
revisado, não aceito 
troca, R$ 3.800,00. Tratar 
com Andrade (14) 9683
6437 ou w w w.regional- 
todaraca.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 encon
tra no Vilas M oto Peças, 
Rua Antonio Paccola, 20, 
fone (14) 3263-5436.

http://www.regional-todaraca.blogspot.com
http://www.regional-todaraca.blogspot.com
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DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, 
doc ok, somente R$ 2 
mil. Tratar no Vilas Moto 
Peças, Rua Antonio 
Paccola, 20, fone (14) 
3263-5436.

BIZ 125, ano 2009, cor 
prata. Tratar (14) 9838
2665.

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.

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

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

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

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

NOTEBOOK DUAL CORE
lenovo 2gb hd 320gb na 
caixa. Preço: R$ 950,00. Tratar 
(14)32632891/97869056

TELA SAMSUNG, monitor 
Semp Toshiba, memória 1 
gb, unidade ótica DVD rw, 
Windows XP, impressora 
3x1 ( impressão, scanner, 
Xerox). Tratar (14) 9647-8081/ 
9835-7738.

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

TECNICO EM INFORMÁ
TICA 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.

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

HOUSE INFORMÁTICA -
Formatação de computadores 
completa e rápida por R$
40.00. Tratar (14) 9712-5207 /  
3263-1778 com Luan.

PRECISO DE TORNEIRO
miecânico para trabalhar em 
Bauru, R$ 2 mil (salário). Tratar 
(14) 3203-8380.

PROCURO EMPREGO como 
cuidadora de idoso, tenho 
experiência de 15 anos. Tratar 
(14) 3264-8518 com Betânia.

PROCURO EMPREGO.
Cursando sup. enfermagem 
para cuidar de idosos. Tratar (14) 
8801-5176.

PROCURO COZINHEIRA com
prática. Tratar (14) 9693-3668.

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

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

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

EHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  F R E JV T E  A O  & AA/C O  & R A O E SC O

VENDO FILHOTE de pastor 
alemão capa preta 
(puro), 2 meses, fêmea, 
vacinada. Tratar (14) 
9797-4735.

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

VENDO LINDOS f i lh o te s  
de coker. T ra tar (14) 
3263-4133 e (14) 
8210-5619.

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

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

FAÇO APLICAÇÃO de
veneno em terrenos, quin
tal, jardinagem. Tratar (14) 
3263-4991/ 8119-7030.

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

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

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

CONSTRUA SUA CASA
com economia e rapidez 
usando tijolos ecológicos. 
Tratar (14) 9677-1663 com 
Manuel ou (14) 9129-2898 
com Cristiano.

MOTO TAXI, transporte de 
passageiros, pagamento de 
contas, serviços de banco, 
entregas em geral. Tratar 
(14) 9611-1060.

AULAS DE DESENHO e
pintura digital (caricaturas 
e outros). Tratar (14) 
9112-7826/ 3264-6558 com 
Cristiano Paccola.

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

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

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

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

AULA PARTICULAR
de teclado, piano, flauta 
transversal. Tratar (14) 
8138-1948.

AULAS DE MATEMÁTI
CA particulares. Tratar (14) 
3263-2523.

AULAS DE ITALIANO
-  Na sociedade Italiana, 
novas turmas para feverei
ro. Informações com Valério 
Junior (14) 9715-2968.

BANHO E TOSA nos fi
nais de semana e emergên
cias. Tratar (14) 3263-4133 e 
(14) 8210-5619.

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

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

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

BANDAS, SHOWS, Djs, 
duplas, som, iluminação, 
equipamentos. Para aniver
sário, formatura, etc. Tratar 
(14) 9638-2863.

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

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

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

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

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

APLICA-SE HERBI
CIDAS (mata-mato) em 
terrenos e quintais. Tratar 
(14) 9127-0004.
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INSTALAÇÃO DE ANTE
NAS parabólicas, Home 
Theater, e TVs na parede. 
Tratar com Juvêncio (14) 
8118-6574 ou 9779-8747.

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

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

CAJU GÁS (sob nova 
direção), atendimento de 
2̂  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 betonei- 
ras, serviço com garantia 
e rápido, com peças, vou 
buscar e levar. Tratar (14) 
9785-7545.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

COCHI
m m
m m

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

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

FASHION DOG, equipe 
especializada para cuidar do 
seu amiguinho. Promoção 
de 2® a 4" feira, Rua Guaia- 
nazes, 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, cortinas, 
almofadas, persiana 
vertical, acessórios para 
cortinas. Rua Padre Salústio 
Rodrigues, 18, fones (14) 
3263-5636 e 8189-3584.

TRANSPORTE ESCO
LAR SANHEIRO, leva 
e traz seu filho para as 
escolas com a segurança 
que você precisa;Educação 
Infantil, Ensino Fundamen
tal. 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.

CONTRATA-SE
EMPRESA DO SEGMENTO DA AREA DE 

SAÚDE CONTRATA ORTODONTISTA PARA 
INÍCIO IMEDIATO.

14 3 3 5 4 - 6 6 4 6 / 9 7 1 8 - 6 6 4 6
BOTUCATU

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

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

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.

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
FEVEREIRO

MARÇO
Dia 02 Dia 06 Dia 09 

Sábado Quarta Sábado

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

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ

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

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

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

m
m D  ^

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

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.

IPHONE 3GS, cor preto, 16 
Gb, semi novo, R$ 850,00, 
aceito proposta. Tratar (14) 
81347171 com Antonio.

VENDO A PETISCARIA
Bichano, com clientela for
mada, Av: Padre Salustio R. 
Machado, 1229. Tratar (14) 
8166-3929/ 3264-6839

VENDO MESA MADEIRA
maciça com vidro e 8 cadei
ras, R$ 200,00, 1 estante de 
madeira cerejeira, 1 guarda 
roupa com portas de correr, 
branca e marron, R$ 400,00. 
Tratar (14) 9845-7999.

COMPRO OU TROCO
televisão de 20” . Tratar (14) 
9845-7999.

MASSEIRA MARCA PA- 
SIANI 110v/ 220v + cilindro 
elétrico 110/ 220v + mesa 
fórmica branca com 2,5 
metros, tudo para trabalhar 
com massas e pastel. Tratar 
(14) 97493106.

VENDO APOSTILAS para 
concurso da prefeitura.
Tratar (14) 3263-15222 ou 
Lençóis Revistas.

VENDE-SE TITULO do clube 
marimbondo. Tratar (14) 
3264-2770.

VENDO LOJA no centro. 
Tratar (14) 9838-2665.

VENDO 6 PEDALINHOS, 1
barco inflável profissional 
com motor. Tratar (14) 3263- 
6673/ 9774-3460.

VENDO 1FORNO ELÉTRICO,
1 forno microondas 18L, 2 
TVs de 14” com controle 
remoto, 1 aparelho CD (au
tomotivo) Buster. Tratar (14) 
9600-3424 com Ricardo.

PRODUTOS PROFIS
SIONAIS para salão: 
Progressiva 1L + shampoo 
1L, R$ 199,00, óleo argan,
R$ 19,90, mascara á partir 
R$10,00. Liquidação de esto
que. Tratar (14) 9822-7205.

CARTA DE CRÉDITO de 80
mil, entrada R$ 1.415,64 + 
179x de 615,00. Tratar (14) 
9755-3496.

CÔMODA, 4 gavetas com 
espelho, cor mogno, R$ 
150,00/ DVD Sony (lê Divx), 
R$ 70,00/ TV LED Smart 
TV 42'' LG (6 meses usos),
R$ 1.500,00/ Rack TV, cor 
mogno, R$ 50,00. Tratar (14) 
9765 3828 /  3263 5348.

GUITARRA GOLDEN, cor
branca, com floydrose e 
uma padaleira zoom G7, 1ut, 
ambos em perfeito estado. 
Tratar (14) 3264-9818.

VENDO BARRACA de
camping completa. Tratar 
(14) 9772-7315.

VENDO CAPACETE usado, 
de R$ 30,0 a R$ 100,00. 
Tratar (14) 9703-1919.

VENDO PLAY STATION
II, com 1 controle original 
e memory card + jogos, R$
250,00. Tratar (14) 9659
1103

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.naturalionix
http://www.regionaltodaraca
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MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

VENDO DEPOSITO de água 
mineral. Tratar (14) 3263- 
2252/ 9670-8878 comercial.

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

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

VENDE-SE APARELHO CD
automotivo Pionner usado 
R$ 120,00, 1 CD Kenwood 
R$ 100,00, 2 falantes R$
50,00, 2 falantes R$ 70,00 
e mais 2 falantes R$ 90,00, 
todos 69” , usados mas em 
bom estado. Tratar (14) 
3263-3348 e 9703-1919.

PISCINA 9 MIL L, de fibra, 
com escada embutida. Tratar 
(14) 3263-4991/ 8119-7030.

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

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

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

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

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

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

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

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

NATURA E AVON, com
descontos imperdíveis 
de até 60%. Parcelamos 
em até 12x nos cartões, 
cheques e boletos. Tratar 
(14) 3263-6007/ 9791-2516/ 
9175-2009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 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.

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

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

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

VENDO FREEZER HORI
ZONTAL 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.

VENDO UMA 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 freezer vertical 
280L, branco, R$ 300,00. 
Tratar (14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

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

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

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

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

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

SALÃO PARA ANIVER
SÁRIO 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 unida
de, vários sabores. Tratar (14)
3263- 1485 ou 9791-4488.

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.

THERMAS DOS LA
RANJAIS dia 24/03/2013
- Holambra,festa das flores 
dia 22/09/2013.Parque O 
mundo da Xuxa, 10/03/2013
- Zoológico e Zoo Zafari de 
São Paulo, 17/03/2013 -  
Jacutinga e Monte Sião, 
13/04/2013 -  Thermas dos 
Laranjais "Melhor Idade” de 
08 a 09/04/2013 -  Passeio da 
Maria Fumaça de Campinas
a Jaguariuna, passeios em 
Pedreira e shopping D. Pedro, 
28/04/2013 -  Campos de 
Jordão,27 a 29/09/2013 - 
Sitio do Carroção 06/10/2013
-  Natal Luz em Curitiba, 13 
a 15/12/2013.Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÕES, COMPRAS
e lazer. São Paulo 09/03/13 - 
Olímpia (Termas do Laranjais) 
24/03/13 - Monte Sião,
Serra Negra e Jacutinga, 
20/04/13 e 25/05/13 -  Hopi 
Hari 19/05/13 - Paraguai 
todo mês. Tratar (14) 3263
3761, (14)9724-8206 e (14) 
9721-0436.

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

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

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

EXCURSÃO PARA 
SÃO PAULO, 27/02 
quarta -  03/03/2013 
sábado -  06/03/2013 
quarta -  09/03/2013 sábado
-  13/03 quarta -  16/03/2013 
sábado -  20/03/2013 
quarta -  23/03/2013 
sábado -  27/03/2013 quarta
-  30/03/2013 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza(14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

EXCURSÃO PARA PRAIA 
GRANDE 15,16,17 de 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.

VENDE-SE LENHA p/
fornos. Tratar (14) 9164-2852 /  
9695-4241.
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PRODUTIVIDADE
O Brasil registrou uma queda na produtividade do trabalhador. 
Segundo pesquisa americana, a piora é fruto do fraco 
crescimento econômico somado à contínua melhora do mercado 
de trabalho. O nível de produção por pessoa empregada está 
em 18 ,4 % , enquanto a média mundial está em 2 6 ,2 % .

(14) 3263-6899
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Redes s o c ia is  abrem  oportun idade para em prego
Somente neste ano, no Brasil, mais de 11.544 anúncios foram feitos na internet; confira dicas para achar o trabalho ideal

Da Redacâo
FOTO: DIVULGAÇÃO

Empresas e consultorias de RH (Recur
sos Humanos) usam rotineiramente as 
redes sociais para divulgar as oportu

nidades de emprego. Segundo estudo da 
empresa Scup, plataforma de monitora
mento e gestão de mídias sociais, apenas 
entre os dias 21 de janeiro e três de feverei
ro foram 11.544 anúncios no Brasil.

Segundo o diretor de mídias sociais do 
Kekanto, Ricardo Azarite, há formas das 
pessoas usarem melhor as redes sociais 
para encontrar seu emprego. Veja abaixo 
cinco dicas.

APRENDA A USAR BUSCAS
Segundo Azarite, as buscas nas redes sociais 
podem ser sempre refinadas. Por exemplo, a 
expressão "oportunidades de emprego" traz 
vários posts que necessariamente não falam 
de vagas de emprego. "O candidato tem que ir 
testando as melhores palavras ou expressões 
para encontrar a vaga que deseja. Gastar uma 
tarde com isso já resolve", orienta. O Twitter, por 
exemplo, tem ferramentas de semântica de busca 
que auxiliam na procura. A palavra "OR" entre 
duas palavras traz todos os posts que contenham

CONECTADOS -  Internautas podem achar oportunidade de emprego por redes sociais

uma ou outra. Já uma palavra entre " " traz todos 
os posts que tenham exatamente a expressão, 
como "analista de crédito". Também é possível 
misturar os dois comandos: "analista de crédito" 
OR "analista financeiro".
E o Twitter tem o comando "-" para eliminar 
todos os posts que tenham a palavra, como 
"-temporário", que vai trazer todos os posts não 
relacionados com vagas temporárias.

USO DE FEEDS
Cada área profissional ou rede social tem 
palavras-chave de buscas mais fortes. O 
usuário das redes sociais pode usar os 
recursos RSS para criar "feeds" de notícias 
que lhe interessarem. "Sites como blogs e o 
Twitter têm isso. O usuário recebe um aviso 
automático quando o assunto que deseja 
aparece", explica.

CUIDADO COM OS PERFIS
As empresas e RHs já monitoram as redes sociais 
dos candidatos, portanto, é esperado que a pessoa 
tenha um perfil semelhante à empresa ou vaga 
escolhida. Em redes sociais mais profissionais, 
como o LinkedIn, também se exige mais seriedade. 
Além disso, se verifica quais grupos o usuário 
assina e como é a participação. "Perfis no Twitter 
ou Facebook que só têm besteiras ou mesmo 
conteúdo não ético ou preconceituoso tendem a 
barrar a contratação", diz.

MANTENHA DADOS ATUALIZADOS
Informações acadêmicas e profissionais 
atualizadas também devem constar nas 
redes sociais dos candidatos. "Pode ser um 
chamariz maior ou item de eliminação de 
candidatos", analisa.

NÃO FICAR RESTRITO A UM A OPÇÃO
Redes sociais como Twitter têm mais vagas 
porque são mídias sociais feitas para divulgação 
rápida. Porém, dependendo da área profissional 
as vagas podem estar em mais locais da internet. 
"O candidato deve olhar todas as redes sociais 
populares, como Facebook, Twitter, Google +, 
Orkut, entre outras. Também deve-se ficar atento 
para blogs profissionais e grupos de discussão."

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


FOTO: DIVULGAÇÃO

FINANCIAMENTO
5 0 %  dos consumidores que compraram carro novo em 

2012 o fizeram por financiamento, segundo a Associação 
Nacional das Empresas Financeiras das montadoras. Desta 
fatia do mercado, cerca de metade foi comprada por 

intermédio dos bancos ligados diretamente às fábricas.

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

Trava • Alarmes • aparei hos M P3 •  Acessórios

LANÇAMENTOS!k  »  DVD RETRÁTIL 
^  N A P 0 LIT EIA 7"

»PIONEERMIXTRAX 
COM CONTROLE

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes

R: Cel V. Rocha 524 - ( 1 4 )  3264-3316
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M oto m ais cara do Brasil 
pode chegar a R$ 150 m il
Modelos exclusivos do mercado atraem colecionadores; 
tabela mostra os dez modelos que estão no topo da lista

FOTO: DIVULGAÇÃO

D a  R e d a ç ã o

Em 2012, um colecionador paulista de
sembolsou a maior quantia paga por 
uma motocicleta zero-quilômetro no 

Brasil: R$ 170 mil. O felizardo adquiriu 
uma MV Agusta F3 Serie Oro, modelo que 
faz parte de uma edição limitada com ape
nas 200 unidades produzidas, todas já ven
didas. A polêmica do valor resultou em uma 
tabela das dez motos mais caras do país.

Na primeira posição do ranking está 
a MV Agusta F4 RR Corsa. Fabricada na 
Itália a moto custa R$ 150 mil e é feita só 
sob encomenda. Entre as vantagens estão 
um motor quatro cilindros de 998 cm^, 
com uma potência de 201 cv, além de ter 
controle de tração ajustável com oito pro
gramas e sensor para evitar o empinamento 
da roda dianteira ao acelerar. Segundo a fá
brica, ela chega fácil aos 297 km/h.

A segunda do ranking é a Harley- 
-Davidson, a Ultra Classic Electra Glide

T O P O  -  Moto produzida na 
Itália é a mais cara do país; 

colecionadores desembolsam 
por ela R$ 150.000

CVO, produzida nos Estados Unidados. Ela 
chega a R$ 112.187. Com um motor V2 de 
1.802 cm^, pode-se dizer que essa é a moto 
para quem gosta de conforto. A pintura é 
personalizada, há rodas de alumínio além 
de itens como GPS e conexão para iPod.

Já a BMW K 1600 GTL sai por R$ 
108.500. Moto alemã tem computador de 
bordo, ajustes eletrônicos da suspensão, 
configurações do sistema de navegação, 
aquecimentos dos bancos e manoplas são 
configurados pelo painel.

No quarto lugar do ranking está a italia
na Bimota Tesi 3D Carbono. Com apenas 
160 kg, ela é feita em fibra de carbono e 
sua produção, completamente artesanal. O 
valor da Bimota é de R$ 102.246.

C O N F IR A  A  L IS T A  D A S  D E Z  M O T O S  M A I S  C A R A S  D O  P A IS

POSIÇÃO
1°

MODELO
MV Agusta F4 RR Corsa

ORIGEM
tália

MOTOR
4 cilindros de 998 cm^

POTÊNCIA
201 cv

PREÇO (R$)
150.000

2° Harley-Davisdon Ultra Classic 
Electra Glide CVO

EUA V2 de 1.802 cm^ n/d 112.187

3° BMW K 1600 GTL Alemanha 6 cilindros de 1.649 cm^ 160 cv 108.500
4° Bimota Tesi 3D 1100 Carbono lltália bicilíndrico de 1.078 cm^ 98 cv 102.246
5° BMW K 1600 GT Alemanha 6 cilindros de 1.649 cm^ 160 cv 99.500
6° BMW S1000 RR HP4 Competition Alemanha fe cilindros de 999 cm^ 1193 cv 198.900
7° Honda GL 1800 Gold Wing Japão 6 cilindros de 1.832 cm^ 118 cv 91.822
8° BMW R 1200 GS Adventure Alemanha bicilíndrico de 1.170 cm^ 125 cv 91.200

Premium /  Triple Black r
9° BMW S1000 RR HP4 Street Alemanha 4 cilindros de 999 cm^ 193 cv 85.600
I 10° ~ lDucati Diavel Carbon n itáiii bicilíndrico de 1.198.4 cm^ 1162 cv 1 83.598

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

DIANTEIRO ,
PARA P f l R
vw  GOL r u n
(até G4) I A P E N A S  4 X i

<5 ’X

Distribuidor Oficial

ítR iD c e s w n í f t r e s t o n e

14 3264.8989
FACEB00K.C0IVI/J0X9CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  

Lençó is  P au lis ta  -  C en tro  -  SP
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RECLAMAÇÕES
Cresce o número de reclamações contra construtoras, segundo a Associação 
dos Mutuários de São Paulo e Adjacências. Entre as principais queixas, 7 0 %  
são por causa de atraso na obra, as taxas decorrentes do chamado Serviço 
de Assessoria Técnica Imobiliária representa 15% . A corretagem e os vícios 
construtivos foram responsáveis por 10 %  e 5 %  das reclamações.

ro com um -Tem perado  
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

32646419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Banco do Povo oferece crédito para mutuários da CDHU
Financiamento pode ser feito para reformas e ampliações; convênio foi assinado por seis das oito cidades em que circula O ECO

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

N esta semana, seis prefeituras das 
cidades em que circula o jornal O 
ECO assinaram um convênio com 

o Governo do Estado de São Paulo com 
o programa de habitação Casa Paulista 
Microcrédito e o Banco do Povo Paulista. 
"O crédito é destinado para mutuários da 
CDHU (Companhia de Desenvolvimen
to Habitacional e Urbano) para reforma, 
ampliação e adequação para melhor mora
dia", explica o agente de crédito do Banco 
do Povo de Lençóis Paulista, Alessandro 
Giacometti Rodrigues.

Segundo levantamento de Lençóis Pau
lista, existem 1,6 mil casas que podem ter 
esse benefícios do Governo no município. 
"O maior diferencial é o juro mais baixo 
do Brasil, 0,5% ao mês. Comparando a um 
banco convencional é bem vantajoso".

Como o convênio foi assinado na últi
ma semana, Rodrigues acredita que até o

CONVÊNIO CASA PAULISTA E BANCO DO POVO PARA MORADORES DA CDHU

FINANCIAMENTO -  Mutuários da 
CDHU podem financiar até R$ 7,5 mil 
para reforma e ampliação de moradia

final da próxima semana o Banco do Povo 
consiga acertar o sistema para pegar os do
cumentos para financiamento.

Entre as exigências do convênio, Ro
drigues explica que estão: ser mutuário da 
CDHU, estar adimplente com a CDHU e 
com o IPTU municipal, residir no imóvel

O QUE PODE SER FINANCIADO
V  materiais de construções em geral;
^  mão de obra, limitando-se a 50% do valor 
do material a ser financiado

VALORES E PARCELAS
pode ser financiado de R$ 200 a R$ 7500, 

em até 36x

TAXA DE JUROS E ENCARGOS
/  juros de 0,5% ao mês

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

CIDADES ONDE CIRCULA O JORNAL 
O ECO QUE VÃO TER O BENEFÍCIO
V  Lençóis Paulista 
^  Agudos 
• /  Barra Bonita 
^  Igaraçu do Tietê 
• /  Macatuba 

Pederneiras

V /////////////////

que vai receber a reforma, ter renda fami
liar de até cinco salários mínimos e não 
possuir restrições cadastrais, como SERA- 
SA, SPC e CADIN-SP. "O financiamento 
pode ser de R$ 200 até R$ 7,5 mil, dividido 
em até 36x", diz. "O que pode ser financia
do são materiais de construção e mão de

obra no limite de 50% do valor solicitado". 
É necessário ter um avalista, que também 
não tenha restrições cadastrais.

Serão disponibilizados R$ 105,8 mi
lhões em micro crédito para todo o Estado, 
dos quais R$ 5,8 milhões serão liberados 
ainda este ano.

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

UM N O VO  A N O . U M A  N O V A  M AR CA.
A  TO LE D O  DE SEMPRE.

o s  VALORES CONQUISTADOS GARANTEM TOTAL 
EXCELÊNCIA E PROPORCIONAM PARA NOSSOS CLIENTES O 

QUE HÁ DE MELHOR NO SEGMENTO DE IMÓVEIS.

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

http://www.jornaloeco.com.br
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http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel

Os m e lh o re s  im ó ve 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 BIR AM A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

fd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

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

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

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

CEN TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

w w w .to le d o lm o v e ls .c o m .b r
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Jan eiro , 3 6 4  
C en tro  ^

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

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

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

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

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

despensa, lavanderia, 
garagem coberta para 3 

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

JA RD IM  VILLA G E
Casa com 3 dorms, sendo 

1 suíte com banheira 
hidromassagem, sala de 
estar, sala de jantar, sala 
de tv, cozinha planejada, 

banheiro, lavanderia, 
edícula com churrasqueira, 

banheiro e despensa, 
garagem para 2 carros.

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

www.vitagliano.com.br

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

PIA/VTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

c o m m  (14 ) 9 8 4 4 -8 1 6 4  
8117-8164

Marcenaria Contrata-se

Precisa-se dé: 
 ̂Marceneiro 

 ̂Aprendiz
In te res s ad o s  e n tra r  e m  c o n ta to  

n a  M a rc e n a r ia  Q u a líty  
(1 4 )9 1 2 6 -5 9 0 7

EXCURSÕES, GIDEOES
Missiónarios -  Santa Catari
na, Balneário Camburiu, dias 
23/04/13 retorno 30/04/13, 
R$ 200,00 sem hospedagem. 
Tratar (14) 9796-6129/ 9137
6986 com Sr. Nadir

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.

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

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

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

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

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

ÓTIMA RESID. c/ 220m2 
(exc. local. à 100 mts do 
Fórum) -  em terr. de 350m^ - 
sala vis. c/ esc., s. TV, ampla 
coz c / copa e disp., a.s cob 
e fech., + 3 dorms (1 suíte), 
wc soc., além de rancho no 
fundo e quintal. Obs.: exc. 
acab., c/ ót. divisões. 2 vgs 
cob. -  Vitagliano CJ23626 -  
14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br /  ref. 00248

CASA EM LINDA no M.
Luiza III c / 82 m̂ . 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

CASAS, APARTAMENTOS,
chácaras e terrenos. Entrada 
+ parcelas a partir de R$ 
384,78. Tratar (14) 9755-3496.

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

CENTRO , casa no Virgilio 
Capoani com 3 dorms, sala, 
copa, cozinha, 2 WC, a 500 
m do centro. Tratar (14) 
9748-6707.

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

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

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, documen
tação em ordem, R$ 170 mil, 
aceita financiamento. Tratar 
(14) 8154-1999 e 3263-1617.

JD. GRAJAÚ, 02 dormitó
rios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, banheiro 
social, lavanderia, varanda 
e entrada p/ carro. - R$
155.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. GRAJAÚ,02 dormitórios, 
sala, cozinha americana, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p/ carro. - 
R$ 160.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. DAS NAÇÕES, 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. - R$ 115.000,00 
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA I, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada p/ carro. - R$
170.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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/ -143263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00222

JD. ITAPUÃ, 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque 
e piscina. - R$ 150.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA IV,
02 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p/ carro. - 
R$ 195.000,00 - 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. Fun
dos Sobrado c/ 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. - R$
190.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. CRUZEIRO, sala 
comercial, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
despensa e garagem p/ 02 
carros. Fundos c/ 01 dormitó
rio, lavanderia, churrasqueira 
c/ piscina. - R$ 180.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

RES. SANTA TEREZINHA II,
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p/ carro. - 
R$ 115.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

JD. JOÃO PACCOLA,
03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha 
c/ armário, banheiro social, 
área de serviço 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.

SÃO JOSÉ, CASA a venda. 
Tratar (14) 3263-3348/ 9703
1919.

CECAP, 03 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço. Fundos c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço.
- R$ 100.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094.

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

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

JD. EUROPA, 2 dorms (sen
do 1 suite), lavanderia, sala, 
cozinha, portão basculante, 
cerca elétrica, despensa, 
garagem 4 carros descober
tos. 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

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

JARDIM VILLAGE- 3 dorms, 
1 suite c / closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala 
TV, jantar, estar, cozinha, 
lavanderia c/ armário. 
Garagem para 5 carros sendo 
3 cobertos- R$ 580 mil - Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JARDIM ITAMARATY- Ga
ragem p/ 2 carros cobertos, 
sala, 3 dorms, 2 wc, cozinha 
planejada, lavanderia, área 
de lazer com churrasq.- 
R$ 350 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

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

JD. VILLAGE- Garagem p/ 2 
carros, 3 doms (sendo 1 sui
te), sala, copa, cozinha, bho 
social, lavanderia, despensa. 
R$ 300.000,00 -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CECAP, casa com 3 quartos,
1 suíte, 1 sala, dep. empre
gada. Imóvel totalmente 
reformado, laje, telhas tipo 
americana, telhados novos, 
madeiramento de excelente 
qualidade. R$ 105.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.042 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 sala. Excelente 
imóvel com armário embutido 
da Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embutido, ar 
condicionado e banheira c/ 
hidro na suíte, cerca elétrica, 
interfone e armário embutido 
nos banheiros, pintura semi- 
nova, armário na garagem, 
churrasqueira e lavanderia. 
Perto da creche e quadra 
poliesportiva. R$ 270.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0039 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 1 quarto, 1 banheiro, 1 
sala, churrasqueira, lavan
deria. R$ 155.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0037 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILLAGE, casa com 
3 quartos, 1 banheiro, 1 sala. 
Ótima localização; (aceita 
financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILLAGE, casa 
com 1 quarto, 1 banheiro,
1 sala, estacionamento. 
Excelente imóvel com fino 
acabamento, piscina, blindex, 
ventilador de teto, rancho 
com churrasqueira e porcela- 
nato. R$ 250.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0030 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

ESTORIL III em Bauru, 
casa com 3 quartos, 1 
suite, 1 banheiro, 2 salas, 
varanda com churrasqueira, 
piscina. R$ 490.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0024 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

JARDIM BELA Vista , casa 
com 3 quartos, 2 banheiros,
1 sala, lavanderia. Esta casa 
possui uma sala comercial 
na frente com banheiro e de
pósito. R$ 260.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0021 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL,
casa com 2 quartos, 1 
banheiro, 1 sala, e garagem. 
R$ 140.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0003 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUIZA II,
casa com 2 quartos, 1 suíte, 1 
banheiro, 1 sala, varanda com 
churrasqueira, estaciona
mento; R$ 200.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0005 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY,
casa com 3 quartos, 1 
suíte, 3 banheiros, 2 salas, 
dep. empregada, varanda 
com churrasqueira, Jardim 
de Inverno, e garagem. 
Excelente imóvel novo, rico 
em blindex e armários, área 
gourmet, cozinha ameri
cana, forno a lenha, piso 
Durafloor, gesso, closet na 
suíte, jardim e aquecimento 
solar. R$ 450.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0016 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO, casa com 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) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJÚ I , casa c/ 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem para 2 carros. Valor 
de R$ 90 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

CENTRO,  casa na R: Luiz 
Paccola. Trata (14) 9772-7716 
com Cláudio.

JD. CAJÚ I, casa na Rua 
Santo Leonardo Giglioli, 
sendo 3 dorm., sala, copa, 
cozinha e banheiro + vaga 
para carro na garagem. Valor 
R$ 75 mil, obs. Não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

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

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

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

CENTRO : casa com 02 
dorm./sala/coz/banh./ 
lavanderia/forro de madeira 
e cerâmica/ não aceita finan- 
ciamento-R$-126.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM UBIRAMA: casa 
com 03 dorm.sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
cozinha/banheiro/lavan- 
deria/despensa/edícula c/ 
churrasq.e banheiro/garagem 
p/ 2 carros-R$-300.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM MARIA LUIZA IV:
CASA NOVA-com 02 dorm. 
sala/coz./banh./entrada para 
carros/R$-110.000,00 + 116 
prest. de R$-399,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM JOÃO PACCOLA:
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 
churrasqueira/bgaragem p/ 
02 carros/R$-155.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM CRUZEIRO: casa 
com 02 dorm./sala/copa/coz./ 
banh./lavanderia/garagem 
p/ 3 carros/R$-160.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM PRINCIPE-CASA
NOVA com 02 dorm./sala/ 
coz./ 2 banheiros/lavanderia/ 
garagem p/ 3 carros/ exce
lente acabamento/laje e piso 
frio-R$-220.000,00 - TOLEDO 
IMOVEIS-3263-018

JARDIM MONTE AZUL:
02 dom.sendo 1 suíte/sala/ 
coz./banheiro/jd.inverno/ 
lavanderia/entrada carros/ 
R$-180.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos , 2 banheiros,
1 sala, piso de cerâmica, 
churrasqueira, armário em
butido na cozinha, garagem, 
bom espaço interno, blindex, 
proprietário se compromete 
a terminar a pintura da 
frente. R$ 250.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0020 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CECAP, casa com 2 dorm, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia, garagem e edí- 
cula em construção. Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD. AMERICA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA: sobrado, 
c / 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/garagem 
3 carros/edíc.c/01 dorm. 
sala.coz.banheiro/ valor: 
R$-200.000,00. Toledo Imó- 
veis-3263-0187

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01 
dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo Imó- 
veis-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

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 
carros. Fundos: 01 dorm, 
sala, banheiro. 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

JARDIM ITAPUÃ: 03
dorm.sendo 1 suíte/sala 
ampla/coz./banh./lavanderia/ 
garagem p/ 02 carros/ 
R$-180.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM MARIA LUIZA II:
prédio com 6 apartamentos 
de 42,00 m2 cada de 01 
dorm.sala/coz./banh./ 
R$-600.000,00 - 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

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 
IMOVEIS-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/churrasqueira. Todas 
edificadas no mesmo lote, 
entrada para vários carros
- R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

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

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

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

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

JARDIM CAJU II, casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
revestida, piso frio, laje, 
lavanderia coberta, toda 
murada, parte alta, próximo 
a escola. R$95 mil n/aceito 
financiamento. Obs* casa 
com aproximadamente 4 
anos de construção. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

O P O R T U N ID A D E S
JN C R IV E IS H

V IS IT E  N O SS O  N O VO  SITE  
w w w .hab itare lp .co m .b r

S O B R A D O  JD . ITA M A R A TY  d  2 terrenos, 4  d o rrs , sen
do 1 suite c/ closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha cl 
armários, adega, piscina c / aquecedor, jardim, garagem 4  
camos, 430 ,00  m^. R$ 860 mil. Ref. Site 29.

C A S A  JD . IPÊ, pav. Superior -c/03 dorms(2 suite, todos 
d  armário), bho sociai,sacada, mezanino, pav. In ferior-1 
suite, área de iazer c/ chumasq., depósito, piscina d  hi- 
dro, pav. Tém eo-saia jantar, saia de estar, cozinha planej., 
despensa, garagem p/ 4  camos.

C A S A  JD  ÍTAM AR ATY, 03dorms(1 suite c/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor so
lar, piso porcelanato,. R$ 400 .000 ,00 .Ref.Sitet 5.

C A S A  C E N TR O , 3 dormit. (1 suite d  armario), 3  salas, la
vanderia, copa, cozinha, escritório, bho sociai, churrasq., 
piscina. Garagem  pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

C A S A  NO VA  JD  V ILLA G E, 3 dorm s(tsulte), sala gran
de, bho social, cozinha,lavand., lazer c/chuirasqueira, 
garagem p/ 2 carro, R $ 350.000,00.

S O B R A D O  JD  ITA M A R A TY,3 dorms(1 suite), sala grah 
de tv, escritório, cozinha plahejada, piscina casa c/320m 2  
R$ 600.000,00. Ref. Site 14.

V E N D E -S E  C A S A  JD. Itamaraty. Garagem  2 carros co- 
berfos, sala tv, 2  dorms. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, 
área de lazer, bhos, área de serviço, despehsa, pisciha. 
R$ 380.000,00. R e f Site 15.

V E N D E -S E  C A S A  G R A N VILLE . Garagem  p/ vários car
ros, sala de estar, jantar, TV, lavabo, escritório, 4  d o m s  
sendo suite( todos d  armário embutido), cozinha d  arm á
rio embutido, lavanderia, despensa, depósito, bho social. 

V E N H A  C O N F E R IR  TE R R E N O S  EM  D IV E R SO S  
B A IR R O S . A C E ITA M O S  FIN A N C IA M E N TO .

n lb b ib a r e
CRECI 76074 I MÓVEI S

h a b ita r e lp .c o m .b r
R u a  G e r a ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 1 2 0 9  

( 1 4 ) 3 2 6 4  4 1 5 1  | ( 1 4 ) 9 8 6 0  1 4 0 7

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

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).

TENHO VÁRIOS imóveis 
centrais com ótimo preços, e 
aceito propostas, boa locali
zação, 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).

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

JULIO FERRARI, casa com 
3 quartos, sala, cozinha re
vestida, 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 financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, piso frio, garagem cober
ta p/ 2 carros, fundo, 1 quarto 
banheiro, churrasqueira, área 
total 275 m  ̂com 218,85 
m ,̂ R$ 165 mil aceita per- 
muta. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. UBIRAMA, casa com 2 
quartos, sala, cozinha, WC,
, edícula com 1 quarto, sala, 
cozinha, WC, 2 portas na 
frente para cómercio. Tratar 
(14) 9728-0054.

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

JARDIM AMERICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes, 1 wc 
social, sala, cozinha reves
tida, lavanderia coberta re
vestida, 1 dispensa, garagem 
coberta p / 5 carros, piso frio 
de boa qualidade, laje, área 
total do terreno com 250 m̂ , 
com 170 m  ̂de construção, 
ótima localização, R$ 180 mil, 
aceito casa de menor valor 
no negócio, n/aceito financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
wc 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. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

PARQUE RONDON,
Sobrado com 3 quartos , 3 
salas , 3 banheiro , 2 cozinha 
uma com fogão embutido , 1 
suíte , com tacos e piso frio 
, garagem para 2 carros com 
portão automático , excelente 
acabamento , ótima localiza
ção . R$400,000,00 . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 
carros . R$88,000,00 , não 
aceito financiamento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

3263-0021
2 TERRENOS NO JARDIM GRAJAU - com 250,00 m2 
(25x10) plano, parte alta, e  murado;(aceita financiamento) 
trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21Lp.com.br_______________________________
CASA NO JARDIM GRAJAU (V E N D A )- CO M  2  Q UAR
TO S, SALA, cozinha americana, e  terreno de fiindo grande 
para área gurmet. Ótima oportunidade! R$ 158.000,00 (acei
ta financiamento) Cód.0044 trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de
maio. 430  tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp.com.br______
CASA NO JARDIM MONTE AZUL (venda) - com cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, garagem para 1 carro e  1 imó
vel comercial na frente desocupado; R$ 107.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0061 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de
maio, 430  tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp.com.br______
CASA CENTRO (venda) próximo antiga gráfica -  R$ 
127.000,00 Cód.0083 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de
maio. 430  tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp.com.br______
P R É D IO  C O M E R C IA L  para  locação jard im  monte a z u l , 
ótim a localização prox.sup . azulão - Tratar  na Im o
biliária 21 Rua 13 de maio, 4 3 0  tel. 3 2 6 3 0 0 2 1 - www.
imobiliaria21 Lp.com .br__________________________________
CASA PARA LOCAÇAO no Bairro Irerê -  Totalmente re
formada. 2  Quartos, Sala, Copa, Cozinha, banheiro, área  
de serviço coberta, quintal semi-coberto, garagem coberta 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lo.com.br_______________________________
TERRENO NO JARDIM HUMAITA (venda) -ótimo terreno, 
todo murado, localização nobre, 340 m 2 R$ 150.000,00  
(aceita financiamento) Cód.0086 trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio. 430  tel. 326 3 0 02 1 -www.imobiliaria21Lp.com.br 
LOJA NA VILA CACHOEIRINHA para locação -  1 banhei
ro e  uma sala. Ótima localização para comércio. Cod.0088 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com.br_______________________________
CASA COMERCIAL OU RESIDENCIAL na Vila Cachoeiri- 
nha para locação -  1 Quarto, 1 banheiro e  uma sala. Óti
ma localização para moradia, escritório, loja, etc. Cod.0087 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com.br_______________________________
EXCELENTE PONTO COMERCIAL no centro p/ locação; 
700m  de terreno e  520 m de área construída -IM P ER D ÍVE L. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com.br_______________________________
PONTOS COMERCIAIS para locação, ao lado igreja Matriz, 
centro, ótima localização. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio. 430  tel. 32630021- www.imobiliaria21 Lp.com.br 
CASA PARA LOCAÇAO Ubirama, 3  quartos, sala, 2  banhei
ros. Coz, garagem coberta. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 4 30  tel. 3263-0021-vww.imobiliaria21Lp.com.br

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

www.im obiliaria21Lp.com .br

NÚCLEO , casa com 8 
cômodos, 3 banheiros, piso 
frio com forro de madeira, 
ótima localização, próximo ao 
posto de saúde. R$ 100 mil n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JD CAJU I , casa c/ 2 quar
tos, sala, cozinha, garagem 
coberta p/ 2 carros e edícula 
nos fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

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

QUER COMPRAR OU
vender sua casa? Procure o 
Roberto Castiglioni Negócios 
Imobiliários (CRECI 43206). 
Tratar (14) 9112-8113 e 
9660-7812.

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

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

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

CENTRO, 01 suíte, 03 
dormitórios, banheiro social, 
03 salas, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com 02 
banheiros e piscina, R$600 
mil, obs: forro, carpete de 
madeira. Armário embutido 
nos dormitórios, cozinha e 
escritório. Ótima localização. 
Terreno com 690,00 m2. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 01
suíte, 02 dormitórios, sala 
ampla, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e gara
gem para vários carros. área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$ 220 
Mil, obs: laje/forro e piso frio. 
Aceita financiamento pela 
CEF. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. 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, 
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 AMÉRICA, 03
dorms, sala Tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros, R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

D i g n i d a d e ,  H o n e s t i d a d e  e  C l a r e z a  
n a s  n e g o c i a ç õ e s . . .

I S a n t a n g c l o  (14)3263-7094r m ó v e is ” ™""™
V E N D A - A S S E S S O R IA - A V A L IA Ç Ã O

w w w . s a n t a n g e l i D im O V e iS .c o r n .b r
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 c l churrasqueira, varanda, garagem  

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem o/ 02  carros. R $  410 .000.00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  0 3  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 LuizZillo
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 LuizZillo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, W C, 
área de serviço e  garagem. Fundos c l 01 
dormitório, sala, cozinha, W C  e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  0 3  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 c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jardim ItaDuã
01 dormitório, W C , área coberta d  
churrasqueira, quiosque e  piscina. 

R$ 150 .000,00

Jardim Villaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte c l 
banheira, closet, salas (Estar - T V  - Jantar), 
W C , cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem o/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm Graiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, W C, 

iavanderia, 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

JARDIM UBIRAMA, 01
suíte, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro sociaj, área 
de serviço e garagem. Área 
de lazer com churrasqueira, 
R$ 290 mil, obs: laje e ardó- 
sia. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte (c/ closet), 01 dormitó
rio, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, despensa e 
garagem. área de lazer com 
churrasqueira e piscina, R$ 
420 mil, obs: laje, porcelana- 
to, acabamento em gesso, 
armário embutido na cozinha. 
construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM EUROPA, 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada para carro, 170 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

NÓS dam os  
o carinh o  que  
su a b ic ic le ta  

m erece.

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

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

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, des
pensa e garagem para vários 
carros, R$ 380 mil, obs: laje, 
porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MAMEDINA, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. Uma su
íte grande anexa, R$ 135 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA ANTONIETA, 01 suíte, 
02 dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 370 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

JARDIM MARIA LUIZA II,
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem para 02 carros, R$ 270 
mil, obs: Laje e porcelanato. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, á/ea de ser
viço e garagem. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM GRAJAÚ, 01 suíte,
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço fechada e entrada para 
carro, $ 150 mil, obs: laje e 
piso frio. construção nova. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CONTENTE, 1 suíte,
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa egaragem 
para vários carros. Área de 
lazer com cozinha e banheiro, 
R$ 130 mil, obs: forro e piso 
frio. Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM SÃO JOÃO, 02
dormitórios, sala, copa, cozi
nha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, R$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

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

A IMOBILIÁRIA SIG imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
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)

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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http://www.imobiliaria21
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

JD STA TEREZINHA, c/03 
dorms, sala, cozinha, Edícula 
c / Kit Churrasqueira, forno 
pizza, dormitório, banheiro 
e despensa, garagem 
coberta R$ 240.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

PQ. SÃO JOSÉ, 03 dorms(
1 suíte c/closet), sala estar, 
sala tv, sala jantar, cozinha c/ 
armários R$ 390.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD ITAMARATY, sendo 03 
dorms( 1 suíte c/ armário), 
sala estar, sala tv, cozinha 
lazer c/churrasqueira e 
banheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JARDIM MARIA Luiza IV,
01 suíte, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social e 
entrada para carro, R$ 150 
mil, obs: laje e piso frio. Lote 
de esquina, construção nova. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

CLINICA MÉDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECn15691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD ITAPUÃ,03 dorms, 
sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECn15691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

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

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

MAMEDINA, 02 dormitório, 
sala grande TV, cozinha, 
lavanderia, espaço p/ 
piscina Terreno c/360,00m2 
R$ 145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD NAÇÕES, sobrado 03 
dorms, sala estar, sala TV, 
cozinha, 02 banheiros social, 
lazer c / churrasqueira e 
banheiro R$ 150.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

Ü § I G
CRECI 115.691

Terreno JD Europa c /
224,04m2 R$ 68.000,00

Casa em Macatuba (es
quina) JD  Planalto, 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório, 
edícula c /  dormitório, 
cozinha, sala, banheiro, 
garagem coberta.

Casa JD Village, 03 dor- 
m s ( l  suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c /  churrasqueira 
R$ 350.000,00

Apartamento Edifício
San Remo, 03 dorm s ( l  
suíte c/arm ários), dorm  
empregada, sala 02 am 
bientes RS 350.000,00

Casa Nova JD Monte 
Azul, c /0 3  d o rm s(l suí
te c /c loset e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/arm ários, lavanderia 
R$ 220.000,00 Chácara São Judas 

Tadeu de esquina 
c/5.000m 2, casa laje c /  
04 dorm is(lsu íte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda m u
rada RS 380.000,00

Terreno JD Santa Te- 
rezinha c/223,81m 2 R$ 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

Terreno JD Graiáu
R$ 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. Apartamento Edifí

cio Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02° andar RS 
140.000,00(alugado até 
Abril) R$ 140.000,00

Sítio em Macatuba c /03  
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/petxe, cachoeira, pasto 
R Í 450.000,00

Terreno JD Itamaraty
parte alta c/508,00m 2 
R$ 160.000,00

Chácara São Judas c /
2.500m2 de esquina 
RS 130.000,00

JD ITAMARATY, sobrado,
04 dorms (1 suíte c/ 
closet), sala estar, sala 
jantar, escritório, adega, lazer 
c / piscina, churrasqueira, 
lago, lindo paisagismo, 
linda residência c/445,00m2 
de construção, terreno de 
1.080,00m2 R$ 860.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD IPÊ, sobrado, 04 dorms(
02 suítes), Sala Estar, Sala 
Jantar, Cozinha Planejada, 
Lazer c / churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03
dorms(1 suíte c / banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço para 
área de lazer R$ 400.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI11591) 
3264-5624/9695-8789.

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

Rua M achado de A ssis , n° 680  
Fone: (14) 3264-5624  /  9695-8789  

w w w .s ig im o ve isnet.com .br

CHÁCARA COM 20.400m2, 
casa sede, casa caseiro, po
mar, estábulo c / triturados, 5 
div. Pasto, próximo a cidade. 
Tratar (14) 9752-3588.

SÍTIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82568 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

SITIO 2.4 ALQ. 7 km de Len
çóis, pomar, horta, piquete, 
pasto, plantação de café, 
irrigação,mina d"água, terrei
ro café, 02 casas boas, fogão 
a lenha e churrasq. Vitagliano 
CJ23626-  143263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00224

TERRAS LENÇÓIS PTA. c/
cana, 20,80 alqueires c/85% 
de aproveitamento da área, 
rio no fundo da propriedade 
R$ 45.000,00 o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

BAIRRO PIRAPITINGA, 4
alqueires a 6km da cidade, R$ 
380 mil, obs: Casa sede, casa 
para caseiro, piscina, represa, 
2 rios e 130 pés de lichia. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

SITIO, 59 ALQUEIRES,
sendo 37 alqueires com 
eucalipto, 22 alqueires 
pasto, sede, pomar e AP.P.,
R$ 1.900.000,00, obs: a 30 
km da cidade. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

CHÁCARA NO Bairro Corvo 
Branco (venda) - com 6000,00 
m2 piscina, pomar, estufa e 
rancho com churrasqueira 
(perto da cidade) - R$
280.000,00 (aceita financia
mento) Cód.0082 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CHÁCARA NO SÃO JUDAS
(venda) - 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, banhei
ro, 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

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

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

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 m2 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

MACATUBA Jardim Capri 
chácara, com 2.192,71 m2
- R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

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

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com 
5.990,00 m2 de área, com 2 
casas, piscina, pomar - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

s ít io  e m  MACATUBA,
03 alqueires c / 02 de cana, 
1.000pés de eucalipito, casa 
grande, rio na divisa, 100mts 
do asfalto R$ 350.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

ALUGA-SE CASA ótimo 
padrão no Jd. M aria 
Luiza I (parte alta), R: 
Presbitero Carlos Gomes, 
área total 120m2, com 2 
quartos, área de lazer c/ 
churrasqueira + 1 quarto 
e WC, área coberta p / 
carro, exige-se deposito 
de 3 meses de aluguel 
como garantia, R$
850,00. Tratar (14) 3263- 
1617/ 8154-1999 com 
proprietário.

ALUGO CASA NA Rua Ola
vo Bilac, 557-1, sendo 
2 dorm., sala, cozinha, 
lavanderia, W c e vagas 
de garagem, piso de 
vermelhão e forro de ma
deira. Valor R$ 400,00. 
Tratar 9772-7716 com 
Claudio.]

ALUGO PASTO COM
8 divis., casa, água, 
estábulo c / triturador. 
Próximo a cidade. Tratar 
(14) 9752-3588

ALUGO SALA COM
banheiro + cozinha na 
Rua 13 de Maio, 1295, 
no Centro de Lençóis Pta. 
Ideal para comércio ou 
residência para pessoa 
sozinha. Tratar 9772
7716 com Claudio.

MARIA LUIZA I, casa com 
120 m^, sendo 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e área de lazer c / 
churrasqueira e 1 quarto 
c / banheiro, R$ 800,00. 
Tratar (14) 8154-1999.

ALUGO EDÍCULA (fundos), 
para senhora aposenta- 
da/pensionista ou casal 
sem filhos, ambos sem 
animal, 3 cômodos + 
WC, R$ 350,00, água 
incluída, força separada. 
Tratar (14) 8193-9308.

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 descober
tos, cerca elétrica. Exige 
fiador, R$1 mil. Tratar 
(14) 8202-3367.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. 
Jacomo Augusto Pac- 
cola, futuro anel viário 
da cidade, ótimo para 
deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683
6437 com Andrade.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, 
ou troco por carro. Tratar 
(14) 3263-1072/ 8147
8049.

MARIA LUIZA IV (próximo 

ao Senai) barracão c / 
150m2, portão grande, 

pé direito alto, terreno 

plano, cobertura de 
estrutura metálica, 

localização estratégica. 
Tratar (14) 8154-1999.

ALUGO CASA COM 6
cômodos, totalmente 
reformada para até 3 
pessoas. Tratar (14) 
9772-7315.

GUARUJÁ, kitnete ou 
apartamento, praia 
Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA
Barbara, alugo casa 
com piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, 
play ground e berçá
rio, salão amplo com 
capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. W W W . Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14) 
3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM CASA grande 
e pomar, próximo a Usi
na Barra Grande, acesso 
c / asfalto, R$ 600,00. 
Tratar (14) 9178-9851.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" 
a 50 metros da praia. 
Tratar (14) 3264 4345 /  
3263 1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dormitórios, próximo 
a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e 
(14) 9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com 
piscina grande, casa com 
1 quarto, churrasqueira + 
quiosque, R: Olga Biral, 
311. Tratar (14) 9757
4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA festas 
em geral, semana e 
finais de semana. Tratar 
(14) 3263-6641 e 9698
7007.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 
3264-7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA PRAIA
Grande, frente ao mar, 
com 3 dormitórios (novo). 
Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO Enge
nho com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735
5505.

CHÁCARA EM Alfredo 
Guedes, 3 quartos, pisci
na, para finais semana, 
aniversários, festas em 
geral. Tratar (14) 3264
5381 ou 9704-3307.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. 
Tratar (14) 3263-4467 e 
9702-5659.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas. Tratar (14) 9772
7315.

TERRENO 330M2, próximo 
ao clube esportivo 
Marimbondo (Rua 
Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

JD. PLANALTO Macatuba, 
terreno com 200 m^, 
local asfaltado, água, 
luz, esgoto, etc, plano 
e quitado. Tratar (14) 
9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m^, 
entrada de R$20 mil 
+financiamento. Incluso 
transferência. Tratar (14) 
9617-1135.

TERRENO (ÁREA)
de 628m2 no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. al
tamente 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 ESQUI
NA 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.sigimoveisnet.com.br


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'Insta lação  e  m anutenção  d e  hidrantes: 
v 'Insta lação  e  m anutenção  d e  a la rm es  de incêndio;
•✓In s ta la ç ã o  e  m anutenção  d e  luzes de em ergência;
^ In s ta la ç ã o  e  m anutenção  d e  G LP  (gás  liquefeito d e  petróleo) 

Insta lação  e  m anutenção  d e  redes de a r  com prim ido
Manutenção Preventiva e Corretiva do s 
ao Incêndio e Centrais de G .LP .

GasHidro
M anutenção GLP e Hidrantes

I Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

ÓTIMO TERRENO c/
área de 257m2 (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

TERRENO (ÁREA) de
628m2 no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investi
mento, 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 -  143263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br /  ref. 00245

CENTRO: Terreno c/ 
528,00m2 Valor R$
265mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

ÓTIMO 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

MARIA LUIZA IV , ter
reno com parcelas. Troco 
por casa quitada, aceito 
meio terreno. Tratar (14) 
3263-6995/ 9616-8614.

JD. MARIA LUIZA IV ,
terreno com 250 m ,̂ 
entrada de R$20 mil + 
financiamento. Tratar (14) 
9617-1135.

JD. MARIA LUIZA IV ,
terreno 10x24, entrada 
de 25 mil + parcelas. 
Tratar (14) 9769-9926 com 
Benjamim.

ANTONIETA, terreno 
com aproximadamente 
400m2, na Av. João 
Paccola, R$ 90 mil, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, terreno com área total 
de 206 m22. Entrada de r$ 
21 mil 119 parcelas de r$ 
435 mil. Obs* pagamos 
a transferência. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD MARIA LUISA III,
terreno com 200 m^, ótima 
localização. R$ 62 mil n/ 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 899 m ,̂ 
exelente oportunidade 
p / o investidor. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 628 m ,̂ 
ótima localização, aceita
mos propostas. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo 
ao centro. R$ 60 mil n/ 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI, terreno 
com área total de 311 m ,̂ 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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).

JARDIM ITAMARATY,
terreno com 400 m2 
ótima localização. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM MONTE AZUL,
terreno com 244,05 m ,̂ 
esquina, plano, ao lado da 
escola. R$ 71 mil aceito 
financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m^, todo murado, 
ótima localização. R$ 100 
mil 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 propos
tas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD. GRAJAÚ, terreno 
com alicerce pronto de 
49 m^, aprovado, murado 
e com portão, R$ 38 mil 
+ 113 parcelas de R$
307,00, aceito carro, 
moto, casa. Tratar (14) 
9797-5221.

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. JOÃO PACCOLA
(14) 3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JO. CAJU
(14) 3264-4625

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U C A O ,

JD ANTÁRTICA,
terreno c / 331 m^, frente 
c/14,50m2, 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).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c/ 200,00 m^ - R$
22.000. 00 + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094.

JD. ITAPUÃ, terreno com 
ótima localização para 
comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 m .̂ 
R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

GRAJAÚ, terreno com 
250,00 m2 (25x10) plano. 
Ótima localização R$
57.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0006 trat. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

JARDIM MARIA LUIZA
IV , lote com 208,20 m2. 
(10X20,82), R$ 21 mil + 
parcelas. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA CACHOEIRINHA,
lote com 376,68 m2, R$ 90 
mil, obs. Lote de esquina. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

TERRENO JARDIM
GRAJAÚ, medindo 265 
m^, a 80 metros da Ave
nida principal. Excelente 
localização. Bom Preçp. 
Quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM
GRAJAÚ medindo, 275 
m^, parte baixa. Quitado 
e excelente preço.
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

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, medindo 
430 m^, esquina na parte 
baixa, quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

JD. GRAJAÚ, terreno 
com 275 m .̂ Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

VILA ANTONIETA,
lote de terreno com 
a área de 325,00 m2 
(13,00x25,00m2) com 
frente para a avenida, R$ 
80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM GRAJAÚ: lote 
de terreno com 275,00m2- 
-com alicerce de 49,00m2, 
murado, com portão bas- 
culante, R$38 mil + 113 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO c/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. 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 constru
ção de 78,00 m2 (na 
laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396,50 m2, 
excelente localização, 
R$-130.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA beira do 
rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por 
edícula nomesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especíalídadel

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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DESPACHANTE LILO

A Marcenaria 
Ebenézer 
trabalha com 

móveis planejados 
residenciais e 
comerciais. No 
mercado há cinco 
anos a Ebenézer 
oferece orçamento 
sem compromisso 
e projetos em 3D. O 
pagamento pode ser 
feito nos cartões de 
crédito, Visa, Master, 
Construcard e BNDS. A 
Marcenaria Ebenézer 
está localiza na rua 
Libero Badaró, 411 - 
Centro. Telefones (14) 
9737 7430 ou 9739 5709.

Despachante 
precisa ser de 
confiança e, 

em Lençóis Paulista, 
o Despachante Lilo, 
com credibilidade no 
mercado, trabalha 
com documentos 
de veículos em 
geral, renovação 
de CNH, carteira 
internacional e recurso 
administrativo contra 
suspensão de CNH.
O Despachante Lilo 
fica na rua Coronel 
Joaquim Anselmo 
Martins, 722 - Centro. 
Telefone (14) 3263 1244. 
Na foto, Tiago Costa.
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FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

MARCENARIA
EBENÉZER

STYLE CALÇADOS

Há mais de 
12 anos no 
mercado de 

Lençóis Paulista, 
a Unimec oferece 
um dos melhores 
trabalhos de 
assistência 
automotiva de 
veículos nacionais 
e importados.
Com uma equipe 
de profissionais 
qualificados, a 
Unimec atende na 
avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau 
Paccola, 1488. 
Telefone (14) 3264 
3704.

^ X  A Style Calçados 
^ y  trabalha com as 

mais diversas 
marcas de sapatos, 
como Carmem Steffens, 
Dumond, Macadâmia e 
as mais belas semijóias. 
A loja aceita todos 
os tipos de cartões 
de crédito, além do 
crediário próprio, Acilpa 
Card e Associação dos 
Servidores Públicos. 
Confira o bazar que 
oferece descontos 
de até 50%. A Style 
calçados fica na rua 
Ignácio Anselmo, 193 
- Centro. Telefone (14) 
3263 4554.

FOTO: O ECO

QUEM CASA, QUER CASA
Cada fase da vida tem um lar perfeito. 
E nós temos todos.
(14) 3264-3343
R. P e d ro  N a tá lio  L o re n z e tt i, 66  
L e n ç ó is  P a u lis ta , S P O

site atualizado
diariamente
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