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ESPECIAL
O ECO traz hoje cad e rn o  
e sp e c ia l d o s  75 a n o s  de
fundação do jornal

EDITORIAL

O leitor é dono dessa história
O E C O  chega aos 75 anos jovem , jovem  desde  sem pre. Ao 

com em o ra r seu  75° an iversá rio , o jo rn a l O EC O  -  fun d ad o  pelo 
jo rn a lis ta  A lexandre C hitto  no d ia  6 de fevereiro  de 1938 -  m an 
tém  su a  trad ição  de revelar, apontar, d a r  voz. Ser a voz que cobra, 
que grita , que elogia, que c ritic a . A voz do leitor. A voz que clam a 
e p ed e  pelos anse ios de m u itas  gerações de lençoenses e, m ais 
recen tem en te , tam b ém  de m aca tu b en ses , agudenses, bo reb ien ses , 
igaraçuenses, b a rra -b o n iten se s , p e d e rn e ire n se s  e a re ipo lenses .

O s p r im e iro s  le ito re s  de O E C O  são os b isavós, os avós, os 
p a is  dos a tu a is  le ito re s . São d é cad as  fo rm an d o  a op in ião , d iv u l
gando  os fatos, co n tan d o  a h is tó r ia  d a  c idade . São se te  d écad as  e 
m e ia  de um  tem p o  que  voa ráp id o , que  vai p a ssan d o . N ascem os 
no  sécu lo  XX e vam os c a m in h an d o  ru m o  ao nosso  cen te n á rio .

M uito s dos p a is  dos jo vens que  tra b a lh a m  n a  em p resa  que 
ed ita  O E C O  n em  tin h a m  n asc id o  q u an d o  o jo rn a l trouxe  sua  
p r im e ira  ed ição  às ru as , em  1938. E cam in h am o s todos os d ias 
com  esse d e lic io so  fardo  nas costas. E screver, pen sar, p la n e ja r  o 
jo rn a l que  faz p a r te  do  d ia  a d ia  d a  c idade, que  p a r tic ip a  do d ia  
a d ia  d a  reg ião .

O usados, q u e rem o s se r  cada  vez m ais fo rtes n a  reg ião . F iéis 
à c u ltu ra  e m p re e n d e d o ra  do fu n d a d o r do  jo rn a l, qu e rem o s se r  o 

p r im e iro  jo rn a l d iá rio  de L ençó is P au lista . Já  som os o ve í
culo  p r in c ip a l de v árias  c id ad es aq u i d a  no ssa  região . E 
q u e rem o s avançar. C onectando  as c id ad es e fo rm ando  

A 3 B  u m a  voz ú n ica  e forte, re p re se n ta tiv a  n a  região .
G u iado  p e la  b u sc a  de valo res sem p re  só lidos p a ra  

seus le ito res, o jo rn a l O E C O  tem  com o p r in c ip a l nor- 
te a d o r  de sua  lin h a  ed ito ria l os an se io s e os desejos 
das co m u n id ad es  onde a tu am o s. A qui não  h á  espaço  
n em  p a ra  a om issão  de nossa  op in ião  n em  p e la  in tra n 
sigência  nas nossas o p in iõ es : O E C O  gosta de fa la r e 

gosta de ouvir. F icam os confo rtáveis no p ap e l de p o rta  
voz do  povo, h is tó ria  que vem  sendo  e sc rita  h á  75 anos. 

P ara  os p róx im os anos, os p lan o s são o u sados e fa
zem  ju s  à ju v e n tu d e  de O E C O : jo rn a l im p re sso  d iá 

rio , p o rta l n a  in te rn e t, p re se n ç a  fo rte  nas red es  sociais, 
w eb  TV, TV  ed uca tiva , rád io , b log . Tudo que for ligado  à 

n o tíc ia  in te re ssa  ao E C O  com o negócio . Som os u m a  em p resa  de 
co m u n icação . N osso trab a lh o  é in fo rm ar. N osso negócio  é se rv ir.

C h eg ar aos 75 anos cheio  de p lan o s , de p ro je to s, de  p a ra d ig 
m as a se rem  su p e ra d o s  é um  a len to . N ão q u e rem o s se r  es tá tico s, 
não  q u e rem o s nos aco m o d a r  no  p a p e l de a tu a is  p ro tag o n is tas  
d a  in fo rm ação . N ão nos co n ten tam o s com  as p e sq u isa s  que  nos 
co locam  em  p rim e iro  lu g a r  no  co ração  do leito r, não  nos c o n te n 
tam o s com  o c resc im en to  no fa tu ram en to  d a  em p resa , não  nos 
co n ten tam o s em  v er n ossas v en d as de an ú n c io s , de a s s in a tu ra s , 
de  ex em p lares  n as  b a n c a s  b a te re m  reco rd e s  su cess iv o s. N ada 
d isso  nos a leg ra  m ais do  que  sa b e r  que  som os a fon te  m ais co n 
fiável de  in fo rm ação  p a ra  q u em  gosta  de e s ta r  b em  in fo rm ad o  na 
n o ssa  reg ião .

Som os o jo rn a l O E C O  e sabem os quem  m an d a  n a  redação , 
quem  m an d a  na em presa . Todos os lou ros dessa  festa, dessa  co
m em oração  são ún icos, exclusivos e de dom ín io  do nosso  leitor. É 
ele o c idadão  que assina  ou que com pra  o exem plar n a  b an ca  que 
m an d a  n a  em presa , o nosso  pa trão . O le ito r é dono  dessa  h istó ria .

Faz 75 anos que tem o s u m a  ligação  de cu m p lic id ad e , de a m i
zade e de su b m issão  à v o n tad e  do nosso  leito r, sem  nos om itir. 
E ao c o m p le ta r  75 anos de casam en to , q u e rem o s ren o v a r nossos 
votos de fid e lid ad e , de  le a ld ad e  e am o r e te rn o  ao nosso  leitor. 
E stam os ju n to s . E es ta rem o s p o r  m u ito s  anos. Lado a lado .

POLÍTICA

Vereadores 
rejeitam projeto 
do presidente Pita

Seis vereadores de Lençóis Pau
lista fizeram o primeiro manifesto 
formal contra o projeto do presidente 
H um berto Pita (PR), que quer instalar 
o Poder Legistativo em novo prédio e 
contratar mais assessores.

POLÍCIA

Menor é detido 
duas vezes no 
mesmo dia

Na quarta-feira, um  adolescen
te de 15 anos foi apreendido 40 
m inutos após deixar a delegacia 
po r po rtar m aconha e crack. Em 
am bos os casos, po r força da lei, 
o adolescente foi liberado. O

SAUDE NA AGUA
Tratamento da piscina garante 
q u a lid a d e  d e  v id a  e  m a is  
sa ú d e  aos banhistas ND0

4 8 0
classificados.

Anuncie!

Bel pede mais PMs; 
Comando anuncia 12 
para depois do Carnaval
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CARNAVAL

Foliões da região 
se preparam para 
bailes e matinês

Festa popu lar tem  diversas a tra
ções em  B arra Bonita. Carnaval co
m eça hoje com  desfile de escolas de 
sam ba e de blocos, como Galo Cai
pira, Tanga, Vamo Nessa, Bigatão, 
Toca do Coelho, Pelotão da Curtição 
e Leão do M orro, a pa rtir  das 20h. 
No dom ingo e terça-feira, a festa co
m eça às 15h, com  a m atinê. Lençóis 
e Pederneiras tam bém  têm  progra
m ação especial no feriado.

IGARAÇU DO TIETÊ

Prefeito tenta 
manter os 
serviços básicos

Carlos A lberto Varasquim 
(PMDB), o Bucho, prefeito de Iga- 
raçu  do Tietê, aguarda a finalização 
de um  balanço contábil para  saber 
a real situação financeira do m un i
cípio, m as já  diz que, pelos núm e
ros iniciais, a situação é m ais gra
ve do que imaginava. Igaraçu tem  
a qu in ta p io r arrecadação entre as 
645 cidades do Estado de São Pau
lo, passa dos R$ 4 m ilhões. 0 )
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Para prefeita, combate 
ao crime começa com 
o fortalecimento das 
forças já instituídas C4>

LENÇÓIS

Atletas locais 
fazem bonito no 
basquete nacional

Q uatro  jogadores de b asq u e te 
bol das escolinhas d a  cidade d is
pu tam  o p rinc ipa l cam peonato do 
esporte no Brasil, a Liga N acional 
de Basquete. O p rinc ipa l nom e é 
Isaac Rafael G onçalves (foto), 21 
anos, considerado  revelação na 
atualidade. M orador da Cecap, 
Isaac joga no Brasília, u m a das 
m elhores equ ipes do Brasil.

ESTRADAS

Rodovias do Tietê 
espera 350 mil na 
Marechal Rondon

A Rodovias do Tietê espera 350 
mil veículos na Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300) no período do Car
naval, anunciou o gerente operacional 
da concessionária, Orlando Garcia 
Monteiro Júnior. Ele disse que o nú
mero representa aumento de 40% em 
relação aos dias normais. Monteiro 
Júnior pediu que os usuários respei
tem  a sinalização de trânsito e, em ca
sos de chuva, dim inua a velocidade.

IA
DA ARTE
O artista lençoense Cristiano 
Paccola expõe caricaturas digitais 
no saguão da Casa da Cultura 
Professora Maria Bove Coneglian. 
Serão apresentadas imagens de 
casamentos, famílias e outros temas 
produzidos pelo artista. A mostra 
pode ser vista diariamente, de 
segunda a sábado,das 8h às17h.
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TEMPO
SÁBADO, 09/02

O  Chuvoso durante o dia 
e a noite.
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D O M IN G O , 10/02

Ijv  Sol com muitas 
" nuvens durante o dia. 

Períodos de nublado, 
♦ O i o p com chuva.
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C&T C4̂
Encomendas poderão 
ser rastreadas em 
tempo real

FERIADO
Devido ao feriado  
de Carnaval, O 
ECO não circula  
terça-feira 12

Fechamento' 
desta edição:

2 0 h 3 7
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Cidades
s i r /

PREVENÇÃO
Uma das novidades na programação do Carnaval de Barra Bonita é a 
"Tenda do Amor". No local, serão distribuídos milhares de preservativos 
masculinos e femininos. Agentes de saúde também vão orientar os 
foliões sobre as doenças sexualmente transmissíveis. A tenda vai ficar 
na esquina da rua Rio Branco, com a avenida Pedro Ometto.
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FRASE
"Não somos só nós os responsáveis pela Segurança 
Pública". Sargento Marcos Nicolini, comandante de uma 
das equipes da Força Tática de Lençóis Paulista, após 
apreender adolescente de 15 anos com 80 pedras de 
crack e 200 gramas de maconha importada

RELIGIÃO
Começa na Quarta-feira de 

Cinzas, com a missa das 15b, o 
1 4 °  Cerco de Jericó do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. Se
rão sete dias e sete noites inin
terruptas de oração com m is
sas, adorações e terços. Neste 
ano o tema do Cerco é "Senhor, 
desatai os nós, derrubai as m u
ralhas e aumentai a nossa fé". 
Neste ano houve a alteração 
de um dos horários de missa. 
A celebração das 3h será às 6h. 
Assim  haverá m issas todos os 
dias às 6h, i5 h  e i9h30, com 
exceção do domingo que tem 
programação especial.

HÓSPEDE OFICIAL
Na terça-feira o prefeito de 

Pederneiras, Daniel Pereira de 
Camargo (PSB) entregou ao 
governador distrital do Rota- 
ry Club Luiz Carlos Gonçalves, 
em cerimônia festiva no Rota- 
ry, o título de hóspede oficial 
do município. O governador é 
o responsável por analisar os 
pontos fortes e fracos do dis
trito do Rotary e exam inar a 
organização e estrutura adm i
nistrativa dos clubes.

NOVO HORÁRIO
A creche Dona Josefina Lo- 

renzetti, em Borebi, ampliou o 
horário de funcionamento nes
te ano. Agora as crianças en
tram às 6h e ficam até às i8 h. 
Segundo a diretora da creche, 
Rosemeire Frederico, serão 
contratados mais profissionais 
para trabalhar no local. Rose- 
m ary informou também que 
além do atendimento e cuida
dos normais e diários, as crian
ças recebem sem analm ente a 
visita de um médico pediatra, 
para acompanhar os trabalhos 
da creche.

OFICINA CULTURAL
O Espaço Cultural Cidade 

do Livro recebe no dia oito de 
março, das 9h às iy h , a Oficina 
Pequenos Reparos em Material 
Bibliográfico. A capacitação é 
voltada para bibliotecários, au
xiliares de bibliotecas e salas de 
leituras e profissionais que atu
am na área. A oficina é gratuita, 
mas as vagas limitadas para 30 
pessoas. As inscrições devem 
ser feitas no Portal Aprender 
Sempre. Http://aprendersem - 
p re .o rg .b r/o fic in a -p e q u e n o s- 
-re p a ro s -e m -m a te r ia l-b ib lio - 
gráfico. Na parte prática serão 
feitos reparos em obras, com 
análise do dano, tipo de reparo 
e o material necessário.

COLABORAÇÃO -  A população de Lençóis Paulista está colaborando com o 
mutirão contra a dengue que a Diretoria de Saúde da cidade realiza. Na sexta-feira, 
o caminhão passou pela rua Richieri Jácomo Dalben. No total, já foram recolhidos 
cerca de 35 toneladas de entulho.
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EMPECILHO -  Uma árvore caída na rua Ernesto Cordeiro, no Jardim São João, 
atrapalha a circulação de veículos em parte da rua, além de ter se tornado ponto de 
descarte de lixo, principalmente galhos e folhas.

X

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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No calor do debate sobre Segurança Pública em Lençóis 
Paulista, aqui vai um questionamento. De quem é a culpa 
pelo aumento da criminalidade? Óbvio que das leis, que cada 
vez mais amenizam aos delinquentes. Com todo o respeito 
aos senhores vereadores, falar, criar polêmica em torno de 
um assunto tão sério como o aumento da criminalidade é fá
cil, mas é preciso esclarecer a população sobre alguns aspec
tos. Guarda Civil Municipal vai resolver o problema da falta de 
segurança? Não. Não. Porque em primeiro lugar os guardas 
civis municipais não terão poder de polícia. Vão fazer o mes
mo trabalho dos 'vigilantes noturnos'. Eles impedem crimes, 
as câmeras de segurança impedem crimes? Não.

Segurança Pública é um assunto muito mais complexo do 
que se imagina. Acompanho o trabalho das polícias há mais de 
20 anos. E sei do esforço e do desapontamento de todas as nos
sas autoridades que têm que agir de acordo com a lei. A função 
ou atividade delegada (utilizar policiais de folga) é o melhor ca
minho? Sim. Mas o que pouca gente sabe é que o projeto que 
permite o trabalho dos PMs durante as folgas está parado em 
São Paulo. No ano passado, Agudos anunciou com alarde ser o 
primeiro município a implantar o convênio, mas até hoje que se 
tem notícia, não está funcionando. Porque o convênio foi para 
São Paulo e ainda não retornou.

O problema do aumento da criminalidade é evidente e 
só não enxerga quem não quer. São os menores infratores. 
Àqueles cujas famílias, na maioria das vezes de bem, perdeu 
o controle dos filhos que com essa sensação de impunidade, 
vivem ameaçando a sociedade. É como 'enxugar gelo'. Todos 
os dias um adolescente, na maioria das vezes com estatura 
maior que um adulto, é apreendido e liberado. No mês passa
do, o Judiciário anunciou a internação na Fundação da Casa de 
9 menores. Os internados no mês de dezembro já estão na rua 
de novo. A Guarda Civil Municipal vai con
seguir mantê-los internados? A Guar
da Civil Municipal vai acabar com as 
drogas? A Guarda Civil Municipal 
vai acabar com 0 imediatismo dos 
jovens? Que ao invés de estudar 
e trabalhar para ser alguém na 
vida, preferem 0 caminho mais 
fácil? Não, não vai. A Guarda Civil 
Municipal não vai resolver a invasão 
dos menores infratores, que não 
é um problema apenas em 
Lençóis Paulista.

Comissão de juristas aprova a descrimina- 
lização de drogas ilícitas, como maconha 
e cocaína, para uso pessoal. Pelo texto, 
aprovado em maio do ano passado, não 
será considerado crime quando a quan
tidade apreendida for suficiente para o 
consumo médio individual por cinco dias. 
Porém, não há nada oficial em relação a o 
que é considerada uma quantidade para 
consumir nesse período, podendo haver 
confusão na interpretação de cada juiz.

Para fazer essa distinção entre tráfico e con
sumo pessoal, outros aspectos devem ser 
levados em conta, além da quantidade. Entre 
eles a situação em que a pessoa for pega com 
os entorpecentes e a situação social e pessoal 
em que ela está. Se a pessoa é surpreendida 
vendendo droga, por exemplo, não importa a 
quantidade, é considerado tráfico. O antepro
jeto do Código Penal deve ser entregue até o 
final de junho ao Congresso e depois será vo
tado no Senado e na Câmara dos Deputados. 
O objetivo com isso é evitar a prisão de usuá
rios e diminuir a superpopulação nas prisões.
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Nova turma do Projeto Formação de Líderes
Aguardem!
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Opinião á
FR A SE
• "Na verdade, esperávamos a existência de dificuldades 
na Prefeitura. Porém, a situação é muito mais grave do que 
imaginávamos".
Carlos Alberto Varasquim, o Bucho, prefeito de Igaraçu do Tietê

PARA PENSAR
"A primeira 
qualidade do estilo é 
a clareza".

Aristóteles

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

Poder de resposta
Era 25 de janeiro de 2013, O ECO man- 

chetava: Menores no crime preocu
pam autoridades. O texto retratava a 

triste constatação da migração dos meno
res aliciados pelo tráfico de drogas para o 
roubo à mão armada. Ali O ECO expôs a 
fratura: havia dobrado o número de rou
bos na cidade de um ano para outro. A 
Justiça reagia à novidade, internando es
ses menores na Fundação Casa.

Pouco depois, eclodia em Lençóis Pau
lista uma discussão sobre o problema Se
gurança Pública, notadamente sobre os as
saltos a estabelecimentos comerciais. O ECO 

também noticiou isso, preocupado com 
a segurança de comerciantes, comer- 
ciários e consumidores. Daí, vieram as 

soluções imediatistas, como a de criar 
uma guarda municipal e armar essas 
pessoas para garantir a proteção do 
comércio local.

A discussão ganhou corpo e O 
ECO se posicionou contra o arma
mento de uma guarda civil. Entre as 

muitas variáveis neste complexo pro
blema estão a função social da guarda 

civil (que não é de polícia ostensiva), 
o tempo necessário para treinar e 
equipar os agentes civis (ninguém

quer o risco de uma pessoa desprepara
da e armada no centro comercial) e o alto 
custo para manter esse novo exército nas 
ruas (que recairia sobre o cofre municipal, 
já muito demandado em suas obrigações 
legais e constitucionais).

Defendemos que, antes da guarda ar
mada, a solução seria fortalecer as policiais, 
principalmente a Polícia Militar, a quem por 
lei compete garantir a segurança pública.

Ao anunciar na edição de hoje que a 
Polícia Militar local ganha reforço em seu 
efetivo após o Carnaval, entendemos que 
as autoridades caminharam no sentido 
correto. Cobrir a defasagem de efetivo 
com policiais militares treinados em aca
demia adequada ajuda - e muito - a com
bater o crime e a baixar rapidamente as 
estatísticas que tanto assustam. Fica bom 
assim ? Em parte, sim. Em parte, não.

Esse é o princípio da solução, o primei
ro passo. Outras medidas podem e devem 
acontecer e são esperadas. Uma delas é 
pôr em prática a atividade delegada, ex
periência que promete mais eficiência no 
combate à criminalidade. A guarda civil 
armada está descartada? Não. Mas tudo 
tem seu tempo e o tempo dela (da guarda 
civil armada nas ruas) ainda não é agora.

///////////////////////////////////////////////////^^^^^
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Brilhantes que ecoam
Jerusa M orelli

Bom dia, um excelente dia para você! 
Permita que eu entre em sua casa, no 
seu trabalho e na sua vida, seja em 

dia de sol ou de chuva, mas permita-me 
entrar mais uma vez trazendo informação, 
alegria, novidade, justiça e também más 
notícias, pois é meu dever lhes informar.

Eu sou esperado, aguardadoe cada pa
lavra, cada letra que carrego é carinhosa
mente lida por pessoas tão distintas.

Eu sou a voz, o grito, o murmuro do 
povo lençoense, a voz do trabalhador, da 
família, a voz do que tem que ser dito, de 
quem se cala, de quem sonha.

Carrego comigo uma longa história, 
histórias que fizeram e ainda fazem par
te da vida de muita gente. Histórias de 
conquistas, de perdas, de crescimento, de 
vitórias. Histórias de saudade, de tempos 
que não voltam mais, mas que estão es
critas e guardadas para você.

Novas histórias continuam sendo 
construídas por pessoas que acreditam e 
confiam em mim. Refiro-me a uma equi
pe que me respeita, que trabalha por mim 
para que eu possa chegar até você cada 
dia melhor, mais branco e mais azul. Cada 
vez melhor para sua empresa, o melhor 
do ano, a melhor notícia.

Todos têm muito orgulho de mim, se 
entregam por este projeto e eu também 
posso dizer que estou orgulhoso desta 
equipe. São eles os responsáveis pela 
continuidade de minha existência.

Quero agradecer a todos que direta ou 
indiretamente trabalharam por mim todos 
esses anos. Sou de cada um que acolhi.

A esta equipe e a vocês, meus colabo
radores, leitores e clientes, o meu muito 
obrigado! Sem vocês nada seria possível.

Então, permita que me apresente. Nasci 
em 6 de fevereiro de 1938 e celebro bodas 
de brilhante. Sou um senhor de 75 anos, eu 
sou o Jornal O Eco, um senhor Jornal!
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O que você pretende alcançar
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

0 interessante no castigo de Sísifo não é 
a monotonia da atividade em si, mas o 
que acontece quando a rocha se des

penca do cume da montanha, ou seja, na 
pausa da atividade durante a queda do gran
de rochedo. "Um rosto que sofre tão perto 
das pedras já é, ele próprio, pedra", afirma 
Albert Camus. Esta hora da pausa, na qual 
Sísifo desce outra vez para o tormento cujo 
fim ele nunca conhecerá é como uma respi
ração marcada pela certeza de sua desgraça. 
A descida em direção à rocha é, na verdade, 
a hora da "tomada de consciência". O mito 
de Sísifo é trágico porque o seu herói é cons
ciente. Sem dúvida alguma, sua tortura não 
seria tão forte se o herói não tivesse tempo 
para pensar sobre o sentido de sua vida e os 
objetivos de sua atividade. O impotente e re
voltado Sísifo conhece e questiona, durante 
sua descida até a rocha, toda a extensão de 
sua miserável condição. A tragédia do mito 
não está no trabalho árduo de carregar a ro
cha até o cume da montanha, mas na impos
sibilidade do herói em encontrar sentido na 
atividade que realiza.

Para Aristóteles, o maior prazer da vida é 
alcançado à medida que nos colocamos ver
dadeiramente em atividade. O grande prazer 
em viver está na disposição de realizar algo 
com nossas próprias forças. Sem dúvida, a 
atividade consiste em assumir um modo ati
vo de viver. Porém, não é simplesmente na 
atividade em si que encontramos um prazer 
intenso e duradouro. A alegria de ser ativo 
se torna maior quando sentimos através de 
nossa atividade um desenvolvimento, o al
cance palpável de uma nova realidade. Se so
mos motivados por determinados objetivos

podemos assumir atividades que são, muitas 
vezes, árduas e desgastantes. Porém, a ari
dez e o sofrimento de um trabalho tornam
-se suportáveis à medida que podemos en
xergar o prazer de alcançar um determinado 
ideal. Quando o ser humano coloca objetivos 
para sua vida, afirma Alfred Adler, todo o seu 
ser é animado, ativado, põe-se em atividade, 
enfim, é motivado para o desenvolvimento 
e a expansão. Portanto, não é a dureza do 
trabalho que nos leva à frustração pessoal, 
mas sim a consciência que possuímos sobre 
a atividade que realizamos. Fazemos de nos
sa existência uma experiência de desprazer 
quando assumimos o conformismo, a aco
modação diante das "vontades" do destino. 
Assim, jogamos a culpa de nossa desgraça 
em uma força sobrenatural e continuamos 
a carregar a rocha para o cume da monta
nha, sem admitirmos que o destino é uma 
desculpa tola para o fracasso. Outro fator de 
insatisfação com a vida é a escolha de obje
tivos inatingíveis ou ilusórios. Muitas vezes, 
os escolhemos como uma forma de fuga, 
pois sentimos um grande medo de nossa in
competência. Por fim, caminhamos para uma 
frustração pessoal e existencial ao perma
necermos na situação trágica de Sísifo em
purrando uma grande rocha e desgastando 
nossa vida sem atingirmos objetivo algum. 
Talvez, durante um período da vida, podemos 
nos anestesiar com a dureza do trabalho e a 
correria do cotidiano, mas algum dia tomare
mos a consciência que o esforço foi demais, 
o desgaste imenso e o prazer alcançado ir
risório. Por isso, o momento de tomada de 
consciência sobre o trabalho que realizamos 
se faz sempre necessário. Este, porém, deve 
nos levar à compreensão de que o próprio 
"viver" se constitui em uma atividade funda
mental, através da qual devemos alcançar o 
prazer. www.padrebeto.com.br.

Cagarete foi escolhido 
líder dos tucanos na 
Câmara de Lençóis

Os cinco vereadores do PSDB na Câmara de Lençóis Paulista elegeram 
André Sasso Paccola, o Cagarete, como líder da bancada. A reunião aconte
ceu na quarta-feira 7, na casa da prefeita Bel Lorenzetti e na presença do vice 
José Antonio Marise (ambos do PSDB). O grupo diz que sai unido da reunião.

M ais tempo
O nome do novo líder da pre

feita na Câm ara, que sairia da 
m esma reunião, não foi d efin i
do. Tucanos que participaram  
do encontro reservado dizem 
que a definição da liderança 
da prefeita ficou para depois e 
pode esperar. Duas razões para 
isso : o bloco busca consenso 
para o nome e a liderança do 
Executivo na Câmara não preci
sa ser do PSDB. Pode vir até de 
partidos aliados.

Blocão
São seis os vereadores que se 

alinham no bloco tucano. Cinco 
eleitos pelo PSDB - André Sas- 
so Paccola, o Cagarete, Emerson 
Carrit Coneglian, Francisco Naves, 
Manoel dos Santos Silva, o Mane- 
zinho, e José Aparecido Santana, o 
Dodô -  mais o aliado Jonadabe de 
Souza (PSC). Juntos, os seis rejei
taram a contratação de assesso
res para os partidos e a compra de 
sede nova para a Câmara.

Saia apertada
No espaço político, é demo

crático uns serem contra e outras 
serem a favor. O consenso é algo 
que se busca pelo diálogo. Mas 
tem gente enfrentando uma sinu
ca de bico sobre a polêmica con
tratação de gente para assessorar 
as bancadas partidárias.

Caixinha
Um vereador já foi avisado 

pelo comando do seu partido: se 
for contratar assessor pela Câma
ra, tem que ser alguém alinhado 
ao comando da sigla. E mais: o 
assessor tem que deixar 5 %  do 
salário na conta do parti d o . É d o  
estatuto a contribuição compul
sória. Há também aquele que terá 
que escolher um entre muitos 
candidatos a assessor pessoal. 
São faturas da campanha eleito
ral chegando.

Telinha
A TV TEM de Sorocaba preten

de gravar mais uma edição do 
programa Revista de Sábado em 
Lençóis Paulista. Sem data defi
nida, a equipe da TV deve chegar 
à  cidade ainda este mês. Depois 
de editado e finalizado, o pro
grama deve ir ao ar em março, 
véspera do mês de aniversário 
de Lençóis.

Pão amanhecido
Novos integrantes na Câmara, 

mas assuntos antigos. Foi assim a 
primeira sessão ordinária da Câ
mara de Vereadores de Igaraçu do 
Tietê. Dois dos principais assuntos 
debatidos no plenário, na última 
segunda-feira, foram a cesta bá
sica dos funcionários públicos e o 
pagamento do auxílio-transporte 
dos estudantes.

Tem que pagar
Alguns vereadores, os ligados à 

oposição ao prefeito Carlos Alber
to Varasquim (PMDB), o Bucho, di
zem que o Executivo precisa pagar 
os cem por cento do reembolso do 
auxílio-transporte dos estudantes 
que cursam faculdade fora do mu
nicípio. Outros, os da situação, são 
favoráveis ao pagamento de parte 
do benefício, ou seja, 5 0 %  do va
lor do custo do estudante.

Em dinheiro
Também foi amplo o debate 

sobre o pagamento da cesta bá
sica do funcionalismo público. O 
vereador José Cláudio Bergam as- 
co (PR), o Cacum, foi enfático ao 
dizer que o prefeito precisa rever 
o benefício e, ao invés da ces
ta, fornecer o vale alimentação. 
'^Ninguém é obrigado a comer 
goiabada ou farinha de rosca se 
não gosta. Com o vale, a pessoa 
(^ompra aquilo que quer", disse. 
Até vereadores ligados ao grupo 
do prefeito Bucho concordaram 
com o colega.
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Playstation 4 
custará cerca de 
400 dólares. Novo 
console deverá ser 
anunciado pela Sony 
no próximo dia 20.
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Encomendas 
serão rastreadas 
em tempo real

A Claro, do grupo A m érica M óvil 
(Em bratel e Net no Brasil) venceu o 
leilão dos Correios para contratar os 
serviço s de telefonia m óvel que vão 

perm itir o rastream ento em tem po 
real das encom endas enviad as 
pelo Sedex io . A partir de maio, 
carteiros dos 14  estados onde 0 

^  serviço  é oferecido vão utilizar 
aparelhos de telefone celular com 

acesso ã internet (sm artphones) 
para atualizar 0 status da entrega. A 
oferta vencedora foi R$ 1, 97 m ilhão 
e deverá garantir acessos m óveis de 
dados e voz e aparelhos de sm a r- 

 ̂ tphones em sistem a de com odato 
H para carteiros de todos os locais onde 
^  o Sedex 10 é entregue. No total, s e - 
^  rão contratados serv iço s para 2 .4 8 2 

linhas telefôn icas, com valor unitário 
^  de R$ 50,80. Os sm artp hones terão o 
^  ap licativo  Sistem a de Rastream ento 
^  de Objeto (SRO) m óvel, desenvolvid o  
I  na plataform a Android por p ro fissio - 
^  nais da área de Tecnologia dos Cor- 
^  reios e devem  com eçar a ser u tiliza - 
^  dos a partir de m aio, quando deve ser 

concluído o período de treinam ento 
dos carteiros. Segundo os Correios, 
a adoção da tecnologia garante m ais 
ag ilid ad e e dá m aior qualidade às in 
form ações de rastream ento. A u tili- 

I  zação de sm artp hones para registrar 
em tem po real a entrega de e nco - 

^  m endas do Sedex 10  foi testada com 
sucesso em Bauru (SP).

/ / / / / / / / / / / ^ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^
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manhã tarde

Chuvoso durante o dia e a noite

D O M IN G O , 10/02
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manhã tarde

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

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

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

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

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

Administração ALFABETIZAÇÃO
Estão abertas as inscrições para o programa de Alfabetização de 
Jovens e Adultos Aprender Não Tem Hora. Os interessados devem 
fazer a inscrição na Diretoria de Educação, (rua Sete de Setembro, 
711, no Centro de Lençóis Paulista). As aulas começam em março, 
de segunda à quinta, das 19h às 21h30.

SEGURANÇA

Bel pede aumento de efetivo da PM; 
Comando anuncia mais 12 policiais
Para prefeita de Lençóis Paulista, problema da segurança pública é complexo e é preciso 
aumentar as forças policiais já constituídas; PM anuncia novas ações para combater o crime

Carlos A lberto  Duarte  
e V itor Godinho_______

Em meio à discussão sobre 
segurança pública em Len
çóis Paulista, a prefeita Bel 

Lorenzetti (PSDB) recebeu em 
seu gabinete, na quinta-feira 7, 
representantes do 4° Comando 
de Policiamento do Interior. Na 
presença do major Flávio Jun 
Kitazume, do capitão Alan Col- 
chitz Terra, do tenente Roberto 
Trujillo Júnior e da tenente Le- 
tícia Marestone, Bel defendeu o 
fortalecimento das polícias Civil 
e Militar como primeira medida 
para enfrentar o aumento da cri
minalidade registrado em 2012.

"Esse encontro faz parte das 
ações que temos desenvolvido 
para melhorar e trabalhar pela 
segurança no município. Foi 
uma tarde de avaliações, uma 
tarde de constatações e muito 
planejamento. Todos os assun
tos, é claro, trataram das neces
sidades de Lençóis Paulista so
bre o tema segurança”, afirmou 
a prefeita ao ECO 90.1 Notícias.

Um dos temas tratados no 
encontro foi o aumento do efe
tivo da 5® Companhia da Polí
cia Militar de Lençóis Paulista. 
Para a prefeita Bel, o reforço 
do policiamento da autoridade 
responsável pela prevenção dos 
crimes é a ação mais imediata 
para reduzir a criminalidade.

"A questão do efetivo, sem 
dúvida, foi um dos principais 
temas dessa reunião. Acho que 
ainda é cedo para fazer qual-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

REUNIÃO -  Comando atendeu pedido de prefeita Bel Lorenzetti para aumento de efetivo

quer anúncio, mas as conversas 
foram muito boas. Diria que ti
vemos a sinalização de que isso 
(o aumento de efetivo policial 
na cidade) deve ocorrer nos pró
ximos dias”, declarou a prefeita 
na quinta-feira.

Outros assuntos tratados 
na reunião da quinta-feira fo
ram a intensificação da Ronda 
Escolar, o monitoramento por 
câmeras e também a realização 
de ações especiais em locais 
estratégicos da cidade, como o 
Centro comercial.

Ontem à tarde, o jornal O 
ECO entrou em contato com o

comandante do 4° Batalhão da 
Polícia Militar do Interior (4° 
BPM-I), tenente-coronel Nelson 
Garcia Filho, para ouvi-lo sobre 
o problema de efetivo da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista.

Em entrevista exclusiva ao 
ECO 90.1 Notícias, o coman
dante confirmou que, após o 
Carnaval, a cidade receberá re
forço de 12 policiais militares, 
atendendo à solicitação da pre
feita Bel Lorenzetti.

O oficial disse que analisou 
as estatísticas e constatou que, 
nos últimos oito meses, houve 
aumento do furto de motoci-

cletas e de crimes mais graves, 
como roubos praticados por 
adolescentes. Ele disse que o 
envolvimento de menores no 
crime em Lençóis Paulista é 
maior do que em cidades do 
mesmo porte, sob o comando 
do 4° BPM-I.

Garcia Filho disse que já foi 
definido com o capitão Elvis 
Fernandes Botega, comandante 
da 5® Companhia, a linha de 
atuação da PM, que intensifi
cará os bloqueios de trânsito 
e as ações da Força Tática nos 
bairros com maior incidência 
de roubos e furtos.

Garcia Filho é contra Guarda Civil Municipal
O comandante do 4.° Bata

lhão da Polícia Militar do Inte
rior (4.° BPM-I), tenente-coro
nel Nelson Garcia Filho, disse 
que a PM é contra a criação da 
Guarda Civil Municipal. Ex
plicou que a guarda municipal 
tem tempo de validade. "Toda 
guarda municipal começa bem 
(uniformes e viaturas novas), 
mas quatro anos depois tem 
dificuldade”, disse ao lembrar 
que a manutenção do serviço 
custa caro. Disse que o pessoal 
não tem centro de treinamento, 
as armas são caras, coletes são 
caros, treinamento custa caro, 
além da manutenção das viatu-

ras que são utilizadas 24 horas. 
"Extremamente caro e difícil de 
se manter”, disse.

Nelson Garcia Filho afirmou 
que a atividade delegada dá con
dição de que os policiais milita
res possam atuar em suas horas 
de folga (férias e licença prêmio) 
com a viatura, colete e comuni
cação. "Ele faz a função para a 
Prefeitura, mas não deixa de ser 
policial militar”, lembrou.

Disse que Lençóis Paulista, 
Agudos, Iacanga e Bauru são os 
primeiros municípios a discutir 
a atividade delegada e revelou 
que a prefeita Bel Lorenzetti já 
manteve contato com novo Se-

cretário de Segurança Pública, 
Fernando Grella Vieira, para de
bater a implantação do serviço.

O comandante do 4° BPM-I 
disse que existem alguns incon
venientes jurídicos, detalhes que 
estão sendo resolvidos, para que 
o convênio seja assinado pelas 
Prefeituras da região. "A ativida
de delegada cria um eixo de se
gurança para a cidade”, finalizou.

A prefeita Bel Lorenzetti 
afirmou que Lençóis mantém 
atualmente 60 profissionais no 
serviço de vigilância patrimo
nial. Bel afirmou que a guarda 
municipal armada de Botucatu 
-  usada por defensores da ideia

como um exemplo -  tem carac
terísticas muito específica.

"A Guarda Municipal de Botu- 
catu foi criada em circunstâncias 
muito específicas. Primeiro, que 
a criação da Guarda é anterior 
à melhoria dos índices de cri
minalidade naquele município. 
O que melhorou os índices foi o 
reforço da Polícia Militar e Civil 
daquela cidade. Além disso, pelo 
fato de ser uma cuesta, a Guarda 
Municipal de Botucatu recebe 
investimentos federais e até inter
nacionais porque ela também tem 
responsabilidades ambientais, coi
sa que dificilmente nós teríamos 
aqui”, finalizou Bel. (CAD e VG)

TEMPO

Sob chuva, SAAE monitora situação do Rio Lençóis
Para Marise não há 
riscos à população 
e nível do rio deve 
voltar ao normal

Priscila Pegatin________

chuva que começou na 
quinta e deve seguir até ter
ça-feira já aumentou o nível 

do Rio Lençóis. Segundo o presi
dente do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) e vice-prefeito 
de Lençóis Paulista, José Antonio

Marise, a chuva, até a tarde de 
ontem, representou em torno de 
60 a 80 mm de água. "A drenagem 
está sendo bastante rápida e se não 
tivermos mais chuvas, muito inten
sas, deve voltar logo ao normal”.

Marise ressalta que funcioná
rios do SAAE estão observando 
o comportamento do rio nas úl
timas horas. "Não há motivo para 
nenhuma providência além da 
observação do nível das águas”.

Sobre as represas em Borebi, 
motivo de alerta no mês passado, o 
diretor do SAAE explica que não há 
nenhum risco. "A situação perma-

nece inalterada, nenhuma oferece 
risco eminente uma vez que a quan
tidade de chuva na região de Borebi 
não foi muito grande, então a condi
ção das represas é de tranquilidade”.

Como a previsão do tempo 
prevê dia chuvoso para hoje e pan
cadas de chuvas até terça-feira, 
Marise reforça que uma equipe do 
SAAE, Prefeitura e Defesa Civil 
deve trabalhar em forma de plan
tão. "A previsão de chuva é entre 
20 e 30 mm para hoje e domingo, 
portanto uma precipitação peque
na que não deve oferecer riscos à 
população”, finaliza.

l"l" MÁRCIO MOREIRA" l>"

OBSERVAÇÃO -  SAAE monitora 
Rio Lençóis; aumento no nível da 
água não oferece riscos

noite



Política CONTRA
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pediu, na quinta-feira 7, que 
deputados e senadores rejeitem a Proposta de Emenda à Constituição 
37/2011. que retira o poder de investigação criminal do Ministério Público. A 
proposta tramita no Congresso Nacional e, caso seja aprovada, apenas as 
Polícias Federal e Civil dos Estados poderão realizar investigações.

LEGISLATIVO

Seis vereadores rejeitam 'assessores e sede própria'
Bancadatucana e 
Jonadabe pedem 
que economia seja 
destinada ao Hospital

Da Redação____________

Presidente da Câmara de 
Lençóis Paulista, Humberto 
Pita (PR) recebe nesta sema

na o primeiro manifesto formal 
contra seu projeto de instalar o 
Poder Legislativo em novo prédio 
(comprado ou alugado) e contratar 
mais assessores para atender aos 
partidos políticos representados 
na Casa. A bancada do PSDB na 
Câmara (André Sasso Paccola, o 
Cagarete, Emerson Carrit Cone- 
glian, Francisco Naves, Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho, e 
José Aparecido Santana, o Dodô) 
e Jonadabe de Souza (PSC) assi
naram carta em que rejeitam a 
proposta defendida por Pita. O 
manifesto oficial foi protocolado 
na Câmara na sexta-feira 8 e vem 
assinado pelos seis parlamentares, 
o que representa metade da Câ
mara atual.

Os seis parlamentares sina
lizam que ficaram sabendo das 
intenções do presidente através da 
imprensa, em entrevista à TV Pre- 
ve e na coletiva aos jornais e rádios 
locais. No documento, o sexteto se 
posiciona “contrário à contratação 
de assessores parlamentares, bem 
como à aquisição do prédio para 
sede administrativa da Câmara''.

O grupo defende que a po
pulação lençoense é “manifesta- 
damente contra gastos excessivos 
com assessores, devendo o Poder 
Público gastar o mínimo necessá
rio'' Sobre a sede nova, o grupo 
escreve que “o momento é inopor
tuno, considerando que existem 
outras necessidades latentes de in
teresse público'' Os seis vereado
res ainda sugerem que a Câmara 
deveria “mostrar serviço, econo
mizando e destinando os recursos 
economizados para o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, que 
faz grande trabalho em benefício 
de nossa população e que passa 
por reais dificuldades financeiras”.

No final da carta, os seis par
lamentares elogiam o presidente e 
a Mesa Diretora pelas “medidas 
administrativas tomadas até então, 
no sentido de moralizar o Poder 
Legislativo local”. Por fim, os seis 
se colocam à disposição para “aju
dar nesta caminhada árdua do res-

gate da figura do vereador”.
Eleito líder de bancada tu- 

cana em reunião na quarta-feira 
6, Cagarete confirmou a infor
mação ao O ECO. “Na verdade, 
estamos seguindo uma orientação 
do próprio presidente. Ele deixou 
aberta a possibilidade de quem for 
contra se manifestar. Estamos nos 
manifestando contrários àquilo 
que discordamos (contratação de 
mais assessores e compra de sede 
própria) e apoiando as medidas

inin: MÁRCIO MOREIRA/n ICO

FRASE

c "É possível 
economizar recursos, 
é possível é otimizar 
os recursos humanos 
que já temos na 
Câmara."
André Sasso 
Paccola, o Cagarete, 
líder da bancada 
tucana na Câmara

moralizadoras já adotadas pela 
Mesa Diretora. A sociedade pede 
economia de recursos públicos e 
moralização na Câmara. Esses seis 
vereadores também querem isso”, 
disse ao O ECO.

O líder tucano disse, ainda, 
que espera iniciativa parecida 
das demais bancadas na Câma
ra. “Seria melhor que todos os 
vereadores fizessem o mesmo, 
se posicionassem contrários aos 
gastos excessivos na Câmara. Se

todos fizerem isso, daremos uma 
resposta positiva à sociedade que 
pediu mudança de postura no Le
gislativo. É possível economizar 
recursos, é possível otimizar os 
recursos humanos que já temos na 
Câmara”, completou.

Jonadabe de Souza tomou a 
decisão junto com o comando do 
seu partido, o PSC. “Eu penso 
assim e o diretório local do PSC 
concorda comigo: é preciso eco
nomizar dinheiro público”, disse.

Sessões da Câmara voltam para as 19h
Entre as medidas ado

tadas pela atual Mesa da 
Câmara, avalizadas pelos 12 
vereadores, está a mudança 
no horário das sessões legis
lativas, que volta a ser às 19h. 
O projeto que altera o horá
rio das sessões foi aprovado 
por unanimidade na sessão 
da segunda-feira 4. Antes da 
votação do projeto de reso
lução que altera o regimento 
interno da Câmara, o presi-

dente Humberto Pita justificou a 
iniciativa. “Esta alteração permi
te que o cidadão lençoense possa 
acompanhar o trabalho realizado 
pelos vereadores, que são os ver
dadeiros representantes do povo. 
O horário das 19h, ao que tudo 
indica, é o mais apropriado para 
a realização das sessões, além de 
vir ao encontro das vontades da 
população”, ressaltou.

A primeira sessão no novo horá
rio ficou para a quarta-feira 13, por

causa do feriado prolongado de Car
naval. As próximas voltam a aconte
cer nas noites de segunda-feira.

Outra mudança na Câmara é 
a uniformização das roupas dos 
servidores. A Câmara vai comprar 
uniformes masculinos e femininos 
e disponibilizar o material para 
uso obrigatório dos vinte servido
res em horário de trabalho.

O objetivo, segundo a as- 
sessoria de Pita, é padronizar o 
vestuário nas dependências do

Poder Legislativo. “Com isso, 
criar uma mensagem de profis
sionalismo, organização, asseio, 
segurança e confiança, que pode 
e deve ser aliado de um trabalho 
de fortalecimento de marca e se 
tornar diferencial no atendimento 
ao público”, informa a Câmara.

Para o presidente Pita, a po
pulação poderá distinguir quem 
trabalha na Câmara Municipal e 
quem apenas é visitante na Casa. 
“Os próprios servidores também 
foram beneficiados com a medi
da, já que passam a economizar 
mais sem a antiga necessidade

de comprar roupas para tra
balhar”, completou.

Ainda de acordo com o 
presidente da Câmara, esta 
não é a primeira vez que se 
adota o uniforme no legisla
tivo. “Vamos fazer cumprir 
a lei. O seu uso é primordial 
para a boa apresentação indi
vidual e coletiva dos servido
res, contribuindo para o for
talecimento do bom conceito 
do Poder perante à opinião 
pública”, explica o presiden
te. (com informações da 
assessoria de imprensa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
Prefeitura M unicipal de Areiopolis - SP 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

D E M O N S T R A T IV O  D A  D ÍV ID A  C O N S O L ID A D A  L ÍQ U ID A
ORÇAM ENTOS FISCAL E D A  SEGURIDADE SOCIAL 

Janeiro a Dezembro de 2012
RG F - ANEXO II(LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO D E 2012
D ÍV ID A  C O N S O L ID A D A EXERCÍCIO Até o 1° Até o 2° Até o 3°

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
DÍV ID A CONSOLIDADA - D C (I) 927.993,45 927.993,45 927.993,45 459.666,93

Dívida M obiliária 322.341,33 322.341,33 322.341,33 249.632,00
Dívida Contratual 511.780,26 511.780,26 511.780,26 210.034,93

Interna 511.780,26 511.780,26 511.780,26 210.034,93
Externa - - - -

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e - - - -
não Pagos 93.871,86 93.871,86 93.871,86 -
Demais Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (II)' - 733.515,40 - -
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.294.244,30 3.826.124,28 2.518.454,40 1.775.936,39
Demais Haveres Financeiros - - - -
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.352.327,04 3.092.608,88 3.595.879,51 2.064.618,80

DÍV ID A CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 927.993,45 194.478,05 927.993,45 459.666,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 19.365.332,49 20.080.176,01 20.293.124,49 21.174.426,83
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 4,79 4,62 4,57 2,17
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 4,79 0,97 4,57 2,17
LIM ITE DEFINIDO PO R RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

D E T A L H A M E N T O  D A  D ÍV ID A  C O N T R A T U A L
DÍV ID A DE PPP - - - -
PARCELAM ENTO DE DÍVIDAS 511.780,26 511.780,26 511.780,26 210.034,93

D e Tributos - - - -
D e Contribuições Sociais 511.780,26 511.780,26 511.780,26 210.034,93

Previdenciárias 511.780,26 511.780,26 511.780,26 210.034,93
Demais Contribuições Sociais - - - -

Do FTGS - - - -
DEM AIS DÍVIDAS CONTRATUAIS - - - -

O U T R O S  V A L O R E S  N A O  IN T E G R A N T E S  D A  D C
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -
INSUFICIENCIA FINANCEIRA 58.082,74 - 1.077.425,11 288.682,41
DEPÓSITOS - - - -
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 177.091,60 89.170,52 67.844,09 67.844,09
ANTECIPAÇÕES D E RECEITA ORÇAM ENTÁRIA - ARO - - - -

FONTE: PRONIM  RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2013, 14h e 15m.
' Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que
Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira"
das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim  quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha.

A m arildo G árcia Fernandes Sérgio  R oberto L eite
P refeito M unicipal C ontabilista - CR C  1SP 2 2 0 9 4 1 /O -9

J.R. GRANERO RAMOS & CIA LTDA - ME torna público que recebeu da 
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 7001315, válida 
até 18/01/2017, para móveis embutidos de madeira, fabricação, Sito à Rua 
Amélia Moretto Paccola, 118 -  Centro, Lençóis Paulista/SP.

ASSOCIAÇAO DAS MULHERES UNIMED DE LENÇOIS PAULISTA 
CNPJ: 05.938.338/0001-02

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED LENÇÓIS PAULISTA, convoca 
todas às Sócias Voluntárias, para se reunir em Assembléia Geral Ordinária, 
de acordo com o Estatuto Social, no dia 25 de fevereiro de 2.013, às 19:30 
horas em primeira convocação; e às 20:00 horas em segunda convocação, 
em sua sede á Rua Sete de setembro, n°. 556, centro Lençóis Paulista -  S. 
Paulo; para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia;

ORDEM DO DIA
1. Aprovação das Contas da Associação exercício de 2.012.
2. Leitura do Relatório da Administração e Parecer do Conselho Fiscal Exer
cício 2.012.
3. Eleição da Diretoria Executiva para o Exercício ao 2.013/2.017 conforme 
estabelecido no artigo 37°. C.c art. 22°, parágrafo 2°.
4. Eleição do Conselho Fiscal Exercício 2.013/2.014.
5. Planejamento Exercício 2.013/2.014.
6. Mudança de endereço da sede da Associação.
7. Outros assuntos de interesse dos Associados.
Artigo 37 -  Havendo mais de 1 (uma) chapa inscrita, a eleição para Direto
ria Executiva e Conselho Fiscal será por votação secreta, caso contrário, a 
eleição se dará por aclamação da chapa, obedecendo ao que foi referido no 
artigo 22°; Parágrafo 2°, do Estatuto Social.

Obs: As inscrições da Chapa deveram ser protocolizadas na sede da Asso
ciação 15 dias antes da realização da Assembléia, tudo conforme artigo 26°; 
Parágrafo 3°. do Estatuto Social Vigente.

Lençóis Paulista, 06 de fevereiro de 2.013.
VANIA HELENA BERNARDES BIANCHINI CARRARO 

PRESIDENTE

CONTRATA
EMPRESA NO RAMO DE 

DISTRIBUIÇÃO CONTRATA; 
•VENDEDOR(A) (CLT)

Para atuação no pequeno 
e médio varejo

NECESSÁRIO 
•experiência anterior 

•veículo próprio,
•  residir em Lençóis Paulista.

Interessados enviar curricuium para: 
recrutamento.empresamwd@gmail.com

mailto:recrutamento.empresamwd@gmail.com


Polícia KOMBI
Em cumprimento de mandado de prisão de integrante de quadrilha 
especializada em furtos de tratores e maquinários agrícolas, a Polícia 
Civil de Agudos conseguiu recuperar uma Kombi, pertencente à 
prefeitura de Lençóis Paulista, que havia sido furtada em frente a uma 
escola estadual de Bauru, no último dia dos Jogos Abertos do Interior.

SEGURANÇA

Menor é detido 40 minutos após deixar delegacia
Menor de 15 anos foi apreendido com drogas; só união de esforços baixa criminalidade, diz sargento

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos A lberto  Duarte

Na quarta-feira 6, um ado
lescente de 15 anos foi apre
endido duas vezes no mesmo 
dia portando maconha e crack. 
Em ambos os casos, por força 
da lei, o adolescente foi libera
do. Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o sargento Marcos 
Nicolini, comandante de uma 
das equipes da Força Tática, fez 
um alerta: disse que será difícil 
baixar o índice de criminalida
de com esses menores aliciados 
para o tráfico. "Ele perdeu di
nheiro, cerca de R$ 1 mil, que 
terá que pagar. Daí a onda de 
roubos praticados por meno
res", disse Nicolini.

O sargento contou que as fil
magens de estabelecimentos co
merciais comprovam a ação dos 
menores, que usam faca ou re
vólver para ameaçar suas vítimas. 
Ele lembrou que o trabalho da PM 
acaba com a detenção e o encami
nhamento do menor à Delegacia 
de Polícia. "Não somos só nós os 
responsáveis pela Segurança Pú
blica da cidade", emendou. "O 
adolescente foi flagrado em uma 
ocorrência típica de tráfico de 
drogas", disse, ao lamentar que o 
menor seria liberado novamente.

Durante a apresentação do 
menor na Delegacia de Polí
cia, outra triste constatação. 
Uma mulher foi registrar bo
letim de ocorrência de roubo. 
Segundo relatou à reportagem, 
ela foi abordada por dois me
nores nas proximidades de um 
supermercado no Jardim Mon
te Azul. Enquanto um deles a 
atingiu no braço possivelmente 
com um arame, o outro pegou 
a carteira com o pagamento de 
R$ 900 que acabara de receber. 
Ela descreveu que os marginais 
usavam chinelo e bermudas. Os 
dois fugiram a pé.

Ao ouvir o relato da mulher, 
Nicolini confirmou sua tese de que 
adolescentes infratores, a maioria 
deles já conhecidos dos meios po
liciais, estão causando o aumento 
da criminalidade na cidade.

15 ANOS
Segundo a polícia, o adoles

cente de 15 anos foi detido na 
Avenida 25 de Janeiro portando 
maconha. Encaminhado à De
legacia de Polícia, a droga foi 
apreendida e ele liberado.

Durante patrulhamento da 
equipe da Força Tática pelo 
Jardim Primavera no início da 
noite de quarta-feira, a PM se 
deparou com três menores, um 
deles saindo de um matagal em 
uma das últimas ruas do bairro.

Com um deles, a PM localizou 
porção de crack para o consu
mo. Como havia chovido, os po
liciais seguiram o rastro do me
nor que havia saído do matagal 
e sob uma pedra encontraram 
80 pedras de crack embaladas 
para a venda e um tablete de 
200 gramas de maconha im
portada (da boa, como se diz 
na gíria do tráfico). O menor foi 
levado à Delegacia de Polícia, 
de onde havia acabado de sair, 
onde a droga foi apreendida. De 
família humilde, o adolescente

contou aos policiais que preten
dia passar o Carnaval em São 
Paulo. Informada, a mãe disse 
que quebraria as pernas do filho 
para que ele não viajasse à Ca
pital. A droga apreendida está 
avaliada em mais de R$ 1 mil.

OUTRA APREENSÃO
Quinta-feira à tarde, outro 

adolescente foi apreendido pela 
equipe da Força Tática da Polí
cia Militar. Em meio a um ma
tagal na Vila São João, a PM en
controu porções de crack e uma

garrucha calibre 22. O menor 
assumiu ser o proprietário da 
arma. Contou que adquiriu de 
um caminheiro para se proteger. 
Ele foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, onde a arma e a dro
ga foram aprendidos e menor, de 
16 anos, liberado. Foi a terceira 
vez que o mesmo adolescente 
foi encaminhado à Delegacia. 
O sargento Lucas, contou que a 
arma não estava em seu poder, 
foi encontrada no matagal e 
mesmo assumindo ser o dono da 
garrucha, não ficou apreendido. TRAFICO -  Para sargento Nicolini, só união de forças pode reduzir criminalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
Prefeitura M unicipal de Areiopolis-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
B a la n ç o  O rç a m en tá r io

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a D ezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezem bro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1,00
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA N o Bimestre % A té o Bimestre % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

R E C E IT A S  (E X C E T O  IN T R A -O R Ç A M E N T A R IA S )(I) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 4 .3 9 2 .6 1 1 ,8 8 2 2 ,6 0 2 2 .0 3 4 .2 9 8 ,6 2 113 ,36 -2 .5 9 7 .2 8 3 ,1 5
R e c e ita s  C o rren tes 1 8 .9 5 3 .9 0 8 ,8 0 1 8 .9 5 3 .9 0 8 ,8 0 4 .2 1 8 .7 4 2 ,0 8 2 2 ,2 6 2 1 .1 7 4 .4 2 6 ,8 3 111,72 -2 .2 2 0 .5 1 8 ,0 3

Receita Tributária 846.643,56 846.643,56 170.147,60 20,10 848.847,02 100,26 -2.203,46
Impostos 698.040,80 698.040,80 157.244,91 22,53 745.515,86 106,80 -47.475,06
Taxas 148.602,76 148.602,76 12.902,69 8,68 103.331,16 69,54 45.271,60

RECEITA PATRIM ONIAL 198.414,55 198.414,55 101.943,01 51,38 136.384,84 68,74 62.029,71
RECEITAS IM OBILIÁRIAS 34.320,15 34.320,15 1.289,24 3,76 14.206,11 41,39 20.114,04
RECEITAS DE VALORES M OBILIÁRIOS 164.094,40 164.094,40 100.653,77 61,34 122.178,73 74,46 41.915,67

RECEITA D E SERVIÇOS 186.586,75 186.586,75 27.143,69 14,55 158.249,83 84,81 28.336,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.534.837,63 17.534.837,63 3.818.475,87 21,78 19.720.785,15 112,47 -2.185.947,52

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM ENTAIS 16.166.371,06 16.166.371,06 3.236.372,21 20,02 17.523.466,80 108,39 -1.357.095,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.368.466,57 1.368.466,57 582.103,66 42,54 2.197.318,35 160,57 -828.851,78

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 187.426,31 187.426,31 101.031,91 53,90 310.159,99 165,48 -122.733,68
M ULTAS E  JUROS DE M ORA 54.487,70 54.487,70 34.240,13 62,84 62.277,96 114,30 -7.790,26
INDENIZAÇÕES E  RESTITUIÇÕES 21.228,97 21.228,97 3.340,66 15,74 18.662,19 87,91 2.566,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 89.692,38 89.692,38 47.100,82 52,51 133.176,99 148,48 -43.484,61
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 22.017,26 22.017,26 16.350,30 74,26 96.042,85 436,22 -74.025,59

R E C E IT A S  D E  C A P IT A L 4 8 3 .1 0 6 ,6 7 4 8 3 .1 0 6 ,6 7 173 .8 6 9 ,8 0 3 5 ,9 9 8 5 9 .8 7 1 ,7 9 177 ,99 -3 7 6 .7 6 5 ,1 2
ALIENAÇÃO D E BENS 87.362,00 87.362,00 - - - - 87.362,00

ALIENAÇÃO D E BENS M ÓVEIS 87.362,00 87.362,00 - - - - 87.362,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 297.462,42 297.462,42 155.250,00 52,19 743.231,33 249,86 -445.768,91

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM ENTAIS 297.462,42 297.462,42 155.250,00 52,19 743.231,33 249,86 -445.768,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 98.282,25 98.282,25 18.619,80 18,95 116.640,46 118,68 -18.358,21

OUTRAS RECEITAS 98.282,25 98.282,25 18.619,80 18,95 116.640,46 118,68 -18.358,21
R E C E IT A S  ( IN T R A -O R Ç A M E N T Á R IA S )(n ) - - - - - - -
S U B T O T A L  D A S  R E C E IT A S (In )= (I+ II ) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 4 .3 9 2 .6 1 1 ,8 8 2 2 ,6 0 2 2 .0 3 4 .2 9 8 ,6 2 113 ,36 -2 .5 9 7 .2 8 3 ,1 5

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA N o Bimestre % A té o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
O P E R A Ç Õ E S  D E  C R É D IT O -R E F IN A N C IA M E N T O (IV ) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -
M obiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -
M obiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

S U B T O T A L  C O M  R E F IN A N C IA M E N T O (V )= (III+ IV ) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 4 .3 9 2 .6 1 1 ,8 8 2 2 ,6 0 2 2 .0 3 4 .2 9 8 ,6 2 113 ,36 -2 .5 9 7 .2 8 3 ,1 5

D É F IC IT (V I) - - - - 2 .0 6 5 .1 5 4 ,0 8 - -
T O T A L (V II)= (V + V I) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 4 .3 9 2 .6 1 1 ,8 8 2 2 ,6 0 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 123 ,99 -4 .6 6 2 .4 3 7 ,2 3

S A L D O S  D E  E X E R C ÍC IO S  A N T E R IO R E S - - - - - - -
(U T IL IZ A D O S  P A R A  C R É D IT O S  A D IC IO N A IS )

Superávit Financeiro - - - - - - -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DESPESAS EXECUTADAS
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS E M SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR LIQUIDAR
N o Bimestre Até o Bimestre N o  Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))
D E S P E S A S  (E X C E T O  IN T R A -O R Ç A M E N T Á R IA S )(V n I ) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 5 .7 7 3 .4 6 9 ,5 8 2 5 .2 1 0 .4 8 5 ,0 5 3 .4 3 5 .6 6 5 ,3 8 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 3 .8 9 5 .3 6 8 ,2 7 2 2 .3 3 7 .0 2 8 ,3 4 1 .7 6 2 .4 2 4 ,3 6 9 5 ,5 9 1 .1 1 1 .0 3 2 ,3 5
D E S P E S A S  C O R R E N T E S 1 6 .9 2 7 .9 3 2 ,9 2 4 .6 8 8 .1 0 1 ,9 1 2 1 .6 1 6 .0 3 4 ,8 3 3 .3 8 6 .7 0 8 ,8 1 2 0 .9 6 9 .9 9 6 ,8 5 3 .7 1 9 .8 1 4 ,3 4 2 0 .9 4 6 .8 5 8 ,4 9 2 3 .1 3 8 ,3 6 97 ,01 6 4 6 .0 3 7 ,9 8

PESSOAL E  EN CARGOS SOCIAIS 8.343.298,65 4.022.022,00 12.365.320,65 2.322.094,10 12.192.951,63 2.322.094,10 12.192.951,63 - 98,61 172.369,02
JUROS E  EN CARGOS DA DÍVIDA 26.689,52 -26.680,00 9,52 - - - - - - 9,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.557.944,75 692.759,91 9.250.704,66 1.064.614,71 8.777.045,22 1.397.720,24 8.753.906,86 23.138,36 94,88 473.659,44

D E S P E S A S  D E  C A P IT A L 2 .2 5 0 .3 4 2 ,0 4 1 .3 4 4 .1 0 8 ,1 8 3 .5 9 4 .4 5 0 ,2 2 4 8 .9 5 6 ,5 7 3 .1 2 9 .4 5 5 ,8 5 175 .5 5 3 ,9 3 1 .3 9 0 .1 6 9 ,8 5 1 .7 3 9 .2 8 6 ,0 0 8 7 ,0 6 4 6 4 .9 9 4 ,3 7
INVESTIM ENTOS 1.855.376,89 1.437.278,18 3.292.655,07 11.689,99 2.827.710,52 138.287,35 1.088.424,52 1.739.286,00 85,88 464.944,55
AM ORTIZAÇÃO /  REFINANCIAM ENTO DA DÍVIDA 394.965,15 -93.170,00 301.795,15 37.266,58 301.745,33 37.266,58 301.745,33 - 99,98 49,82

RESERVA D E CONTINGÊNCIA 2 5 8 .7 4 0 ,5 1 -2 5 8 .7 4 0 ,5 1 - - - - - - - -
D E S P E S A S  (IN T R A -O R Ç A M E N T Á r IA S )(IX ) - - - - - - - - - -
S U B T O T A L  D A S  D E S P E S A S (X )(V III+ IX ) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 5 .7 7 3 .4 6 9 ,5 8 2 5 .2 1 0 .4 8 5 ,0 5 3 .4 3 5 .6 6 5 ,3 8 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 3 .8 9 5 .3 6 8 ,2 7 2 2 .3 3 7 .0 2 8 ,3 4 1 .7 6 2 .4 2 4 ,3 6 9 5 ,5 9 1 .1 1 1 .0 3 2 ,3 5

A M O R T IZ A Ç Ã O  D A  D ÍV ID A /R E F IN A N C IA M E N T O (X I) - - - - - - - - - -
Amortização da D ívida Interna - - - - - - - - - -

Dívida M obiliária - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - - -

Amortização da D ívida Externa - - - - - - - - - -
Dívida M obiliária - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - - -

S U B T O T A L  C / R E F IN A N C IA M E N T O (X II)= (X + X I) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 5 .7 7 3 .4 6 9 ,5 8 2 5 .2 1 0 .4 8 5 ,0 5 3 .4 3 5 .6 6 5 ,3 8 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 3 .8 9 5 .3 6 8 ,2 7 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 9 5 ,5 9 1 .1 1 1 .0 3 2 ,3 5
S U P E R Á V IT (X III) - - - - - - - - -
T O T A L (X IV )= (X II+ X III) 1 9 .4 3 7 .0 1 5 ,4 7 5 .7 7 3 .4 6 9 ,5 8 2 5 .2 1 0 .4 8 5 ,0 5 3 .4 3 5 .6 6 5 ,3 8 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 3 .8 9 5 .3 6 8 ,2 7 2 4 .0 9 9 .4 5 2 ,7 0 9 5 ,5 9 1 .1 1 1 .0 3 2 ,3 5

FONTE: PRONIM  RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Jan/2013, 16h e 38m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. N o  encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não  processadados são também consideradas executadas. D essa forma, para m aior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do m aterial ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício , por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.

Am arildo Gárcia Fernandes Sérgio Roberto Leite
Prefeito M unicipal Contabilista - CRC 1SP220941/O-9

Nome:
Cidade:
Texto do classificado:

g r á t is !
RC:
Fone:

O  classificado não deverá ultrapassar o núm ero de linhas deste cupom . Todos os cam pos são obrigatórios. Será perm itido um (1 )  texto , aos sábados. 
N ão  serão publicados, a critério do  jornal, classificados com  dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A  prom oção não é válida através de telefone.

CLASSIECO
A o  la d o  d a  co m u n id a d e

M á .

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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



Regional CRISTÃO
O grupo de jovens Unidos pela Fé, 
da Paróquia São Paulo Apóstolo, de 
Agudos, realiza no sábado e domingo o 
4 ° Baila Cristo e o retiro de Carnaval, na 
comunidade Nossa Senhora Aparecida.

IGARAÇU DO TIETE

Mina d'água é motivo de polêmica
r

Água da Bica do Leãozinho é novamente questionada; população quer saber se produto é potável

AGUDOS

Everton Octaviani 
pleiteia viatura policial e 
creche em São Paulo

M ayara  Seaca
FOTO: MAYARA SEACA/O  ECO

Domingos Torquato da 
Silva, o Mingo, presi
dente do PT de Igaraçu 

do Tietê, pediu, na quarta-feira 
6, através de requerimento en
caminhado à Câmara de Vere
adores, esclarecimentos sobre 
a qualidade da água da Bica do 
Leãozinho, localizada na Aveni
da Professora Zita De Marchi.

Há duas semanas, o prefei
to Carlos Alberto Varasquim, o 
Bucho, esteve no local e afir
mou que a água é apropriada 
para o consumo. Porém, o 
petista questiona a qualidade. 
“O Bucho liberou para beber 
sem ter nenhum documento 
para atestar que a água é potá
vel. Nós ficamos preocupados, 
pois é um risco para a saúde da 
população. E se essa água real
mente tiver contaminação por 
coliformes fecais?", questiona 
o presidente do partido. “Tem 
uma canalização de esgoto que 
está sempre estourando ali, 
por isso quando ele liberou, 
quis levantar essa questão para 
esclarecer se essa água é potá
vel ou não".

Prefeito quer acelerar a implantação 
da atividade delegada em Agudos

POLÊMICA - Água da Bica do Leãozinho é questionada por grupo político de Igaraçu

Há aproximadamente dois 
anos, a bica foi interditada por 
apresentar água contaminada 
por resíduos de esgoto. Uma 
placa de advertência foi colo

cada na bica para informar o 
perigo do consumo da água.

Agora, a qualidade da 
água é novamente questiona
da. O objetivo do documento

de Silva é que a Câmara as
suma a responsabilidade de 
cobrar um estudo técnico da 
qualidade da água consumida 
por alguns populares.

O
prefeito Everton Oc
taviani (PMDB) vol
tou à Capital paulista 

nesta semana em busca 
de recursos para Agudos. 
Na quarta-feira 6, Everton 
esteve na Secretaria de Se
gurança Pública para pedir 
mais efetivo para as polícias 
Civil e Militar, além de uma 
viatura para a Polícia Ci
vil. Recentemente, Agudos 
recebeu uma viatura para 
a Polícia Militar. Na visita 
em São Paulo, o prefeito foi 
recebido pelo assessor espe
cial da secretaria, Carlos Es- 
tracine. O prefeito também 
pediu agilidade na assina
tura do convênio Atividade 
Delegada, que permite ao 
Poder Público Municipal 
contratar policiais militares 
de folga para prestar servi
ços na área de segurança no 
município.

Na sequência, Everton 
seguiu para a Assembleia

Legislativa, onde se encon
trou com o deputado Baleia 
Rossi, presidente estadual 
do PMDB. Ali, ele pediu 
recursos para as áreas de 
saneamento, infraestrutura 
e infraestrutura esportiva 
de Agudos.

Nesta quinta-feira 7, o 
prefeito foi recebido na Secre
taria de Estado da Educação, 
onde entregou documentos 
finais para a liberação de ver
ba destinada à construção de 
uma creche-berçário no Jar
dim Cruzeiro, em Agudos. A 
instituição atenderá cerca de 
150 crianças de 1 a 3 anos. 
“Nosso objetivo é viabilizar 
esses pedidos e as obras até 
o meio do ano. Temos nos 
esforçado para agilizar a via
bilização de todos esses pro
jetos. Minhas visitas a São 
Paulo, no governo do Estado, 
têm sido muito produtivas", 
completa. (com Assessoria 
de imprensa)

PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS CULINÁRIA

Programa Aprender e 
Crescer abre inscrições 
após o Carnaval
De 18 a 20 de 
fevereiro, estarão 
abertas as inscrições 
para o programa

Da Redacâo

O programa sócio-educativo 
Aprendendo a Crescer 
desenvolve atividades vol

tadas à cultura, esporte, lazer, 
cidadania e apoio escolar e é 
composto por conteúdos e ofici
nas pedagógicas voltadas ao apoio 
escolar. “Um dos seus principais 
objetivos é oferecer ao jovem, ati-

vidades educativas e de lazer para 
afastá-lo das ruas no período que 
não está na escola", afirma a di
retora do Departamento de Assis
tência e Desenvolvimento Social, 
Ieda Maria Bertolini.

Ao todo, são disponibilizadas 
120 vagas para crianças entre 7 e 
14 anos, desde que matriculadas 
em escolas de Pederneiras.

Os pais interessados em 
matricular o filho no Programa 
Aprendendo a Crescer devem 
comparecer à rua Belmiro Pereira, 
O-1710 (Antigo prédio da Casa de 
Solidariedade). As inscrições são 
gratuitas. Documentos necessá
rios: certidão de matrícula escolar.

Volvo demite 47 funcionários
Dispensa atingiu 
áreas de solda, 
corte, estoque, 
linha e pintura

Da Redação________

A  fábrica da Volvo, 
instalada em Peder
neiras, demitiu 47 

funcionários do setor de 
produção, o que equivale a 
6% do quatro atual de fun
cionários. A empresa pro
duz máquinas pesadas e é 
considerada uma das maio
res exportadoras da região.

As demissões começa
ram na segunda-feira 4. Os

cortes atingiram as áreas de 
solda, corte, estoque, linha 
e pintura. A última demis
são desse porte aconteceu 
em agosto do ano passado, 
quando outras 47 pessoas 
foram desligadas da empre
sa. Na época, a Volvo alegou 
queda na produção para jus
tificar os cortes de pessoal.

Desta vez, a empresa 
justifica que as demissões 
representam  um “ajuste 
à necessidade de mão de 
obra".

A homologação das res
cisões será feita no próximo 
dia 14. Todos os funcioná
rios desligados terão o pla
no de saúde estendido por 
noventa dias.

Chefe Ana Luiza Trajano 
ministra aula gratuita em Bauru

Evento faz parte dos 
preparativos para o 
Festival Gastronômico 
Sabor de São Paulo

Da redacâo

No dia 22, a cidade de Bau
ru receberá a segunda eta
pa do Festival Gastronô

mico Sabor de São Paulo, evento 
idealizado pela Secretaria de Tu
rismo do Estado de São Paulo e 
realizado pela revista Prazeres da 
Mesa, com o apoio educacional 
do Senac São Paulo. O encontro 
terá a presença da chefe Ana Lui- 
za Trajano, do restaurante Brasil 
a Gosto de São Paulo e curadora

do curso de pós-graduação em 
Cozinha Brasileira do Centro 
Universitário Senac.

Além de fazer parte do júri que 
escolherá as cinco melhores recei
tas da macrorregião, a chefe dará 
uma aula de cozinha gratuita. No 
cardápio estão sopa de fubá, lingui
ça e cambuquira de entrada, suã de 
porco com canjiquinha e refogado 
de chuchu como prato principal e 
sinfonia de milho (canjica com ra
padura e gengibre, curau e bolo de 
milho cremoso) de sobremesa.

A aula acontece no dia 22 de 
fevereiro e tem início às 15 horas, 
com duração de cerca de duas 
horas. As inscrições são limitadas 
e podem ser realizadas no site 
www.sabordesaopaulo.com.br. 
(com Assessoria de Imprensa)

-fiíjír-' ».. TODA GRANDE HISTÓRIA PRECISA 
SER CONTADA. NA REGIÃO, 

É O JORNAL O ECO QUE MELHOR 
CONTA A NOSSA HISTÓRIA

4 »
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CÂMARA DE AGUDOS 

"TRANSPARÊNCIA NASAÇÕES" 
ACESSE 0  NOSSO SITE: 

w w w .cam araagudos.sp.gov.br/ 
Av. Faustino Ribeiro, 257 - Centro 

Fone/Fax: (14) 3262-8600

http://www.sabordesaopaulo.com.br
http://www.camaraagudos.sp.gov.br/


Esportes FOLGA
Devido às festividades de carnaval, não haverá 
rodada amanhã da 7  ̂ Copa Regional O ECO de 
Futebol Amador de Macatuba, troféu Elpídio Arioli. No 
domingo 17, o campeonato volta com quatro jogos no 
estádio Amadeu Artioli e no Campo de Lazer.

ESCOLA DE BASQUETE

Jogadores de Lençóis se destacam no NBB
Quatro atletas das 
escolinhas locais 
disputam o NBB, o 
principal do Brasil

Angelo  Neto___________

Não é de hoje que o projeto 
Alba/ Lençóis Paulista de 
basquetebol vem dando 

frutos. Atualmente, quatro joga
dores formados nas escolinhas 
da cidade disputam o principal 
campeonato do esporte no Bra
sil, o NBB (Liga Nacional de 
Basquete). O principal nome, 
Isaac Rafael Gonçalves, de 21 
anos, é considerado a maior re
velação do basquete brasileiro 
na atualidade.

Morador da Cecap, Isaac co
meçou a se destacar na equipe 
de Casa Branca. Logo em segui
da, se transferiu para Limeira, 
onde começou a jogar na cate
goria adulto. Com a equipe de 
Jacareí, o lençoense conseguiu o

acesso para a primeira divisão do 
Campeonato Paulista e o prêmio 
de Jogador Revelação no mesmo 
ano. O primeiro NBB disputado 
por Isaac foi pelo Vila Velha, úl
timo clube antes da transferência 
para o Brasília, uma das melho
res equipes do Brasil.

Hoje, o jovem concorre ao 
prêmio de melhor reserva do 
campeonato (sexto candango) e já 
desperta interesse do técnico da 
seleção brasileira, Rubén Magna- 
no, para uma futura convocação.

"Eu pude ouvir uma conver
sa assim. Acho que para todo o 
jogador isso é a maior honra que 
existe. Com certeza, é um sonho 
sim e espero realizá-lo. Vou usar a 
mesma frase que o Alex usou nas 
olimpíadas. 'Uma nação depende 
de mim' então tem que ser mui
to bem feito", afirmou Isaac em 
entrevista ao jornal O ECO. "Fui 
desde o começo muito bem rece
bido por todos, tanto pela comis
são quanto pelos jogadores, por 
exemplo, Alex e Nezinho, que são 
os mais próximos de mim. Eles

sempre me dão dicas dentro de 
quadra e fora também. Estou cres
cendo com isso. A torcida já me 
reconhece, grita meu nome. Isso 
faz muito bem para nós jogadores".

Radamés Diorgio da Silva 
Santos, 20 anos, saiu de Lençóis 
Paulista para jogar na equipe 
infanto-juvenil (14 e 15 anos) do 
Pinheiros. Logo se transferiu para 
Limeira, onde disputou vários jo
gos na categoria cadete (16 e 17 
anos). Com passagens por Franca 
e Jacareí, Diorgio treina atualmen
te em São Jose', campeã paulista 
em 2012, onde joga nas categorias 
sub-21 e adulto.

Os jovens de 18 anos, Lucas 
Henrique Moreira, o Lukinha, 
nascido na cidade de Macatuba, 
e Matheus Henrique Pereira, o 
Matheusão, jogaram em 2012 o 
campeonato Paulista de Basquete, 
organizado pela Federação Paulista 
de Basketball, por Lençóis Paulis
ta. Na ocasião, eles ficaram entre 
os cinco maiores pontuadores da 
competição e foram convocados 
para a seleção sub-19. Hoje, os dois

fazem parte da equipe principal de 
Limeira e também vêm se desta
cando. Lukinha, aliás, é considera
do o xodó da torcida e ganha cada 
vez mais espaço entre os titulares.

"Esses meninos terão ainda 
mais destaque. Eu acredito que o 
Isaac, em um curto espaço de tem
po, será convocado para a seleção 
brasileira. Existe uma conversa 
de que o Lukinha e o Matheusão 
podem ser convocados para a sele
ção brasileira sub-19 que disputa
rá o mundial na Europa este ano. 
O Diorgio ganha cada vez mais 
espaço no São José. Esses quatro 
jogadores não são mais promessas 
e sim realidade", afirma o técnico 
do projeto Alba, Leonardo Henri
que Oliveira, o Dudu.

Outros dois garotos do projeto 
foram selecionados para jogar em 
grandes equipes do estado. Viní
cius Craveiro acertou com Ame
ricana, onde irá jogar o Campeo
nato Paulista na categoria cadete 
e juvenil. Já Heron Bruder foi se
lecionado para jogar na categoria 
cadete pela equipe de Jundiaí.

FOTO: DIVULGAÇÃO

REALIDADE -  Lençoense Isaac é considerado uma 
das maiores revelações do basquete brasileiro

CIDADE DO LIVRO

A.F.L. goleia e garante classificação; oito times estão na 2̂  fase
Rodada definiu 
últimos classificados 
para segunda fase do 
campeonato

Angelo  Neto___________

Estão definidas as oito equi
pes que seguem para a 
segunda fase da Copa Ci

dade do Livro de Futsal Troféu 
Luis Antônio da Silva, o Mixi- 
rica. Essa semana, mais qua
tro jogos definiram os últimos 
classificados. Nessa etapa, oito 
equipes divididas em dois gru
pos (E e F) disputam duas vagas 
para as semifinais da competi
ção. Todos jogam contra todos 
dentro do próprio grupo em 
turno único. As partidas são 
disputadas no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

No primeiro jogo de terça
-feira 5, a equipe do Atitude 
venceu por W.O o Sukatão e ga
rantiu o segundo lugar do grupo 
C. Como punição pela falta, os

SEGUNDAFASE

GRUPO E
A.F.L.
Prefeitura Itapuí
A titude
Expressinho

GRUPO F
Presidente A lves 
Porto de A re iópo lis  
Am igos do Futsal de Borebi 
A çaí

JOGOS
QUINTA-FEIRA 14 
(todos no Tonicão)
Expressinho x  A.F.L., às 20h30 
A ça í x  Presidente A lves, às 21h15

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

agudenses ficam suspensos por 
um ano, como manda o regula
mento e não disputam a Copa 
Cidade do Livro em 2014. Já no 
segundo jogo do dia, o Porto de 
Areiópolis venceu o Expressi- 
nho por 2 a 1 e se classificou em

primeiro lugar do grupo D. "Es
tamos trabalhando para chegar 
ã final. Este ano, estamos mais 
fortes em comparação ao ano 
passado", afirma o fixo Daniel, 
autor do gol da vitória do Por
to. Sandro fez o segundo e Davi 
descontou para os lençoenses.

Já na quinta-feira, o A.F.L. 
precisava vencer o Guaxe por 
uma diferença de no mínimo 
quatro gols de diferença para se 
classificar. Em um jogo bastante 
nervoso, o A.F.L. se impôs em 
quadra e aplicou uma sonora 
goleada por 6 a 0. André (3), Lu
cas (2) e Diego garantiram não 
só a classificação, mas também 
o primeiro lugar no grupo B.

No jogo de fundo, o Açaí foi 
surpreendido pela Prefeitura de 
Itapuí. A disputa foi equilibrada 
até os últimos segundos de jogo, 
mas a eficiência dos visitantes 
fez a diferença. Caio, Diego e 
Welesy marcaram para a equipe 
de Itapuí, enquanto que Fábio e 
Rafael descontaram. "Perdemos 
no momento em que podíamos. 
Agora é trabalhar firme na se

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CLASSIFICADOS - Prefeitura de Itapuí venceu o Açaí e carimbou a vaga em primeiro lugar do grupo B

gunda fase para tentar a classifi
cação para as semifinais", afirma 
Fabiano, técnico do Açaí. Com a 
derrota por 3 a 2, os lençoenses 
ficaram com o segundo lugar do 
grupo B. A Prefeitura de Itapuí 
ficou com a primeira colocação.

Devido ao carnaval, não ha
verá rodada da Copa Cidade do 
Livro na terça-feira 12. A segun
da fase da competição começa 
na quinta-feira 14, com dois 
grandes jogos. O A.F.L. encara 
o Expressinho, ãs 20h30, no

clássico lençoense que prome
te fortes emoções para ambas 
as torcidas que comparecerem 
no Tonicão. Logo em seguida, 
o Açaí tem uma difícil missão 
contra Presidente Alves que 
vem de uma boa campanha.



O  E C O
ENTREVISTA
Prefeito de Igaraçu 
fala sobre dificuldade 
financeira vivida pelo 
município

d )

FOLIA
Veja os locais 
onde aproveitar o 
melhor do carnaval 
na região em que 
circula O ECO

d )

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Lençoense aproveita conhecim ento  
da língua inglesa para em preender
Investir em um segundo idioma e viver disso é o que faz Diego; ele, que trabalha como tradutor e professor, se prepara para fundar a própria escola

Priscila Pegatin

Dedicação, estudo, von
tade e confiança. Essas 
são algumas das palavras 

que Diego Martins Pinto Gue
des, 22 anos, considera essen
ciais para manter o Centro de 
Consultoria Linguística, onde 
trabalha com tradução, versão, 
interpretação, linguística e en
sino. Ele é um dos 1,5 milhão 
de jovens brasileiros, dados do 
Data Folha, que apostam no 
empreendedorismo como uma 
forma de alinhar sonho com 
profissão. "É um trabalho por 
profissão, não só por dinheiro, 
é vocacional e sempre me dedi- 
quei para isso", conta.

O esforço começou cedo, 
ainda na infância, quando ti
nha seis anos e começou a 
aprender inglês. "Conforme 
fui estudando, cada vez gostava 
mais e me interessava pela área 
do ensino", lembra. "Então, 
com 14 anos, dei aula como vo
luntário na Escola da Família e 
no programa Amigos da Escola, 
para crianças".

Além das aulas, Diego co
meçou com trabalhos de tradu
ção em casa. "Fazia tradução
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VOCAÇÃO -  Ensinar inglês, segundo Diego, é uma vocação que ele descobriu ainda na adolescência

e pegava algumas aulas indi
viduais. No início, trabalhava 
sozinho. Hoje tenho seis tra
dutores que trabalham comigo, 
mas cada um pode trabalhar 
em casa, tudo é feito online", 
explica.

A tradução que ele faz é da 
língua inglesa para o português, 
versões do português para o

inglês e revisão textual. "É o 
primeiro Centro da cidade que 
envolve linguística, tradução, 
interpretação e ensino diferen
ciado. É uma coisa que não tem 
na região, tem um em Bauru, 
mas só tem um. É um campo 
muito abrangente".

Na área da tradução, hoje 
Diego é o responsável pela re

visão final que ele classifica 
como controle de qualidade. 
"Preparei-me para isso, sou 
formado em tradução. O Cen
tro trabalha com tradução de 
revistas científicas, de agrono
mia, engenharia, fruticultura, 
odonto, jurídico, são áreas es
pecíficas. E a responsabilidade 
de um tradutor se encaixa nas

"A partir do momento 
que se dá o primeiro 
passo, não pode só 
contar com ele, tem 
que pensar lá na 
frente".
Diego Martins Pinto 
Guedes

leis de direitos autorais", expli
ca, sobre a seriedade que é ne
cessária nessa profissão.

Junto ao Centro, desde 
2006, Diego também dá aulas 
de inglês. "Desde os 14, 15 
anos tinha comigo o pensamen
to de ensinar, mas sempre quis 
uma escola diferente". A von
tade de buscar o algo a mais, 
essencial nos empreendedores 
resultou em um material pró
prio. "Há um ano e meio, dois 
anos, estou batendo em cima 
desses materiais e hoje a escola 
tem um material próprio. Criei 
com base no método direto que 
consiste em aulas diárias, de 50 
minutos, tudo totalmente em 
inglês é uma imersão da língua 
e meu objetivo é que realmente

o aluno aprenda, que não passe 
cinco anos estudando e depois 
não saiba falar".

Apesar de ter muita res
ponsabilidade e realizar diver
sas atividades, Diego explica 
que sempre se preocupou em 
aprender um pouco de tudo. 
"Comecei a fazer cursos que 
não eram da parte técnica, 
como administração, secreta
riado, telemarketing, sempre 
busquei estudar várias coisas 
para me dar esse suporte", ex
plica o empreendedor. "Tudo 
isso é muito importante, assim 
como o planejamento, porque 
a partir do momento que se dá 
o primeiro passo não pode só 
contar com ele, tem que pensar 
lá na frente. É bem complexo, 
mas a gente tem que confiar no 
que faz, tenho certeza do que 
faço, garanto".

Hoje, além das atividades 
no Centro, ele concilia as pós
-graduações em língua estran
geira e marketing e pesquisas 
na área de linguística pelo 
CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). "A área que es- 
colhi não pode parar de estu
dar", finaliza.

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


Entrevista BARRA
O novo depósito autorizado pelo prefeito Guilherme 
Belarmino, no início da tarde da quinta-feira 7, é de R$ 195 
mil. É o segundo repasse de recursos esta semana e o 
terceiro em menos de 15 dias. No total, em 2013, o Hospital e 
Maternidade São José já recebeu R$ 726 mil da Prefeitura.

IGARAÇU DO TIETE

Bucho diz que situação é mais grave do que imaginava
Prefeito de Igaraçu do Tietê teve problemas com folha de pagamento no primeiro mês e agora tenta manter os serviços essenciais

Sandro A lponte

Ele foi prefeito da cidade de 
Igaraçu do Tietê por dois 
mandatos -  1997 a 2000 

e 2001 a 2004 -  e agora está 
de volta ao comando do Poder 
Executivo do município. Mas 
o advogado Carlos Alberto Va- 
rasquim (PMDB), o Bucho, já 
sabe que não terá vida fácil, 
pelo menos neste primeiro ano 
de administração. Ele não fala 
em números, mas pelo que 
apurou o jornal O ECO, a dí
vida do município que - tem a 
quinta pior arrecadação entre 
os 645 municípios do Estado 
de São Paulo - passa dos R$ 4 
milhões. Para colocar a casa 
em ordem, vai ser preciso tem
po, muito tempo.

Bucho aguarda a finaliza
ção de um balanço contábil 
que lhe mostrará a real situa
ção financeira do município. 
Porém, diz que, pelos números 
iniciais, já é possível afirmar 
que a situação é  muito mais 
grave do que imaginava.

Num primeiro momento, o 
que ele e sua equipe têm feito 
é manter os serviços essenciais 
do município e acertando a 
folha de pagamento. A ordem 
também é limpar a 'casa'. Equi
pe de limpeza tem feito capi- 
nação de mato alto em praças 
e jardins e limpado ruas e ave
nidas. "Temos uma equipe pe
quena, mas que tem dado conta 
do recado".

O ECO - Quando o senhor 
pretende apresentar um balan
ço inicial de como assumiu a 
administração municipal?

Carlos Alberto Varasquim, 
o Bucho - Em breve, assim que 
fecharmos os números contá
beis oficiais. Isso deve aconte
cer nos próximos dez dias. Não 
quero falar nada sem ter os nú
meros para apresentar.

O ECO - A princípio, a situ
ação financeira é aquela que o 
senhor esperava?

Bucho - Na verdade, espe- 
rávamos a existência de dificul
dades na Prefeitura. Porém, a 
situação é muito mais grave do 
que imaginávamos. Temos de 
lidar com uma enorme dívida e 
um grande número de credores, 
além de problemas estruturais.

O ECO - Qual é o desafio 
nesses primeiros meses de ad-

ministração?
Bucho - O desafio do gestor 

público é permanente. Num 
primeiro momento, contudo, a 
prioridade é honrar com a folha 
de pagamento dos servidores 
municipais, efetuar o repasse 
do duodécimo da Câmara de 
Vereadores, realizar o pagamen
to mensal do atendimento do 
Pronto-Socorro do Hospital e 
Maternidade São José de Barra 
Bonita e manter os serviços es
senciais do município.

O ECO - O senhor tem acom
panhado de perto os funcioná
rios públicos que cuidam da 
limpeza da cidade. A primeira 
meta é deixar a cidade limpa e 
organizada?

Bucho - Essa sempre foi 
uma de minhas característi
cas. A primeira coisa que uma 
cidade deve exibir é sua orga
nização e limpeza, que se re
flete no cuidado com as vias, 
logradouros e demais bens pú
blicos. Apesar da atual falta de 
estrutura no setor de limpeza, 
que não dispõe de caminhões, 
equipamentos ou mesmo de 
material humano suficiente 
como nós gostaríamos, estamos 
envidando os maiores esforços 
para reorganizar esse setor de 
fundamental importância para 
a nossa administração.

O ECO - A dengue preocupa 
neste período do ano em que o 
número de pessoas contamina
das é maior?

Bucho - Sem dúvida, a épo
ca chuvosa que atravessamos 
aumenta o risco de prolifera
ção do mosquito transmissor 
da Dengue. Por isso, nossos 
servidores estão trabalhando 
no sentido de combater o Ae- 
desa egypti.

O ECO - Quais os diretores 
de departamentos indicados 
pelo senhor até agora e quais 
ainda devem ser apresentados 
em breve?

Bucho - Em razão da situ
ação calamitosa da prefeitura, 
estamos preenchendo apenas 
aqueles cargos de maior rele
vância para nos auxiliar nessa 
difícil empreitada, que é gerir 
a máquina pública. Algumas 
outras nomeações virão na me
dida das possibilidades finan
ceiras do município.

O ECO - Prefeito, qual é a
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principal dificuldade em admi
nistrar uma das piores arreca
dações de orçamento do Esta
do, como é o caso de Igaraçu?

Bucho - Evidente que nós 
tínhamos conhecimento das 
restrições orçamentárias de 
Igaraçu, mas o que nos causa 
maior espanto é a herança mal
dita que recebemos e que no 
momento, com toda sincerida
de, não nos possibilita pensar 
positivamente. Porém, com 
austeridade, dedicação extrema 
e acima de tudo com um traba
lho incansável ao lado da nossa 
equipe, nós vamos suplantar es
sas trevas e colocar Igaraçu do 
Tietê de novo nos trilhos.

O ECO - Mas o senhor, 
quando se candidatou, já sabia 
que administrar Igaraçu não 
é tarefa fácil. Por que quis ser 
prefeito novamente?

Bucho - Continuo a culti
var grandes sonhos e projetos 
para minha cidade e estou con
victo de que posso ainda dar 
a minha contribuição para o 
povo igaraçuense.

O ECO - Um dos principais 
desafios de sua administração 
é a questão do pronto-socorro. 
Hoje, o igaraçuense é atendido 
em Barra Bonita. Como o se
nhor pretende resolver isso?

Bucho - Já no primeiro mês 
de administração, repassamos

os R$ 97 mil que competem 
ao nosso município para o 
pronto-socorro de Barra Boni
ta. E vamos honrar com esse 
compromisso até decidirmos o 
que fazer aqui na cidade. Até 
porque a questão do pronto-so
corro em nossa cidade requer 
urgentemente uma solução. 
Para tanto, é preciso discer
nimento, responsabilidade e 
conhecimento, tendo sempre 
em vista o bem-estar da nossa 
população, que clama por um 
atendimento digno e de qua
lidade. Vou me empenhar ao 
máximo e colocar toda a mi
nha experiência administrativa 
para implantar um serviço de 
pronto-socorro que atenda às 
necessidades dos igaraçuenses.

O ECO - Ainda na área da 
saúde, há outras prioridades?

Bucho - Outras metas são a 
construção de um Centro de Fi
sioterapia, a implementação do 
Programa de Saúde da Família, 
a criação de um Ambulatório 
de Especialidades e do Centro 
de Atenção Psicossocial, volta
do para o atendimento de todos 
os casos de saúde mental.

O ECO - Recentemente o 
SAE (Serviço de Água e Esgoto) 
de Igaraçu foi destaque na mí
dia regional por não ter pago a 
conta da CPFL e, por isso, o mu
nicípio ficou sem água por al-

guns dias. Como pretende res
gatar a imagem da autarquia?

Bucho - De fato, a imagem 
do Serviço de Água e Esgoto 
foi muito desgastada, em de
corrência da delicada situação 
financeira em que se encontra 
a autarquia, notadamente por 
conta do elevado débito exis
tente com a CPFL. Mas nós in
dicamos o professor José Doni- 
sete Cornachin para comandar 
o SAE e asseguro à população 
que a autarquia é um patrimô
nio inalienável de nossa cidade 
e como tal saberemos reequili
brar suas finanças e recuperá
-lo plenamente.

O ECO - Falando em educa
ção, o que o senhor pretende 
fazer?

Bucho - A educação é e 
sempre será a mola mestra de 
todo o desenvolvimento hu
mano. Como tal, tem que ser 
cultivada com o maior cuidado 
e atenção, respeitando em pri
meiro lugar o aluno, sujeito do 
processo educativo, de forma 
a assegurar-lhe um ensino de 
qualidade. São muitos os nos
sos objetivos nessa área. Vamos 
valorizar o magistério, a cons
trução de um Centro Educacio
nal Unificado (CEU) e buscar a 
implantação de uma faculdade 
que ofereça cursos voltados às 
reais necessidades do mercado 
de trabalho.

“Na verdade, 
esperávamos a 
existência de 
dificuldades na 
prefeitura. Porém, 
a situação é muito 
mais grave do que 
imaginávamos".

PRIORIDADE -
Prefeito Bucho tenta 
manter serviços 
essenciais neste 
início de mandato

O ECO - Também em suas 
propostas de governo está a 
realização do censo municipal. 
Como isso se dará e qual a im
portância para a cidade?

Bucho - Acho fundamen
tal a realização de um censo 
municipal de forma a ouvir os 
anseios e os reclamos da popu
lação para que sejam reveladas 
as reais necessidades da cidade 
e apontadas às verdadeiras con
dições em que a nossa popula
ção vive, o que será de suma 
importância para direcionar 
e nortear as ações da próxima 
administração e daquelas que a 
sucederão.

O ECO - Prefeito, como ge
rar empregos em uma cidade 
pequena como é o caso de Iga- 
raçu do Tietê?

Bucho - A tarefa não é fá
cil, mas pretendemos im pul
sionar a educação profissional 
no município, com a criação 
de novos cursos profissiona
lizantes, ampliar o distrito 
industrial, incentivar o micro 
e o pequeno em preendedor in
dividual e fomentar a inserção 
profissional dos adolescentes e 
dos estudantes universitários, 
aqueles através do Programa 
Menor Aprendiz e estes com 
a implantação do Programa de 
Estagiários em parceria com o 
Centro de Integração Empre- 
sa-Escola (CIEE).



Cultura VELA
O show Ascendeu a Vela, do grupo 
Samba de Vela de São Paulo, é uma 
roda de samba -  em torno de uma vela 
que é acesa no início da apresentação 
e termina apenas quando ela se apaga.

FERIADAO PEDERNEIRAS

Caindo na folia
Carnaval em Barra Bonita terá escola de samba, blocos, roda de samba e show de banda

Sandro A lponte
FOTO ARQUIVO: O ECO

Está tudo pronto para o car
naval popular de Barra Bo
nita. Parte da Avenida Pe

dro Ometto, onde foi montado o 
palco, já está interditada, o som 
instalado, a praça de alimenta
ção abastecida e os tamborins 
da bateria afinados. Como diz 
o dito popular, agora é torcer 
para São Pedro colaborar com o 
tempo para que a partir das 17h 
comece a festa.

A Prefeitura recheou a pro
gramação. No sábado e segun
da-feira, tem desfile das escolas 
de samba Desequilíbrio, de 
Barra Bonita, e Unidos da Vila 
15, de Jaú, a partir das 20h. E 
tem também o desfile de sete 
blocos: Galo Caipira, Tanga, 
Vamo Nessa, Bigatão, Toca do 
Coelho, Pelotão da Curtição e 
Leão do Morro.

No domingo e terça-feira, a 
festa começa a partir das 15h, 
com a matinê para a garotada. 
Depois, a partir das 18h, tem 
roda de samba com a banda 
Amigos do Samba. O grupo 
toca até às 23h, quando sobe ao 
palco a Banda Matéria Prima, 
que agitará os foliões nas quatro 
noites, até às 3h.

A novidade que promete 
agradar os foliões é o Carnavio. 
Uma embarcação ficará atraca
da no porto, próxima à Praça da

FULIA - Avenida Pedro Ometto será o palco do carnaval de rua de Barra

Festa nos clubes
A Associação Atlética 

Barra Bonita (AABB) mais 
uma vez garante a folião 
no salão com cinco noites e 
duas matinês. A animação 
é da Banda Batuque Pop e 
teve início ontem à noite. As 
matinês ocorrem no domin
go e terça-feira das 15h às 
19h e são gratuitas. À noite 
mulheres pagam R$ 30 e os 
homens R$ 40 por noite.

Em Igaraçu do Tietê 
a animação é no Clube de 
Campo da Usina Da Barra 
de hoje até terça-feira, das 
17h às 22h. A animação é 
de DJ e a principal atração é 
o desfile de fantasias da ga
rotada. Sócios e crianças até 
12 anos não pagam convite. 
Não sócios e crianças acima 
de 12 anos pagam R$ 10.

Juventude, e ali a Banda Ami
gos S.A animará os foliões. A 
atração é no domingo, das 15h 
às 19h30. Segundo o diretor de 
Turismo do município, Antonio 
Marcos Gava Júnior, as pesso
as poderão assistir e se divertir 
com o show da própria praça. 
"Aqueles que tiverem embarca
ções poderão se aproximar do 
navio para curtir a festa. Mas 
tudo com supervisão da Mari
nha", comentou Gava.

BATERIA 'NOTA 10'
A Bateria 'Nota 10' do mes

tre Ivanil de Paula mais uma 
vez deve ser uma das principais 
atrações do carnaval de rua de 
Barra Bonita. Há praticamente 
dois meses o grupo ensaia e afi
na o ritmo para os quatro dias 
de festa que começa hoje.

O mestre da bateria diz que 
mesmo sem ter a definição do 
prefeito Guilherme Belarmi- 
no se teria ou não carnaval de 
rua, ele já ensaiava seu grupo. 
"Se não tivesse nada a gente vi- 
ria aqui para a avenida (Pedro 
Ometto) e tocaria sem desfilar 
mesmo", diz. "Todo mundo que 
está aqui é porque gosta de car
naval e de bateria. Vamos fazer o 
melhor para o público presente".

Cerca de 60 pessoas com
põem o grupo que desfilará 
com a escola de samba da cida
de, Desequilíbrio.

Prefeitura promete embalar 
foliões em Carnaval Tropical

Carnaval Popular da Prefeitura de Pederneiras 
também será realizado nos Distritos de 
Santelmo, Vanglória e Guaianás e no Bairro 
Lago dos Paturis

Da Redação

A  Prefeitura de Pedernei
ras promete um Carna
val Popular de arrasar 

em 2013. Serão quatro noites 
de festa e duas matinês no Re
cinto de Exposições Municipal 
"José Augusto de Carvalho 
Neto", tudo ao som da Banda 
Os Capangas. As entradas se
rão gratuitas e os foliões pode
rão contar com as presenças de 
inúmeros seguranças, além da 
Defesa Civil municipal, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros. 
Não será permitida entrada 
de menores de 16 anos. Para 
aqueles com idades entre 16

e 18 anos será permitida en
trada apenas com autorização 
dos pais ou responsáveis, que 
devem retirar e preencher an
tecipadamente a autorização no 
Conselho Tutelar Municipal.

A decoração para o carnaval 
deste ano vem inspirada no cli
ma tropical da praia, mar, on
das e surf. Assim, o Recinto de 
Exposições será decorado para 
dar ao público toda a energia 
tropical das praias brasileiras.

Segundo o Diretor de Cul
tura e Turismo, Geraldo Antô
nio Cardoso Junior, durante o 
carnaval será distribuído gra
tuitamente muito confete e ser
pentina para aumentar a folia.

CARNAVAL TROPICAL 2013 PREFEITURA DE PEDERNEIRAS

-RECINTO DE EXPOSIÇÕES
"José Augusto de Carvalho 
Neto"
DIAS 9, 10, 11 e 12 de fevereiro 
DAS 22h30 às 3h 
MATINÊ: dias 10 e 12 de 
fevereiro 
DAS 14h às 18h

- DISTRITO DE SALTEMO 
DIAS 9 e 11 de fevereiro 
A PARTIR DAS 21h

- DISTRITO DE GUAIANAS 
DIAS 9 e 10 de fevereiro
A PARTIR DAS 19h

- DISTRITO DE VANGLÓRIA 
DIAS 11 e 12 de fevereiro
A PARTIR DAS 19h

- BAIRRO LAGO DOS 
PATURIS
DIAS 9 e 11 de fevereiro 
A PARTJR DAS 21h 
MATINÊ: dias 10 de fevereiro 
A partir das 14h
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LENÇÓIS

Carnaval da Família na Cidade do Livro
Durante os cinco dias de folia, regiões diferentes da cidade 
recebem as festividades carnavalescas

A n g e lo  N e to

A pós dez anos de folia 
no Recinto de Exposi
ções José de Oliveira 

Prado (Facilpa), o carnaval 
de Lençóis Paulista adquire 
um  novo formato. O "Car
naval da Família na Cidade 
do Livro" tem  cinco dias de 
com emorações em regiões d i
ferentes da cidade. Os locais, 
que vão receber os bailes, 
foram definidos em virtude 
da facilidade de acesso da co
m unidade aos espaços.

As festividades come
çaram ontem e seguem até 
a terça-feira de carnaval. A 
m aioria dos dias oferece aos 
foliões matinês. A principal 
atração acontece amanhã, na 
Concha Acústica, a partir das 
21h, com o show do grupo 
Samba da Vela de São Paulo. 
"As pessoas poderão apreciar 
o m elhor das pesquisas cultu
rais na área do samba. É um 
show mais tranquilo que pode 
ser dançado, mas tam bém  um 
espetáculo tradicional e mais 
elaborado", lem bra o diretor

de Cultura Nilceu Bernardo. 
"Durante as festividades, ire
mos d istribu ir m edalhas para 
as pessoas e grupos mais ani
mados", adianta.

De acordo com a prefeita 
Bel Lorenzetti, a m udança de 
local foi motivada p rincipal
m ente pelas localizações das 
festas. "Anteriormente, não 
conseguíamos preservar a 
tradição. É im portante tam 
bém  recuperam os a essência 
do carnaval. Dessa forma, 
atenderem os a cidade como 
um todo".

PROGRAMAÇAO CARNAVAL 
LENÇÓIS PAULISTA________

O QUE: M atinês 
DATA: Hoje, das 18h às 21h 
LOCAL: Quadra EMEF Ézio Paccola, no 
jardim  Primavera

O QUE: Show Ascendeu a Vela com 
grupo Samba da Vela de São Paulo 
DATA: Amanhã, às 21h 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: M atinês
DATA: Segunda-feira 11, das 18 às 
21h
LOCAL: Centro de Convivência do 
Idoso, bairro dos escritores Cecap

O QUE: M atinês
DATA: Terça-feira 12, das 18 às 21h 
LOCAL: Quadra da EMEF Guiomar 
Fortunata Borcat, jardim  Caju

OBS: Todos os dias, animação com a 
banda Fina Estampa e Projeto Criança 
Feliz desenvolverá atividades culturais

A fm m m m m m m m m y

Mr. Zaap anima carnaval de 
salão no Marimbondo

O Clube Esportivo Marim
bondo (CEM) também prepara 
festividades que resgatam a 
magia e a tradição do carnaval 
de salão. A folia já começa hoje 
com baile. Amanhã tem matinê 
para a criançada. Sócios entram 
de graça e não sócios pagam R$ 
30 (baile) e R$ 25 (matinê). Na 
segunda e terça-feira o CEM 
realiza mais um baile e matinê, 
respectivamente.

A animação fica a cargo da 
banda Mr. Zaap que promete 
levar aos foliões muitas marchi- 
nhas, sambas enredos e suces
sos do samba e axé que não vão 
deixar ninguém parado.

Para manter vivo o espírito 
e a alegria dos velhos carnavais 
o clube também fará uma com
petição de blocos e fantasias. 
Como já é tradição, são pre
miados os melhores blocos e 
melhores fantasias, tanto para 
as crianças que frequenta a ma
tinê, quanto para os adultos que 
agitam nos bailes noturnos.

Os bailes começam às 23h 
e as matinês, às 16h. Os ingres
sos são limitados e devem ser 
retirados na secretaria do CEM. 
Nos bailes, é proibida a entra
da de menores de 16 anos. Os 
sócios devem obrigatoriamente 
apresentar a carteirinha.
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2®  lu g o í (bloco)
Barril de 301 de chopp + Troféu

1 e 2°  lu g a f (ind iv idua l)
Troféu

Luxo ^

1 °  lu g a f (bloco)
Barril de SOI de chopp + Troféu

2 °  lu g a f (bloco)
Barril de 301 de chopp + Troféu

1 e 2 °  lu g a f (ind iv idua l)
Troféu

Originalidade
1 °  lu g a f (bloco)
Cesta de chocolate * Troféu

2®  lu g a f (bloco)
Cesta de chocolate * Troféu

1 e  2 °  lu g a f (ind iv idua l)
Troféu

Luxo
1 °  lu g a f (bloco)
Cesta de chocolate * Troféu

2 °  lu g a f (bloco)
Cesta de chocolate * Troféu

1 e  2 °  lu g a f (ind iv idua l)
Troféu

Tfoféu p a fa  os m olhofes foliões



Mulher TENDÊNCIA
Usar esmalte da mesma cor da roupa 
virou tendência. A dica vale também 
para maquiagem. A moda pode ser vista 
inclusive, em editorias com famosas e 
tops internacionais.
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Inspire-se nos looks e faça bonito no Carnaval de rua

St

St

FOTO: DIVULGAÇÃO

MODA -
Fantasia são 
looks divertidos 
para o Carnaval 
de rua

Festas pedem roupas divertidas e confortáveis para brincar bem nesta época do ano

Redação

J á é Carnaval e os blocos e festas estão garantindo a alegria 
nas cidades brasileiras. Se vai curtir a folia na rua, invista 
no look para fazer bonito neste ano.

Como a época é de calor, a temperatura deve ser levada em 
conta na hora de escolher a melhor roupa para os desfiles e 
blocos de rua. Aposte nos shorts e saias, combinados com blu- 
sinhas coloridas e divertidas. As peças de paetê têm um toque 
de brilho que chama a atenção na medida certa.

Como para a festa não pode faltar brilho e irreverência. 
Os vestidos com paetê e cores metalizadas caem bem para a

ocasião, e podem ser usados sem medo!
Para quem quer um visual ainda mais divertido, as fantasias 

são uma boa pedida. Escolha um personagem ou estilo que te 
agrade, vale inclusive inventar a fantasia com peças do dia a dia.

Vale lembrar que como o folião passará muitas horas de pé, dan
çando e pulando é melhor escolher por peças e sapatos confortáveis. 
Sapatos baixos, como sapatilhas e rasteirinhas são a melhor opção 
para evitar dores indesejadas e cansaço excessivo no meio das festas. 
Dá para combinar o abadá com calça colorida, blusa branca básica 
e rasteirinha dourada, cor clássica para o verão. Ou investir em ma
cacão jeans soltinho e tênis. Os tênis são certeza de pés descansados 
e protegidos. Abuse dos metalizados, coloridos e estampados.
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Abraçar alguém que você gosta 
alivia o estresse e a ansiedade

Estudo afirma que o mesmo contato 
com um estranho pode ter efeito oposto

FOTO: DIVULGAÇÃO

ABRACE!-
Abraçar alguém 

que gosta 
reduzir 

tÉ istresse, medo 
nsiedade

Da Redação

■ ^ eceber um abraço forte, quente e apertado do parceiro pode 
l í  não só ser o indício de “algo mais" como também fazer muito 
U Ubem à saúde? Foi o que divulgou uma pesquisa realizada pela 
Universidade Médica de Viena, na Áustria. Abraçar ajuda a redu
zir as sensações de estresse, medo e ansiedade, além de melhorar o 
desempenho da memória. Isso acontece graças à liberação de uma 
substância chamada ocitocina, conhecida popularmente como 
“hormônio do amor". No entanto, esse efeito positivo só acontece 
quando abraçamos alguém que gostamos muito, diz o estudo.

Pesquisadores afirmam que o contato quando feito com 
estranhos pode ter efeito oposto. O neurofisiologistaJürgen San- 
dkühler, Chefe do Centro de Pesquisas do Cérebro da univer
sidade, acredita que o contato aumenta o nível de ocitocina, 
também associada ao vínculo social. Um volume ainda maior 
da substância teria sido encontrado em outras relações afetivas 
como entre a mãe e filho, por exemplo.

O efeito positivo só ocorre se as pessoas confiam umas nas 
outras, se os sentimentos associados estão presentes mutuamente 
e se os sinais correspondentes são enviados para fora da pessoa. 
Se as pessoas não se conhecem, ou se o abraço não é desejado 
por ambas as partes, seus efeitos são perdidos. E ainda segundo a 
pesquisa, isso acontece porque o hormônio não é liberado.
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Televisão

MATERNIDADE

Sheila Mello fala sobre dedicação à maternidade
Atriz espera a chegada de Brenda, primeira filha

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Desde 1998, quando ven
ceu um concurso para ser 
a nova loira do É o Tchan! 

até hoje, Sheila Mello vinha 
tendo um ritmo intenso na car
reira. Carreira, aliás, que teve 
poucos momentos de pausa -  
quando não estava dançando 
nos palcos, a loira se envolvia 
em estudos de interpretação ou 
peças teatrais. Ou ainda inte
grava a segunda temporada do 
reality show A Fazenda, da Re- 
cord, em 2009, onde conheceu 
o marido, Fernando Scherer.

Por isso, agora que está em 
casa, aproveitando as últimas se
manas de gravidez da primeira 
filha, Brenda, Sheila se esforça 
para se distrair enquanto não 
pode voltar a trabalhar. "É muito 
difícil parar de trabalhar, estou 
há dois meses e parecem dois 
anos. Nisso eu tenho que traba
lhar a mente, pois este sempre 
foi meu projeto mãe, me dedi
car pelo menos um ano para a 
maternidade e família. Trabalho 
desde os 12 anos para isso. Ago
ra terei que ter minha pequena 
nos braços para decidir".

Os próximos passos da car
reira estão incertos no momen

to, mas Sheila sabe bem o que 
não deseja fazer novamente: 
ensaio nu. "Tenho muito orgu
lho de cada passagem da minha 
história, inclusive das revistas 
que me deram meu ganha-pão. 
Mas não farei novamente por 
ser outro momento da minha 
vida", afirma.

Falando sobre os fãs, a atriz 
comenta que esses admiradores 
que tornam a gravidez de Bren- 
da um momento ainda mais es
pecial. É comum acompanhar 
nas redes sociais diversas pes
soas manifestando carinho para 
com Sheila, Fernando e a bebê, 
enquanto o casal compartilha 
novidades sobre a espera da 
menina."A família Mello Sche
rer nasceu na frente das câme
ras num reality show, isso fez 
com que as pessoas se envolves
sem mais ainda com o casal, e a 
Brenda é o nosso maior prêmio, 
fazemos questão de dividir com 
quem gosta de verdade da gen
te. Tenho recebido muita ener
gia positiva nas redes sociais, 
sinto a expectativa de todos de 
ver o rostinho da Brenda. É 
muito bom", comemora.

Além do mimo dos fãs, os 
parentes também estão enchen
do Sheila e Brenda de carinho e

DEDICAÇAO
-  Sheila deixou 
o trabalho para 
se dedicar 
exclusivamente à 
maternidade

presentes."Sou a única mulher 
dos irmãos, minha mãe sem
pre fala que agora é a barriga 
da filha dela. A madrinha da 
Brenda será a minha afilhada, 
que parece estar mais ansiosa

do que eu. As avós da Brenda 
estão curtindo tudo. Já ganhei 
muitas roupinhas e sapatinhos 
dos fãs, acho que todos se der
retem com as fofuras do mundo 
dos bebês."

BALANÇA
A atriz Cristiana Oliveira, 49, chama a atenção do 
público de "Salve Jorge" pela magreza. Desde que 
começou a gravar como Yolanda, perdeu oito quilos. 
Antes, havia perdido 20 dos 2skg que ganhou para 
interpretar a Araci, de "Insensato Coração".

M OM ENTO RELAX

Odilon Wagner posta foto rodeado por 'turcas'

Ator aproveita intervalo nas gravações

Da redação

No início desta semana, 
Odilon Wagner aprovei
tou uma folguinha nas 

gravações de Salve Jorge, Glo
bo, onde interpreta o mordomo 
Thompson, para registar um en
contro nos bastidores da trama.

A imagem, postada no Insta- 
gram do ator, mostra trio forma
do por ele, Zezé Polessa (Berna)

e Tânia Khalill (Ayla), persona
gens do núcleo da Turquia.

Na legenda da foto, O di
lon escreveu:"Thom pson e 
as 'turcas'".

Além da novela de Glória 
Perez, Odilon dirige o monólogo 
Como Ter Sexo a Vida Toda com 
a Mesma Pessoa, com a amiga 
e sócia, a atriz Tânia Bondezan, 
em cartaz no Teatro MuBE Nova 
Cultural, em São Paulo.

CARREIRA

Gabriel Braga Nunes: "Quando você 
trabalha feliz, a coisa é boa"

O ator emendado trabalhos desde 2012

Da Redação

Gabriel Braga Nunes voltou 
à Globo, em 2011, no pa
pel do vilão Léo ( Insen

sato Coração). No ano seguinte, 
viveu o mocinho Carlos/Rodrigo 
na novela Amor Eterno Amor e, 
em 2013, pode ser visto em O 
Canto da Sereia como Paulinho 
de Jesus. Ainda para este ano, o 
ator vai viver o lobisomem, em 
Saramandaia, que começa ser 
gravada em breve.

Entre um trabalho e outro,

Gabriel arruma tempo para fa
zer longas metragens, O Homem 
do Futuro e País do Desejo. O 
excesso de trabalhos não tira o 
ânimo do ator. Ele se diz feliz e 
com sorte nos projetos.

"É um momento interessan
te, estou contente com as opor
tunidades que vêm aparecendo, 
e acho que tem valido a pena en
carar essa quantidade de traba
lho que tenho encarado. Quando 
você trabalha feliz, a coisa é boa, 
você tem uma sensação boa. E 
tenho tido sorte nos projetos".
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Teodoro diz a Sandra 
que quer alugar uma casa enquan
to a deles não fica pronta. Catarina 
trama com Fernando para que Laura 
pense que Edgar e Heloisa estão jun
tos. Túlio se declara para Jurema. Isa
bel promete a Elias que ficará junto 
dele quando Albertinho for visitá-lo.

Terça-feira - Laura diz a Isabel que 
Edgar a esqueceu. Diva beija M a 
rio. Neusinha pede a Mario o papel 
que foi dado a Diva no espetáculo. 
Guerra aconselha Edgar a apresen
tar Antônio Ferreira a Laura. Edgar 
avisa a Laura que Antônio Ferreira 
não poderá ir ao encontro.

Quarta-feira - Laura e Edgar se desen
tendem. Diva fica magoada ao ouvir de 
Mario que Neusinha é importante para 
a companhia de teatro. Celinha se as
susta ao se deparar com Jonas debaixo 
da cama de Alice. Edgar, enciumado, 
conversa com Guerra sobre o interesse 
de Laura em Antônio Ferreira.

Quinta-feira - Fátima fala a Zé M a
ria sobre seu interesse em incluir a 
capoeira em sua pesquisa sobre es
portes. Praxedes aceita a proposta 
de Teodoro, que se oferece para pa
gar uma babá para cuidar de Ânge
lo. Laura diz a Isabel que acredita no 
amor de Constância por Elias. Frede
rico tenta se aproximar de Luciano.

Sexta-feira - Berenice conta a Cons
tância que Elias estudará na escola do 
morro. Padre Olegário aconselha Alice 
a esquecer Jonas. Alzira, mãe de Diva, 
chega ao teatro, e Frederico e Mario 
demonstram não gostar da surpresa. 
Guerra diz a Edgar que ele e Laura es
tão com ciúmes de Ferreira e Heloísa.

Sábado - Afonso sugere a Albertinho 
que ele desista de Elias. Albertinho 
ameaça pedir a guarda do filho. Alzira 
não gosta de assistir Diva fazendo co
média. Isabel avisa a Edgar que precisa 
se livrar do inquérito, antes que Elias 
descubra que Constância é sua avó.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Charlô encontra fotos 
de Otávio e Blanche dentro de uma 
caixa preta. Juliana desiste de falar 
com Nando. Dino e Nieta namoram. 
Semíramis sonha com Nenê. Nando 
e Roberta dançam apaixonados. Kiko 
e Analú planejam sequestrar Nando 
outra vez. Ulisses procura Frô.

Terça-feira - Nando afirma a Fábio 
que não quer mais ficar com Juliana. 
Kiko acerta com seus comparsas os 
detalhes para o sequestro de Nan- 
do. Isadora fica nervosa com Ronal
do. Veruska combina com Nenê a 
ida para o sítio de Vitório.

Quarta-feira - Felipe e Ulisses apar
tam a briga entre Carolina e Vânia. 
Roberta questiona Nando sobre o 
mistério de Otávio. Veruska encon
tra os recibos que comprovam a 
venda das ações da Positano para 
Otávio. Vânia deixa a Charlo's. Frô, 
Dalete e outros funcionários riem de 
Carolina, que fica furiosa.

Quinta-feira- Carolina pega os docu
mentos de Ronaldo para viajar com 
Felipe. Analú fala com Juliana sobre o 
tempo que passou com Nando na ilha. 
Kiko manda seus comparsas adianta
rem o plano contra o noivo de sua mãe. 
Nando fica com ciúmes de Juliana.

Sexta-feira- Veruska observa Rober- 
ta guardar a chave de Vitório e avisa 
a Nenê. Roberta afirma que Charlô 
é apaixonada por Otávio. Felipe não 
dá atenção a Carolina. Kiko tenta 
tirar Nando do estúdio. Nenê e Ve- 
ruska vão para o aeroporto. Roberta 
procura Nando no estúdio de Fábio.

Sábado- Kiko tem uma crise por cau
sa do casamento e Roberta o repre
ende. Ulisses admira Vânia. Juliana 
decide ir à casa de Nando. Nenê 
tenta abrir o armário de Vitório no 
aeroporto. Zenon se aproxima de 
Analú. Nenê e Veruska ficam frus
trados por não conseguirem a cópia 
da chave do armário do aeroporto.

SALVEJORGE
Segunda-feira- Helô informa a Stenio 
que suas roupas estão no quarto de 
hóspedes. Irina fica apavorada com a 
suposta infestação de ratos na boa
te, e Russo reclama do prejuízo. M o
rena, Waleska e as meninas come
moram o resultado do plano. Russo 
instrui Rosângela antes de viajar.

Terça-feira- Morena nega para 
Waleska que esteja grávida. Lívia 
orienta Russo a impedir que More
na entre em contato com a família. 
Raissa se revolta com Antônia por 
causa de Celso. Pepeu se envolve 
em uma briga na praia e Helô man
da prendê-lo.

Quarta-feira- Irina manda colocarem 
Morena no depósito e Waleska se 
preocupa. Wanda reclama do di
nheiro que recebe de Lívia. Creusa 
tenta impedir uma discussão entre 
Helô e Stenio. Berna tem e que o ca
so da adoção de Aisha seja investi
gado pela polícia federal.

Quinta-feira- Raquel mostra a foto 
para a delegada e ela decide cha
mar Lívia para depor novamente. 
Russo fala para Lucimar que tentará 
encontrar Morena. Lurdinha implica 
com Pescoço e Delzuite a repreen
de. Helô afirma para Lívia que ela 
estava no banheiro quando Jéssica 
morreu.

Sexta-feira - Morena e Waleska não 
conseguem enganar Wanda. Berna 
pede para desabafar com Lívia. Mo
rena garante a Waleska que não vai 
deixar que nada aconteça a seu filho. 
Pescoço mente para Delzuite para não 
trabalhar. Theo e Márcia se beijam.

Sábado- Lucimar afirma aos repórte
res que Lívia mandou Morena para 
a Turquia. Celso fala mal de Antônia 
para Érica. Helô lê a reportagem com 
Lucimar e pede para conversar com 
ela. Lurdinha vê a foto de Santiago 
no jornal e afirma a Lucimar que o 
conheceu por intermédio de Wanda.



São irmãos que se abraçam, crianças que 
sorriem, familiares que se cumprimentam. O 
amor familiar está presente no Giro Social.
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* Sisiema Tintométripq
com 10 mil 

combinações de cores
* Tintas residenciai^e

automotivas \
* Toda linha hidráulica

e elétrica 
* Piso de madeira 

Duraflor
* Metais
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Sociedade AMIZADE A 
TODA PROVA
Wagner e Luciano, 
na Estância Grill
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GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRATIS: 
0800 77 21 295

Muita felicidade e amizade veradeira reinam 
absolutas nas rodinhas de amigos que 

aproveitam as noites para papear e saborear as 
iguarias da cidade.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Rodrigo, comemorando seu aniversário ao lado dos amigos, na Pizzaria Hábil

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A
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Heisla e Dill, na Pizzaria Hábil Matheus e Gleison, na Pizzaria Hábil

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

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

Otávio, José Henrique, Delle e Vinícius, na 
Pizzaria Hábil

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

Helena, Monique e Stéfani, na Pizzaria Hábil

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

R u a C e l. J o a q u im  
A n s e lm o  M artin s , 337  

L e n ç ó is  P a u lis ta

0 3 o
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30  òs i7h30

Rua Ceratdo Pereira de Barros, 
331 • Centro • Lençóis Paulista

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

A m b ie n te s  
E x e c u tiv o s móveis para escritório

http://www.rogete.com.br
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fatos & pessoas

PEN SE NISSO
"Parece-me fácil viver sem ódio, 
coisa que nunca senti, mas viver 
sem amor acho impossível"

Jorge Luís B orges

F ale  co m  a  g e n te
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

TEATRO EM LENÇÓIS PAULISTA
E não é que a juventude se interessa por teatro? No dia 

2 de fevereiro, constatamos a presença maciça de jovens da 
ETEC na Casa da Cultura de Lençóis Paulista no monólogo 
baseado no universo de Jorge Luís Borges "Eu vi o Sol brilhar 
em toda a sua Glória", com o ator João Paulo Lorenzon, que 
recebeu duas indicações ao Prêmio Shell 2012.

Jorge Luís Borges nasceu em Buenos Aires em 1899, tor
nando-se escritor, poeta e tradutor. Adquiriu fama interna
cional na década de 1960, auxiliado pelo sucesso de Cem 
Anos de Solidão, do colega sul-americano Gabriel Garcia 
Marques e pelo romance O Nome da Rosa, do italiano Um- 
berto Eco, neste último, onde o personagem Jorge de Burgos 
tem semelhança de nome com Borges e é cego como ele.

EMOÇÃO
No dia 4 de fevereiro, An

gelina C. Moretto completou 
92 anos de vida profícua, fértil 
em generosidade e atenção 
ao próximo, admirada por to
dos devido à sua lucidez e ao 
carinho que dedica a Lençóis 
Paulista e aos que dela se 
aproximam. Viúva do saudoso 
escritor e empresário Horácio 
Moretto, com ele construiu 
uma família ímpar conhecida 
pela sua alegria, otimismo e 
crença na qual Deus está sem
pre presente, observando to
das as nossas ações, principal
mente em relação ao próximo. 
Parabéns Dona Angelina, que 
Deus a faça viver muitos anos 
ainda, tanto pela colaboração 
empresarial inestimável que 
ofereceu ao município junta
mente com seu esposo atra
vés da famosa Casa de Mó
veis Moretto, agora já extinta, 
quanto pela retidão de caráter 
que sempre demonstrou ter.

1 - O ator João 
Paulo Lorenzon, 
num momento 
de descontração;
2 - O jovem casal 
Willian e Bianca

92 ANOS DE 
(  FELICIDADES ^

Gustavo, Kéia, 
Andréia, Angelina,

^  Horacinho, Otávio e J  
Leandro

E HAJA COMEMORAÇÕES
No dia 5 de fevereiro, foi 

a vez da senhora Yuli M. Orsi, 
esposa de Armandinho Orsi, 
empresário dos Supermerca
dos Santa Catarina, de Lençóis 
Paulista, comemorar o seu 
aniversário. Yuli reuniu amigas 
de anos em sua casa da rua Ti- 
radentes, em Lençóis Paulista, 
oferecendo um "Five o' Clock" 
com canapés e tantas outras 
coisas para as convidadas. 
Lembranças de um passado 
próximo não faltaram e os ba
te-papos estenderam-se até à 
noitinha, com fotos de viagens 
tão próprias da melhor idade. 
Aliás, Yuli acaba de voltar da 
praia de Juquehy, famosa en
tre os famosos, devido à sua 
beleza e prática do "surf".

BODAS DE DIAMANTE
Foi no dia 14 de fevereiro de 1953 que o casal Vicente 

Neto e Maria Portes confirmou diante de toda comunidade 
o amor conjugal. Não é fácil completar bodas de diamante, 
por isso, toda a família parabeniza os dois por esta data 
tão especial.
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ŝ q O O R

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
http://www.facebook.conn/Un%c3%adontecnolog%c3%adada%c3%adnfornnac%c3%a3%c3%b5


O  E C O Negodos S/A
__________________________________________ _̂_______________________

. N ^ NEGÓCIOS
Magistral Pharma é a nova

EMPREGO
INSS muda regras e prazos 
para perícias nos casos de 
doenças ®

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.092
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T r a t a m e n t o  d a -  á g u a c l a p i s c i n a '

garante verão com saú
Tecnologia que utiliza o ozônio deixa água mais saudável e 
cristalina; tratamento elimina fluidos, vírus e bactérias
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FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
O novo endereço para medicamentos de 

manipulação em Lençóis Paulista é a Magistral 
Pharma que fica na rua Ignácio Anselmo, 590.
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Magistral Pharma chega a Lençóis
Farmácia de manipulação, com 25 anos de experiência no mercado, trabalha com produtos de qualidade e atendimento

Da Redação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Inaugurada na quarta-feira, a franquia 
Magistral Pharma chegou para mudar 
o conceito de farmácia de manipulação 

em Lençóis Paulista. Com experiência de 
25 anos no mercado de Bauru, a empresa 
está há quatro nas cidades de Jau, Botuca- 
tu, Barra Bonita, Ourinhos e agora chegou 
também a Lençóis. "A manipulação vem 
crescendo muito, antes havia certo receio 
das pessoas com relação aos medicamentos 
manipulados, mas atualmente é um ramo 
crescente, afinal é uma indústria de peque
no porte", ressalta a proprietária Maria Ce
cília Ramos Pettenazzi.

A Magistral Pharma atenderá todas as 
classes terapêuticas e irá trabalhar com 
algumas marcas de dermocosméticos in
dustrializados. "Temos fitoterápicos, linha 
de aromatizadores, produtos para aromate- 
rapia que é um ramo de terapia alternativo 
que está sendo muito usada pelos médi
cos", explica.

Os produtos oferecidos pela Magistral 
seguem a qualidade exigida pela marca. "A 
matéria prima vem de fornecedores cre
denciados, qualificados e atuantes no mer
cado, assim como as essências, embalagens 
e produtos industrializados".

Na equipe, além de profissionais capaci
tados para o atendimento, a Magistral conta 
com um farmacêutico responsável e auxiliar 
de laboratório para trabalhar com a mani
pulação das cápsulas. "Tudo passa pelo con
trole de qualidade", ressalta Maria Cecília.

Além da qualidade, o diferencial da 
Magistral está no prazo de entrega. "O

cliente pede hoje e retira amanhã. Temos 
também o sistema de urgência que é para 
os casos de medicamentos importantes que 
iremos liberar no mesmo dia do pedido".

Para os clientes que precisam  do me
dicamento, mas não podem sair da casa, 
a Magistral faz orçamento por telefone, 
fax ou e-mail e retira a receita na resi
dência da pessoa quando houver necessi
dade. "É sem compromisso e sem custo.

Depois, fazemos o orçamento e se apro
vado fazemos entrega também".

A farmácia trabalha também com ma
nipulação de qualquer tipo de dermocos- 
mético, como cremes, ácidos, cremes em 
larga escala para esteticistas, gel de ultras- 
som, além dos cosméticos básicos do dia- 
-a-dia. "Oferecemos aos clientes descontos 
especiais e possibilidade de pagamento 
com cartão de crédito ou débito, parcela-

PROFISSSIONAIS -  Equipe da 
Magistral Pharma está sempre pronta 

para atender e oferecer os melhores 
produtos do ramo de manipulação

mento, cheque e dinheiro".
A Magistral Pharma fica na Rua Inácio 

Anselmo, 590, Centro, e atende de segunda 
a sexta-feira das 8h às 19h, sem intervalo 
de almoço e aos sábados das 8h às 13h. 
Inclusive hoje e segunda-feira, antes do 
Carnaval a farmácia irá funcionar em horá
rio normal. Para fazer um orçamento ligue 
(14) 3264 1266 ou envie um e-mail para 
lencoispaulista@magistralpharma.com.br

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


Classificados

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

JEEP, ano 55, cor verde, 
docum ento ok. Tratar (14) 
9777-7647 com Toledinho.

MO NZA GL, ano 93/94, 
cor preto, com pleto - ar, 2 
portas, álcool. Tratar (14)

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

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

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

S10 2.4, cno 2002, cor 
branca, com DH + opcio
nais, impecável. Tratar 
(14) 9772-7536

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

GOL 1.6, ano 96, cor 
prata, com pleto, excelente 
estado. Tratar (14) 9792
1560.

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

CELTA 1.0 ano 2003, cor 
prata, com opcionais + 
som, impecável. Tratar 
(14) 3263-3931/ 9853
0034.

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

KOM BI, cab. Dupla, ano 
83, cor preta, m otor 1.6 
AP, álcool, toda reform u
lada e retificada, raridade. 
Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

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

ESCORT XR3, ano 89,
cor chumbo, álcool, trava 
e te to  solar. Tratar (14) 
9628-7511/ 9161-7402 co 
Moarcir.

FUSCA, ano 72, reform a
do, com pleto, R$ 4.300,00. 
Tratar (14) 9805-6976.

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

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

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

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

GOL G3, ano 2000, 4 
portas, ar cond., som, 
vidros, R$ 12 m il. Tratar 
(14) 9682-7551.

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

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

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

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

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

FUSCA, ano 84, cor azul 
m etálico, m otor 1.300, 
pintura nova e trava e lé tri
ca. Tratar (14) 3263-7025.

TEMPRA , ano 94, 4 
portas, vidros elétricos + 
direção, R$ 5 m il. Tratar 
(14) 9678-2739.

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

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

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, alarm e, capota, s / 
d ireção, quitada. Tratar 
(14) 9604-5591 -  Neto.

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

SANTANA , ano 2001, 
cor prata, com pleto, R$
12.500.00. Tratar (14) 
9711-8519.

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

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

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

GOL BOLA 1.0, ano 95, R$
5 m il, + R$2.500,00 débi
tos, aceito troca por moto. 
Tratar (14) 9682-7551.

VOYAGE, ano 93, cor cin
za escuro, álcool, direção 
h idráulica, ó tim o estado, 
R$ 10.200,00. Tratar (14) 
9761-4857 com Bil.

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

FORD KA , ano 2010, cor 
p re to , fle x  com 26.000 
km, ó tim o  p / f in a n 
c iam e n to . T ratar (14) 
3 264 -3644 /9610 -5960  
shop cars ve ícu los.

FIESTA HACHT 1.0,
ano 2008, flex , cor 
pre to . T ra tar (14) 3264- 
3644 /96 1 0 -5 9 6 0  shop 
cars ve icu los

GOL G4 TREND , cor
branco, 2 po rtas , aro 
14, com 4 pneus novos, 
40.000 km, ó tim o  p / f i 
nanc iam en to . T ra tar (14) 
3 264 -3644 /9610 -5960  
shop cars ve icu los

FORD KA , ano 2010,
1.0, flex , cor p ra ta . Tra
ta r (14) 3264 -3 6 4 4 /9 6 1 0 - 
5960 shop cars ve icu los

ECOSPORT, ano 2007, 
1.6, flex , cor p re ta . Tra
ta r (14) 3264 -3 6 4 4 /9 6 1 0 - 
5960 shop cars ve icu los

FIAT STRADA AD- 
VENTURE, cor verde, 
com pleta, 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 me
cânica ok, R$12.900,00, 
carro particular. Tratar (14) 
9610-5960.

GOL 1.0 M I , m otor AP,
1.0, cor verde, ano 1997, 
conservado, fun ila ria  e 
mecânica em perfe ito  es
tado, R$ 9 mil (particular). 
Tratar (14) 9834-0470.

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

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

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

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

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

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS
A S T R A  H B  A D V A N T A G E  2.0 2009 PRATA C O M P L E T O
A S T R A  S E D A N  1.8 2 0 0 4 A Z U L C O M P L E T O
C ELTA  LIFE 4P 2009 P R E TO Ú N IC O  D O N O
C L A S S IC  LIFE 2005 P R E TO T R A V A /A LA R M E
C O R S A  C LA S S IC 2003 PRATA T R A V A /A L A R M E /R O D A S
C O R S A S E D A N 2003 PRATA M. NOVOn-RAVA/ALARME/RODA
V E C T R A  E L E G A N C E 2007 PRATA C O M P L E T O
V E C T R A  E LITE  2.0 2010 P R E TO C O M P L E T O
S -10  2 .2  CS 1997 C IN Z A D IR E Ç Ã O
S -10  2 .5  C D  D L X 4 x 4 1999 A Z U L C O M P L E T O
S IL V E R A D O  C O N Q U E S T 1997 A Z U L D IR E Ç Ã O
FIE STA  1.0 4P 2008 PRATA C O M P L E T O
E C O S P O R T  1 .6XLT F R E E S T Y L E 2012 PRATA C O M P L E T A
G O L F G L 2 .0 2003 P R E TO C O M P L E T O
G O L  1.0 4P 2005 B R A N C O
G O L  1.0 4P 2006 PRATA
PA R A T11.6 2009 P R E TO C O M P L E T A / R O D A S
U N O V IV A C E 1 .0  4P 2011 V E R M E L H O D IR E Ç Ã O  /  V ID R O  /  TR A VA
PALIO  F IR E 1 .0  4P 2008 P R E TO R O D A S
S T R A D A  A D V E N T U R E  1.8 C E 2009 PRA TA C O M P L E T O -1-C D  P LA YE R
S T IL O  B L A C K M O T IO N 2010 P R E TO C O M PLETO -^TE TO
FIO R IN O  1.3 F IR E 2012 B R A N C A
H IL U X  C D  3 .0  S R V 2011 PRETA C O M P L E T O
X S A R A  P IC A S S O  G L X  1.6 16V 2010 PRA TA C O M P L E T O
T W IS T E R 2007 PRETA
T IT A N F A N 1 5 0 E S I_______________ _____ ____________________ _____ P A R TID A  E LE T R IC A _____

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

GOL CL 1988 PRATA ENTR. R$ 2.000,00 * 24X R$ 290,00
LOGUS 1995 PRATA ENTR.R$ 3.000,00 +  24X R$ 380,00
FIESTA 1.0 4P 1998 VINHO ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 290,00
PALIO EX2P 2000 CINZA ENTR. R$ 4.000,00 * 24X R$ 520,00
OM EGAGL2.0 1994 AZUL ENTR.R$ 5.000,00 +  24X R$ 580,00
TITAN150 SPORT 2008 CINZA ENTR.R$ 2.000,00 +  24X R$ 290,00

NAO SE ESQUEÇA SE ESTIVER COMPRANDO SEU CARRO DE UM 

PARTICULAR E PRECISAR FINANCIAR FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXA

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

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



Classificados

KADET, ano 95, cor 
cinza, com vidro, trava e 
alarm e, docum entação 
2012 ok, R$ 9 m il. Tratar 
(14) 3264-5892 e 9602
7386.

COURIER 1.6, ano
2000/2001, p ro te tor de 
caçamba, lona m arítim a, 
som mp3 vendo ou troco 
por m oto Honda. Fones: 
3264 4345 /  97913286.

SAVEIRO ANO 01,
á lcool orig inal, em 
perfe ito  estado. Tratar 
(14) 9719-0484.

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

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

ESCORT GL 1.8, ano 95,
cor bege, gasolina, trava, 
alarm e, 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 m il. . Tratar 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

GOL M I PLUS, ano 98,
cor branco, gasolina, 
rodas de liga leve, trava 
e alarm e, 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 v inho, gasolina,
R$ 8.500,00. . Tratar 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

PARATI CL 1.8, ano 92,
cor verde, gasolina, trava 
e alarm e, 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, 
com pleto, R$ 45.500,00. . 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

ASTRA ADVANTA-
GE 2.0, ano 2011, cor 
cinza, flex, com pleto,
R$ 34.900,00. . Tratar 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

ASTRA SEDAN 
EXPRESSION , ano

2012, cor cinza, gasolina, 
com pleto, bancos de 
couro, R$ 19.900,00. . 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

MERIVA JOY 1.8, ano
2007, cor branca, flex, 
com pleto, R$26 m il. . 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

PRISM A M A X 1.4, ano
2009, cor prata, flex,
R$ 25.500,00Tratar (14) 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

QUERVENDER SEU 
CARRO? Ligue para 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

ASTRA HATCH GSI 2.0,
gasolina, Preto, 2004, 
com pleto, 4 portas. Tratar 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

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

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

VOYAGE ANO 91, 1.8, 
m otor AP, cor prata, a 
álcool orig inal. Tratar 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

UNO MILLE , ano
2006,cor branco, 2 portas. 
Tratar M anancia l Veículos 
(14) 3264-5781.

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

IDEA ELX 1.4, flex, ano 
2006, ún ico  dono, com
pleta. M anancia l Veículos 
(14) 3264-5781.

ECO SPORT KLS

1.6, flex, ano 2008, 
segundo dono, com pleta. 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

CORSA W A G O N , ano
99, cor prata, único 
dono, com rodo, trava, 
som e baixa km. Tratar 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

ASTRA SEDAN  
ADVANTAGE , ano
2001, cinza, com pleto, 
segundo dono, 4 pneus 
zero, estepe nunca rodou. 
M anancia l Veículos (14) 
3264-5781.

CELTA, ano 2002, cor 
branco, jo inha. Tratar (14) 
8141-5982 com Rose.

STRADA 1.4 FLEX, ca
bine sim ples, cor branca, 
ano 2008. M anancia l 
Veículos (14) 3264-5781.

COMPRO CORSA 1.0 de
97 A  2000. Tratar (14) 3264- 
6293/ 9726-9966.

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

HORNET, ano 2009, 
fre ios ABS, 9 m il km, 27 
m il. Tratar (14) 3264-3133/ 
9722-1036.

HONDA CG TITAN ,
ano 95, toda restaurada 
m otor com 11000 km, cor 
verm elha, R$ 2.800,00. 
Tratar 14) 979111-09.

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

TITAN , ano 2006, cor 
prata, partida e létrica e 
fre io  a disco, R$ 2.800,00. 
Tratar (14) 9723-8641.

TITAN SPORT, ano 2005, 
cor preta, ótim o estado,
R$ 3.500,00 só hoje. Tra
ta r Rua Siqueira campos, 
141 -  V ila  Contente.

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

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

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

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

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

TWISTER , 250cc, único 
dono, vendo ou troco 
por saveiro. Tratar (14) 
8172-1745 ou R: Ange lo  
Zacharias, 110 -  Jd 
America.

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

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

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  M ENOR P A R C E L A  

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

DAFRA RIVA 150, 0 km,
R$ 6.200,00 e N ext 250 0 
km, R$ 10.600,00 e toda 
linha Dafra você encontra 
no V ilas M o to  Peças, Rua 
An ton io  Paccola, 20, fone 
(14) 3263-5436.

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

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

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

FINANCIAMENTO DE 
MOTO honda okm com 
entrada com a menor 
parcela do mercado. 
"G rá tis  02 capacetes'' 
Pagan M otos. Tratar (14) 
3264 4345.

VILAS MOTO PEÇAS
-  Oficina especializada, 
pinturas especiais, 
acessórios, pacotes de 
revisão m ultim arcas, 
personalização em led. 
Rua A nton io  Paccola, 20, 
Fone (14) 3263-5436.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procura-se cadela 
desaparecida

Desapareceu do bairro Itam araty, 
na quinta-feira dia 24 /01 , à tarde. 
Quem encontrar, favor en trar em  

contato.
Criança doente.

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

Tel contato: 96614776 (Daniel)

http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
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PROCURO EMPREGO
de case iro , casal sem 
filhos, com experiênc ia  
na área. T ra tar (14) 
9133-7564.

BABÁ DIARISTA , “ Os
filh o s  são bênçãos do se
nhor." Q uer sa ir e de ixa r 
seus filh o s  em boas 
mãos? presto  serviços 
de babá d ia ris ta , para 
que você não perca seu 
com prom isso. A tendo  
dia e n o ite  em dom icílio . 
T ra tar (14) 3264-6967 e 
9719-1794.

PRECISO DE M O TO - 
-TAXISTA . T ra tar (14) 
9695-2612 com Valdir.

A U M EN TE SUA REN
DA de R$ 500,00 à R$
2 m il sem sa ir de casa. 
T ra tar (14) 9852-0685  e 
9833-4700 ou venha nos 
fazer uma v is ita  na R: 
Pedro N a tá lio  Lorenzetti, 
106 sala 106 A.

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.

QUER UMA POLTRONA 
OU PUFF ou CADEIRA ou 
SOFÁ do je itinho 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.

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

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

AUXILIAR DE ELE
TRICISTA, com ou sem 
prática, preferência com 
curso s En AI e CNH. Tratar 
(14) 9888-5678/ 8825-2525.

AUX. DE ELETRICISTA,
com ou sem prática, prefe
rência com curso SENa I e 
CNH. Tratar (14) 9888-5678/ 
8825-2525.

QUER GANHAR 
DINHEIRO? Ganhe ven
dendo bijuterias, seja uma 
revendedora. Ligue que 
um representante vai até 
você. Tratar (14)36411807/ 
98242579 (vivo)/ 91138425 
(claro). Atendemos Lençois 
Paulista e Macatuba.

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

NO INÍCIO DE ANO A 
MEGA DECORAÇÕES
dá até 40% de desconto 
na mão de obra da reforma 
de seu estofado. Se 
preferir parcele em 5x no 
chéque-pré. A inda cobrimos 
QUALQUER oferta.

AGENDE UM ORÇA
MENTO e aproveite a 
oportunidade. 32645245 /  
81260272 /  megadecor.lp@ 
gmail.com.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRAL MÓVEIS 
USADOS , Rua Cel Joa
quim  Anselm o M artins, 
1775. Fone (14) 9799-7874 
e 9115-5295.

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

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

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

SR INSTALAÇÕES ELÉ
TRICAS , agora tam bém  
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.

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

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

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

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

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

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

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

LANCHONETE E 
RESTAURANTE DOS 
VIAJANTES , (comercial, 
self-service, prato fe ito  
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.

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

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 je ito  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 je ito 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*

MANICURE EM DOMI
CÍLIO (Silvia Nelli) (con
vênio c / Associação dos 
Servidores Públicos. (14) 
9794-2642 e 3263-6221.

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

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

EHHEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

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

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  FR EJVTE A O  &AA/CO & R A O ES C O

ELIZ UNE 
CONTRATA
ATEmEME 
AUXILIAR DE ESCRÍTORIO

ENTREGA D E  C U R R IC U m  
NA EMPRESA OU PELA 

CAIXA POSTAL 303 CEPl8.682-970.

http://www.naturalionix.com.br
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CONTRATA-SE

EMPRESA DO SEGMENTO DA AREA DE 
SAÚDE CONTRATA ORTODONTISTA PARA 

INÍCIO IMEDIATO.

14 3354-6646/9718-6646
BOTUCATU

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

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

FASHION DOG,
equipe especializada para 
cuidar do seu amiguinho. 
Promoção de 2" a 4" feira, 
Rua Guaianazes, 1223,
JD. M onte 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.

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

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

COCHI

m m
m m

loeal: Comunidade Cvangélica Nova Gerarão, 

_  _  V  j |  M  üio Grande do Sul, 225
Jardim Cruzeiro lençóis Pauiista

HOJE DAS 8H AS

Roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, acessórios, bolsas e muito mais!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONAL ANDRADE 
&  ASSESSORIA RURAL 
LTDA. Vai comprar seu 
imóvel rural? Consulte o 
Gestor Ambiental, asses- 
soria em regularização e 
avaliação de propriedades 
rurais. Tratar (14) 9683
6437, www.regionaltodara- 
ca.blogspot.com

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

VENDO JOGO DE 
SOFÁ de 2 e 3 lugares, 
seminovo, na cor marrom 
escuro, tecido: chinille. Só 
3 meses de uso, em ótimo 
estado - O sofá de 3 lugares 
tem acento retrátil. Valor:
R$ 450,00 - Pagamento 
a combinar- Telefone p / 
contato: (14) 9783-3200 ou 
(14) 3264-5653.

TÍTULO CLUBE MARIM
BONDO, R$ 2900,00. Tratar 
(14) 32632891/ 97869056.

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
FEVEREIRO

Dia 23 Dia 27 Dia 02/03 
Sábado Quarta Sábado

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

Falar com Ariindo ou Eliza

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

VENDO OU TROCO por
moto 6 mil tijolos baiano 9 
furos, próprio para 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

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

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

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

PROCURO PESSOA sem
vícios para dividir o aluguel, 
quartos individuais, casa no 
centro com garagem. Tratar 
(14) 9721-6290 com Luíz.

VENDO 1 BICICLETA, cor
vermelha, semi nova. Tratar 
(14) 9687-6172 com Gabriel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPAGANDA EM 
MURO, ótima localização. 
Tratar (14) 9772-7315.

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

Castelo
' Piscina de Bolinha 
Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 

Jíibogâ

( 1 4 )  3 2 6 3 - 1 4 8 5
9 7 9 1 - 4 4 8 8  ■  Rua XV de Novembro, 550A Centro - Lençóis Paulista

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

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

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

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.

VENDE-SE CELULAR 
SAMSUNG CORBG
desbloqueado, com câmera, 
bluetooh, e-mail, tela touch 
completo, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9661-4109.

MAQUINAS 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 FÁBRI
CA diversos modelos PI4,
PI5, a partir R$ 8,50 m^. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

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

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

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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE TIJOLO 
BAIANO, tijolinho e telhas 
diversas. Tratar (14) 9178
4013 e 3263-4173.

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.

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

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.

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.BARZINHO MOGNO com

espelho, R$150,00, e pente
adeira antiga com banco, R$
150.00. Esteira elétrica, R$
350.00. Tratar (14) 9799-7874 
e (14) 9115-5295.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

CASA EM L LINDA no M.
Luiza III c / 82 m^. Possui: 2 
dorms (1 ótima suíte), wc 
social, s. TV, s. alm./jantar 
interlig. a coz., + a/s cob. e 
disp., amplo quintal c /  esp. p/ 
lazer e paisagismo + 4 vagas. 
Obs.: Rica em acabam., tudo 
de 1° - Vale a pena conhecer, 
ac.financ.! . CJ23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00250

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

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

VAGAS
O Governo do Estado de São Paulo está com mais de io  mil 
vagas para estágio. Podem se inscrever alunos dos ensinos 
médio, técnico e superior. Os interessados têm até o dia 6 de 
março para se inscrever no site www.fundap.sp.gov.br. As 
bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,1 mil.
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INSS muda regras e prazos para perícias nos casos de doenças
Quem tiver benefício negado não poderá agendar novo exame em 30 dias

Da Redação

OINSS (Instituto Nacional do Seguro So
cial) mudou a regra para agendamento 
de perícias médicas em pedidos de 

concessão de auxílio-doença. Quem tiver uma 
solicitação do benefício negada pelo perito não 
pode agendar novo exame no prazo de 30 dias.

Diretora de saúde do trabalhador do INSS, 
Verusa Guedes diz que a medida acelera o 
atendimento aos segurados não examinados.

Quem não concordar com o resultado do 
exame terá o direito de solicitar nova avaliação 
com perito, desde que apresente fato novo, 
como complicações relacionadas ao problema 
de saúde adquirido, outros exames ou compro
vantes da doença.

A instrução derruba a regra de que o 
exame de reconsideração não poderia ser 
feito pelo mesmo médico da perícia inicial.

Segundo Verusa Guedes, em 2012, dos 7,3 
milhões de perícias médicas realizadas no Bra
sil, 23% eram repetições, ou seja, os mesmos 
segurados que já tinham passado por uma pri
meira perícia agendaram novo exame.

No levantamento do INSS foi identificado 
o caso de um segurado que passou por 17 perí
cias iniciais no mesmo mês.

NOVAS REGRAS

O INSS MUDOU O SISTEMA DE AGENDAMENTO DE PERÍCIAS PARA LIBERAR MAIS HORÁRIOS

500 mil esperam 
respostas do INSS

A medida tomada pelo Ministério 
da Previdência pode soar ingrata, mas 
deve ajudar a diminuir o tempo de 
espera para o pedido e análise dos be
nefícios por incapacidade. As filas in
termináveis para atendimento no INSS 
já foram vencidas com o agendamento 
eletrônico - no qual o trabalhador mar
ca atendimento por meio da central 
135 - e o segurado já sai do posto em 
meia hora com a concessão da aposen
tadoria ou pensão, desde que os docu
mentos estejam em dia.

Falta, todavia, diminuir o tempo de 
espera entre o agendamento eletrônico 
e a perícia no posto previdenciário.

Não é raro o trabalhador se de
parar com três datas disponíveis no 
agendamento: ou para o dia seguinte, 
ou para duas semanas depois, ou para, 
apenas, o próximo mês. Lembrando 
que se ele não puder dirigir-se ao pos
to logo, ficará sem salário - afastamento 
superior a duas semanas é pago pelo 
INSS, e não pela empresa.

/////////////////////////////////////////////////̂ ^̂ ^̂
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REGISTRO DE VEÍCULOS
A Câmara analisa proposta que torna obrigatória a apresentação de carteira de motorista 
na hora de o proprietário solicitar o registro do veículo. Quando o proprietário for pessoa 
jurídica ou não tiver habilitação para dirigir, será necessário apresentar a carteira de 
motorista do condutor principal do veículo. A proposta tramita em caráter conclusivo

i o w a yS o m  e l j  A c e s s ó n o s

*Aparelhos MP3 
*Acessórios 
Promoção DVD

Por apenas R$... Venho conferir!

R: Cel V. Rocha 524 Fone: (14) 3264-3316
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Carro mais eficiente pode gerar economia superior a R$ 8 mil
Inmetro classifica modelos e ajuda o consumidor na escolha CARROS EFICIENTES

Da Redação

Na hora de comprar o próximo carro 
novo, consumidores brasileiros lem
brarão, cada vez mais, da última vez 

em que foram a uma loja para adquirir uma 
geladeira. Com a adesão de mais montadoras 
aos testes do Inmetro que concedem o selo 
de eficiência energética, hoje mais conheci
dos nos eletrodomésticos, a ferramenta deve 
ganhar força como meio de comparação.

Quem não se preocupar com as infor
mações das etiquetas coladas nos vidros 
dos carros poderá deixar para trás uma 
economia que pode superar R$ 8 mil.

O Inmetro calculou a diferença dos 
gastos com combustível para percorrer um 
percurso diário de 40 quilômetros com os 
veículos mais e menos eficientes dentro de 
uma mesma categoria.

Para os modelos populares, a diferença 
em cinco anos ficou em R$ 4.763, quase 
20% do valor de um carro novo de R$ 25 
mil. A maior economia foi identificada no 
grupo fora de estrada.

O consumo usado nos cálculos não tem 
base em um veículo específico. Considera 
a média dos mais eficientes (selo A) contra

a média dos menos eficientes (selo E).
Os valores são uma referência, uma forma 

de o Instituto chamar a atenção para o impac
to da comparação no bolso dos consumidores.

Até o ano passado, a limitação da amos
tra dificultava a comparação. Os 105 mo
delos testados em 2012 representavam 55% 
das vendas.

O estímulo do governo à adesão ao progra
ma por meio das regras do novo regime auto
motivo elevou a base para 327 tipos em 2013, 
cerca de 70% do mercado, com a entrada de 
16 novas marcas. Entre as grandes, apenas a 
GM ainda não aderiu. Outras sete empresas já 
apresentaram o pedido para ingressar.

No Brasil, a exigência mínima passará 
a ser, em 2017, 12% superior à média atual 
de consumo. Montadoras e importadoras 
terão de atingir uma média entre os mode
los de 17,26 km por litro na gasolina e de 
11,96 km por litro no etanol para conseguir 
uma redução de imposto.

Individualmente, hoje nenhum carro 
atinge o patamar proposto. Os números 
deste ano, contudo, indicam uma leve me
lhora em relação a 2012. A média de consu
mo dos subcompactos mais eficientes, por 
exemplo, ficou 5% melhor na gasolina. ///////////////////////////////////////̂ ^̂ ^
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Imóveis
MODA
A feira de móveis de São Paulo já dita a moda 
das casas neste ano. Entre os objetos, o que 
chama a atenção são os móveis coloridos, 
desenhos quadriculados e mistura de materiais 
- como o gaveteiro em madeira e espelho.

0̂ comum - Temperado 
Jateado-Espelhos  
Box para banheiro

32646419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Ozônio é usado no tratamento 
de água de piscinas
Gás natural elimina 
impurezas; pessoas com 
alergia ao cloro não têm 
reação ao produto

Priscila Pegatin_________________

Há pouco mais de um ano, um novo tra
tamento para água de piscina é utilizado 
em Lençóis Paulista. O ozônio ganha a 

cada dia mais mercado e traz benefício, que 
aliado ao cloro, dá mais vida a água e saúde aos 
usuários. "O ozônio é um gás natural, formado 
por oxigênio puro, ele elimina as clorominas, 
que são as reações do cloro com todas as su
jeiras presentes na água", explica José Carlos, 
proprietário de uma empresa especializada em 
piscinas. "Essa cloramina que é a vilã das pis
cinas. Ela agrava problemas respiratórios, cau
sa ardência nos olhos, resseca a pele, cabelo, 
descama os esmaltes das unhas e deixa aquele 
cheiro desagradável na água e no corpo".

FOTO: DIVULGAÇÃO

O tratamento deve ser utilizado com o 
cloro por ser uma exigência legal do país. 
Para utilizar o ozônio, José Carlos explica 
que é necessário instalar o aparelho que vai 
eliminar esse gás na água. "Pode ser colo
cado tanto em piscinas que já foram cons
truídas tanto nas que estão construindo. A 
qualidade da água vai ficar muito boa".

O investimento em uma piscina residen
cial, por exemplo, varia de R$ 2 mil a R$ 4 mil, 
dependendo do tamanho. "Pode ser colocado 
inclusive em piscina de Spa que tem entre 2 
mil litros de água". A instalação demora um dia 
e a garantia é de cinco anos. "É um tratamento 
seguro e ecologicamente correto".

A reação que o ozônio causa na água é 
a limpeza de sujeiras de bronzeadores, óle
os, hidratantes, maquiagem, protetor solar, 
fluidos do corpo, pele morta, suor, vírus 
e bactérias. Apesar de ser um tratamento 
recente no Brasil, em países dos Estados 
Unidos, Alemanha, Canadá e França já é 
utilizado há mais de 40 anos. "Ele deixa a 
água com cor natural", garante.

OZÔNIO ELIMINA DA ÁGUA SUJEIRAS DE:

■ Bronzeadores
■ Óleos
■ Hidratantes
- Maquiagem
- Protetor e filtro solar
- Fluidos do corpo
- Cabelo

- Pele morta
- Suor
- Urina
- Secreções /  excreções
- Vírus
- Bactérias
- Algas e fungos

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

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

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

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

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

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


Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel

Os melhores imóveis

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

piscina, garrem . 
Valor: R$ 550.000,00

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

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

Valor: R$ 300.000,00

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

banheiro, lavanderia, área 
lazer c/ piscina, garagem. 
Valos: R$ 600.000,00

CENTRO
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

a banheiro/ garrem  
(excelente ponto comercial) 
Valor: R$ 500.000,00

w w w .to le d o lm o v e ls .c o m .b r
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro .

JA R DIM  ITAM ARATY
Sobrado 03 dorm, 

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

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

Valor: R$ 400.000,00

JARDIM VILLAGE
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
Valor: R$ 550.000,00

JARDIM VILLAGE
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. 

Valor: R$ 400.000,00

www,vitagliano.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA MAMEDINA, C/ 3
dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p / 4 carros 
cobertos, área de lazer, lavan
deria, piscina. R$ 300.000,00. 
Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407. Ref. Site 67

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

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

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

CENTRO - Sobrado, 3 dorms, 
3 salas, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda c/ 
hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 06

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

V. CAPOANI- Garagem p / 2 
carros, 3 dorms ( 1 suite), sala 
tv, sala jantar, cozinha, bho 
social, lavanderia. Edícula c / 1 
dorms, bho, churrasq - R$270 
mil - Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

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

JARDIM MARIA LUÍZA 2
(venda) - ótimo acabamento 
c / 3 quartos sendo 1 suíte, 
closet, jardim de inverno, 
armários embutidos nos 
banheiros e cozinha, blindex, 
sala, copa, rancho com chur
rasqueira, despensa, e gesso 
nos cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Trat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CENTRO (venda) - com 3 
quartos, 2 banheiros e 1 sala. 
R$ 127.000,00 prox. Antiga 
gráfica28 de abril -Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM EUROPA (venda)- 
com 3 quartos, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro, closet, 
garagem para 2 carros. R$
410.000,00 (aceita financia
mento) Cód.0072 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL no Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL
(venda) - em boa localização 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e blin
dex, rancho com churrasqueira 
e banheiro, garagem para dois 
carros c / portão basculante, 
pintura nova e jardim de 
inverno. R$ 185.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0077 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

JARDIM MARIA LUIZA
2 - com 170,00 m2 de área 
construída e terreno de 200,00 
m2, c / 2 suítes, 1 quarto c / 
banheiro, sala, cozinha, lavan
deria, churrasqueira, garagem 
p / 2 carros e imóvel na frente 
possui 01 quarto, banheiro e 
cozinha que está alugado; R$
150.000. 00 (não aceita finan
ciamento) Cód.0057 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY (ven
da) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas 
e portas basculantes de 
madeira, piscina, rancho c/ 
churrasqueira, amplo jardim, 
cerca, interfone e armários 
embutidos; (aceita finan
ciamento) Cód.0055trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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

JARDIM PRÍNCIPE (venda)
- com 2 Quartos; 2 banheiros;
1 sala; Blindex; Imóvel 
novo, rico em esquadrias de 
madeira, banheiro grande, 
garagem para 3 carros, com 
amplo espaço em frente; R$
240.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0050 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

BAURU, apartamento Taurus. 
Tratar (14) 9607-6801 com 
Rosângela.

CECAP, casa com 2 dorm, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia, garagem e 
edícula 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.ba- 
nheiro/ valor: R$-200.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/lavanderia/01 dorm.nos 
fundos/ valor: R$-180.000,00- 
-Toledo Imóveis-3263-0187

PQ. RES. RONDON, 03
dorm/sala/coz/despensa/ 
banheiro/garagem/edíc.c/ 
churrasqueira/coz/01 
dorm/banheiro/ valor: 
R$-280.000,00-Toledo Imó- 
veis-3263-0187

JD. JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, área 
de serviço, 2° casa, 02 dorm., 
sala, coz., banheiro, área de 
serviço, 3° casa com cozinha, 
banheiro, salão c/churras- 
queira. Todas edificadas no 
mesmo lote, entrada para 
vários carros - R$-700.000,00 - 
Toledo Imóveis-3263-0187

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial 
com 02 salas e 1 banheiro- 
-edificada em um lote com
408.00 m2 - R$-400.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

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

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

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

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

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

http://www.toledolmovels.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

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

JARDIM ALVORADA, casa 
com 2 quartos, sala, copa, 
cozinha revestida, 1 dispensa, 
w c social, garagem coberta 
p / 1 carro, piso frio, forro de 
madeira, área total com 250 
m2 com 125,94 m2. R$ 125 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM)

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

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.

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

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

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

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

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes, 1 wc 
social, sala, cozinha revestida, 
lavanderia coberta revestida,
1 dispensa, garagem coberta 
p / 5 carros, piso frio de boa 
qualidade, laje, área total do 
terreno com 250 m^, com 170 
m^ de construção, ótima locali
zação, R$ 180 mil, aceito casa 
de menor valor no negócio, n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
w c social, 1 suíte, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 
garagem coberta p/ 2 carros, 
bom acabamento, fundo 
com 1 quarto, churrasqueira, 
banheiro. R$ 170 mil, aceita 
permuta e financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CONTRATA
Empresa do setor 

sucroalcooleíro contrata 
Engenheiro Agrônomo 

com experiência mínima 
de 3 anos na função.

Interessados enviar Currículo com 
a sigla AGR para o Jornal O ECO 

Rua Geraldo Pereira de Barros,948, 
Centro -  Lençóis Paulista

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 aca
bamento, ótima localização. 
R$400,000,00. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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

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

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

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

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

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

AÇAÍ, R$ 120 mil, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

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

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

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

JARDIM UBIRAMA, 01 suí
te, 02 dormitórios, sala ampla, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
vários carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 220 mil, obs: 
laje/forro e piso frio. Aceita fi
nanciamento pela CEF. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 01 suí
te, 02 dormitórios, sala ampla, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para dois carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 340, obs: laje, 
piso frio e acabamento em 
gesso. Ótima localização.
. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte, 02 dormitórios, sala(02 
ambientes), cozinha, banheiro 
social, área de serviço e gara
gem para 02 carros, R$ 350 mil, 
obs: laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Armário embutido na 
cozinha, cerca elétrica, alarme 
e portão automatizado. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte (com closet), 02 dormitó
rios, sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, escritório, lavabo, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem para 02 carros. 
Área de lazer com banheiro e 
piscina, R$ 650 mil, obs: laje, 
piso laminado de madeira 
e porcelanato, acabamento 
em gesso. Armário embutido 
em um dormitório, escritório 
e cozinha. Aquecedor solar e 
portão automatizado. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 salas, 
banheiro social, copa, cozinha, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros, R$ 380 mil, obs: laje, 
porcelanato e taco. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MAMEDINA, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. Uma su
íte grande anexa, R$ 135 mil, 
obs: laje e piso frio. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

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

O P O R T U N I D A D E SI » INCRÍVEIS!
S o b ra d o  J D . Ita m a ra ty  d 2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 
suíte d closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d armários, 
adega, piscina d aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 430,00 
m^ R $ 8 60  m il.

C a sa  J d . Ipê , pav. Superior d 03 dorms(2 suíte, todos d 
armário), Wc sociai,sacada, mezanino, pav. inferior-1 suíte, área 
de iazer d  churrasq., depósito, piscina d  hidro, pav. Térreo- sala 
jantar, sala de estar, cozinha planej., despensa, garagem p/ 4 
carros.

C a sa  J D  Ita m a ra ty , 03dorms(1 suítec/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 
despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor solar, piso 
porcelanato,. R $  4 0 0 .0 0 0 ,0 0

C a sa  C en tro , 3 dormit. (1 suite d armario), 3 salas, lavan
deria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 
Garagem pra 3 carros cobertos. RS 4 50 .00 0 ,0 0 .

C a sa  N O V A  J D  V illa g e , 3dorms(1suíte), sala grande, 
bho social, cozinha,lavand., lazer c/churrasqueira, garagem p/ 2 
carro, RS 3 50 .00 0 ,0 0 .

S o b ra d o  J D  lta m a ra ty ,3  dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2
RS 6 00 .0 0 0 ,0 0

V e n d e -s e  c a s a  J D . Ita m a ra ty . Garagem 2 carros cober
tos, sala tv, 2 dormit. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, área de 
lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina.
RS 3 80 .0 0 0 ,0 0

V e n d e -s e  c a s a  J D . V illa g e . Garagem p/ 2 carros, 3 domis 
(sendo 1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 
despensa. R $ 3 00 .00 0 ,0 0 .

Vende-se ótimo T e rre n o  J D . E u ro p a  de esquina C /211,61

n lb b ib a r e
CRECI 76074 I MÓVEIS

h a b ita re lp .c o m .b r
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

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

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

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

CECAP, casa com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

JULIO FERRARI, casa com 3 
quartos, sala, cozinha revesti
da, sendo 2 quartos com laje 
e 3 com forro de madeira, piso 
frio, 1 suíte, R$ 90 mil vendo 
ou troco por casa de maior 
valor, n/aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

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

JARDIM UBIRAMA, 01
suíte, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, R$ 
290 mil, obs: laje e ardósia. 
Ótima localização. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA IRERÊ, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, despensa e ga
ragem, 170, obs: forro e piso 
frio. . Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.
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Classificados

A IMOBIUARIA SIG IMÓ
VEIS COMUNICA A  TODOS 
QUE ESTÁ ADMINISTRAN
DO 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)

PQ. SÃO JOSÉ, 03
dorms( 1 suíte c/closet), 
sala estar, sala tv, sala 
jantar, cozinha c/armá- 
rios R$ 390.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

IMOBIUARIA
COMPRA- VENDA- LOCAÇAO

M A M ED IN A , 02
dorm itório , sala grande 
TV, cozinha, lavande
ria, espaço p / piscina 
Terreno c/360,00m 2 R$
145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD STA TEREZINHA ,
c /03 dorms, sala, cozinha, 
Edícula c / K it Chur
rasqueira, fo rno pizza, 
dorm itório , banheiro e 
despensa, garagem  co
berta R$ 240.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

JD ITAMARATY,
sendo 03 dorms( 1 suíte 
c / armário), sala estar, 
sala tv, cozinha lazer c / 
churrasqueira e banheiro. 
R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

JD AMÉRICA , 03
dorms, sala Tv, cozinha, 
lavanderia, garagem  02 
carros, R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
3264-5624/9695-8789.

3 2 6 3 -0 0 2 1
2 TERRENOS JD GRAJAU - com 250,00 m2 (25x10) 
plano, parte alta, e murado;(aceita financiamento)
CASA NO JARDIM GRAJAÜ (venda)- com 2 quar
tos, sala, cozinha americana, e terreno de fundo gran
de para área gurmet. Ótima oportunidade!
R$ 158.000,00 (aceita financiamento) Cód.0044

CASA NO JARDIM MONTE AZUL (venda) - com 
cozinha, banheiro, quarto, iavanderia, garagem para 
1 carro e 1 imóvei comerciai na frente desocupado; 
R$ 107.000,00 (aceita financiamento) Cód.0061

CASA CENTRO (venda) próximo antiga gráfica -  
R$ 127.000,00 Cod.0083

PRÉDIO COMERCIAL para locação jardim monte 
a zu i, ótima iocaiização prox.sup . azulão

CASA PARA LOCAÇÃO rua São Paulo- Vila Eden.- 
-Portão eletrônico, garagem, sala de visita- sala de 
jantar- 3 quartos- 2 baríneiros- sala tv-cozinha com 
armários -  área de sen/iço coberta -casa  p/ cachorro.

CASA P /A LU G A R  NO BAIRRO IRERÊ-Totalmente  
reformada. 2 Quartos, Sala, Copa, Cozinha, WC, área 
de serviço cob.,quintal semi-coberto, garagem cob.

C O M ÉR C IO  OU R ESIDÊNCIA (locação)Centro -re- 
formado-14Cômodos. Próx Escola Dr Paulo Zillo.

CASA PARA LOCAÇÃO na R.XV de Novembro: 3 
salas, 4 quartos, 2 WC; lavanderia; Edicula com chur
rasqueira, 1 quarto, e dispensa. Garagem p/ 3 carros.

TERRENO NO JARDIM HUMAITA(venda) -ótimo- 
terreno, todo murado, localização nobre, 340 m2 R$ 
150.000,00 (aceita financiamento) Cód.0086

LOJA VILA CACHOEIRINHA(locação)1 banheiro e 
uma sala. Ótima localização para comércio. Cod.0088

C O M ÉR C IO  OU RESIDÊNCIA(locação)Yila Cacho- 
eirinha-1 Quarto, 1 banheiro e uma sala. Ótima loca
lização para moradia, escritório, loja, etc. Cod.0087

ÉXCÉLÉNTÉ PONTO COMÉRCIAL NO CÉNTRO p/
locação: 700 m2 de terreno e 520 m2 de área construída

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

CLINICA MÉDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

JD ITAPUÃ ,03 dorms, 
sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem  02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14) 9695-8789/3264- 
5624.

JD. ITAMARATY ,
edícula, (Parte A lta), 
c /  02 dormsI(1 suí
te), 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.

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/445,00m 2 
de construção, terreno 
de 1.080,00m2 R$
860.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO, sobrado 
(próximo ao clube M arim 
bondo), 03 dorm itórios(
1 suíte ), sala estar, sala 
jantar, cozinha c/arm ários, 
piscina, churrasqueira
R$ 700.000,00. SIG
IMÓVEIS(CRECI115691)
3264-5624/9695-8789.

JARDIM  M ARIA LUIZA
II, CONSTRUÇÃO NOVA, 
sendo 01 suíte, 02 dorm i
tórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para
02 carros, R$ 270 m il, obs: 
Laje e porcelanato. . Tratar 
(creci 80086) Líder Im obili
ária (14) 3264-3343.

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

JARDIM  JOÃO PACCO-
LA, sobrado com 01 suíte, 
02 dorm itórios, banheiro 
social, sala ampla, escritó
rio, cozinha, área de 
serviço, garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 330m il, obs: laje, piso 
frio , acabamento em 
gesso, armário embutido 
na cozinha, cerca elétrica. 
Ótimo acabamento. .
Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliária (14) 3264-3343.

D ig n id a d e , H o n e s tid a d e  e  C la re za  
n a s  n e g o c ia ç õ e s ...

IS a n ta n g c lo  (14) 3 2 6 3 -7 0 9 4rmóveis” ™""™VENDA-ASSESSORIA-AVALIAÇÃO

w w w .santangeliDimOVeiS.corn.br
Jard im  V illaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jard im  A m érica
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jard im  Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jard im  Itam aratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

C entro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

P araue R esidencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, WC, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, WC.

R$ 280.000,00
N úcleo H abitacional Luiz Z illo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e garagem. Fundos cl 01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jard im  Itam aratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cozinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jard im  ItaDuã
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jard im  V illaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, salas (Estar - TV  - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm  G raiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, WC, 

iavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jard im  M aria Lu iza  II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

serviço e entrada p/ carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9 de Julho, 944 -  Centro - Lençóis Paulista - SP 
Fones; 3263-7094 / 9795-0722

JARDIM  SÃO JOÃO ,
02 dorm itórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Casa nos fundos 
com 01 dorm itório , sala, 
cozinha e banheiro, R$
140 m il, obs: laje, taco / 
piso frio. A ceita troca por 
imóvel de menor valor. . 
Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço e garagem. 
Edícula nos fundos com
01 dorm itório , cozinha e 
banheiro, R$ 150 m il, obs: 
forro e piso frio. Esquina, 
ótim a localização. . Tratar 
(creci 80086) Líder Im obili
ária (14) 3264-3343.

JARDIM  NOVA 
LENÇÓIS, 01 dorm itório, 
sala, cozinha, banheiro e 
garagem. Casa nos fundos 
com 02 dorm itórios, sala, 
cozinha e banheiro, R$ 85 
m il, obs: laje e piso frio. . 
Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliária (14) 3264-3343.

JD NAÇÕES, so
brado 03 dorms, sala 
estar, sala TV, cozinha,
02 banheiros social, lazer 
c / churrasqueira e ba
nheiro R$ 150.000,00 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.

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

JARDIM  CAJU , 03
dorm itórios, sala, copa / 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e gara
gem. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 150 m il, obs: 
forro e piso frio . A ceita 
financiam ento. Tratar (cre- 
ci 80086) Líder Im obiliária 
(14) 3264-3343.

RONDON , 02 dorm i
tórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área 
de lazer com banheiro, R$ 
175 m il, obs: laje, piso frio  
e acabam ento em gesso. 
Cerca elétrica e portão 
autom atizado. A ceita 
financiam ento  . Tratar 
(creci 80086) Líder Im obi
liária (14) 3264-3343.

CHÁCARA NO SÃO JU
DAS (venda) - área verde, 
ja rd im  de inverno com 
lagoa e peixes ornam en
tais, rancho para lazer fora 
do am biente da casa, casa 
do caseiro com 2 quartos, 
sala, copa, banheiro, 
salão de festas grande, 
casa com 3 quartos com 
suítes, parte superior com 
varanda, mezanino, rica 
em acabamento, closet, 
lareira, amplo espaço. 
Piscina com bar molhado, 
a lto  padrão. Ótima 
oportunidade! (aceita 
financiam ento) trat. na 
Im obiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21L p . 
com.br

Nós damos 
o carinho que 
sua bicicleta 

merece.

R: G u a ia n a z e s ,  1159  
Jd. Monte Azul 

Cel; (14) 9606-5695

(Reíojaria _ , 
^ a r t in i

Vendas, Consertos e 
Baterias para Relógios 

em geral, com a 
Melhor qualidade de 

bons Serviços.

Fones: 971S-1S51 
9734-1529

‘Rm: CeC Joaquim Ça6rieí, 
126 - Centro 

Lençóis Rauíista - SR

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeli
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp


Classificados

MINI FAZENDA com
20.600m2, km 301 da 
M arecha l Rondon com 
casa sede, p iscina, casa 
p /  caseiro, pomar, es tá 
bulo, pasto  com div isões, 
etc, ó tim o  preço. T ra tar 
(14) 9752-3588.

SÍTIO com 2,7 alqu., 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, m angue ira , 
pasto, casa e am plo  
sa lão festas. A  12 
km da cidade. Exc. 
Propriedade! V ita g lia n o  /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163  -  v ita g lia n o . 
com .br /  ref. 0005

CORVO BRANCO, chá
cara com 5 m il m etros, 
com casa, pom ar e pés 
de café. T ra ta r na Rua 
Am azonas, 489, fone  (14) 
3263-4010.

MACATUBA, Ja rd im  
Capri, chácara com 
2 .204,12m 2 - R$-
230.000 . 00. TOLEDO 
IMOVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI chácara, com 
2.192,71 m 2 - R$-
210.000 . 00 TOLEDO  
im ó v e is  - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI, chácara, com 
2 .118,00m 2 - R$-
205.000 . 00 c /ca ixa  
d 'água  (todas m uradas)
- TOLEDO im ó v e is  - 
3263-0187.

CHÁCARA DAS FLO
RES: Bairro do Sossego, 
com 5.990,00 m 2 de 
área, com 2 casas, 
p iscina, pom ar - TOLEDO 
IM Ó VEIS-3263-0187

SITIO 2.4 ALQ. 7 km de
Lençóis, pomar, ho rta , p i
quete , pasto, p lan tação  
de café, irrigação ,m ina  
d "água , te rre iro  café,
02 casas boas, fogão  
a lenha e churrasq. 
V ita g lia n o  C J23626 -  14 
3263-3163  -  9724-8 
/  v ita g lia n o .co m .b r 
re f:00224

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

Apartam ento Edifício
San Remo, 03 dorm s ( l  
suíte c/arm ários), dorm  
empregada, sala 02 am 
bientes RS 350.000,00

Casa Nova JD M onte 
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$ 55.0(30,00 Aceita Fi
nanciamento. Apartam ento 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 M acatuba 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

TERRAS LENÇÓIS 
PTA. c /  cana, 20,80 
a lque ires  c /8 5 %  de 
ap ro ve ita m e n to  da 
área, rio no fundo  
da p ropriedade  R$
45.000 ,00  o a lque ire . SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624 /9695 -8789 .

CHÁCARA NO BAIR
RO CORVO BRANCO
(venda) - com 6000,00 
m 2 p iscina, pomar, 
e s tu fa  e rancho com 
churrasque ira  (perto  da 
c idade) - R$ 280.000,00 
(ace ita  financ iam en to ) 
Cód.0082 tra t. na 
Im ob iliá ria  21 Rua 13 de 
m a io , 430 te l. 32630021- 
w w w Jm o b ilia ria 2 1 L p . 
com .br

CHÁCARA A 800 
METROS do a s fa lto  e 
da c idade  de M aca - 
tuba  re fe rênc ia  bairro 
ta n q u in h o  com 5 m il 
m e tros  (im perdível). 
T ra ta r (14) 9632-1264 
com proprie tário .

SÍTIO EM MACATU-
BA, 03 a lque ires  c /  02 
de cana, 1.000pés de eu- 
ca lip ito , casa grande, rio 
na d iv isa , 100m ts do as
fa lto  R$ 350 .000 ,00  SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624 /9695 -8789 .

MARIA LUIZA I, casa 
com 120 m^, sendo 2 
quartos, sa la, cozinha, 
banhe iro  e área de 
lazer c /  churrasque ira  
e 1 qua rto  c /  banheiro, 
R$ 800,00. T ra ta r (14) 
8154-1999.

ALUGO CASA na V ila  
C ontente. T ra ta r (14) 
3263-6394.

ALUGO CASA 6
côm odos com garagem  
coberta . T ra ta r (14) 
3263-4698.

ALUGO PASTO com 5
div isões, 25m inu tos  da 
cidade, com casa para 
caseiro, es tábu lo  com 
tr itu ra d o s  etc. Tra tar (14) 
9752-3588.

ALUGO EXCELENTE
residência . T ra ta r (14) 
3 2 6 3 -2 1 0 5 / 9607-8476.

EDÍCULA, 1 quarto , 
sa la, cozinha, W C  e 
garagem . T ra ta r (14) 
3263-1782.

ALUGA CASA em
A varé  no condom ín io  
Costa Azul p /  carnaval e 
fin a is  de sem ana. Tratar 
(14) 3263-1562.

ALUGO CASA no M a ria  
Luiza IV, pe rto  SESI, 
casa nova, 1° inqu ilino ,
3 dorm.(1 suíte), sala, 
copa, cozinha, 2 W C, 
lavanderia , garagem  
para 4  carros descober
tos, cerca e lé trica . Exige 
fiador, R$1 m il. Tra tar 
(14) 8202-3367.

ALUGA-SE BARRA
CÃO com 200 m^, na 
Av. Jacom o A ugusto  
Paccola, fu tu ro  anel v iá 
rio  da c idade, ó tim o  para 
depos ito , esco la , ig re ja , 
o fic ina  e esc ritó rio  em 
geral. T ra ta r (14) 9683
6437 com Andrade.

ALUGO EDÍCULA para 
fe s ta s  com piscina.
T ra ta r (14) 3263-4467 e 
9702-5659.

ALUGO SALA NO EDI
FÍCIO LUIZ PACCOLA,
3° andar, ou troco  por 
carro. T ra ta r (14) 3263- 
1 0 7 2 / 8147-8049.

PRAIA GRANDE, apar
ta m e n to  no "b o q u e irã o "  
a 50 m etros  da praia. 
T ra ta r (14) 3264  4345 /  
3263  1961.

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is ,  n° 6 8 0  
F o n e : (1 4 )  3 2 6 4 -5 6 2 4  /  9 6 9 5 -8 7 8 9  

w w w .s ig im o v e is n e t .c o m .b r

(MÜM
, A P A R T A M E N T O S

E D IF ÍC IO  A L P H A  03 (dormit. (01 suíte) todos com armários embutidos., W C social 
com blindex
E pia gab., sala de jantar e estar com sacada, cozinha planejada, dormit. Para 
empregada, WC, área de serviços, 02 vagas de garagem.
E D IF ÍC IO  B E T A  03 dormit. (01 suíte) todos com armários embutidos., W C social, 
ampla sala, com sacada (piso madeira), cozinha planejada, copa, área de servi
ços, Com W C, 02 vagas de garagem.
E D IF ÍC IO  S A N  R E M O  03 dormit. (01 suíte) todos com armários embutidos., sala 
de jantar e estar, com sacada, W C social, cozinha planejada, dormit. para empre
gada co WC,, área de serviços .̂
E D IF ÍC IO  P O R T A L  D E  L E N Ç Ó IS  02 Dormitórios sendo 01 suíte, W C social, sala 
com 02 ambientes,cozinha tipo americana. Área de serviço, varanda gourmet 
com churrasqueira 01 vaga na garagem 77.00m^ PAGAMÉNTO FACILITADO, 
DIRETO COM A CO N STR UTO R A. ULTIMAS UNIDADES 

T E R R E N O S
03 T E R R E N O S  juntos na av. Jacomo Augusto Paccola (Jd. Santa Terezinha) Com 
200,00 m2 cada um.

R E S ID Ê N C IA
CENTRO 03 dormitórios, sendo 02 suítes uma com closet, W C social, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV  lavabo, copa, cozinha com armários e coita em aço inox, 
despensa, rancho com churrasqueira, geladeira tipo balcão, WC, garagem para 03 
veículos e 02 motos grandes, com depósitos embutidos, área de serviço fechada com 
quarto e W C de empregada, amplo espaço no jardim com deposito fechado.Terreno 
co m  763 .37  m^Área c o n s tru íd a  co m  459 .49  m ^ V a lo r s o b  co n s u lta

www.consultimobiliarialp.com.br
Rua 15 de Novembro, 753 - Sala 4 - Beco Amarelo 

Lençóis Paulista - Fone/Fax: (14) 3263-1118

MARIA LUIZA IV
(p róx im o ao S enai) bar
racão c /  150m2, portão 
grande, pé d ire ito  a lto , 
te rre n o  p lano, cobertura  
de es tru tu ra  m e tá lica , 
loca lização e s tra tég ica . 
T ra ta r (14) 8154-1999.

CARNAVAL, chácara 
próx im o a c idade. T ra ta r 
(14) 9772-7315.

GUARUJÁ, k itne te  
ou ap a rta m e n to , praia 
P itangue iras. T ra ta r (14) 
9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA 
BARBARA, a lugo  casa 
com p iscina. T ra ta r (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO 
EVENTOS, a m b ien te  
c lim a tizado , e s ta c io 
nam en to  in te rno , p lay 
ground e berçário , sa lão 
am p lo  com capacidade  
para a té  750  pessoas, 
fo rm a to  B u ffe t. C onsu lte  
nosso s ite . W W W . 
A eroenven tos .com .br. 
T ra ta r (14) 3 2 6 4 -1 2 2 4 / 
9 7 7 6 -5 5 6 1 / 9717-7988.

SÍTIO COM CASA 
GRANDE e pomar, 
próx im o a Usina Barra 
G rande, acesso c /  a s fa l
to , R$ 600,00. T ra ta r (14) 
9178-9851.

EXCELENTE APARTA
MENTO EM BAURU,
2 do rm itó rio s , p róx im o 
a Av. N ações Unidas. 
T ra ta r (14) 3263-2133  e 
(14) 9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca 
para fe s ta s  em gera l, 
com p iscina grande, 
casa com  1 quarto , 
churrasque ira  +  qu io s 
que, R: O lga B ira l, 311. 
T ra ta r (14) 9757-4898  e 
3264-2505 .

CHÁCARA PARA 
FESTAS em gera l, 
sem ana e fin a is  de se
m ana inc lus ive  carnaval. 
T ra ta r (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

EDÍCULA PARA 
FESTAS em geral.
T ra ta r (14) 3 264 -7174  e 
9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE,
fre n te  ao mar, com 3 
d o rm itó rio s  (novo). Tra tar 
(14) 9735-5505.

CHÁCARA DO EN
GENHO COM SALÃO
para casam entos, bodas, 
an iversários, fo rm a tu ras , 
confra te rn izações em 
geral. T ra ta r (14) 9735
5505.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
p iscina, para fina is  
sem ana, an iversários, 
fes tas  em geral. Tra tar 
(14) 3264-5381 ou 9704
3307.

COMPRO TERRENO no
Maria Luiza IV para assumir 
parcelas, que aceite carro 
no negócio. Tratar (14) 9710
6601 e (14) 9179-4462.

COMPRO CASA de até R$
85 mil que aceite financia
mento. Tratar (14) 9667-0989 
ou 9627-0989.

TERRENO (ÁREA) de
628m2 no centro (c / edifc. 
antiga), localiz. a ltam ente 
comercial, perto de tudo 
150 m ts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! V itagliano 
/  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. 
-  V itagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com .br /  ref. 
00245

ÓTIMO TERRENO c /  área 
de 257m^ (11 m ts de frente), 
exc. localiz. no Jd. Village. 
Obs.: plano e todo murado. 
Creci J23626 -  V itagliano 
9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com .br /  ref. 
00278

JARDIM EUROPA,
vendo terreno. Tratar fone 
9741-9116

JARDIM CAJU I, medindo 
200,00 M 2, todo murado 
na parte alta do bairro por 
bom preço. Obs. Não aceito 
financiam ento. Tel - 9772
7716 com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, da
seguinte maneira: Entrada 
mais 59 parcelas de R$
400,00. Tel - 9772-7716 
com Claudio

GRAN VILLE, terreno 
com 1050 m^ na parte alta. 
Tratar (14) 9793-2119.

JD MARIA LUIZA IV , te r
reno com 275 m^, R$ 22 mil 
+ 96 parcelas de R$ 530,00. 
Tratar (14) 3264-6293/ 
9726-9966.

JD. MARIA LUIZA IV, te r
reno com 250 m^, entrada 
de R$20 mil + financiam en
to. Tratar (14) 9617-1135.

MACATUBA, terreno no 
Jd. Planalto, com 200 m^. 
Local com asfa lto, água, luz, 
esgoto, etc. Plano e qu ita 
do. Tratar (14) 9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno 10x24, entrada de 
25 m il + parcelas. Tratar (14) 
9769-9926 com Benjamim.

JD. VILLAGE, na Rua
Am érico Brandi, terreno 
com 253m. Tratar (14) 
9795-2625.

TERRENO (área) de 
628m^ no centro (c / edifc. 
antiga), localiz. a ltam ente 
comercial, perto de tudo 
150 m ts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! V itagliano 
/  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.
-  V itagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803
/  vitagliano.com .br /  ref. 
00245

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.consultimobiliarialp.com.br


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

w'Instalação e manutenção de hidrantes: 
v'Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
•✓ Instalação e manutenção de luzes de emergência;
^Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo) 

Instalação e manutenção de redes de ar comprimido
Manutenção Preventiva e Corretiva do s 
ao Incêndio e Centrais de G .LP.

GasHidro

D a n i e l l e  A l b e r c o n i  S o u z a  
A r q u i t e t u r a  e  i n t e r i o r e s

Manutenção 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

JD. MARIA LUIZA,
terreno com 308 m2, 
todo murado, com infra
-estrutura, planta de 148,48 
m2 aprovado, dois portões 
fechado, se 1 basculante 
de 5 m e outro de 3 m de 
correr, alguns mat. De cons
truções, boa localização. R$ 
38 mil mais 138 parcelas de 
R$ 602,00 vendo ou troco 
por terreno no JD.Grajaú ou 
Sta Teresinha. Tratar Pedrão 
Imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (w w w . 
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.

TERRENO NO JARDIM  
EUROPA - com 200 
m2 (20x10), plano - R$
73.000. 00 (aceita financia
mento) tra t. na Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio,
430 te l. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JD. 
UBIRAMA- com 275,00 
m2 murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiam ento) 
Cód.0065 tra t. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 te l. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

MACATUBA, terreno 
2.500 m^ no trevo de 
M acatuba, beira da rodovia, 
próximo a dois postos de 
combustíveis, murado 
nas laterais e no fundo, c /  
calçada, vendo ou troco. 
Tratar (14) 8154-1999.

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

JD VILLAGE, terreno 
m edindo 258,75 M 2, sendo 
11,25 metros de frente por 
23 m etros da fren te aos 
fundos na rua Dr. Roberto 
da Costa Orlandini. Obs. 
lado de cima da rua, ou 
seja, não precisa aterrar. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ, medindo 265 
m^, a 80 m etros da Avenida 
principal. Excelente locali
zação. Bom Preço. Quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha

TERRENO JARDIM 
GRAJAÚ medindo, 275 
m^, parte baixa. Quitado e 
excelente preço. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

CENTRO: Terreno c /  
528,00m2 Valor R$ 265mil. 
Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

IM Ó V E IS
A  realização dos seus sonho s é a nossa especialidade!

Rua Manoel Caetano de Godoy, n° 444 
Jo. UBIRAMA Lençóis Paulista/SP

JARDIM GRAJAÚ, na
parte baixa, medindo 
337,00 M 2 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 m2. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

TERRENO JD ITA- 
MARATY c / 515,00m2 
R$ 130.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
9695-8789/8118-1234.

CENTRO TERRENO c /
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

RONDON: excelente opor
tunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV :
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijo los  e 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

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

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U C A O ,

JARDIM ITAMARA-
TY , com 396,50 m2, 
excelente localização, 
R$-130.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA DO
RIO, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de 
10.500 m, (troco por edícula 
no mesmo valor). Tratar 
(14) 3263-4349 (horário 
comercial).

JARDIM MONTE AZUL,
Terreno com área to ta l de 
244,05 m^ , esquina , boa 
localização em fren te a 
escola , R$71 m il e aceita 
financiam ento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM GRAJÁU,
terreno com 250 m2, com 
planta de 106 m2 aprovada, 
com poste de força, parte 
baixa. R$ 20 mil mais 96 
vezes de R$ 260,00, aceito 
carro de até uns R$ 15 mil 
no negócio. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (W WW .PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JARDIM ITAMARATY,
com 400 m2 ótima locali
zação. R$ 110 mil. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM ITAMARATY,
terreno com 400 m2 ótima 
localização. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (W WW .PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JARDIM EUROPA, terreno 
com área to ta l de 291,79m^, 
esquina, ótima localiza
ção, R$ 75 m il, n/aceita 
financiam ento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO , duas áreas 
de 10 m il m^ cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras,
2 nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (W WW .PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

ÓTIMO TERRENO c /  área 
de 257m^ (11 m ts de frente), 
exc. localiz. no Jd. Village. 
Obs.: plano e todo murado. 
Creci J23626 -  V itagliano 
9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com .br /  ref. 
00278

JD. EUROPA, esquina, 
lado de cim a da rua com 
291 m^, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9754-2946 e 
(14) 3264-5781- M anancial 
Veículos.

MARIA LUIZA IV, terreno 
vendo ou troco, R$ 17 mil. 
Tratar (14) 3263-6511/ 
9758-6960 com Marcos.

ANTONIETA, terreno com 
aproxim adam ente 400m^, 
na Av. João Paccola, R$ 90 
m il, aceito troca por casa. 
Tratar (14) 9605-5195.

JD ANTÁRTICA, terreno 
c /  331 m^, fren te c/14,50m2, 
fundo 22,85m2. R$ 115 mil, 
não aceito financiam ento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(W WW .PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

VILA CACHOEIRINHA,
lote com 376,68 m2, R$ 90 
m il, obs. Lote de esquina.
. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

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


O  E C O Gente de 
Negócios

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2013 ANO 76 EDIÇÃO N° 7.092

FOTOS: JERUSA MORELLI/O ECO

CIA ANIMAL

Na Elisa Baby, o 
cliente encontra 
roupas de bebê, 

mamadeira, chupeta, 
enxoval de batizado, 
lembrancinhas, 
carrinhos, móveis, 
decoração para 
o quarto, além 
de produtos 
antialérgicos. A loja 
aceita pagamento 
com todos os cartões 
e cheque, em até 10x. 
A Elisa Baby fica na 
avenida 9 de julho, 
912, Centro. Telefones 
(14) 3264 4666 ou 
9718 0019. Na foto, a 
proprietária Elisa.

A Cia Animal 
tem variedade 
em ração, 

acessórios, 
medicamentos, banho 
e tosa para pequeno 
e grande portes, além 
da clínica veterinária.
O cliente encontra 
medicamentos, 
acompanhamento 
veterinário, cirurgias 
e castração. O 
pagamento pode ser 
nos cartões Visa, 
Master e Cielo. A Cia 
Animal fica na rua Rio 
Grande do Sul, 201 e 
207, Jardim Cruzeiro. 
Telefone (14) 3264 7135.

FOTOS: JERUSA MORELLI/O  ECO

FOTOS: JERUSA MORELLI/O  ECO

CONTAINER

O salão
^ x  Cabelaria 

oferece para 
as clientes o melhor 
na área da beleza, 
como maquiagem, 
depilação, corte e 
tinturas em geral.
O salão está em 
novo endereço, na 
rua Onofre Lopes 
de Toledo, 161, na 
entrada da Ponte 
do Jardim Príncipe. 
Telefones (14) 3264 
4656 e 8103 8279. Na 
foto, Karina e Analía.

Recém-
^ x  inaugurada, 

a Container 
oferece moda 
feminina e masculina 
com exclusividade 
das marcas Luis 
XV, Loulon, Lacoste 
Live, Lança Perfume, 
Hollister, Mag Deluxe 
e Coca-cola. A loja 
toda está com 50% de 
desconto. Aproveite. 
A Container fica que 
rua 7 de setembro, 
865, Centro. Telefone 
(14) 3263 3013. Na 
foto, a equipe da 
Container Tainá e 
Cíntia.

FOTOS: PRISCILA CARVALHO/O  ECO

ELISA BABY SALÃO CABELARIA

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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O FUNDADOR
Filho de imigrantes italianos, o jornalista e historiador Alexandre 
Chitto nasceu no dia 7 de fevereiro de 1901 no bairro da 
Rocinha, em Lençóis Paulista. Depois de estudar na Itália (foto) 
e voltar para Lençóis, trabalhou no comércio e paralelamente 
fundou o jornal O ECO em 6 de fevereiro de 1938.

ESPECIAL 75 ANOS

Aqui pulsa um coração
Empresário Moisés 
Rocha relembra como 
iniciou a relação com 
o jornal O ECO

i ã

T m

■em uma cena forte na 
minha cabeça. Há 25 
anos, quando O ECO 

comemorou 50 anos, foi criado 
um selo. A sede do jornal era na 
rua Coronel Joaquim Gabriel, 
ao lado de onde hoje é a Incu
badora de Empresas. Eu pegava 
o circular na Vila Cruzeiro e, 
quando o ônibus passava por 
ali, eu dava de cara com a logo- 
marca. Eu sempre me questio
nava se um dia eu teria capaci-

dade para trabalhar ali", revela.
Foi assim, como um leitor, 

que começou a paixão do em
presário Moisés Rocha, hoje 
proprietário do jornal mais 
tradicional de Lençóis Paulista, 
em festa pelos 75 anos.

Moisés teria, sim, capacidade 
para fazer parte dessa equipe. Pri
meiro como revisor, depois como 
repórter e editor para, finalmen
te, virar o proprietário deste his
tórico veículo de comunicação. 
Ele foi contratado pela primeira 
vez em 1993. Depois de uma 
breve experiência, deixou Len
çóis Paulista. Em 1999, de volta 
à cidade, voltou a integrar os qua
dros de O ECO. “Trabalhando 
em O ECO, ganhei a confiança

Rumo ao centenário
Comemorar 75 anos lançan

do novos produtos e chegando 
a mais cidadesdá credibilidade 
para ir cada vez mais longe, 
para chegar aos 100 anos de 
vida e ir além. “O que eu gos
taria daqui a 25 anos? Que O 
ECO, apesar de todas as ou
tras plataformas digitais, ainda

seja um jornal impresso, como 
sempre foi sua tradição. O meu 
sonho para os 100 anos de O 
ECO é ainda poder ler o jornal 
no papel", avisa o jornalista e 
empresário Moisés Rocha.

Ele explica que a celebração 
da data acontece em ritmo de 
muito planejamento. “Estamos

i "Sempre me 
questionava se 
um dia eu teria 
capacidade para 
trabalhar ali."
Moisés Rocha, 
empresário e jornalista

montando um projeto de digita
lização dos arquivos do jornal e 
gostaríamos que estivesse pronto 
na comemoração dos 76 anos. 
Acho que isso é muito forte. Es
tamos sempre inquietos. E acho 
que não tem como não chegar 
aos 100 anos de circulação." É 
uma questão de esperar os próxi
mos 25 anos. O ECO vai crescer 
acompanhando o desenvolvi
mento de Lençóis Paulista e da 
região, preservando o que tem

do Ideval Paccola. Saí em 1999 
para fazer a Folha Popular, com o 
aval do Ideval. Sempre tive nele 
um respeitado orientador".

Quatro anos depois, em 
2003, Ideval Paccola faleceu. 
“A família me procurou e disse 
que ele tinha deixado a reco
mendação para o jornal fosse 
vendido para mim. Porque ele 
tinha certeza que eu não ia dei
xar o jornal morrer", recorda. 
“O momento mais difícil, em 
que O ECO esteve ameaçado 
de fechar, foi justamente nessa 
época. O ECO era o terceiro 
jornal em Lençóis e muita gen
te apostava que a melhor alter
nativa era extingui-lo. Mas eu 
olhei para a tradição, comprei

de melhor: respeito ao leitor.
Outro desafio que está coloca

do é ir às ruas como jornal diário- 
antes de chegar aos 80 anos. “Um 
jornal diáriocom toda estrutura 
montada, equipe completa, grá
fica própria e tudo que é precisa 
para executar esse projeto com 
profissionalismo", ressalta.

Rocha sempre reforça que o 
diferencial de O ECO está na 
sua equipe e no engajamento 
com as causas da comunidade.

o veículo e fiz a fusão com a Fo
lha Popular, mantendo o nome 
O ECO", completa. Ideal Pac
cola estava certo mais uma vez!

Com a fusão, o jornal passou 
a circular três vezes por semana. 
Além disso, deixou de ser um 
veículo exclusivamente lençoen- 
se. Hoje, está presente em diver
sas cidades da região: Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, 
Igaraçu do Tietê e Macatuba.

Ao longo destes 75 anos, 
O ECO sobreviveu à Segunda 
Guerra Mundial, dois golpes 
de Estado, oposição política e 
crises econômicas. Manteve-se 
fiel interlocutor da sociedade e 
narrador desses e outros gran
des eventos históricos.

“A galera toda que faz o jornal, 
do entregador ao presidente 
executivo, está comprometida. 
Todos gostam de jornal. Acho 
que isso diferencia. Temos 
consciência de que os leitores 
esperam mais do que a foto na 
coluna social, o anúncio.Espe- 
ram da gente a informação. E o 
que nós temos como norte é a 
informação. A notícia é o nos
so produto. Outra coisa que O 
ECO tem muito forte, que faz

ECEG!iirÍli)
UM SENHOR JORNAL
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parte da história, é o engaja
mento na comunidade. Se tiver 
uma enchente, você vai ver 
funcionário de O ECO atolado 
ajudando as pessoas, além de 
estar fazendo a cobertura jor
nalística. Nós fazemos campa
nha contra a fome arrecadando 
alimentos no final do ano, aju
damos a arrecadar agasalhos. 
Aqui dentro pulsa um coração. 
Você sente a batida do coração 
das pessoas", completa.



O IDEALISTA
O empresário e ex-prefeito Ideval Paccola assumiu 
a direção do jornal O ECO no final do ano de 1978 e 
teve o controle da empresa até sua morte, em 12 de 
agosto de 2003. Em março do ano, seguinte O ECO 
foi comprado pelo jornalista Moisés Rocha.

ESPECIAL 75 ANOS

Um projeto que nasceu de um ideal
Florindo Paccola 
diz que 'manter um 
veículo por 75 anos 
não é tarefa fácil'

Da Redação____________

A  história do jornal O ECO 
começou a ser escrita 
no dia 6 de fevereiro de 

1938, quando circulou sua pri
meira edição. O cenário era de 
uma cidade ainda muito peque
na, mas em processo de expan
são populacional e econômica.

O escritor lençoense Flo
rindo Paccola conheceu o fun
dador de O ECO, Alexandre 
Chitto, e acredita que o jornal 
sobreviveu às primeiras déca
das, sobretudo, graças ao idea
lismo do fundador.

“Alexandre Chitto era um 
jornalista idealista. Na época 
em que o jornal foi lançado, eu 
ainda vivia no sítio. Nos mu
damos para a cidade em 1944. 
Sabíamos que o jornal saía aos 
domingos. Imagino o quanto 
deve ter sido difícil manter O 
ECO por tantos anos", recorda. 
“Outros jornais apareceram, 
mas sumiram. O ECO passou 
por várias administrações, vá
rias diretorias, mas está aí até

"O ECO passou por várias administrações, 
várias diretorias, mas está aí até hoje, forte"

hoje, forte", completa Florindo.
Naquela época, um dos 

principais desafios para a com
posição de um jornal era a im
pressão, que era tipográfica, o

que foi lembrado com saudo
sismo e entusiasmo por muitos 
entrevistados. Se hoje a tecno
logia acelera a produção, antes 
a parte mais rápida do processo

era escrever o texto,à mão ou na 
máquina de escrever.

MEMÓRIA
Para Florindo Paccola, além 

do idealista que lutou e traba
lhou muito para garantir a lon
gevidade de um sonho, Chitto 
também foi um excelente cro
nista. Foi ele quem registrou a 
história de Lençóis nas páginas 
de O ECO por muitos anos.

Como escritor, ele conta que 
já utilizou as matérias publicadas 
por O ECO como fonte de pes
quisa para seus livros.“Tudo que 
ele viveu, conheceu, deixou es
crito. Se ele fala das histórias da 
Rocinha, é porque ia lá. Se fala 
das práticas das fábricas de pin
ga, é porque conhecia. Na vida 
social, participava dos bailes".

Dois fatos que marcaram época
Dois fatos registrados nas 

páginas do jornal O ECO fo
ram lembrados pelo escritor 
Floriano Paccola. Um duplo 
homicídio de um casal de ido
sos que aconteceu na década 
de 40 e o pouso forçado de um 
avião nas lavouras de cana-de-

-açúcar de Lençóis Paulista.
“O duplo assassinato teve 

muita repercussão. Um homi
cídio era um fato raro. Imagi
na um duplo homicídio, pelas 
circunstâncias e as pessoas 
envolvidas", relembra.

Já o pouso forçado do

avião quebrou a monotonia 
dos moradores que vivam na 
zona rural. A aeronave acabou 
danificada, mas não houve for
tes. Um irmão de Florindo ain
da guardou a hélice do avião 
como uma espécie de lem
brança. “Ele tem até hoje", diz.

Compromisso social 
como marca registrada

O ECO nasceu, cresceu e 
se desenvolveu comprometido 
em registrar a história e trans
formar a comunidade onde 
está inserido. Ao longo de 75 
anos, foram três administra
ções: Alexandre Chitto (fun
dador), Ideval Paccola e, atu
almente, Moisés Rocha. Onde 
existe um evento histórico, 
que pode mudar os rumos da 
cidade, o jornal ali está. Mais 
do que isso, O ECO sempre 
propôs a discussão do que era 
melhor para a comunidade.

O mestre dos livros didáti
cos Edwaldo Roque Bianchini 
reconhece essa atuação, que 
acaba indo além das páginas 
de notícias. “O ECO sempre 
procurou, desde o tempo de 
Alexandre Chitto, depois com 
Ideval e Moisés, fazer repor
tagens marcantes. O ECO re
almente retratou a história de 
Lençóis Paulista. É um prazer 
poder felicitar o jornal pela 
sua importância na vida de 
nossa sociedade, pelo que ele 
produz em benefício da nossa 
comunidade e também nas ci
dades vizinhas", avalia.

O jornal e seus colabora
dores encaram o processo de 
produção como algo muito 
além de noticiar e interpretar

fatos, mas também uma pres
tação de serviços ao leitor, seja 
na política, na educação, nos 
esportes.

Bianchini reconhece es
sas trajetória e parceria, que 
nasceu com o jornal. “Os 
profissionais, as direções de 
O ECO, sempre nos deram 
muita força no tempo das 
nossas olimpíadas escolares, 
olimpíadas de matemática", 
recorda o educador. “No es
porte também. Fui diretor de 
atletismo e sempre recebi do 
jornal condições necessárias 
para que as nossas conquistas 
fossem divulgadas", completa.

NA ESCOLA
O ECO também faz par

te da vida escolar. Afinal, o 
incentivo à leitura dos fatos 
cotidianos como ferramenta 
de transformação social come
ça na infância. “O jornalismo 
faz parte da educação. Ajuda a 
educar o povo. Não está alheio 
à educação. Está sempre pre
sente. O jornal é lido nas esco
las e os alunos ouvem, partici
pam, discutem aquelas ideias. 
Pode criar polêmica e isso é 
salutar, porque provoca o de
bate", complementa o eterno 
mestre Bianchini.





PRESIDENTE
Ex-presidente da República e do Senado, José Sarney 
esteve em Lençóis Paulista em 1986 prestigiando 
exposição do escritor lençoense Orígenes Lessa. Como o 
escritor era membro da Academia Brasileira de Letras, o 
evento foi chamado à época de Caravana dos Imortais.

ESPECIAL 75 ANOS

O ECO fez a cabeça de várias gerações
Os empresários Armando Orsi e Carlos Renato Trecenti relatam lembranças curiosas do jornal

Da Redação

O jornal O ECO registrou 
em suas páginas o cres
cimento das principais 

empresas lençoenses. E de uma 
forma muito próxima, também 
marcou a vida das pessoas que 
trabalharam e trabalham pelo 
desenvolvimento da cidade.

Armando Orsi, proprietário 
da rede de supermercados Santa 
Catarina, e Carlos Renato Trecen- 
ti, diretor-presidente do Grupo 
Lwart, reconhecem a importância 
do jornal como porta-voz do cres
cimento lençoense. Orsi e Trecen- 
ti também tiveram envolvimento 
pessoal com as notícias divulga
das pelo veículo de comunicação 
mais tradicional da cidade.

"Um veículo de comunica
ção que completa 75 anos mere
ce todo o nosso reconhecimen
to. Nos últimos anos, os meios 
de comunicação passaram por 
muitas mudanças, vieram os 
blogs, as redes sociais. Hoje, a 
informação é instantânea e to
dos nós podemos ser 'repórte
res da notícia'. O jornal O ECO 
se manteve firme e sempre se 
destacou pelo conteúdo jorna
lístico de suas reportagens, pela 
transparência de suas opiniões 
editoriais", resume Trecenti, à

Veículo próximo 
da comunidade

"Uma recordação que 
guardo do Jornal O ECO 
é que, na minha infância, 
quando passava pela sede 
do jornal, à época, localiza
do na rua Coronel Joaquim 
Gabriel, ficava observando 
a montagem dos caracteres, 
letra por letra de chumbo, 
montadas em uma caixa 
que ia compondo o texto

que depois seria impresso. 
Achava muito interessante 
como se montavam as no
tícias... Aguardávamos as 
manhãs de sábado para ler 
no jornal O ECO as repor
tagens sobre os aconteci
mentos da semana", relem
bra Carlos Renato Trecenti, 
diretor presidente do Gru
po Lwart.

frente do Grupo Lwart. "Há 75 
anos, o jornal O ECO vem re
gistrando os acontecimentos da 
nossa cidade e da nossa região, 
demonstrando seu engajamen
to nas questões públicas e de 
cidadania, contribuindo para 
o desenvolvimento de Lençóis 
Paulista", completa.

Armando Orsi, outro em
presário na lista dos grandes 
empreendedores da cidade, 
conta que cresceu lendo o jor
nal O ECO. "Quando eu nasci, 
ficou registrado em O ECO.

Hoje temos rádio, TV, internet, 
mas naquele tempo, o jornal era 
o principal meio de informação 
e tinha fila, aos domingos, para 
garantir a edição da semana", 
recorda. "Um dia, fui convi
dado a escrever sobre o que 
diferenciava Lençóis Paulista 
das demais cidades. Falei do 
SAAE, que presta um serviço- 
excelente, do sino da matriz, do 
Clube Marimbondo, e de como 
é sugestivo o nome do jornal O 
ECO, que eu leio desde que me 
entendo por gente", revela.

FRASE

t "Aguardávamos 
as manhãs de 
sábado para ler 
no jornal O ECO as 
reportagens sobre os 
acontecimentos da 
semana."
Carlos Renato 
Trecenti, diretor- 
presidente do Grupo 
Lwart

Notícias que abalaram a cidade
"Leio o jornal inteiro. 

Gosto da seção de espor
tes, para ver como nós es
tamos. Também gosto das 
notícias da administração, 
para saber o que está acon
tecendo, o que está sendo 
feito. Eu sou um lençoense 
nato e sempre acompanhei 
o progresso da cidade nas

páginas do jornal O ECO. 
Sempre é chocante quando 
se relata um acidente. Cito 
o exemplo mais recente de 
Santa Maria, no Rio G ran
de do Sul. Recordo-me de 
uma notícia, muita antiga, 
de um acidente envolven
do o corte de cana. O ca
minhão perdeu o freio, na

Marechal Rondon, e m or
reram  cinco ou seis traba
lhadores naquele acidente. 
Aconteceu numa época de 
Carnaval. Imaginem Car
naval com luto numa cida
de pequena. Isso ocorreu 
há, no mínimo, 45 anos", 
relem bra o empresário Ar
mando Orsi.





PRIMEIRA EDIÇÃO
A imagem ao lado mostra a primeira edição do jornal O 
ECO. A edição foi às ruas com uma poesia de Lourival de 
Oliveira e uma carta do fundador Alexandre Chitto. Uma 
curiosidade: a primeira edição traz anúncios do Bar Guarani, 
que vendia frutas, laticínios, cervejas e bombons finos.

ESPECIAL 75 ANOS

O ECO é uma família É minha escola da vida
Primeiro emprego do vereador Manezinho foi como entregador do jornal Wanderley Placideli também começou como entregador e virou gerente

M anoel dos Santos Silva, o 
Manezinho, é conheci
do em Lençóis Paulista, 
na região e nas várias instâncias do 

governo estadual pelo trabalho de 
vereador. Seu primeiro emprego 
foi em O ECO. É por isso que ele 
considera o jornal como parte de 
sua família e acredita que sua vo
cação política despertou enquanto 
trabalhava para o veículo de co
municação mais antigo da cidade.

A história começa quando ele 
tinha oito anos, morava na Vila 
Cruzeiro e foi convidado por um 
amigo para fazer a entrega do jor
nal. "Colocava o jornal debaixo do 
braço e subia a ladeira. A rua Dr. 
Antonio Tedesco se chamava Flo- 
riano Peixoto e era de paralelepí- 
pedo. Era o trajeto que nós menos 
gostavamos de fazer. Do dinheiro 
que recebia, levava metade para 
casa, para os pais. A outra meta
de gastava em lanches. Era uma 
diversão", recorda.

Manezinho entrou em O ECO 
na administração de Ideval Paccola 
como prefeito de Lençóis. Chegou 
a 'chefiar' os garotos da entrega e 
rapidamente começou a se dedicar 
a outras funções. A adaptação às 
rotinas da redação foi rápida. Sua 
segunda função era redigir classi
ficados. "Íamos na padaria do Ma

rio, na rua Nove de Julho, pegar 
papel de pão para os classificados", 
recorda. Nessa época, o prestígio 
do jornal O ECO já saltava aos 
olhos da comunidade. "Seis horas 
da manhã já tinha uma fila enorme 
para pegar o jornal. A distribuição 
era gratuita", completa.

Amante do esporte, Manezi- 
nho foi incentivado pelo jornalista 
Jotabê de Moura a retratar as com
petições que movimentavam Len
çóis Paulista. "O Jobatê já faleceu, 
mas lembro com carinho dele. Ele 
me deu um gravador e eu tremi na 
base. Ele me mandou entrevistar 
o técnico Picolé, do CAL (Clube 
Atlético Lençoensej". Assim Ma- 
nezinho começou a cobrir a edito- 
ria de Esportes para O ECO.

Além das campanhas do Len- 
çoense, Manezinho acompanhou 
a trajetória vitoriosa da equipe de 
basquete patrocinada pela Lwart/ 
Lwarcel. "O ginásio de esportes 
ficava lotado. Tinha um telão para 
as pessoas acompanharem o jogo 
do lado de fora. Vi grandes equi
pes virem para Lençóis. Tinha 
acesso ao vestiário, sabia em pri
meira mão a escalação. Ajudava os 
jornalistas de TV na cobertura, su
geria pautas. Também vi jogador 
revelado em Lençóis e convocado 
para a seleção brasileira para as

Olimpíadas de Atlanta, em 1996".

VIDA POLÍTICA
Foi mais ou menos nessa 

época que Manezinho começou a 
cobrir a Câmara de Vereadores, o 
que aguçou sua vontade de ser um 
representante do povo. Além dis
so, teve a influência de Ideval Pac- 
cola, ex-prefeito de Lençóis, que o 
orientou na filiação ao PSDB.

Hoje, Manezinho não conse
gue imaginar a vida sem o primei
ro emprego como entregador. "O 
ECO sempre foi uma escola. É mi
nha vida, minha família. Isso nada 
muda, é para sempre", conclui.

0 jornal O ECO cativou mui
ta gente em 75 anos. Um 
desses personagens é Wan

derley Luiz Placideli, que também 
começou a trabalhar como entre
gador, em 1974, aos 12 anos. Hoje, 
às vésperas da merecida aposenta
doria, exerce a função de gerente 
e tem uma história de vida com 
todas as fases do jornal mais tradi
cional de Lençóis Paulista.

O início do trabalho represen
tou muita emoção na rotina do 
garoto lençoense. "O Alexandre 
Chitto me deu uma bicicleta nova. 
Era linda. Naquela bicicleta eu me 
sentia", lembra e sorri.

Começou como entregador e 
chegou a fazer cobranças para o 
jornal. Mas logo dominava o ofício 
de tipógrafo, com o qual tanto se 
identificava. Também foi impres- 
sor de O ECO. Não há exagero 
afirmar que ele acompanhou to
das as evoluções de equipamento 
e sabe avaliar o impacto que cada 
uma dessas melhorias teve na pro
dução jornalística.

É um profissional que traba
lhou com os tipos móveis, fun
ção que demandava dedicação 
artesanal para que o jornal saísse 
sem erros. Em 1979, viu a chega
da da linotipo, que - segundo ele 
-melhorou bastante a produção. 
Em 1996, fez parte da inclusão do 
jornal O ECO na 'era digital'. Foi 
quando o veículo passou a ser dia- 
gramado em computadores. "Fui 
para o Senai fazer curso de artes 
gráficas. Diagramávamos com Pa- 
geMaker e Corel Draw, programas 
que já ficaram obsoletos. Hoje, o 
programa de diagramação é tão 
divertido quanto um jogo de com
putador", avalia.

Trabalhando para O ECO, 
Wanderley se sentia como se fre
quentasse uma escola que não 
estava ao alcance de todos. "Hoje 
você liga o computador, se conec
ta na internet e a informação está

lá, para quem se interessar. Antes 
era diferente. O ECO era uma das 
poucas fontes de informação aces
síveis à população", diz.

Como tipógrafo e fazendo a re
visão, ele desenvolveu a leitura e 
aprendeu muito sobre ortografia e 
regras da Língua Portuguesa. "Até 
hoje tenho o hábito de ler o que 
os jornalistas escreveram antes da 
notícia ir para a rua", relata.

Wanderley é referência entre 
os membros da equipe, principal
mente porque é capaz de relatar 
com precisão fatos históricos noti
ciados pelo O ECO. E coleciona 
causos de bastidores. Como fun
cionário do jornal, acompanhou 
coberturas de um ângulo privi
legiado. Algumas notícias foram 
muito marcantes e emocionam 
só de lembrar. "A morte do pilo
to José Angelo Simioni, que era 
um lençoense muito admirado. 
A morte de Airton Senna, o ala
gamento do Centro em 1975... O 
ECO sempre interagiu com a co
munidade, tem importância difícil 
de mensurar. Vi o Olavo Setúbal, 
governador do Estado, na redação 
do jornal O ECO. Veio visitar du
rante uma dessas enchentes. Vi o 
presidente José Sarney, em 1986, 
em Lençóis Paulista. É muita coisa 
em uma vida", enumera.



O ECO 75 anos POLÍTICA
A imagem ao lado mostra a capa de O ECO de 7 de novembro de 
1980. Na ocasião, o jornal destacou a forte pressão exercida pelas 
Câmaras Municipais da região para a volta do trem de passageiros 
que fazia a linha Bauru-Botucatu. Hoje, as autoridades admitem ter 
sido um erro abandonar o transporte ferroviário de passageiros.

ESPECIAL 75 ANOS

'O ECO sempre foi uma bandeira para a população'
Empresário de Lençóis Paulista há vários anos, Mário Silvio Batistella afirma que jornal é um representante da cidade e da região

ã ã

O
ECO é um patri
mônio da cidade,
um porta-voz dos

anseios da população de toda a 
região". É com frases como essa 
que o empresário Mário Silvio 
Batistella define a importância 
do O ECO. Leitor do jornal 
desde jovem, ele se lembra
da época em que as edições
eram publicadas aos domingos. 
“Todo domingo de manhã era 
quase um hábito ler o jornal. 
Os fatos eram corriqueiros, 
pertinentes ã ocasião e ao que 
ocorria na cidade".

Em certo período, o empre
sário conta que alguns persona
gens ficaram em sua memória. 
“Em uma fase posterior, o jor
nal era distribuído gratuitamen
te, aos sábados, no local onde 
era impresso. Foi na época que 
o dono era o ex-prefeito Ideval 
Paccola. O vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho, 
era um dos que ficava ã beira 
da calçada distribuindo o jor
nal. Sempre formavam grandes 
filas para pegar os exemplares", 
recorda Batistella. “O ECO 
sempre foi uma bandeira, um 
norte para a população em rela
ção ãs reivindicações e para as 
notícias. Tudo que é anseio da

REPRESENTANTE - Baptistella lembra que desde pequeno já lia O ECO; jornal serve como porta-voz dos anseios da população

população, O ECO retratou de 
forma bastante fiel".

Durante os 75 anos, O 
ECO acompanhou a evolução 
da imprensa. Nessa trajetória, 
vários jornais não conseguiram 
sobreviver. Diante desse cená
rio, o empresário afirma que 
O ECO teve forças e conseguiu 
manter-se no mercado com alto

padrão de qualidade. “Dificil
mente se encontra, hoje, um 
órgão de imprensa com essa 
idade, porque os jornais que 
sobrevivem são muito poucos 
no Brasil. O ECO é um exem
plo disso".

A evolução na maneira de 
imprimir o jornal também foi 
citada por Batistella. “A apre

sentação do próprio jornal, a 
diagramação, a forma das no
tícias, tudo isso se modernizou 
no próprio tempo do jornal. 
Naquela época, o jornal era 
feito com tipos. Depois passou 
para linotipos e hoje é impres
so em computador e rotativas. 
Obviamente, o jornal também 
acompanhou essa evolução".

Para ele, hoje, o enfoque da no
tícia é muito diferente. “Hoje é 
recheado com fotos, ilustrações 
que procuram dar muito mais 
suporte ãs notícias veiculadas".

Ao logo dos anos, as maté
rias também foram se adequan
do ao momento histórico da 
cidade e da região. “O jornal 
evoluiu e as matérias foram se

atualizando, mas eu acho que o 
jornal tem bons artigos e bons 
articulistas, com sessões bas
tante interessantes. Gosto de 
ler o jornal de ponta a ponta". A 
atual fase do O ECO, partindo 
para uma regionalização ainda 
maior, faz Batistella acreditar 
que Lençóis Paulista seja con
siderada um pólo regional. “Eu 
acho muito importante a regio
nalização. Esse é o caminho a 
ser seguido. Isso destaca real
mente a liderança do jornal na 
região. Temos outras cidades da 
região em que a imprensa pro
cura sair um pouco mais para 
regionalização. O ECO está 
fazendo isso de maneira inteli
gente e eu acredito que a popu
laridade do jornal vai aumentar 
na região".

Com relação ao futuro do 
O ECO, o empresário acredita 
que o jornal está no caminho 
certo. “Eu vejo O ECO como 
se fosse uma liderança regio
nal. Pelo desenvolvimento da 
penetração do jornal na região, 
o destino de O ECO é provocar 
uma liderança nos meios da im
prensa regional. O caminho do 
O ECO é esse. O jornal está na 
frente em relação a isso", com
pleta o empresário.



O ECO 75 anos
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ATUALIZAÇAO
Na virada da década de 1990 para os anos 2000, O 
ECO deixou de ser montado em linotipo e passou a ser 
diagramado no computador. O salto tecnológico trouxe 
mudanças no visual do jornal como se pode ver na capa 
da edição de 21 de setembro de 2011.

A invasão 
japonesa
Tipógrafo de O ECO lembra como 
foi a chegada da indústria têxtil Omi 
Zillo, que movimentou o mercado de 
trabalho na década de 70

O seias Gomes, o Tito, tra
balhou no jornal O ECO 
entre 1971 e 1976. Ex

periência relativamente breve, 
mas muito intensa e gratifican- 
te, segundo ele. “Minha função 
era de tipógrafo. Fazíamos o 
jornal letrinha por letrinha", 
recorda. Era a época da con
fecção artesanal das páginas, 
uma a uma. Naquele tempo, a 
tiragem ainda era menor do que 
200 exemplares por edição. As 
matérias eram escritas em papel 
manilha, conhecido como papel 
de pão, e entregues para os tipó
grafos ainda em escrita manual.

Trabalhar em O ECO era 
prazeroso, mas também era 
sinônimo de status. “Era um 
órgão divulgador, uma empre
sa de destaquee que era res
peitada. Além disso, tínhamos

FRASE

í "A imprensa 
precisava de um 
intérprete para se 
comunicar com os 
proprietários da 
empresa (Omi Zillo). 
O ECO participou 
ativamente desta 
cobertura."
Oseias Gomes, o Trto as carteirinhas funcionais, 

que davam acesso ao cinema, 
às brincadeiras do Csec. Na 
segunda-feira, o senhor Alexan
dre Chitto pedia para que a gen
te relatasse como tinha sido o 
evento. A partir disso, ele mon
tava uma matéria, uma coluna".

Lençóis Paulista era uma 
típica cidade do Interior que 
dava passos -  alguns largos 
-  rumos ao desenvolvimento

econômico. Alexandre Chit- 
to, por meio das páginas de O 
ECO, apoiava esse desenvolvi
mento. As principais empresas 
se concentravam na rua XV de 
Novembro e na rua Floriano 
Peixoto (hoje rua Dr. Antonio 
Tedesco). As atividades comer
ciais ainda eram tímidas.

Foi como funcionário de O 
ECO que Tito assistiu o cenário 
econômico se transformar. “Um

dos acontecimentos que mudou 
Lençóis da noite para o dia foi 
o lançamento da pedra funda
mental da Omi Zillo. Imagine 
Lençóis, pequenininha, e então 
chega uma empresa japonesa. 
Para se ter uma ideia, a impren
sa precisava de um intérprete 
para se comunicar com os pro
prietários da empresa. O ECO 
participou ativamente desta co
bertura", lembra.

O ECO 
incentivou 
a leitura

Hermínio Jacon foi re
dator chefe de O ECO en
tre os anos de 1948 e 1952. 
O convite partiu do pró
prio Alexandre Chitto, com 
quem mantinha intenso 
contato. Jacon tinha um 
escritório de contabilidade 
na rua XV de Novembro, 
em frente à Casa Paccola.

“Era muito amigo do 
Alexandre Chitto. E eu o 
admirava muito e me sen
tia feliz de estar na com
panhia dele, trabalhando 
também no jornal", relata.

Segundo Jacon, Len
çóis Paulista foi pioneira 
em lançar um jornal. 
“Temos cidades da região 
que até hoje não possuem 
um jornal" relata.

Além de levar infor
mação, Jacon acredita que 
o jornal O ECO se tornou 
um registro histórico da 
cidade. “Acho que foi uma 
iniciativa muito impor
tante e histórica do Ale
xandre Chitto. Por meio 
do jornal,ele podia contar 
muitas coisas que acon
teciam aqui.Sempre li o 
jornal. Acredito também 
que O ECO incentivou as 
pessoas a ler".
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PROJETO GRAFICO
A imagem ao lado mostra a versão atual do projeto 
gráfico adotado pelo jornal O ECO. A mudança ocorreu 
dia 8 de dezembro de 2011. A mudança de visual teve 
o objetivo de tornar o jornal mais moderno, prático e 
acessível a todos os tipos de leitores.
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A história da
propaganda

Anúncios puderam se tornar criativos e 
diversificados quando o jornal passou a ser 
diagramado no computador

EVOLUÇÃO -  Capa do 
jornal O ECO de 23 de 

dezembro de 1973 mostra 
anúncio do Carani; hoje 

é difícil imaginar um 
anúncio de carro sem foto

A  imprensa tem um papel 
de extrema importân
cia, tanto nas decisões 

da sociedade quanto na conso
lidação da democracia. Nesse 
contexto, a publicidade torna
-se importante no processo de 
comunicação, pois ao aliar-se a 
veículos fortes, independentes 
e de credibilidade, contribui 
para que a imprensa exerça o 
seu papel fiscalizador.

O fundamental na publici
dade é que se tenha uma gran
de ideia. Hoje, com os recursos 
digitais, a propaganda inova, 
renova, revoluciona, enfim, se 
reinventa a cada dia. Mas nem 
sempre foi assim.

As ferramentas que deram 
mais mobilidade aos publicitá
rios e artefinalistas que traba
lharam para o jornal O ECO 
chegaram na década de 90, 
quando o veículo substituiu a

linotipo pelos computadores. 
Desde então, as novidades tec
nológicas, que otimizaram e 
melhoraram o trabalho, aconte
ceram em ritmo frenético.

Quando Wanderley Luiz 
Placideli começou como tipó
grafo de O ECO, isso ainda na 
década de 70, as propagandas 
do jornal se limitavam a tra
zer as informações essenciais 
sobre a empresa anunciante. 
Não havia muita diferenciação 
entre as fontes utilizadas para 
composição das notícias e dos 
anúncios. Não havia recurso 
técnico para isso.

"Naquela época, grandes 
marcas como a Ford, Volkswa- 
gen, grandes empresas que 
anunciavam em O ECO, ti
nham agência e mandavam 
o clichê pronto. As empresas 
locais não tinham muitos re
cursos. Se você pegar uma pro-

paganda dessa época, vai ter o 
nome da empresa, o endereço, 
telefone, em letras normais. No 
máximo, um negrito e descri
ção do serviço”, recorda.

O clichê, a grosso modo, 
era uma espécie de carimbo 
ou forma de impressão, um 
recurso utilizado na impren
sa tipográfica para imprimir 
fotos e propagandas no jornal. 
Sua confecção só era realizada 
em Bauru, o que demandava 
tempo e equipamentos para 
que ficassem prontos. "Demo
ravam dias para ter um clichê 
pronto. Por isso,era pouco 
acessível aos pequenos anun
ciantes de O ECO naquele 
tem po”, relata Placideli.

PRESERVE NOSSO  
BEM MAIS PRECIOSO

C R E S C E N D O  C O M  V O C E
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Com estas ações simples você 
ajuda a preservar o planeta.

Não custa nada colaborar 
e o retorno é garantido.

àA AGUA
INVISTA NO FUTURO NÃO JOGUE NA REDE DE ESGOTO

>1

| pb de café

Tgleo e restos de fritura B l

^ leo lubrificante ou 
Combustível usado

preservativos, absorventes 
higiênicos, fraldas

qualquer material sólido



A gente sabe que a história é contada todos os dias. 
A gente também faz parte desta história. 

Parabéns O ECO pelos 75 anos!


