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M E X E N D O  O  D O C E
Receita de família de Agudos 
s e  d e s t a c a  e m  F e s t i v a l
Gastronômico O

a Bonita 
raçu 

reiópolis 
çóis

BARRA BONITA
Hoje tem Inimigos da HP na
Praça do Teleférico 0

LENÇÓIS
Sexta-feira tem show de 
prêmios solidário

MORTE NO TRÂNSITO  
Motorista do Monza 
não tinha CNH _______ Ç )

JUSTIÇA
Ex-prefeitos da Barra são 
absolvidos no TJ C )

POLÍTICA
Vereadores conseguem 
verba em Brasília C )

ELEIÇÃO
Marise é favorito para 
comandar PSDB

FUNCIONALISMO

Câmara aprova 
reajuste de 6,2% 
para aposentados

Servidores públicos aposentados 
ou pensionistas de Macatuba que 
não têm direito à paridade terão o 
reajuste de 6,2% em seus vencimen
tos. O projeto foi aprovado na segun
da-feira. Macatuba tem duas catego
rias de servidores aposentados, uma 
que recebe a paridade (mesmo rea
juste de quem está na ativa) e outra 
que não tem esse direito. No total, 54 
servidores serão beneficiados.

PRATÂNIA

Festiva l de V io la  
a c o n te c e  am anhã

MACATUBA

Cidade tem 
três dias de 
espetáculos

O Teatro de Macatuba recebe - de 
23 a 25 de março - três espetáculos tea
trais, sempre às 20h. A entrada é gratui
ta e os lugares são limitados. No sábado
23, a atração é o espetáculo de rua "O 
Auto da Barca do Inferno”, do Grupo 
Teatral Athos, de Batatais. No domingo
24, é a vez da peça teatral "Jogos Mor
tais”. No último dia de apresentações, 
os lençoenses do grupo Faz & Conta 
apresentam a peça "Medéia”.

A U T O S
Prisma é o n o v o  l a n ç a m e n t o
da Chevrolet; carro tem  versões de 
motorização em 1.0 e 1.4 ND0

Alckmin libera pacotão de 
benefícios para municípios
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Investimentos chegam a 
R$ 2,46 bilhões no Estado 
e contemplam todos os 
municípios da região

O governador Geraldo Alckmin 
recebeu prefeitos de 645 municípios 
na quinta-feira 14, em São Paulo. No 
encontro, Alckmin anunciou R$ 2,46 
bilhões em investimentos para as 
Prefeituras paulistas. Ao O ECO, o 
subsecretário da Casa Civil, Rubens 
Cury, ressaltou a importância do 
evento. "Os prefeitos puderam ouvir 
do governo os planos para os muni
cípios, as ações que vêm sendo exe
cutadas e o anúncio do governador 
destinando mais de R$ 2 bilhão em 
investimentos”. Todos os municípios 
da região foram contemplados. 0 )
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LENÇÓIS

Semana do 
Teatro começa na 
segunda-feira

A primeira atração apresentada 
na 18® Semana do Teatro de Lençóis 
Paulista é a peça "As Três Mulheres 
Sabidas” (foto), na Casa da Cultura, 
às 10h, 14h e às 20h. Até domingo, 
na Casa da Cultura e no Espaço Cul
tural Cidade do Livro, serão apresen
tados espetáculos conceituados em  
todo o Estado de São Paulo. Para esse 
ano, a novidade é a apresentação do 
Projeto Ademar Guerra.

NOVO PAPA

Arcebispo prevê 
Igreja mais 
transparente

Dom Maurício Grotto de Camargo 
(foto), arcebispo de Botucatu, disse em 
entrevista exclusiva ao O ECO que foi 
uma surpresa boa para a Igreja ter o 
primeiro papa latino-americano e jesu
íta. "Um homem sereno, com aspecto 
de pai, de pastor. Isso significa que é 
um homem culto”, disse. O arcebispo 
não espera que o papa Francisco pro
mova mudanças na doutrina, mas na 
administração da Igreja Católica. d )

FUTSAL

P orto  ve n ce  A.F.L. e 
leva  ta ç a  in é d ita  0̂°

BASQUETE

Alba encara 
Paulistano pelo 
Estadual

A equipe sub-16 do Alba/Len- 
çóis Paulista tem uma difícil missão 
amanhã contra o Paulistano, jogan
do em casa. A equipe de São Paulo 
é uma das três favoritas ao título do 
Campeonato Estadual, organizado 
pela Federação Paulista de Basket- 
ball. O Alba tenta se recuperar, já 
que perdeu o primeiro jogo em casa 
para o Metodista/São Bernardo. A 
partida acontece no Tonicão. AOO
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Opinião
í

FRASE
• O governador decidiu atender todos os m unicípios 
paulistas. N enhum a cidade ficou sem  um anúncio que 
trouxesse m ais de qualidade de vida aos m oradores.

Deputado Pedro Tobias

PARA PENSAR
"Saber encon trar a a legria  na 
a le g ria  dos outros, é o segred o 
da felicidade".
George Bernanos, escritor francês

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

Pacote de boas 
notícias para o interior
Em uma cerimônia grandiosa, o gover

nador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, abriu o pacote de bondades 

e liberou mais de R$ 2 bilhões em recursos 
para todos os municípios paulistas. A ação 

beneficiou de forma isonômica todos 
os municípios com até 50 mil habitan
tes com um caminhão (pipa, lixo ou 
basculante), uma ambulância e um 

ônibus escolar. No entanto, nenhum 
município saiu do encontro com as 
mãos abanando. Foram concedidos 
benefícios na área de educação, 
saúde e de acessibilidade.

Além disso, para facilitar o aces
so dos municípios às Secretarias de 

Estado, no local do evento foram 
montados stands para receber de-

mandas específicas da região. O prefeito 
de Macatuba, por exemplo, Tarcísio Ma- 
theus Abel (PP), correu para a Secretaria 
de Habitação para tentar viabilizar a cons
trução de casas, um antigo anseio dos 
moradores macatubenses.

Na semana passada, o jornal O ECO já 
havia noticiado que a prefeita Bel Loren- 
zetti e vice-prefeito José Antonio Marise 
tinham obtido uma audiência particular 
com o governador. Do encontro, eles trou
xeram mais de R$ 3 milhões.

Num momento em todos os municí
pios reclamam de dificuldades financeiras 
-  confirmadas inclusive pela queda de ar
recadação de alguns tributos -, as verbas 
encaminhadas pelas esferas estadual e 
federal são sempre muito bem-vindas.

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

Cartografia para 
orientar o crescimentoo

D

<
A rnaldo Jardim
é deputado federal pelo PPS

A infraestrutura cartográfica e a in
formação geoespacial ganham 
cada vez mais importância no ex

terior a ponto de algumas instâncias in
ternacionais a considerarem instrumento 
imprescindível para projetar o futuro.

O Comitê Geoespacial da ONU estima 
que, em 10 anos, a informação geoespa- 
cial, reproduzida por métodos cartográfi
cos, se tornará tão fundamental quanto à 
energia elétrica, com os governos atuan
do mais como regulador do que produtor 
deste tipo de serviço.

No Brasil precisamos avançar para 
que este instrumento se modernize e se 
fortaleça. A tradição cartográfica brasi
leira vem de longa data e comumente se 
mistura às competências geográficas, ge
ológicas e estatísticas. D. Pedro I já havia 
demonstrado enorme preocupação em 
levantar informações sobre o território e 
a população, ao criar Comissão de Esta
tística Geográfica, em 1830, e buscar uni
versalizar os mapas, por meio da venda, a 
preços módicos.

Após o Primeiro Reinado, a Cartografia 
começou a obter caráter aplicado no Bra
sil, em 1831, com o interesse da Regência 
Imperial (1831 -  1840) em mapear os rios 
da então Província de Minas Gerais.

Com a abolição da escravatura em 1888 
e o advento da República em 1889, o Brasil 
obteve a regulamentação do serviço carto- 
rial, denominado à época de "geográfico". 
A concepção de geografia se transformava 
na República, que passava, assim, como 
era a cartografia, a ser uma especialização 
da atividade do engenheiro.

Mas só foi em 1949 que disciplinou-se, 
pela primeira vez, as atividades de aero- 
levantamento no Brasil, fixando compe
tência para a União e para algumas em
presas privadas.

O realinhamento na governança car
tográfica brasileira após a Constituição de 
1988 foi iniciada com a criação da Concar 
(Comissão Nacional de Cartografia), sob a 
tutela do Ministério do Planejamento.

A cartografia e as informações geoes- 
paciais no Brasil têm se tornado complexa 
e compartilhada entre diversas institui
ções, o que se comprova nas quase 65 mil 
cartas que representam os nossos 8,5 mi
lhões de km  ̂ com diversos enfoques de 
políticas públicas multifinalitárias.

Para dar organicidade ao setor de car
tografia e de informações geoespaciais, 
importantíssimo ao desenvolvimento 
e aprimoramento das políticas públicas 
nacionais, apresentei na Câmara dos De

putados o Projeto de Lei 5067/2013, que 
propõe o aprimoramento do SCN (Sistema 
Cartográfico Nacional) de forma a dar efi
ciência à gestão da cartografia e das in
formações geoespaciais brasileiras.

O projeto contou com sugestão inicial 
do Instituto de Geodireito e apoio da co
munidade cartográfica e geocientífica, de 
profissionais das áreas de engenharia car
tográfica, agrimensura, geografia, topogra
fia, geodésia, fotogrametria, sensoriamen- 
to remoto, posicionamento por satélite e 
sistemas de informações geográficas.

Para a elaboração da proposta realizei 
uma audiência púbica, em agosto de 2012, 
com a presença de representantes do Exér
cito Brasileiro; de entidades do setor, como 
o Instituto Geodireito; da ANA (Agência Na
cional de Águas); do SINAENCO (Sindicato 
Nacional de Engenheiros e Arquitetos); e da 
UnB (Universidade de Brasília).

Provocamos uma intensa discussão 
sobre o assunto entre as entidades e de
pois abrimos um período para receber 
sugestões. Após diversas manifestações 
consolidamos o projeto de lei, cuja princi
pal finalidade é de sistematizar as diver
sas atividades cartográficas e de informa
ções geoespaciais mantendo as instâncias 
hoje concentradas no Ministério da Defe
sa; reorganizando essas atividades em 
nova agência, a Ancar, com poderes de 
regulação e de fiscalização; e criando o 
Concar (Conselho Nacional de Cartografia 
e de Informação Geoespacial) em substi
tuição a atual Comissão Nacional de Car
tografia, que será extinta.

O novo Concar ficará alocado na Casa 
Civil, uma vez que envolverá discussões mi
litares, no âmbito do Ministério da Defesa, 
e civis nos demais ministérios que tenham 
atividade que utiliza recursos da cartografia.

Acredito que transformação do Con- 
car em Conselho de Estado e a criação da 
Ancar seguem a tendência de diversos 
setores da indústria e a configuração ado
tada, por exemplo, pelo setor energético 
(Conselho Nacional de Política Energética) 
como órgão de assessoramento da Presi
dência da República.

Os princípios e preceitos contidos no 
projeto possibilitam ainda iniciar uma 
cultura regulatória na infraestrutura car
tográfica brasileira, necessidade já perce
bida em outros segmentos da indústria, o 
que possibilitará reforçar a individualiza- 
ção de direitos e deveres do governo, das 
empresas e dos cidadãos.

A infraestrutura cartográfica e a infor
mação geoespacial tem obtido importân
cia e relevância mundial, e o Brasil precisar 
acompanhar essa tendência com o estabe
lecimento do marco regulatório para o setor.

Marise assume presidência do PSDB amanhã
Já está definido. O vice-prefeito José Antonio Marise assume a presidência 

do PSDB de Lençóis Paulista. Amanhã, todos os diretórios municipais e estaduais 
tucanos realizam suas convenções no Estado para escolher do novo comando e 
das comissões executivas que vão administrar o PSDB pelos próximos dois anos. 
Marise tem o apoio da prefeita Bel Lorenzetti, que deve integrar a chapa de con
senso definida em reuniões dos membros do partido. A Terceira Coluna apurou 
que o vice-presidente seria escolhido dentre os vereadores Francisco de Assis 
Naves e o José Aparecido Santana, o Dodô.
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Alta plumagem
O vice-prefeito José Antonio Mari- 

se será escolhido amanhã presidente 
do PSDB de Lençóis Paulista.

Encontro
A reunião para escolher o dire

tório em Lençóis Paulista ocorre a 
partir das 9h, no Centro Municipal 
de Formação Profissional Prefeito 
Ideval Paccola. Além de Marise e o 
vice-presidente, serão definidos os 
31 membros que vão compor o dire
tório municipal completo.

Passado
A eleição do diretório tucano aca

ba ganhando mais destaque na im
prensa que a de outros partidos por 
razões simples. O partido está há 
praticamente 12 anos no comando 
da Prefeitura. Marise foi eleito pelo 
PMDB em 2000 e pouco tempo depois 
migrou para o ninho tucano. Assim se 
seguiu até 2008, quando ele deixou 
a Prefeitura para dar lugar à também 
tucana Bel Lorenzetti, que conseguiu 
em 2012 seu segundo mandato e se
gue na cadeira até 2016.

Presente
Não há exagero afirmar que as 

grandes decisões políticas de Len
çóis Paulista -  pelo menos, nos últi
mos anos -  passaram pelo Partido da 
Social Democracia Brasileiro e vão 
continuar passando, ao menos pelos 
próximos quatro anos.

Futuro
Com a escolha de Marise para pre

sidência, o partido aposta na experi
ência de quem, além de prefeito, foi 
vereador e presidente daCâ m aralo - 
cal. A prefeita Bel Lorenzetti afirmou 
que essa foi uma decisão tomada 
conjuntamente.

Articulação
Enquanto a situação se articula, a 

oposição se movimenta. Eleitos fora da 
coligação majoritária, Ailton Tipó Laurin- 
do e Anderson Prado de Lima (ambos do 
PV) cativam o reforço do presidente da 
Câmara, Humberto José Pita (PR), que 
até agora demonstra grande proximida
de com os vereadores verdes.

Turma
Isso fica demonstrado pelas con

tratações de cargos de confiança pro
movidas pela Câmara de Vereadores. 
Até o momento, Pita tem atendido 
todos os pedidos feitos pelos novos 
aliados. Basta olhar para ver que a 
equipe de Pita é quase a mesma que 
trabalhou na campanha de Tipó, der
rotado pela prefeita Bel em 2008.

Escolhido
Na região também acontecem 

convenções municipais. Em Pedernei
ras, quem deve assumir o PSDB é o 
empresário José Eduardo Cury Salemi, 
o Zé da Purina. A votação expressiva 
na última eleição deixou o político ani
mado para fazer oposição ao prefeito 
Daniel Camargo (PSB) e, quem sabe, 
tentar nova candidatura em 2016.

Região
Em relação ao comando regional 

do partido, o deputado estadual Pedro 
Tobias deve continuar como principal 
liderança. Além disso, a expectativa é 
de que ele também dê continuidade 
r̂ a presidência estadual do partido. 
Em Areiópolis, João da Cruz Miquelino, 
atual presidente do PSDB, deve conti
nuar no posto.
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Cidades
m iO: DIVULGACAO

FUTEBOL DE AREIA
Estão abertas inscrições para a Copa Sport 
Shoes/O  ECO , com início 7 de abril. O vereador 
Manoel dos Santos Silva apoia o evento. 
Informações pelo telefone (14) 9798 3737.

FOIO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

SEMINÁRIO SOBRE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Na terça-feira, a Direto

ria de Saúde de Lençóis Pau
lista promove um seminário 
sobre violência doméstica. O 
evento acontece às 19h30, no 
Lions Clube, e será conduzido 
por representantes da rede 
de assistência e proteção às 
vítimas de agressões físicas, 
sexuais e outros tipos de abu
so. O encontro também terá a 
presença de agentes de saúde, 
representantes da sociedade 
civil, como padre, pastores e 
diretores de clubes de serviço. 
O seminário é apenas uma das 
ações da Diretoria que também 
vai distribuir cartilhas apresen
tando todas as entidades que 
compõem a rede e como acio
ná-las.

CONCURSO
A Etec Cidade do Livro de 

Lençóis Paulista realiza Con
curso Público de professores 
para lecionar aulas nos cursos 
de Ensino Médio; Técnico em 
Edificações e Técnico em Quí
mica. As inscrições começam 
na segunda-feira e vão até o 
dia 22, das 9h às 17h. Os pro
fessores interessados em fa
zer o concurso terão acesso ao 
edital de abertura do referido 
processo, podendo ser consul
tado na íntegra na Etec Cidade 
do Livro que fica na Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 2000 -  
Jardim Ibaté.

DESCASO -  Infelizmente, é comum andar pela cidade e encontrar objetos que 
são deixados em locais vazios. Desta vez, a equipe do Jornal O ECO encontrou uma 
cama box na avenida José Antônio Lorenzetti. Coisa feia.

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

FRASE
"Não cabe ao Poder Judiciário alterar 
ou adulterar a lei, mas sim aplica-la".
Juiz Mário Ramos dos Santos sobre 
liberdade provisória de motorista 
envolvido em acidente com vítima fatal
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Mães terão direito de registrar filhos
As mães brasileiras poderão ter seus direitos aumentados 

na hora de registrar o nascimento de um filho. A Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, 
nesta semana, um projeto de lei que trata desse assunto. 
De autoria do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, 
a proposta é que o registro poderá ser feito tanto pelo pai 
como pela mãe, isoladamente ou em conjunto, no prazo de 
15 dias. Se um dos dois não puder, o prazo será prorrogado 
por 45 dias. Hoje, é o pai que deve registrar o filho no pra
zo de 15 dias. Em caso de falta ou impedimen
to dele, a mãe terá 0 prazo de 45 dias para 
isso. Bueno justifica seu projeto dizendo 
que a Constituição Federal prevê igual
dade entre homens e mulheres durante a 
lei. Para a CCj, a proposta deve ser apro
vada porque corrige uma discrepância da 
legislação. O projeto deve seguir da Câ
mara direto para votação do Senado.

1
2
3

Um projeto de lei que está em tramitação na 
Câmara dos Deputados quer restringir a pre
sença de menores de 18 anos em alguns esta
belecimentos. A ideia é do deputado Roberto 
de Lucena, do Partido Verde de SP.

A proposta dele quer alterar o Estatuto da Crian
ça e do Adolescente. O deputado explica que não 
se pode falar em ferir direitos dos jovens, quando 
um bem maior deve ser preservado: a sua digni
dade, a sua segurança e o seu bem-estar. Ele ain
da afirma que crianças e adolescentes têm sido 
usadas por adultos para cometer crimes.

Pela proposta, menores de 18 anos só pode- 
riam estar em bares, restaurantes, lanchone
tes ou em qualquer outro lugar público depois 
das dez da noite, se acompanhados por seus 
pais ou responsáveis. Antes de ser votado no 
Plenário, o projeto de lei será analisado por co
missões especializadas.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto Executivo 121 de 12.03.2013..........Dispõe sobre a suplementa-
ção de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 875,00.
Decreto Executivo 122 de 15.03.2013..........Redesigna Marilene Cone-
glian Guarido para o cargo de provimento em comissão de Coordenador 
de Cadastro Social.
Decreto Executivo 123 de 15.03.2013..........Designa Eliane Mara Boso
dos Santos para a função gratificada de Coordenador de Administração e 
Gestão da Saúde.
Decreto Executivo 124 de 15.03.2013..........Designa Murilo Santiago de
Freitas Picarelli para a função gratificada de Encarregado de Vigilância 
Sanitária.
Decreto Executivo 125 de 15.03.2013..........Designa Renato Baragati
Cassini para o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Au
ditoria, Avaliação e Controle.
Decreto Executivo 126 de 15.03.2013..........Reenquadra servidores nome
ados para cargos de provimento em comissão e função gratificada junto à 
Administração Pública Municipal.
Portaria 389 de 13.03.2013...........Arquiva processo sumário promovido
em face de funcionária pública municipal.
Portaria 390 de 13.03.2013...........Designa Cristiano Luiz Diegoli para
exercer o cargo de Agente do INCRA no período de 15 a 29.03.2013.

Lençóis Paulista, 15 de março de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SP

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/12
Cargo: Monitor Cultural Teatro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862 -  
Centro, Lençóis Paulista, SP 
Data: 20 de março de 2013 
Horário: 8h30

1 -  Carlos Alberto Silva Santos 

Lençóis Paulista, 14 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Processo Seletivo abaixo 
identificado para o preenchimento vagas em caráter temporário, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Processo Seletivo n.°: 02/2013
Cargo: Coordenador de Alfabetização Popular
Vagas: 1 (uma) vaga
Local: Diretoria Municipal de Educação, sita na Rua Sete de Setembro, 711, 
Centro, Lençóis Paulista/SP 
Data: 19 de março de 2013 
Horário: 9h
01 -  Silvia Maria de Oliveira Capucho Germano

Processo Seletivo n.°: 02/2013 
Cargo: Alfabetizador Popular 
Vagas: 4 (quatro) vagas
Local: Diretoria Municipal de Educação, sita na Rua Sete de Setembro, 711, 
Centro, Lençóis Paulista/SP 
Data: 19 de março de 2013 
Horário: 9h
01 -  Aparecida Montuan Paccola
02 -  Rosana de Lima Gonçalves
03 -  Joelma Celestino
04 -  Maria Elena Ludovico
05 - Valdirene de Fátima Saragoza Fernandes Teluski
06 -  Carina de Oliveira Neves

Lençóis Paulista, 15 de março de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis 
Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 
258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, 
no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será realizada a 
limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da 
limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 16 de Março de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Valor

Manoel José Abel 
Júnior

Rua Sebastião Barreto 
L603 Q28 Monte Azul

19994/1971 R$158,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 032/2013 -  Processo n° 062/2013 

Objeto: Registro de preços para serviços de impressão de informativos para 
a Diretoria de Educação. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 28 de março de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra
-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 15 de março de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais 
atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas proprie
dades, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da publicação 
desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 16 de março de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
OCIRE

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

RUA: GUARACIABA - LOTE: 
40/ QUADRA: 24, JARDIM 

ITAMARATY

12413/1088

JOSÉ ALMIR 
LIMA

RUA: ANA MARIA MORETTO 
PACCOLA - LOTE: 25/ QUADRA: 

D, JARDIM SANTANA

23416/2690

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SP

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 04/2012 
Cargo: Médico Psiquiatra
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
centro, Lençóis Paulista, SP 
Data: 19 de março de 2013.
Horário: das 7h às 17h

01 -  Mariana Nogueira Divino
02 -  Fabiano Airão Barboza

Lençóis Paulista, 15 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de março de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 271,23.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Faceb o o k d eve 
incorporar 
h ashtags que se 
p op ularizaram  
em  concorrente 
Twitter.

Smaitphone 
Galaxy S4 é 
apresentado 
pela Samsung

FOTO: DIVULGAÇÃO

i

A sul-coreana Samsung apresentou nesta 
quinta-feira seu novo smartphone, o Galaxy 
S4. O aparelho, que chega ao mercado mun
dial no final de abril, traz uma tela de 5 pole
gadas com uma densidade de 441 ppl -  0 que 

garante melhor qualidade das Imagens. O 
Galaxy S4 vai chegar às lojas brasileiras 

a partir de 26 de abril, informou a Sam
sung nesta sexta-feira, 15. O aparelho 

virá para 0 País na versão com 2GB de 
memória RAM e 16 GB de memória do 

aparelho, que pode se estendida até 64GB. 
Os preços são diferentes para cada tipo de co
nexão com a rede de dados: 3G (R$ 2.399)

4G (R$ 2.499). Uma das funçóes Inova
doras do Galaxy S4 detecta 0 movimento da 
face e do pulso do usuário para mover a tela 
sem a necessidade do toque. Com isso, é pos
sível mover o visor durante a leitura de tex
tos ou navegação apenas com o movimento 
do rosto. Já os vídeos são pausados quando o 
aparelho percebe que o usuário não está mais 
olhando para a tela.

Rápidas
•  JOGO - A Blizzard lançou na noite da segun
da-feira 11 o "Heart of the Swarm", expansão 
para um dos jogos de estratégia mais popu
lares do mundo, o "StarCraft 2", lançado em 
2010. Além dos eventos oficiais em nove pa
íses -entre eles o Brasil -, milhares de lojas 
de todo o mundo abriram à meia-noite para 
disponibilizar o mais recente capítulo na saga 
do game de combates espaciais.
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Po líc ia
M ilita r

190
Corpo de 
Bom beiros

193
SAMU

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

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

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

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

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

Polícia INJUSTA
M árcio  N a k a sh im a , irm ão de M ércia, d isse  na noite de q u in ta - 
feira 14 , que a fam ília  ficou revoltada com  a pena de 20 anos 
ap licad a contra M izael Bispo de Souza pela m orte da e x -n a m o ra d a . 
"Estam o s m uito d ecep cio n ad o s com  a Justiça. P re cisam o s m udar o 
Código Penal, que é de 1940", afirm ou o irm ão.

TRANSITO

Motorista de acidente com 
vítima fatal não é habilitado
Condutor do Monza deixou CDP nesta quinta-feira; juiz falou sobre liberdade provisória

Carlos A lberto  Duarte

O condutor do Monza 
envolvido em acidente com 
uma motocicleta na tarde de 
segunda-feira 11, que matou o 
fotógrafo Henrique Mucci, não 
é habilitado. A informação foi 
divulgada na tarde de quinta
-feira pelo juiz Mário Ramos 
dos Santos. Ele explicou que o 
fato de não ser habilitado agra
va sua situação, já que o Código 
de Trânsito Brasileiro prevê de 
1/3 a metade de aumento da 
pena, o fato de o motorista não 
ter habilitação.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias no final da tarde de 
quinta-feira, logo após deferir 
alvará de soltura de Wellington 
Loriano da Silva, o juiz falou 
sobre sua decisão de aceitar o 
pedido de liberdade solicitado 
pelo representante do Ministé
rio Público (MP). Disse que a 
liberdade provisória não signi
fica que ele não será punido. 
Explicou que o condutor não se 
enquadra em nenhum requisito 
previsto pela lei para justificar a 
prisão preventiva.

No alvará de soltura do 
juiz, ao qual O ECO teve aces
so, Mário Ramos dos Santos 
destaca que está ciente da 
gravidade da conduta do in
diciado, bem como da justa e 
sincera comoção social do la
mentável fato que ceifou a vida 
de um jovem motociclista.

No entanto, ele ressaltou 
que não cabe ao Poder Judi
ciário alterar ou adulterar a 
lei, mas sim aplicá-la. Antes 
da conclusão, o juiz explica 
em quais situações a prisão 
preventiva pode ser decre-

FOTO: VITOR GODINHO/O  ECO

r  . V
DESTRUIDA -  M oio em que esiava o jovem morie em acidenie de irânsiio na segunda-feira

Carreata protesta pela morte de fotógrafo
A 'Manifestação pela 

vida', organizada por ami
gos e parentes do fotógrafo 
Henrique Mucci, 27 anos, 
que faleceu após um aci
dente na segunda-feira,

deve reunir dezenas de pesso
as na terça-feira, a partir das 
17h, no pátio de treinamento 
de auto-escolas, local onde vai 
sair a carreata.

O objetivo é percorrer di-

versas ruas da cidade com 
faixas e cartazes contra a 
impunidade nos crimes no 
trânsito e realizar um buzi- 
naço no local onde o fotó
grafo sofreu o acidente.

tada: para garantir a ordem 
pública, ordem econômica 
ou por conveniência da ins
trução crim inal.

A prisão preventiva tam
bém é admitida se o crime 
envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, crian
ça, adolescente, idoso, enfermo 
ou pessoa com deficiência, para 
garantir execução das medidas 
protetivas de urgência.

O CASO
Mucci faleceu após se envol

veu em um acidente de trânsito 
no cruzamento da rua Bandeira 
Tribuzi e José Antônio Blanco, 
quando teve a preferencial cor
tada por um Monza. Com o im
pacto ele foi arremessado contra 
um alambrado, a cerca de dez 
metros de distância.

O motorista do carro, 
Wellington Luís Loriano da Sil-

va, 31 anos, não prestou socorro 
à vítima e tentou seguir adian
te onde quase atropelou três 
crianças que estavam na calça
da e acabou colidindo o carro 
contra um veículo estacionado 
e ainda arremessou um Corsa 
contra um poste de iluminação 
pública. O teste do bafômetro 
revelou a presença de 0,70 mili
gramas de álcool por litro de ar, 
o que indica embriaguez.

26 VEZES

Após assalto em padaria, comerciantes realizam protesto

Rede de padarias foi 
assaltada ontem pela 
26̂  vez; prejuízos vão 
além do material, diz

Priscila Pegatin________

Ontem à tarde, um grupo 
de comerciantes se reu
niu no Jardim América 

para discutir sobre segurança. 
A manifestação foi organizada 
pelo empresário Wanderley 
Pires Cardoso, que já foi assal
tado 26 vezes em 11 anos. "É 
um basta. No mês de dezembro 
sofri dois assaltos, em fevereiro 
um, e agora em março, um na 
terça-feira e um na quinta-fei
ra. Cansei, como todo repre
sentante do comércio, pedimos 
segurança”, disse. Além do pre
juízo material, Cardoso ressalta 
o prejuízo moral. "O assaltante 
armado não pega só o que tem 
na gaveta. Pega mercadoria ou 
algo do cliente. O valor do pre
juízo é bem maior que o mate
rial, tem o estresse e perda de 
funcionário”.

lO IO :  MÁRCIO MOREIRA/O  IC O

UNIÃO -  Segurança é debiida enire comercianies de Lençóis; padaria foi assaliada duas vezes na semana

Francisco Brito da Silva, 
gerente de um posto de com
bustível que também parti
cipou da reunião, passa por 
situação parecida à de Car
doso. "O Wanderley tomou 
a iniciativa, mas é a vontade 
que todo mundo tem. Quem 
sabe agora com mais ações 
dessa, com mais movimentos

as autoridades coloquem um 
olhar com mais carinho com 
essa posição”, diz. "Nesse ano 
já sofremos assalto três vezes. 
É um transtorno muito grande 
para o funcionário que fica 
com medo, está difícil achar 
pessoas que queiram trabalhar 
no local e isso acaba afastando 
os clientes também”.

O vereador Anderson Prado 
de Lima (PV) estava no local e 
defendeu a união do setor. "Os 
comerciantes clamam por mais 
segurança, mais policiais, por 
ações mais efetivas. As pessoas 
não estão mais querendo espe
rar, estão se movimentando para 
que toda comunidade veja”, dis
se o vereador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
Prefeitura Municipal de Macatuba 

L E I N° 2 4 8 4

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 
ALIMENTAÇÃO NOS CASOS QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1°. Os servidores do Poder Executivo que se deslocarem da sede do Mu
nicípio, a serviço ou para participar de cursos, seminários, congressos ou even
tos de capacitação profissional, fazem jus à percepção de diária de viagem, nos 
termos previstos nesta Lei, para fazer face às despesas com alimentação, sem 
necessidade de comprovação mediante recibo ou nota fiscal.
§1° A concessão de diária fica condicionada à existência de dotações orçamentá
rias e disponibilidade financeira.
§2° A diária de viagem será devida também a servidores cedidos ao Poder Exe
cutivo de Macatuba por qualquer órgão da Administração Pública Estadual e 
Federal, observados os requisitos desta Lei.
Artigo 2°. A diária é também devida sempre que for necessário o pernoite do 
servidor público municipal em outro município, tomando-se como termo inicial 
e final, para efeito de fixação do valor devido da diária, a hora da partida e da 
chegada na sede de Macatuba.
Artigo 3°. O pagamento de diárias instituído por esta Lei terá caráter de verba 
indenizatória, não integrando o respectivo vencimento, remuneração ou subsídio 
para quaisquer efeitos.
Artigo 4°. As Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração devem 
realizar programação mensal das diárias a serem concedidas, encaminhando-as 
ao órgão competente.
Parágrafo único. Excetuam-se do “caput” deste artigo os casos de emergência, 
assim considerados aqueles em que não haja tempo de providenciar a solicitação 
de diária nos moldes do §1° do art. 7°, quando o processo de concessão ocorrerá 
normalmente, desde que autorizado pelo ordenador da despesa, de acordo com
0 §2° do art. 6°.
Artigo 5°. Os valores das diárias variarão de acordo com o horário abrangido 
pelo deslocamento ou carga horária de duração, a serem fixados mediante Decre
to do Executivo, e revisados sempre que se tornarem defasados.
§1° Caso a despesa efetuada pelo servidor público exceda o valor da diária de 
viagem, especificamente em relação à alimentação, a diferença correrá às suas 
expensas, não havendo ressarcimento.
§2° Quando o servidor, em razão da natureza da viagem ou do serviço a ser 
desempenhado, necessitar pernoitar fora da sede do município, haverá ressarci
mento dos gastos pelo erário municipal, devendo o servidor, nesse caso, apre
sentar relatório circunstanciado e comprovantes (notas fiscais etc.) emitidos pelo 
estabelecimento onde houver o pernoite, o mesmo ocorrendo em relação ao uso 
dos meios utilizados para sua locomoção.
Artigo 6°. As diárias até o limite de 15 (quinze) serão pagas antecipadamente. 
§1° Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas e pagas ante
cipadamente, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período 
prorrogado, mediante justificativa fundamentada do agente público solicitante e 
autorização do Prefeito ou do responsável pela Secretaria Municipal correspon
dente, caso em que poderão ser pagas parceladamente.
§2° Em caso de emergência, as diárias poderão ser processadas no decorrer ou 
após o deslocamento, mediante justificativa da autoridade concedente.
§3° O servidor que receber diária de viagem e, por qualquer motivo, não se 
afastar da sede, ou na hipótese de retornar em período inferior ao previsto, fica 
obrigado a restituir os valores recebidos em excesso, no prazo de até 03 (três) 
dias, sob pena de ressarcimento ao erário, mediante desconto integral em folha 
de pagamento do mês de referência, sem prejuízo de outras sanções legais.
§4° Nos casos previstos no §3° deste artigo, o servidor deverá depositar na conta 
do Município ou na conta de origem dos recursos o valor das diárias recebidas 
em excesso, entregando o respectivo comprovante ao órgão responsável pelo 
controle dessas diárias.
Artigo 7°. São competentes para autorizar a concessão da diária e o uso do meio 
de transporte a ser utilizado na viagem, o Prefeito e o responsável pela Secretaria 
Municipal correspondente.
§1° As diárias deverão ser solicitadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas da data prevista para o seu deslocamento, através de formulário 
próprio, constante do Anexo II desta Lei, a ser disponibilizado pelo responsável 
pelo controle dessas diárias, o qual, após aprovação, será encaminhado ao Setor 
de Contabilidade antes do início do deslocamento, para que possam ser empe
nhadas previamente.
§2° A forma de transporte a ser utilizada será autorizada, levando-se em conta a 
urgência e o custo da viagem.
§3° Quando se tratar de transporte aéreo, o beneficiário da diária deverá fazer uso 
da classe econômica, salvo no caso de indisponibilidade de lugar nessa classe e 
sendo improrrogável o compromisso.
§4° Ao servidor poderá ser concedido adiantamento de numerário para aquisição 
de passagens, caso não seja utilizado veículo oficial para a viagem.
§5° Não serão autorizadas viagens em veículos particulares, exceto se locado de 
prestador de serviço.
Artigo 8°. A concessão da diária efetivar-se-á mediante despacho expedido pela 
autoridade competente, contendo os seguintes elementos essenciais:
1 -  Nome, cargo, emprego, função e matrícula do servidor beneficiário;
II -  Descrição objetiva do serviço a ser executado ou da finalidade da viagem;
III -  Indicação dos locais de saída e destino da viagem, ou onde o serviço será 
executado;
IV -  O período provável do afastamento;
V -  Valor unitário, quantidade de diárias e importância total a ser paga.
Artigo 9°. Em todos os casos de deslocamento que ensejar o pagamento de diá
rias de viagem é obrigatória a apresentação do relatório circunstanciado do even
to, curso, viagem ou similar, no prazo de até 03 (três) dias úteis subseqüentes ao 
retorno à sede, dirigido à autoridade concedente, conforme formulário constante 
do Anexo II, acompanhado, quando for o caso, de comprovantes específicos re
lativos às atividades exercidas na viagem, tais como:
I -  Bilhete da passagem aérea ou terrestre, e/ou recibo de táxi;
II -  Documento fiscal do estabelecimento onde ocorreu a pousada e/ou alimen
tação;
III -  Cópia de certificados, ofícios e outros;
§1° É obrigatória a restituição dos valores relativos às diárias recebidas em ex
cesso, sob pena de responsabilidade.
§2° O servidor que não apresentar o relatório de viagem na forma e no prazo

estabelecido no “caput” deste artigo, ficará impedido de receber novas diárias 
enquanto perdurar a irregularidade, e, 10 (dez) dias após o retorno, será no
tificado para restituí-las, mediante desconto integral em folha de pagamento, 
sem prejuízo de outras sanções legais, sendo consideradas como não utilizadas, 
cabendo aos responsáveis pelo controle dessas diárias fiscalizar e fazer cumprir
0 disposto neste parágrafo.
Artigo 10. A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas 
é, respectivamente, do agente público solicitante, do responsável pelo controle 
dessas diárias ou órgão equivalente e do ordenador da despesa.
Parágrafo único. O controle previsto no “caput” deste artigo tem como obje
tivo:
1 -  Apurar a exatidão do cálculo da diária;
II -  Verificar o cumprimento do prazo para apresentação de relatório de viagens, 
como emissão automática de aviso de cobrança dos que estiver em atraso;
III -  Elaborar estatística de diárias de viagens.
Artigo 11. A diária não será devida nos seguintes casos:
I -  Quando o deslocamento se der dentro do território do Município;
II -  Quando a duração do afastamento for inferior à carga horária ou não se 
enquadrar nos horários estabelecidos pelo Poder Executivo, mediante Decreto;
III -  Quando dispuser de alimentação e hospedagem incluída em evento para o 
qual esteja inscrito;
IV -  Aos sábados, domingos e feriados, salvo quando comprovada a conveniên
cia ou necessidade da permanência do servidor fora da sede nos referidos dias e 
autorizada pela autoridade competente;
V -  Ao servidor que estiver em falta com a apresentação de relatório de viagem 
e documentos comprobatórios de diária de viagem;
Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas complementares 
a esta Lei.
Artigo 13. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conce
der ou receber diária indevidamente.
Artigo 14. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias constantes do orçamento municipal vigente.
Artigo 15. É vedado aos órgãos ou entidades celebrar convênios, entre si ou com 
terceiros, para custeio de diárias de seu pessoal, em desacordo com o disposto 
nesta Lei e nas normas complementares.
Artigo 16. As situações excepcionais não previstas nesta Lei serão resolvidas 
pelo Chefe do Poder Executivo.
Artigo 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Macatuba, SP, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 11 de março 
de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma 
da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

ANEXO I -  SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

ESTADO DE SÃO PAULO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

EXERCÍCIO 1 DATA DA SOLICITAÇÃO: |
SOLICITANTE

FUNÇÃO/ CARGO
PERÍODO DA VIAGEM / DESLOCAMENTO

INÍCIO 1 TÉRMINO: |
SAÍDA (CIDADE / UF)

DESTINOS (CIDADE / UF)
OBJETIVO DA VIAGEM

VALOR SOLICITADO
APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE

DATA:

CARIMBO / ASSINATURA:

ANEXO II -  RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

EXERCÍCIO 1 DATA DA SOLICITAÇÃO: |
SOLICITANTE

FUNÇÃO/ CARGO
DESPESAS REALIZADAS

CAFÉ DA MANHÃ (R$)
ALMOÇO (R$)

JANTAR (R$)
HOSPEDAGEM (R$)

PASSAGEM (R$)
TÁXI / TRANSPORTE (R$)

OUTRAS (R$)
VALOR SOLICITADO
VALOR DA DESPESA

DIFERENÇA
OBJETIVO DA VIAGEM

PERÍODO DA VIAGEM / DESLOCAMENTO
INÍCIO 1 TÉRMINO: |

SAÍDA (CIDADE / UF)
DESTINOS (CIDADE / UF)

APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE

DATA:

CARIMBO / ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO TERMO DE HOMOLO
GAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CV. 01-2013 PROC: 27-2013 ÓRGÃO: 
Prefeitura M. Macatuba O b^^: aquisição de óleo lubrificante para ma
nutenção da frota municipal, durante o exercício de 2013, entrega única. 
A Prefeitura de Macatuba torna público, que o Sr. Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência, adjudicando o objeto em favor de 
COFILUB -  COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, o 
ítem 1- 120 Balde com 20 litros de óleo 15W40 para motores a diesel 
da marca PETROBRAS a R$ 124,50/un., o ítem 3 -  600 Frasco com 1 
litro de óleo SAE 20W50 API-SL p/ motores à gasolina/álcool/gás natural 
da marca BARDHAL a R$ 7,5/un. e o ítem 4 -  40 Balde com 20 litros 
de óleo SAE 90 GL5 da marca PETROBRAS a R$ 141,90/un., totalizan
do R$ 25.026,00 e em favor de COBAUTO COMERCIAL BAURU DE 
AUTOMOTIVOS LTDA ME, o ítem 2 160 Balde com 20 litros de óleo 
Hidráulico 68 (ISO 68) da marca TOTAL e o ítem 05 -  100 Frasco com 1 
litro de óleo SAE 5W40 100% SINTETICO p/ motores à gasolina/álcool/ 
gás natural da marca REPSOL a R$ 16,30/un., totalizando R$ 18.190,00 
Macatuba, 12 de março de 2.013 
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 2 CONTRATO 
35-2012 (Originário da TP 01-2012) FINALIDADE: prorrogar o prazo 
de execução e acrescer serviços, conforme alteração do projeto inicial. 
CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADO: ISAMIX 
TRADING LTDA OBJETO: ampliação e reforma do prédio do Centro 
Educativo “Mario Rosa”, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários, em conformidade com as especificações cons
tantes da Proposta apresentada pela contratada, Planta, Memorial Descri
tivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro VALOR: (da 
alteração) R$ 10.005,35 FUND. LEGAL: Art. 57 e 65, § 1° da Lei 8666/93 
ASSINATURA: 12/03/13.
Macatuba, 12 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 06 -  CONTRA
TO 12-2009 (Originário do PREGÃO 05-2009). FINALIDADE: suprimir 
valor referente a publicações de atos oficiais desta Prefeitura. Valor (su
pressão): R$ 6.539,84. CONTRATANTE: Município de Macatuba. CON
TRATADO: RIBEIRO & RIBEIRO JORNAL DE MACATUBA LTDA 
ME. OBJETO: Contratação de serviços de divulgação e publicidade dos 
atos oficiais da prefeitura. FUND. LEGAL: 65, § 1° da Lei 8.666/93. AS
SINATURA: 13.03.2013.
Macatuba, 13 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - DESPACHO DO PREFEITO 
REF. PROCESSO 31-2013, CONVITE 02-2013, que tem por objeto a 
aquisição de pneus, câmaras e protetores. ACOLHO a recomendação da 
Comissão Permanente de Licitações e autorizo o cancelamento da licitação 
em referência, bem como a sua repetição, com fundamento legal no art. 22, 
parágrafos 3° e 7°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 12 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO PROPOSTAS T.P. 01-2013 
PROC: 28-2013 EDITAL: 16-2013 ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba OB
JETO: escolha proposta menor preço para execução de serviços de adequa
ção na rede de energia elétrica para instalação de equipamentos de ar con
dicionado e gerador no CRM-Centro de Referencias Médicas, Assistência 
Social, UBS “Carlos Damasceno e Souza”, PSF “João Carlos Hueb”, PSF 
“Márcia Maria Carletti” e CSA-Centro de Serviços Administrativos, neste 
município de Macatuba-SP, com fornecimento de material, mão-de-obra e 
equipamentos necessários, de conformidade com os documentos elabora
dos pela Secretaria de Obras. A Prefeitura M. de Macatuba torna público 
para os efeitos do art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que a Comissão P. de Lici
tações, em sessão ocorrida nesta data, considerou aceitável e decidiu clas
sificar a proposta da empresa CONEGLIAN MONTAGENS ELETRICAS 
LTDA, única licitante, pelo valor de R$ 40.000,00. O processo encontra-se 
com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, Rua 9 de 
Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 15 de março de 2.013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Macatuba 

L E I N° 2 4 8 2

CRIA UMA VAGA PARA O CARGO DE ALMOXARIFE E UMA VAGA 
PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL I DO QUADRO PERMA
NENTE DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MU
NICIPAL.
A Câmara de Macatuba aprova, e eu, Prefeito de Macatuba sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1° - Ficam criadas 01 (uma) vaga para o cargo de Almoxarife e 
01 (uma) vaga para o cargo de Assistente Social I, dentro do Quadro 
de Servidores Permanentes do Poder Executivo Municipal, previstos, 
respectivamente, na Tabela “II”, Referência “6” e Referência “8”, da 
Lei Municipal n° 1.531/91.
Artigo 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações próprias do orçamento vigente, devendo ser con
signados nos orçamentos futuros.
Artigo 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 11 de 
março de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICA
DA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 16-2013 PROC: 30-2013 EDI- 
TAL:18-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de con
creto usinado FCK 25 mpa, slump 5+-1, pedra 1, através do sistema de registro 
de preços, destinados a manutenção de vias públicas, objetivando a melhoria no 
escoamento de águas pluviais nos cruzamentos de diversas vias públicas. A Pref. 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em re
ferência, adjudicando o objeto da licitação em favor de PASCANO MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (ITEM CONCRETO USINADO FCK 25 mpa, 
slump 5+-, pedra 1, valor m3 de R$252,00 total valor registrado R$37.800,00. 
Macatuba, 13 de março de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 19-2013 - PROCESSO: 
34-2013- OBJETO Aquisição de pó de café torrado e moído, do tipo tradicional 
acondicionado em embalagem almofada de 500 gramas cada, validade mínima 
de 02 meses a contar da data de entrega, através do sistema de Registro de Preço, 
conforme especificações do Anexo II -  Especificações mínimas e termo de re
ferência. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 02.04.2013 às 08:30 
min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9

de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site 
www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov. 
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9846.
Macatuba, 15 de março de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 21-2013 - PROCESSO: 37
2013- OBJETO Aquisição de álcool etílico hidratado e óleo diesel S-10 (baixo 
teor de enxofre, conforme legislação vigente), destinado ao abastecimento diário 
dos veículos das diversas Secretarias Municipais, através do sistema de Registro 
de Preço, conforme especificações do Anexo II -  Especificações mínimas e ter
mo de referência. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08.04.2013 às 
08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, 
Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo 
site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 15 de março de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

UNIODONTO DE LENÇOIS PAULISTA 
COOPERATIVA ODONTOLOGICA

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os cooperados da Uniodonto de Len
çóis Paulista Cooperativa Odontológica para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA , que será realizada no próximo dia 27 de março 
de 2.010, na Uniodonto, sito à Rua Ignacio Anselmo, 380, às 17h30 em 
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 
às 18h30 em segunda convocação com a presença de metade mais 1 (um) 
dos cooperados, às 19h30 em terceira convocação com a presença mínima 
de 10 (dez) cooperados, para tratarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de Contas relativas ao exercício de 2.012 compreendendo: 1-1) 
Relatório do Conselho de Administração ; 1-2) Balanço Patrimonial;. 1-3) 
Demonstrativo de Resultado com o parecer do Conselho Fiscal; 2) Eleição do 
Conselho Fiscal; 3)Planos de trabalho para o exercício entrante.

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2013.

Dr. Ricardo Humberto Artioli Grassi 
Presidente

http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov
http://www.macatuba.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITA
ÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 07-2013 
— PROC: 12-2013 -  OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, através do 
sistema de registro de preços, que serão destinados à merenda escolar durante o 
exercício de 2013, conforme especificações do edital. A Prefeitura de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência em 
13.03.2013, adjudicando o objeto e registrando o preço conforme segue: EM
PRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67.

24 200 Lata Ervilha em conserva. 
Latas com 02 kg. Quero R$ 8,86

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca Vl Unit.

1 3.500 Pacote
Açúcar refinado especial, 
pacotes com 01 Kg. 
Entregar em fardo de 
10 kg.

Caravelas R$ 1,50

2 60 Pacote Açúcar cristal especial, 
pacotes com 5 kg. Caravelas R$ 6,79

3 3.600 Pacote Arroz branco tipo 1 em 
pacotes com 05 Kg,. Tio João R$ 10,19

4 160 Lata Doce de leite em pasta.
Latas de 05 Kg. Itambé R$ 44,00

7 600 Pacote Farinha de mandioca, 
torrada, biju. Pct 500 gr Deusa R$ 2,90

8 3.400 Pacote Leite em pó integral, 
instantâneo. Pct 400 gr Itambé R$ 6,95

9 6.000 Pacote
Macarrão com ovos tipo 
LINGUINE liso. Pacotes 
com 500 gramas.

Orsi R$ 1,99

10 700 Pacote
Macarrão com ovos 
tipo PARAFUSO n° 
11. Pacotes com 500 
gramas.

Orsi R$ 1,22

11 450 Pacote
Macarrão com ovos, 
tipo AVE-MARIA n° 25. 
Pacotes com 500 gramas

Orsi R$ 1,22

12 1.800 Pote
Margarina extra- 
cremosa. Potes 500 
gramas.

Delícia R$ 2,60

14 4.400 Frasco Óleo de soja refinado 
tipo 01. Pet de 900 ml. Concórdia R$ 3,00

17 400 Pacote Farinha de trigo tipo 1. 
Pacotes de 01 Kg. Nita R$ 2,88

18 1.500 Pacote
Biscoito doce sem 
recheio tipo leite. Pct
400 gr

Zabet R$ 2,32

19 1.200 Pacote Biscoito salgado água e 
sal. Pacotes de 400 gr. Zabet R$ 2,36

20 80 Balde Goiabada cremosa em 
pasta. Baldes com 05 kg. Anhembi R$ 14,60

22 450 Lata
Milho verde em 
conserva. Latas com 
02 kg.

Goiás Verde R$ 9,10

23 800 Pacote
Carne bovina curada, 
salgada e dessecada, 
500 gr

Cambuí R$ 7,32

25 800 Lata Molho de tomate, latas 
com 3,1 kg. Quero R$ 11,78

26 1000 Pacote
Biscoito doce 
amanteigado sabor nata. 
Pct 400 gr

Mabel R$ 4,15

27 160 Pacote Farinha de rosca torrada. 
Pct 500 gramas. Siamar R$ 2,03

28 160 Pacote Farinha de milho tipo 
biju, pct 500 gramas. Capivariana R$ 1,06

29 280 Pacote Fubá de milho cremoso. 
Pct com 01 kg. Agrobal R$ 1,14

30 100 Caixa Amido de milho em 
embalagem 01 kg. Maiscerta R$ 3,62

EMPRESA: ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA, CNPJ 04.705.038/0001-10

Macatuba, 15 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
— EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO — PREGÃO 15-2013 — PROC: 
17-2013 -  OBJETO: Contratação de serviços de divulgação e publicidade dos 
atos oficiais da prefeitura por um período de 12 meses, através do sistema de re
gistro de preços, seguindo as especificações do edital. A Prefeitura de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência em
11.03.2013, adjudicando o objeto em favor de EDITORA E JORNAL FOLHA 
POPULAR LTDA ME, CNPJ 03.433.116/0001-02, ficando registrado o valor de 
R$ 0,30 o cm̂ . Quantidade estimada para 12 meses: 55.000 cm̂ .
Macatuba, 15 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITA
ÇÕES — EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO — PREGÃO 08-2013 —
PROC: 13-2013 -  OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (2), através do 
sistema de registro de preços, que serão destinados à merenda escolar durante o 
exercício de 2013, conforme especificações do edital. A Prefeitura de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência em
13.03.2013, adjudicando o objeto e registrando o preço conforme segue: EM
PRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO / 
ESPECIFICAÇÃO Marca Vl. Unit.

01 300 Balde Maionese, em baldes 
com 03 Kg. Hellmann’s R$ 18,00

02 400 Caixa Chá matte. Caixas com 
200 gramas. Leão R$ 3,50

03 400 Pacote Pó para preparo de 
gelatina. Pacotes 01 Kg. Crialimentos R$ 5,00

04 1.000 Lata Leite condensado. Latas 
de 395 gramas. Moça R$ 3,85

05 1.000 Lata Creme de leite. Latas de 
300 gramas. Nestlé R$ 3,50

06 350 Pacote Coco ralado. Pacotes 
com 100 gramas. Sococo R$ 3,00

Ficou homologado SEM ACUDIMENTO DE INTERESSADO o item 07: 80

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO / 
ESPECIFICAÇÃO Marca Vl Unit.

5 2.800 Caixa Extrato de tomate, caixas 
com 1,100 kg. Elefante R$ 6,89

6 4.000 Quilo Feijão tipo carioquinha, 
pacotes com 01 kg. Gamadinho R$ 3,96

13 800 Frasco Vinagre de vinho tinto. 
Frascos com 750 ml. Belmont R$ 1,96

15 700 Pote Tempero pronto. Potes 
de 01 Kg. Cantão R$ 1,88

16 800 Pacote Sal refinado iodado, 
pacotes de 01 Kg. Sosal R$ 0,67

21 600 Balde Queijo parmesão ralado. 
Pacotes de 50 gramas Opa R$ 1,10

pacotes de 1,01 kg de Chocolate granulado macio.
Macatuba, 15 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES — AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRE
SENCIAL 18-2013, EDITAL 20-2013. PROC: 33-2013. OBJETO: Aquisição 
de medicamentos manipulados, através do sistema de registro de preços, destina
dos a atender a população que faz uso do Sistema Único de Saúde, pelo período 
de 12 meses, seguindo as especificações do Anexo II do edital. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 01.04.2013 às 08h30m. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias 
úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 15 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES — AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRE
SENCIAL 20-2013, EDITAL 22-2013. PROC: 35-2013. OBJETO: Registro de 
preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente -  CBUQ, Faixa D 
-  especificação DER-SP e emulsão asfáltica RR -  2C, destinados à manutenção 
viária, entrega parcelada e conforme necessidade até 31.12.2013. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 03.04.2013 às 08h30m. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias 
úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 15 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Macatuba

MACATUBA -  “Capital Nacional do Patriotismo”
(Lei Municipal n° 2.266/08)

L E I N° 2 4 7 9

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTE
GRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Macatuba o Pla
no Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, cujo 
teor consta do Anexo desta Lei.
Artigo 2°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando
-se as disposições em contrário.

Macatuba, 06 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 06 de 
março de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICA
DA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal de Macatuba 

L E I N° 2 4 8 0

Dispõe sobre o índice de revisão geral dos subsídios do Presidente e 
Vereadores da Câmara Municipal.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono e pro
mulgo a seguinte Lei:
Artigo 1o Os subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara Muni
cipal para o exercício de 2013 será majorado em 6,20% (seis inteiros e 
vinte pontos percentuais) a partir de 1o de março de 2013, em confor
midade com o artigo 1o da Lei Municipal n°. 2093, de 22 de dezembro 
de 2004, valor que compreende a recomposição do poder aquisitivo pela 
inflação acumulada no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, segundo o 
índice INPC-IBGE.
Artigo 2o Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.

Macatuba, 06 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 06 de 
março de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICA
DA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal de Macatuba 

L E I N° 2 4 8 3

DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADO
RIAS E PENSÕES CONCEDIDAS COM BASE NA EMENDA CONS
TITUCIONAL N° 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.003 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, aprovou e eu, Prefei
to Muncipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Os proventos das aposentadorias e pensões mantidas pelo IPREMAC 
- Instituto de Previdência Municipal de Macatuba, que foram concedidas a 
partir de janeiro de 2.004, nos termos da Emenda Constitucional n° 41, de 19 
de dezembro de 2.003, serão reajustados a partir de 01 de janeiro de 2.013, no 
percentual de 6,20%, (seis vírgula vinte por cento) correspondente ao índice 
da variação do INPC -  Índice Nacional de Preços ao Consumidor, relativo ao 
período de janeiro de 2.012 a dezembro de 2.012.
Parágrafo Único -  O reajuste que se refere o caput deste artigo se aplica aos 
servidores inativos ou pensionistas que não detiveram o direito à paridade com 
os servidores ativos.
Art. 2° - Dentre os benefícios contemplados por esta Lei, para aqueles que 
foram concedidos a partir de fevereiro de 2012, o índice de reajuste será dife
renciado, devendo ser considerado o INPC acumulado a partir do mês de seu 
início, observando-se a seguinte tabela:

Data de início do benefício Reajuste (%)
até janeiro de 2012 6,20
em fevereiro de 2012 5,66
em março de 2012 5,25
em abril de 2012 5,06
em maio de 2012 4,39
em junho de 2012 3,82
em julho de 2012 3,55
em agosto de 2012 3,11
em setembro de 2012 2,65
em outubro de 2012 2,00
em novembro de 2012 1,28
em dezembro de 2012 0,74

Art. 3° - As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de dota
ções próprias do orçamento corrente do IPREMAC -  Instituto de Previdência 
Municipal de Macatuba, suplementadas se necessário.
Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1° de janeiro de 2.013, revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, SP, 11 de março de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 11 de 
março de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA 
na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal de Macatuba 

DECRETO N° 2844

ESPECIFICA A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PELA PASSA
GEM CABOS SUBTERRÂNEOS E INSTALAÇÃO DE POSTES NA 
RODOVIA MTB-148.

Macatuba, 01 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2845

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSE
LHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Macatuba, 01 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2846

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2847

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2848

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2849

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2850

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2851

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2852

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2853

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2854

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2855

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU
PLEMENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2856

CRIA O SETOR DE REPAROS MECÂNICOS DA FROTA DE VEÍ
CULOS LEVES COM MOTOR DE ALCOOL E GASOLINA JUNTO 
Ã SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E ABASTECIMENTO. 

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2857

CRIA O SETOR DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.-

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2858

CRIA O SETOR AUXILIAR DE CONTROLE DE TRANSPORTES 
JUNTO Ã SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E ABASTECI
MENTO.

Macatuba, 11 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

http://www.macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br


Política ECONOMIA
O Banco Central divulgou os detalhes das novas regras 
de cobrança de tarifas pelos bancos para aum entar a 
transparência na contratação de serviços bancários, de 
operações de crédito e de câmbio. Bancos terão que criar 
pacotes padronizados para permitir com parações.

benefíc io s

Alckmin anuncia pacotão |  
para municípios paulistas

Angelo Neto___________

O governador Geraldo Al
ckmin (PSDB) recebeu, 
na quinta-feira 14, no 

Memorial da América Latina, 
em São Paulo, prefeitos eleitos 
de 645 municípios paulistas 
para a gestão 2013/2016 no 1° 
Encontro do Governo do Esta
do de São Paulo. O encontro 
reuniu também vice-prefeitos, 
presidentes de Câmaras Mu
nicipais, vereadores e demais 
gestores. Ao todo, Alckmin 
anunciou a liberação de R$ 
2,46 bilhões em investimentos 
para as Prefeituras.

Em entrevista exclusiva 
concedida ao O ECO, o subse
cretário da Casa Civil, Rubens 
Cury, ressaltou a importância 
e a grandiosidade do evento. 
“Foi o maior evento da histó
ria de São Paulo. Os prefeitos 
puderam ouvir do governo os 
planos para os municípios, as 
ações que vêm sendo execu
tadas e o anúncio do governa
dor, destinando mais de R$ 2 
bilhões em investimentos no 
Estado. Os prefeitos saíram 
extremamente confiantes e sa
tisfeitos com a maneira como 
foram recebidos", avaliou.

O deputado estadual Pedro 
Tobias, presidente estadual do 
PSDB, ressaltou a distribuição 
de recursos de forma igualitá
ria para todos os municípios 
paulistas. “Em um gesto nobre, 
o governador decidiu atender 
indistintamente todos os m u
nicípios paulistas. Nenhuma 
cidade sequer ficou sem um 
anúncio que trouxesse um 
pouco mais de qualidade de 
vida a seus moradores. Como 
eu sempre digo, Alckmin é um 
grande amigo e parceiro dos 
municípios. Ele provou isso 
mais uma vez", afirma o depu
tado paulista.

Os municípios com menos 
de 50 mil habitantes recebe
ram um caminhão (pipa, lixo 
ou basculante), uma ambulân
cia e um ônibus escolar. Na 
região de circulação do jornal 
O ECO, Agudos, Macatuba, 
Borebi, Areiópolis, Igaraçu do 
Tietê, Pederneiras e Barra Bo
nita foram beneficiados com

Investimentos para as prefeituras chegam 
a R$ 2,46 bi; cidades com menos de 50 
mil habitantes terão um caminhão, uma 
ambulância e um ônibus escolar

FOTO ARQUIVO: O ECO

POSITIVO - Para o subsecretário da Casa Civil Rubens Cury, 
todos os prefeitos saíram confiantes e satisfeitos do encontro

os veículos. As secretarias es
taduais apresentaram, também, 
políticas públicas, programas e 
projetos que podem ser implan
tados nos municípios. Os pre
feitos aproveitaram a oportuni
dade para fazer outros pedidos 
específicos.

A cidade de Lençóis Pau
lista, mesmo não recebendo 
os veículos por ter mais de 50 
mil habitantes, foi beneficiada 
com parte das ações. “Se nós 
levarmos em conta o que con
seguimos na nossa audiência 
com o governador na semana 
passada, Lençóis está receben
do um apoio muito grande do 
governo do Estado", afirma a 
prefeita Bel Lorenzetti. A pre
feita se refera à liberação de R$ 
500 mil para a pavimentação 
no Distrito Empresarial, de R$ 
1,5 milhão para construção de 
uma nova rodoviária e R$ 1,4 
milhão para muros de arrimo. 
Além disso, Lençóis levou um 
ônibus ou micro-ônibus.

Tarcísio Abel (PP), pre
feito de Macatuba, voltou do 
encontro com a promessa de 
recursos para recuperação de 
estradas vicinais e o Centro de 
Convivência do Idoso. Durante 
o evento, ele se encontrou com 
os deputados federal Arnaldo 
Jardim (PPS) e o estadual Luiz 
Carlos Gondim (PPS). Os dois 
devem receber o prefeito para 
liberar recursos para o municí
pio. “Visitei todos os estandes 
das secretarias e trouxe todo o 
material das ações que o Estado 
tem disponível para o municí
pio. Agora é se desdobrar em 
ações", declarou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito 
de Agudos, Everton Octaviani 
(PMDB), conseguiu a libera
ção de um pacote de benefícios 
para a cidade. Na lista consta, 
por meio do Programa Melhor 
Caminho, a recuperação da es
trada que liga o Distrito de Do- 
mélia ao município de Espírito 
Santo de Turvo, uma extensão

de seis quilômetros. “Essas con
quistas são frutos de um inten
so trabalho de visitas à Capital 
em busca de recursos para o 
município. O governador Al- 
ckmin nos ouviu e entendeu 
nossas necessidade e metas de 
melhorias", ressalta Octaviani.

Pederneiras, como as de
mais cidades de pequeno porte, 
foi beneficiada com uma ambu
lância para a saúde, um ônibus 
para a educação e um caminhão 
pipa. “Pederneiras hoje sofre 
um grande déficit habitacional. 
Estivemos com o Secretário de 
Habitação, Silvio Torres, e pro
tocolamos uma ofício solicitan
do 462 unidades habitacionais. 
O município já dispõe de uma 
área pré-aprovada pela CDHU. 
Também pleiteamos recursos 
financeiros para recapeamento 
da Avenida Brasil, destacou o 
prefeito Daniel Camargo (PSB).

O prefeito Amarildo Gar
cia (PSDB), de Areiópolis, 
adiantou que protocolou alguns 
pedidos, além de também rece
ber a aprovação do Centro de 
Convivência para os Idosos. O 
prefeito afirmou ainda que a 
Unidade de Saúde será refor
mada em breve. “Eu percebi 
que houve um contentamen
to geral de todos os presentes 
nesse encontro. Esses recursos 
vêm em boa, pois os municí
pios passam por uma situação 
bastante difícil", lembra.

Prefeito de Borebi, Manoel 
Frias Filho (PR), o Mané Frias, 
solicitou a instalação de um kit 
multimídia para o anfiteatro da 
cidade, que irá funcionar como 
um cinema. Já na área do sane
amento, o republicano demons
trou a intenção de reestruturar 
o fornecimento de água e a 
coleta de esgoto do município 
através de um plano para toda a 
rede, além da instalação de um 
novo reservatório de água para
lelo ao do Núcleo Habitacional 
Alta Aguirre.

O jornal O ECO tentou en
trar em contato com Guilher
me Belarmino (PP), o Doutor 
Guilherme, prefeito de Barra 
Bonita, e com Carlos Alberto 
Varasquim (PMDB), prefeito 
de Igaraçu do Tietê, mas não 
obteve êxito.

I Qual a importância da iniciativa 
do governo paulista em liberar 
recursos para os municípios?

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

"Para nós, esses encontros são 
bastante proveitosos. Mesmo sendo 
de outros partidos, o governador se 
mostrou muito voluntarioso."
M a n é  Frias, 
prefe ito  Borebi

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
"A  in iciativa é muito boa e veio em 

uma hora excelente. As reivindicações 
que levamos ao governo são da 

população" 
A m arild o  G arc ia , 

prefe ito  A re ió p o lis

FOTO ARQUIVO: O ECO

"É uma in iciativa louvável. A  meu 
ver, essa ação tem que ser repetida 
ao menos uma vez a cada três meses 
para nos mantermos informados dos 
programas do governo"
Everton O ctav ian i, 
prefe ito  A gudos

"É muito importante e fundamental 
para a vida das pessoas a liberação 

desses recursos, pois ele atendeu 
praticam ente todos os municípios do 

Estado de São Paulo." 
Bel Lorenzetti, 

pre fe ita  Lençóis P au lis ta

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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"Considero a ação muito im portante, 
pois os municípios de menor porte 
não detém de grandes recursos 
financeiros, precisando então da ajuda 
do governos estadual."
D a n ie l C am argo, 
prefe ito  P ed erneiras

"O encontro foi excelente e 
im portantíssim o para o município se 

situar de como será a sinergia com o 
governo do Estado e como podemos 

trabalhar juntos para o bem da 
população"

T arcís io  A be l, 
prefe ito  M ac a tu b a

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS PELO 
GOVERNO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

EDUCAÇÃO
Todos os municípios terão a 
implantação do Programa Creche 
Escola. Cada unidade custa R$ 1,5 
milhão. Além disso, foi anunciado 
aumento de 100% na merenda escolar 
e fornecimento de ônibus ou micro
ônibus para transporte de alunos.

SAÚDE
Todos os 645 municípios ganharão 
reforma e modernização das Unidades 
Básicas de Saúde, além de ambulâncias 
ou vans para os 500 menores municípios 
do Estado. A Secretaria de Habitação vai 
auxiliar os municípios com menos de 100 
mil habitantes a adquirir terrenos para 
construção de conjuntos habitacionais.

ACESSIBILIDADE
Foi anunciada linha de crédito com 
juro zero para apoio aos municípios na 
implementação de planos de acessibilidade 
em espaços públicos. Com isso, as 
prefeituras poderão financiar reformas e 
adequações que facilitem o deslocamento 
das pessoas com deficiência.

IDOSOS
Os idosos também foram lembrados 
pelo governador. Todas as pessoas 
com mais de 80 anos que não sejam 
contempladas com nenhum outro 
benefício concedido pelo governo 
paulista passarão a receber R$ 100 
no Cartão do Idoso. Atualmente, o 
programa beneficia 32 mil pessoas. 
Esse número vai aumentar.

AGRICULTURA
Recuperação de pelo menos 920 
quilômetros de estradas rurais por 
meio do Programa Melhor Caminho. 
Estão previstos 130 convênios com 
prefeituras. Outros 100 municípios 
serão contemplados com convênios 
para a construção de pontes de seis, 
oito, dez e doze metros na zona rural.

LOGÍSTICA E TRANSPORTE
A secretaria vai aplicar R$ 915 milhões 
na conservação de 922 quilômetros de 
131 estradas vicinais, beneficiando 73 
cidades.

CAMARA MUNICIPAL DE 
MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES 
-  EXTRATO DO TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO - Convite 
001/2013 PROC: 001/2013 
ÓRGÃO: Câmara Municipal 
de Macatuba, OBJETO: CON
TRATAÇÃO DE LICENCIA
MENTO DE SOFTWARES, 
conforme especificações cons
tantes no Anexo I do Convite, 
os quais darão atendimento às 
áreas contábil/financeira e de 
folha de pagamentos da Câma
ra Municipal. A Câmara Mu
nicipal de Macatuba torna pú
blico, que o Sr. Presidente da 
Câmara homologou o processo 
em referência, adjudicando 
o objeto em favor de Conam 
Consultoria em Administração 
Municipal Ltda., no valor de 
R$ 42.000,00.

Macatuba, 12 de março de 
2013.

Júlio César Saes -  Presidente.



Cotidiano JORNADA
A  Com panhia de Jesus espera reunir 2,5 mil jo v e n s ligados à 
congregação religiosa durante evento  preparatório para a Jornada 
M undial da Juventude, de 23 a 28 de ju lh o  no Rio de Janeiro. Será 
a prim eira jo rn ad a com  a participação do papa Francisco, naquela 
que d eve ser um a das prim eiras v iag e n s do papa re cém -ele ito .

p o l ít ic a

Vereadores Manezinho, Jonas e 
Dodô conquistam verba em Brasília
Recursos ultrapassam casa do 
meio milhão; dinheiro será usado 
em obras de infraestrutura e saúde

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Os vereadores Manoel 
dos Santos (PSDB), o 
Manezinho, Jonadabe 

José de Souza (PSC) e José 
Aparecido Santana (PSDB), o 
Dodô, participaram  - entre os 
dias 5 e 8 de março, em Bra
sília - do 16° Congresso Na
cional de Prefeitos, Vereado
res e Assessores, promovido 
pelo Centro de Treinamento e 
Apoio M unicipal.

Além de aprender sobre lei 
de responsabilidade fiscal e 
conduta de vereadores, os par
lamentares lençoenses percor
reram  os diversos ministérios 
e gabinetes para entregar rei
vindicações e pedidos de re
cursos para Lençóis Paulista.

Por meio do deputado fe
deral Arnaldo Jardim  (PPS), 
os parlam entares consegui
ram R$ 300 mil para o reca- 
peamento das vias públicas 
do Jardim  Itapuã. Junto ao 
senador Aloysio Nunes Ferrei
ra, líder do PSDB no Senado 
Federal, os vereadores conse
guiram R$ 200 mil para a área 
da saúde.

Manezinho, Jonas e Dodô 
também encontraram com o 
deputado Tiririca, que teve 
muitos votos na cidade e rece

beram a promessa de envio de 
mais R$ 100 mil também para a 
saúde pública. "Ele pediu que 
enviasse um oficio fazendo essa 
solicitação e se comprometeu 
de ver essa emenda", ressaltou 
Manezinho.

Ainda foram protocolados 
junto ao M inistério de Espor
tes pedido de verbas no valor 
de R$ 1,5 milhão para recu
peração do campo distrital 
Eugênio Paccola, na Cecap, e 
mais recursos para a cobertu
ra da área de lazer Sílvio Ca- 
poani, no Jardim  Caju.

"Vamos fazer um proje
to para entregar ao ministro 
Aldo Rebelo, que é nosso 
amigo pessoal. A pedido da 
prefeita Bel também solicita
mos verba para a área de lazer 
Sílvio Capoani. São projetos 
ainda, mas até o final do ano 
acreditamos que os recursos 
possam ser liberados. Enfim, 
foi uma viagem muito provei
tosa", comentou o vereador 
Dodo Santana.

Na sessão de segunda-feira 
11, Dodô agradeceu a oportu
nidade de estar presente neste 
congresso e enalteceu o tra
balho do colega Manoel. "O 
Manezinho é um gigante nos 
corredores. Não é a toa que é 
conhecido como o vereador

EM BUSCA DE VERBAS - Vereadores de Lençóis posam no plenário do Congresso Nacional ao lado do deputado federal Arnaldo Jardim

campeão de verbas. Estou 
feliz em participar deste mo
mento e das conquistas para 
nossa cidade" , disse, comen
tando o trabalho de 16 anos 
do colega no Legislativo.

Jonas encerrou os dis

cursos com agradecimento 
ao presidente do Legislati
vo, Humberto José Pita, pela 
oportunidade de fazer parte 
desta caravana.

O comandante do Legis
lativo m unicipal enalteceu

o trabalho dos vereadores. 
"É im portante este relacio
namento com as esferas de 
poder. Cabe ao presidente 
disciplinar e apoiar essas ini
ciativas de cursos e eventos 
que ajudem no trabalho do

Legislativo", ressaltou Pita, 
reiterando que a união e o tra
balho de cada um fortalece a 
imagem da Casa de Leis. Pita 
intitulou Manezinho como o 
embaixador da Câmara em 
Brasília e São Paulo.

SOLIDARIEDADE

Rede do Câncer realizará show de prêmios
Campanha de Rede de Combate ao Câncer fará um show de prêmios 
solidário para ajudar os portadores da doença câncer em Lençóis

Flávia Placideli

N a sexta-feira, 22 
de m arço, às 20h, 
a Rede do C âncer 

de Lençóis P aulista faz 
no L ions Club um  show 
de p rêm ios para  angariar 
fundos para a in s titu i
ção. O evento acontece 
todos os anos e é um a 
das m uitas cam panhas 
realizadas pela rede.

As pessoas in teressadas 
em p a rtic ip a r  - seja fazendo 
doações de p rodutos para 
sorteio  ou ad qu irindo  a ad e
são, que é de R$ 10 - devem  
p ro cu rar a sede da Rede do 
Câncer. V oluntárias da Rede 
tam bém  estão vendendo  as 
adesões.

Entre os prêm ios sorte
ados está um a TV e um m i
cro computador. "Contamos 
sempre com a boa vontade de

todos os em presários e tam 
bém  de pessoas físicas para 
a colaboração e arrecadação 
de brindes, como os anos 
anteriores, é de fundam ental 
im portância", explica a coor
denadora da Rede do Câncer, 
Angela Silvana Fermino.

A rede hoje auxilia 210 
pessoas e conta também com 
a doação de alimentos, roupas 
e tudo o que é necessário para 
o tratamento desses pacientes.

"É de fundam ental 
im portânc ia  o espírito  
de so lidariedade, m os
trando  que é o dever de 
todo cidadão desenvo l
ver essa ação com unitá
ria  para aux ilia r num a 
das necessidades dos 
pacien tes po rtadores do 
câncer. A partic ipação  
de todos é m uito im p o r
tan te  para  que a Rede 
de Com bate ao C âncer 
possa a judar m uitas p es
soas de Lençóis Paulista 
e co n tin u ar com seu tr a 
balho", com pleta a coor
denadora Angela.

M ÚSICA

Amanhã tem Festival de Viola no Rancho dos Amigos

O evento acontece em Pratânia e toda região está convidada para participar

Flávia Placideli

A contece no dia 17 de 
março o 4° Festival 
de Viola no m uni

cípio de Pratânia. Haverá 
música sertaneja, churrasco, 
vendas de bebidas em geral

e premiações.
Esse é um evento que 

acontece há alguns anos e 
conta sempre com a partici
pação de boa parte dos len- 
çoenses. As duplas sertanejas 
interessadas em participar 
podem entrar em contato com

o proprietário e organizador 
do evento Zelão Sanches.

As inscrições para o Fes
tival serão feitas no mesmo 
local do evento no dia, o ho
rário é das 10h até 12h. A en
trada é gratuita.

E no final do Festival se-

rão feitas as premiações da 
música caipira, premiando 
até o 10° colocado, com prê
mios que variam de R$1,2 
mil a R$ 100.

Para mais informações, o 
contato é (14) 9147 0560, falar 
com Zelão.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°. 02/2013 
COMUNICADO

A Comissão Municipal de Serviço Civil comunica aos interessados 
que encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br a 
lista dos candidatos inscritos no Edital do Concurso n.° 02/2013.

Abre-se prazo recursal, conforme item 2.5.2 do Edital.

Lençóis Paulista, 13 de março de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentada pelo De
creto Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a execu
tar a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis 
de suas respectivas propriedades no dia 27 de fevereiro de 2013. 
Caso não haja manifestação dos proprietários ou responsáveis no pra
zo de 5 (cinco) dias, serão realizadas as limpezas dos imóveis pela 
Prefeitura Municipal e debitados as multas e cobranças das limpezas 
em dívida ativa.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário ValorVA

EDVAL
PRÍNCIPE

PENHAFIEL

AV. JOÃO 
PACCOLA, 

L-4/Q-11, VILA 
ANTONIETA

11761/2707 R$ 191,75

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de março de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 73,30.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Regional BARRA
Na s e g u n d a -fe ira  i8 ,  c iru rg iõ e s-d e n tista s  v o lu n tário s da Turm a do 
Bem  e O ra l-B  vão  p ro m o ver a m aio r triag e m  d en tária  já  realizad a 
no m un do e a Estância Turística de Barra Bonita fará parte d esse  
projeto. O ate n d im e n to  será realizad o na C asa da Cultura e 
C idadania , no bairro de C am po s S alle s, a partir d as 9h.

JUSTIÇA

Nenê e Padre Mário são absolvidos em processos
Políticos foram absolvidos em São Paulo por repasses feitos à associação de bairro e clube da terceira idade locais

Sandro A lponte

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou impro
cedente e absolveu por 

unanimidade os ex-prefeitos 
de Barra Bonita, José Carlos de 
Mello Teixeira, o Nenê (2001
2004 e 2009-2012), e Mário Do- 
nizeti Floriano Teixeira, o padre 
Mário (2005-2008), de processo 
administrativo que tramitava 
desde meados de 2009, em que 
ambos eram acusados de im
probidade administrativa por 
repassar recursos públicos para 
associações de bairros e clube 
da terceira idade do município.

Nenê tinha grande interes
se na absolvição desse proces
so, pois caso fosse condenado 
se tornaria inelegível por três 
anos. E como há contra o atual 
prefeito de Barra Bonita, Gui
lherme Belarmino (PP), proces
so de cassação em andamento 
(ele foi condenado em primeira

instância e o recurso está pres
tes a ser julgado no TRE -  Tri
bunal Regional Eleitoral), Nenê 
não poderia assumir o cargo, já 
que ele foi o segundo mais vo
tado na eleição passada. "Mas 
agora, com essa decisão, estou 
totalmente apto a assumir a pre
feitura, caso se confirme a cas
sação em primeira instância de 
Guilherme", declarou o ex-pre
feito. "E como foi o Ministério 
Público quem moveu a ação, 
não cabe recurso em terceira 
instância", completou Nenê.

O Ministério Público enten
deu que a lei que autorizava repas
ses para as associações de bairros 
e clube da terceira idade precisa
ria ser mais específica. "Todos os 
prefeitos anteriores repassavam 
subvenções para as entidades, 
que é importante frisar, sempre 
cumpriram importante papel para 
a comunidade. Só que o Tribunal 
de Contas e o Ministério Público 
apontaram que era preciso ser

EX-PREFEITO - Nenê foi absolvido e, se confirmada a cassação de Guilherme, assume como prefeito

mais específico onde o dinheiro 
seria empregado", explicou Nenê. 
"E como a ação foi ajuizada em 
2009 pegou os cinco anos anterio
res, ou seja, o último ano de meu 
primeiro mandato e os quatro 
anos da administração do padre".

De acordo com Nenê, a sen
tença do juiz em primeira instân
cia foi o principal argumento de 
defesa em São Paulo. "Todos os 
recursos foram bem aplicados e 
o próprio juiz de Barra Bonita, 
quando julgou a ação, reconhe

ceu isso na própria sentença. 
Absolveu os presidentes das en
tidades alegando que utilizaram 
corretamente o dinheiro públi
co", disse o ex-prefeito. "Então, 
como poderia condenar um 
prefeito que repassou dinheiro

que foi bem utilizado pelas enti
dades?", ponderou.

A L IV IA D O
O ex-prefeito padre Mário 

disse que ficou aliviado com a 
decisão do Tribunal de Justi
ça. "A gente tem a consciência 
de que tudo foi feito de forma 
correta, mas sempre fica apre
ensivo de que forma o juiz vai 
entender a ação", disse ele, que 
também alfinetou. "Para aqueles 
que torceram contra, está aí a 
decisão do Tribunal de Justiça".

A exemplo de Nenê, a defesa 
de padre Mário também usou a 
sentença que apontou uso corre
to dos recursos. "Não houve des
vio de recursos e foram bastante 
transparente todas as prestações 
de contas", ressaltou. "Agradeço 
toda minha família, a Cleide 
Unida (companheira) e todos 
que estiveram comigo nessa 
caminhada. Compartilho com 
todos os amigos essa vitória".

ANIVERSÁRIO MACATUBA

Barra Bonita inicia agenda 
de shows do aniversário
Inimigos da HP tocam na Praça do Teleférico a partir das 22h; Giro de 
Ciclismo passa por Igaraçu do Tietê e Macatuba

Câmara aprova reajuste a aposentados

Sandro A lp o n te_______

Começa hoje a progra
mação de shows que 
marcam os 130 anos de 

Barra Bonita, comemorado na 
próxima terça-feira, dia 19. A 
partir das 22h sobe ao palco 
a banda Inimigos da HP. Os 
shows ocorrem na Praça Wal- 
dem ar Lopes Ferraz, o Telefé
rico, e tem  entrada gratuita.

Ontem  teve início as 
competições do 6° Giro In 
terio r São Paulo de Ciclismo, 
com prova na avenida Pedro 
Ometto. Hoje a disputa ga
nha as estradas da região. 
Os ciclistas têm  um  percurso 
que passa pelas cidades de 
Igaraçu do Tietê, M acatuba e 
chega até perto de Borebi. À 
noite, os vereadores se reun i
ram  em sessão solene no Te
atro Prof^ Zita De M archi e 
hom enagearam  algumas pes
soas com o título de cidadão 
barrabonitense.

Devido aos shows de ani
versário da cidade, o Demu- 
tran (Departamento M unici
pal de Trânsito) fez alterações 
no Centro Turístico. Os moto
ristas devem ficar atentos às 
interdições e m udanças de 
sentido das vias no entorno 
e proximidades da Praça do 
Teleférico.

A Ponte Campos Salles, 
por exemplo, que liga os m u
nicípios de Barra Bonita e 
Igaraçu do Tietê, de hoje até 
terça-feira, das 19h30 às 23h, 
só terá trânsito liberado no 
sentido Igaraçu-Barra. Das 
23h à meia-noite, o tráfego é 
normal e da 0h às 2h o trânsi
to será liberado apenas para o 
sentido Barra-Igaraçu.

Neste sábado, das 12h às 
13h30, a ponte estará in ter
ditada por causa da prova de 
ciclismo. E no domingo, das 
5h às 12h também não poderá 
ter tráfego de veículos.

Outras ruas como a Ti-

radentes, Major Pompeu e 
Saudade também terão m odi
ficações em seus sentidos de 
direção. As placas de sinaliza
ção foram modificadas.

F E C H A D A
Em função do feriado da 

próxima terça-feira, 19 de 
março, data do aniversário de 
130 anos do município, as re
partições públicas municipais 
encerraram  o atendimento 
ontem e reabrem  na próxima 
quarta-feira. Neste período 
serão mantidos os serviços e 
atendimentos emergenciais.

O UTR O S S H O W S
A programação musical do 

aniversário de Barra Bonita 
ainda tem  Zé H enrique & Ga
briel neste domingo, Ricardo 
& João Fernando na segunda
-feira e a grande atração no 
dia do aniversário de Barra 
Bonita, Munhoz & Mariano. 
Todos de graça.

Grupo sem direito à 
paridade receberá 
aumento 6,2%

Angelo  Neto___________

Servidores públicos aposen
tados ou pensionistas de 
Macatuba que não tem di

reito à paridade terão o reajuste 
de 6,2% em seus vencimentos. O 
valor se refere à inflação acumu
lada do ano de 2012. O projeto 
de lei enviado pelo executivo foi 
aprovado por unanimidade em 
regime de urgência pelos vere
adores na sessão da Câmara de 
segunda-feira 11.

O prefeito Tarcísio Abel (PP) 
já concedeu o aumento de 7,2% 
(inflação acumulada de 6,2% 
mais 1% de aumento real) para 
os funcionários ativos e alguns 
aposentados e pensionistas. 
"Existem duas categorias de 
aposentados e pensionistas que 
recebem o reajuste. Esse reajus
te é separado. Temos a categoria 
que recebe a paridade e que tem 
o mesmo reajuste de quem está 
na ativa e a categoria das pessoas 
que não têm esse direto", explica 
o diretor presidente do IPRE- 
MAC (Instituto de Previdência 
Municipal de Macatuba), Edmil-

son Martins.
No total, 54 servidores apo

sentados e pensionistas vão re
ceber o reajuste sem a paridade. 
"Desde 2004, quando o governo 
mudou a Emenda Constitucional 
n°41, esses funcionários não tem 
direito a essa mesma paridade", 
lembra Martins. Todo ano, os 
prefeitos enviam projetos de lei 
separados com o aumento para 
esse grupo de pessoas. "Eles vão 
receber o aumento apenas da in
flação que é para eles não terem 
perda e desvalorização do seu be
nefício. É parecido com o INSS. 
O aumento acima da inflação é 
apenas para quem recebe um sa
lário mínimo. Quem é aposenta
do ou pensionista pelo INSS e re
cebe mais que o salário mínimo,

DIVISÃO -  Martins 
explica que existem dois 

grupos de aposentados 
e pensionistas em 

Macatuba; categoria sem 
direito à paridade receberá 

aumento de 6,2%

só tem o reajuste da inflação".
Hoje, macatubenses podem 

se aposentar com direito ou sem 
direito a aumento real. "Se a pes
soa ingressou no serviço público 
depois da emenda de 2004, ele 
vai aposentar somente com a in
flação. Já a pessoa que trabalhou 
antes da emenda pode escolher. 
Hoje, a paridade é interessante. 
No entanto, se o prefeito não der 
nenhum aumento, ele também 
não terá". Martins afirma que 
desde 2004, todos os prefeitos 
dão o aumento igual ou acima da 
inflação.

Aprovada a lei, serão pagos 
aos 54 servidores aposentados e 
pensionistas dois meses a mais 
de vencimentos já que o reajuste 
é fixado a partir de janeiro.

Nome:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

C L A S S IE C O
Ao lado da comunidade

Veículos Empregos
• Imóveis • Serviços
• Novos/Usados • Diversos

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



Esportes TRUCO
A  terceira etapa do Cam peonato de Truco será am anhã, no Bregão. As duplas 
interessadas d evem  efetuar inscrição m om entos antes do início da etapa, às 9h. Ao 
final de todas as etapas, um torneio com os vencedores de cada etapa, vai definir os 
representantes de Lençóis Paulista no torneio prom ovido pela Delegacia Regional de 
Esportes. Seis duplas representam  o município na com petição

FUTSAL

Porto é o campeão da Copa Cidade do Livro
No ano em que completa dez anos de existência, equipe de Areiópolis joga melhor, bate os lençoenses da A.F.L. na final e conquista título inédito

A ngelo  Neto

A  campanha foi pratica
mente perfeita. Foram 
dois empates e nenhuma 

derrota durante todo o campe
onato. Na segunda-feira 12, em 
um ginásio Antônio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, praticamente 
lotado, a goleada sobre o A.F.L. 
por 4 a 1 apenas ratificou qual 
foi a melhor equipe da Copa 
Cidade do Livro de Futsal Tro
féu Luis Antônio da Silva, o Mi- 
xirica, neste ano. E de quebra,

ter o melhor goleiro e o melhor 
jogador da competição. Esse é o 
campeão Porto de Areiópolis.

Desde o começo, a equipe 
mostrou um futsal envolvente, 
com bom toque de bola. Ao longo 
do campeonato, o Porto foi se re
forçando com jogadores experien
tes que deram ainda mais qua
lidade ao elenco. Os principais 
deles, Eder Salomão e Manuel 
Moretto, fizeram suas carreiras 
no exterior e trouxeram às parti
das um brilho a mais. O primeiro 
deles, aliás, já jogou com o me

lhor jogador de futsal do mundo, 
Falcão, na equipe do Santos.

"Eu saí muito novo do Bra
sil, com 18 anos. Ganhei alguns 
títulos e isso me ajudou bastante 
para hoje ajudar essa molecada. 
O dia que eu perder a vontade 
de jogar eu paro. Todo o jogo 
para mim é como se fosse o pri
meiro e será assim até eu parar 
de jogar", afirma o ala que tam
bém levou o prêmio de jogador 
destaque. Além dele, o goleiro 
da equipe de Areiópolis, Gus
tavo, foi eleito melhor goleiro.

Maiko, da Prefeitura de Itapuí, 
foi o artilheiro com dez gols.

O coordenador da diretoria 
de Esportes, Adolfo Martini, afir
ma que o campeonato foi o mais 
equilibrado desde que está a fren
te da organização. "O campeona
to teve um nível técnico acima 
da média. Tivemos grandes sur
presas como a eliminação do RS 
Futsal na primeira fase e equipes 
bastante fortes como Presidente 
Alves e Expressinho. Indepen
dente de qualquer coisa, todas as 
equipes estão de parabéns".

O JOGO
Desde o início da partida, o 

Porto mostrou estar mais cien
te do que fazer. Nervoso em 
quadra, o A.F.L. não conseguia 
acertar os passes para chegar 
ao gol adversário. Após mui
ta pressão, aos oito minutos, 
Jeferson abriu o placar para a 
equipe de Areiópolis. O goleiro 
Gustavo, aos 18 minutos, fez o 
segundo com uma bomba de 
fora da área. No segundo tem
po, os lençoenses continuaram 
nervosos, enquanto que o Porto

manteve o bom futsal. Aos 35 
minutos, Sandro fez o terceiro. 
Logo em seguida, Diego des
contou para o A.F.L., mas Je- 
ferson novamente deu números 
finais a partida.

Na disputa pelo terceiro lu
gar, o Amigos do Futsal venceu 
a Prefeitura de Itapuí por 7 a 4. 
Romílton com quatro gols foi o 
destaque da equipe de Borebi. 
Ronaldo (2) e Rodrigo comple
taram o marcador. Maiko (2), 
Caio e Wesley descontara para 
o time de Itapuí.

F T MÁRCIO MOREIRA Ei Fi T i I MÁRCIO MOREIRA 11 Eio FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

AS VERDADEIRAS FERAS DO FUTSAL - Eder Salomão foi escolhido o melhor jogador, assim como o goleiro do Porto, Gustavo; Maiko foi destaque na competição como artilheiro mais eficiente

BASQUETE MASCULINO

Alba tenta se 
recuperar no Estadual
Após derrota na estreia do Campeonato 
Estadual para o Metodista/São Bernardo, 
equipe encara um dos favoritos ao título

A ngelo  Neto

A  equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista tem 
uma difícil missão ama

nhã. Os lençeonses encaram o 
Paulistano, considerado um dos 
três maiores favoritos ao título 
do Campeonato Estadual, or
ganizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basketball). O Alba 
perdeu na estreia para o Meto- 
dista/São Bernardo e tenta se re
cuperar dentro da competição.

O jogo começa a partir das 
17h, no ginásio de Esportes An
tônio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão. O técnico Leonardo Hen
rique Oliveira, o Dudu, destaca 
a importância do confronto. "A 
equipe adversária tem  jogado
res de nível de seleção e por 
isso tem a obrigação de nos

vencer. Dessa forma, vamos 
entrar em quadra mais soltos. 
Quem sabe nós encontramos 
durante a partida um caminho 
que possa nos levar a vitória". 
Em sua estreia, o Paulistano 
assustou a todos os adversários 
após vencer o Hebraica pelo in
crível placar de 109 a 45.

Sabendo das dificuldades, 
Dudu acredita que o melhor 
caminho para a vitória é a 
tranquilidade. "Precisamos 
jogar bem e ter uma defesa 
muito forte. Dessa forma, po
deremos emplacar os contra
-ataques sem desperdiçar a 
posse de bola", completa. O 
Alba/Lençóis Paulista manti
do pela Prefeitura Municipal, 
através da diretoria de Espor
tes e patrocinado pelo grupo 
Lwart e pela Lutepel.

HANDEBOL

Adulto estreia com vitória 
na Liga de Handebol
Lençoenses venceram Botucatu por 25 a 23; 
próximo compromisso será no dia 7 de abril, 
contra Pederneiras

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

Da Redação

A  equipe de handebol 
venceu no domingo, 10 
de março, por 25 a 23, 

a representação de Botuca- 
tu na rodada de abertura da 
categoria adulta do Campeo
nato de Handebol da Liga de 
São M anuel.

"Apesar da ansiedade nor
mal por ser o primeiro jogo do 
campeonato a equipe lenço- 
ense mostrou muita determ i
nação e vontade de vencer o 
jogo. Desde o inicio deu para 
perceber que seria um jogo 
duro, pois, as duas equipes 
são consideradas as mais for
tes da chave e foi realmente o 
que aconteceu", avaliou o téc
nico Luciano Carmo Liz.

No primeiro tempo, houve

equilíbrio e o placar term inou 
empatado entre as duas equi
pes em 9 a 9. O equilíbrio 
perm aneceu até os últimos 
minutos do jogo quando os 
lençoenses conquistaram  a vi
tória. "Apesar de terem  muitas 
oportunidades de gols, o nos
so contra-ataque não estava 
nos melhores dias, por isso o 
motivo de um  placar tão aper
tado", concluiu Luciano.

A equipe lençoense jogou 
e venceu com os atletas Ga
briel, William, Toru, Caio, Ri
cardo, André, Bruno, Marlon, 
Matheus, Rodolfo, Fernando, 
Juliano, Kelvin e Robson. O 
próximo compromisso dos 
lençoenses pela categoria, 
será no dia 7 de abril, em Bo- 
tucatu contra a representação 
de Pederneiras.

FEMININO - O diretor de Esportes José Lenci Neto e os professores João 
Paulo Pasquarelli e Silvio Luis Pacheco entregaram uniformes oficiais de 
jogo com tênis, meia, shorts e camiseta às atletas do basquete feminino 
de Lençóis Paulista. A equipe tem apoio da Unimed. Em 2013, o basquete 
feminino de Lençóis iniciou os treinamentos com 92 crianças. O projeto, 
que desde 2005 atende a crianças de 8 a 14, é prolongando até 17 anos,

JOGOS DE AMANHA DA 7̂  COPA REGIONAL O ECO DE FUTEBOL 
AMADOR DE MACATUBA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMADEU ARTIOLU

G ru p o A
Alvorada x Grêmio Cecap, às 8h30 
Ajax/MAC x Monte Mor, às 10h 
Elendro

G ru p o B
Maringá x Borebi, às 15h30

Jogos de am anhã da  Copa 
Lençóis Sport Shoes 2013, no 
Bregão
Jogo de volta: Expressinho x Palestra, às 
8h (primeiro jogo vitória do Expressinho 
por 3 a 2)
Jogo de Ida: Santa Luzia x Alfredo 
Guedes, às 10h

A m m ím m m m m ím m fm fm m m fm m m m m fíím f'

Jogos de hoje do 
Cam peonato regional 
infantil 2013 Troféu Carlos 
Alberto M astrângelo 
Duarte, no Bregão 
Sub-12
Botafogo x Igaraçu do Tietê, às 8h30 

Sub-14
Botafogo x Macatuba, às 9h30 

Sub-16
Botafogo x Macatuba, às 10h30

I fiv.

www.lwarcel.conn.br

Celulose
p r o d u z id a  c o m  
r e s p e ito  a o  

m e io  a m b ie n t e

í \  pulp
V  r e s p o n s i ‘> '«  ® 
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http://www.lwarcel.conn.br
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ENTREVISTA
Dom Maurício 
acredita que novo 
p ap a  prom overá 
m udanças
administrativas, 
mas não morais

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Começa na segunda- 
feira a Sem ana do 
Teatro de Lençóis 
Paulista; evento 
traz peças do projeto 
Ademar Guerra
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Doce de leite de corte com 
frutas, fabricado em Agudos, 
concorre a final do Festival 
Gastronômico Sabor de São 
Paulo, em junho; casal mantém 
tradição de duas gerações

DELICIA DO INTERIOR -
Receita caseira de Agudos 

concorre em Festival 
Gastronômico; Regina e Neto 

se orgulham da conquista

Priscila Pegatin

Desde o dia 22 de feve
reiro, a vida de Regina 
Remoli de Conti e Arsê- 

nio de Conti Neto ganhou um 
pouco mais de glamour. O casal 
teve a receita do doce de leite 
de corte com frutas, fabricado 
em Agudos, classificada entre 
as cinco receitas que vão con
correr a final do Festival Gas
tronômico Sabor de São Paulo. 
O evento tem data marcada para 
os dias 28 a 30 de junho, no Par
que da Água Branca, na Capital.

Mas tanto sucesso não veio 
à toa. ”Desde 1982 que faço 
esse doce. Meu avô foi o primei
ro a ter uma padaria em Agu
dos”, explica Neto. ”A vontade 
de trabalhar nessa área vem de 
longe”, acrescenta Regina.

O casal começou a fazer o 
doce quando ainda eram pro
prietários de um restaurante em 
Agudos. ”Fazíamos mais sobre
mesas industriais, depois come
çou a terceirizar e ficou mais 
difícil. Então, começamos a di

ferenciar, com a barra do doce 
de leite de corte com frutas de 1 
metro, com recheio de damasco, 
nozes e ameixa e outros doces, 
como goiabada cascão, doce 
de abóbora, de mamão”, conta 
Regina que vende tanto a barra, 
como o doce em caixinhas, feitas 
pelo marido e pelo pai dela.

A produção de doce, da fá
brica chamada de Doces Kasei- 
ros Nayá, já conquistou a região. 
” Entregamos em restaurantes e

diversos lugares de onde recebe
mos pedidos. Já os turistas, por
que fazemos parte do Circuito 
Turístico do Centro-Oeste Paulis
ta costumam vir aqui mesmo na 
fábrica comprar”, diz. E depois 
do Festival, os pedidos só têm 
aumentado. ”Ontem mesmo, fi
camos até as 22h atendendo”.

Na receita, Neto garante que 
o segredo é simples. ”É a quan
tidade de açúcar. Se colocar 
muito açúcar vai fazer um pro-

duto enjoativo. Só ganhamos a 
competição pela quantidade de 
açúcar”, diz. O doce, segundo 
o casal, demora 48 horas para 
ficar pronto, porque tem que 
secar. Regina e Neto se revezam 
na separação e mistura dos in
gredientes, mas na hora de dar 
o ponto, ele é o responsável. 
”Falo que começo e ele termi
na”, brinca a esposa. Além de 
um dom para a cozinha, Neto 
também é o responsável pela fa-

bricação das máquinas, como a 
batedeira grande para doces. ”As 
máquinas são caras, então faço, 
assim fica mais barato, já que na 
fábrica só trabalhamos os dois”.

Sobre a ida para São Paulo, 
em junho, na final do Festival 
promete mudar um pouco a ro
tina dos dois e gera uma mistu
ra de alegria e esperança. ”É a 
primeira vez que participamos 
de um concurso, a gente ficou 
com medo, mas no fundo ti-

Bolinhos da Sil ficou entre os dez classificados
Novata em concursos, a 

lençoense Silmara Beraldo da 
Silva, cozinheira de uma cre
che no Jardim Caju, conseguiu 
se classificar entre os dez no 
Festival Gastronômico Sabor 
de São Paulo. ”Vi no jornal O 
ECO falando do Festival e no 
último dia resolvi participar. 
Na terça-feira me ligaram fa-

lando que tinha sido selecionada, 
jamais imaginei”, conta.

A receita dos bolinhos, surgiu 
quando ela estava sem emprego. 
”Todo mundo fazia brigadeiro, 
doce para vender. Queria alguma 
coisa que fosse gostoso, mas que 
fugisse do tradicional. Ganhei, em 
um casamento, uma garrafinha 
de amarula e depois usei no bolo,

misturei e deu certo”, relembra. 
Entre as outras opções de sabores 
Silmara usava iogurte, café, capuc- 
cino. ”Como o de amarula era o 
que mais saia cadastrei ele e colo- 
quei como bolinhos da sil”.

Apesar de não conseguir clas
sificação entre os cincos que vão 
para São Paulo, a estreia em con
cursos já valeu à pena. ”Foi muito

legal, conheci pessoas novas, che
fe de cozinha renomado, pessoas 
que estão na lida há muitos anos. 
Só o fato de ter chegado não tem 
preço”, finaliza.

PRIMEIRO PASSO -  Silmara ficou 
entrou os dez da região; oportunidade 

trouxe mais conhecimentos

nha confiança”, brinca Regina. 
”Eram 143 cidades e ficamos 
entre os cincos. Agora vão ser 
seis regiões, com cinco receitas 
de cada uma. Vai ser uma feira, 
que também vai ter artesanato, 
não conheço o lugar, já fizemos 
feiras pequenas, mas uma desse 
tamanho é a primeira vez”. Para 
Neto, São Paulo pode até ser 
um passo importante. ”Quem 
sabe a gente consiga ampliar o 
negócio com algum patrocínio”.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO
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Entrevista SABEDORIA
Em sua p rim eira au d iê n cia  com  todos os card e ais  p re se n te s no V atica n o  
ap ós ter se tornado papa, Francisco  ressaltou que m e ta d e  d eles já  d eve  
estar id osa e que d e v e  usar a su a e x p e riê n cia  para re p assa r sab e d o ria  
aos m ais jo v e n s . A o ch e g ar à S ala  C lem e n tin a, ond e aco n teceu o 
encontro ontem , o papa Francisco  foi recebido sob ap lau sos.

RELIGIÃO

Dom Maurício descarta grandes mudanças na Igreja
Arcebispo de Botucatu revela que se emocionou com a escolha do novo papa e disse que espera mais transparência nas coisas da Igreja Católica

Sandro A lponte

A ssim como bilhões de 
pessoas espalhadas pelo 
mundo todo, Dom Mau

rício Grotto de Camargo, arcebis
po da arquidiocese de Botucatu, 
também acompanhou através da 
televisão o anúncio do novo papa, 
Francisco (arcebispo argentino, 
Jorge Mario Bergoglio), na última 
quarta-feira à tarde. E também a 
exemplo de muitos fiéis católicos, 
chorou com o anúncio do novo 
chefe da Igreja Católica.

O arcebispo disse que foi 
uma surpresa agradável a Igreja 
ter, pela primeira vez, um papa 
latino-americano, jesuíta e, ainda, 
usar o nome de São Francisco de 
Assis. "Significa que ele já possui, 
apesar de jesuíta, uma identifica
ção muito grande com esse santo, 
Francisco de Assis, que foi eleito 
o homem do milênio passado”, 
comentou Dom Maurício.

Jorge Mario Bergoglio, arce
bispo de Buenos Aires, terá sua 
missa de posse na terça-feira 19, 
dia de São José. Na quinta-feira 14, 
ele celebrou a primeira missa do 
seu pontificado, na Capela Sistina, 
diante dos cardeais que o elege
ram. E foi forte em suas primeiras 
palavras. Disse que a Igreja católi
ca deve se concentrar no Evange
lho de Jesus Cristo, caso contrário, 
corre o risco de se transformar 
em uma 'ONG piedosa'. Também 
comentou, em sua homilia de sete 
minutos, que "quem não reza 
ao Senhor, reza ao diabo, já que 
quando não se proclama Cristo, 
se proclama a mundanidade do 
diabo, do demônio”.

Em entrevista ao O ECO, 
Dom Maurício fala sobre suas 
primeiras impressões do papa 
Francisco.

O ECO - O que veio a cabe
ça do senhor quando viu toda 
aquela multidão de fiéis aguar
dando o anúncio do novo papa?

Dom Maurício Grotto de 
Camargo - Fiquei emocionado. 
Eram pessoas do mundo todo 
lotando a Praça São Pedro e foi 
possível constatar isso através das 
inúmeras bandeiras que a gente 
via nas mãos dos fiéis. Lembrei
-me imediatamente de Pentecos- 
tes. Dois mil anos atrás havia uma 
multidão do mundo inteiro -  con
forme está escrito no livro Ato dos 
Apóstolos eram 17 nações -  quan
do Pedro saiu e fez seu anúncio 
na única língua que ele sabia falar 
e todos os outros entenderam na 
sua própria língua. Pentecostes 
é a comunhão da humanidade 
no Espírito Santo, por meio do 
Espírito Santo. Lembrei-me e fi- 
quei muito emocionado porque o 
evento Pentecostes continua vivo 
e acontecendo na história da hu
manidade e da Igreja.

O ECO - Acredita que o Es
pírito Santo estava ali no meio 
daquela multidão?

Dom Maurício - Pouco 
antes de sair a fumaça branca, 
uma gaivota pousou e ficou um 
bom tempo ali na chaminé de 
onde sai a fumaça. Então, agora 
a gente pode dizer que o Espírito 
Santo é representado não só por 
uma pomba, mas também por 
uma gaivota. O Espírito Santo 
continua presente e atuante na 
vida da missão da Igreja. Mas, 
claro, respeitando sempre a inte

ligência, liberdade e consciência 
dos cardeais como Deus sempre 
fez. Acreditamos piamente que 
o novo papa foi escolhido por 
Deus, pelo Divino Espírito Santo.

O ECO - Ficou surpreso 
quando ouviu o anúncio do 
novo papa?

Dom Maurício - Uma surpre
sa agradável. Um homem sereno, 
com aspecto de pai, de pastor 
e a agradável surpresa de que é 
jesuíta, e isso significa que é um 
homem culto. A surpresa também 
de que é um latino-americano, 
argentino, isso significa que o 
Espírito Santo está pedindo para 
todo o mundo olhar para o ter
ceiro mundo, a Igreja, sobretudo, 
deve olhar para o terceiro mundo, 
estar mais aberta, sensível, não 
só aos problemas, mas também 
a Igreja viva que existe no tercei
ro mundo. O fato também de ser 
latino-americano possui o profun
do significado de que a Igreja não 
é europeia, italiana, também não 
é argentina, brasileira, mas o fato 
de o papa não ser europeu possui 
esse profundo significado, de que 
nossa Igreja é católica, isso quer 
dizer, universal, não importa a na
cionalidade e sim a santidade.

O ECO - E o nome Francisco, 
esperava?

Dom Maurício - O fato de 
Bergoglio escolher o nome Fran
cisco significa que ele já possui, 
apesar de jesuíta, uma identifica
ção muito grande com esse santo, 
Francisco de Assis, que foi eleito o 
homem do milênio passado. E olha 
que quem promoveu a pesquisa 
não foi a Igreja Católica, foi a revista 
Times (no ano 2000). Foi eleito por 
causa da sua santidade, de sua hu
mildade, de sua coerência, de seu 
testemunho vivo de que é possível 
amar como Jesus, viver o Evange
lho, e que não só é possível, mas 
vale a pena. É esse o caminho! Ele 
demonstrou que vivendo o Evange
lho se libertava, se sentia feliz e re
alizado. Então, ao escolher o nome 
de Francisco, o papa deixou claro 
de como ele olha e encara a Igreja, 
o papado, o trabalho, ele encara o 
cargo de papa com o olhar e o es
pírito de Francisco. E isso significa 
também que ele vai enfrentar os 
problemas que sempre existiram e 
vão existir na Igreja.

O ECO - Fala-se que ele, até 
poucos anos atrás, não queria 
ser papa. O senhor acredita 
que ele, nesses últimos anos, 
veio se preparando para isso?

Dom Maurício - A informa
ção que tenho é que no conclave 
que elegeu Joseph Ratzinger (Ben
to XVI), ele foi o segundo mais 
votado. E isso, se for verdadeira 
essa informação, significa que há 
uma continuidade entre o con
clave anterior e esse. Lá ele foi o 
segundo, mas o Espírito Santo 
mesmo julgou que não era a hora 
dele. Agora sim. E esse conclave 
surpreendeu pela rapidez. Agora, 
quanto à questão de preparação, 
ninguém se prepara para ser papa. 
Como também nenhum padre se 
prepara para ser bispo. Aqueles 
padres que desejam se tornar bis
pos acabam nunca sendo bispos. 
Cardeal que se prepara para ser 
papa, nunca acaba sendo papa. 
Então, duvido muito que o carde
al Jorge Mario Bergoglio tenha se 
candidatado, se preparado para ser

l<<l<< SANDRO ALPONTE" l< "

HABEMUS PAPAM - Dom Maurício acredita que mudanças, como mais 
transparência nas coisas da Igreja, devem acontecer com novo papa

papa. O padre que ama verdadei
ramente seu povo e que se dedica 
e se entrega de corpo e alma está se 
preparando para ser bispo, mesmo 
inconsciente disso. Mesma coisa 
podemos dizer do cardeal Bergo- 
glio. Mesmo sem se candidatar, 
se preparou bem levando bem seu 
ministério e sua vida.

O ECO - Muitos questio
nam se os cardeais são mesmo 
guiados pelo Espírito Santo 
devido às várias votações que 
ocorrem para se chegar ao 
nome eleito. Como o senhor 
avalia esses questionamentos?

Dom Maurício - É muito 
fácil explicar isso. Deus nunca, 
nunca violentou, nem violenta 
e nem violentará aquilo que Ele 
mesmo concedeu ao ser humano 
como atributo fundamental, ou 
seja, consciência, liberdade e in
teligência. Deus nunca passa por 
cima da consciência, liberdade e 
inteligência do ser humano. Deus 
sempre se relacionou conosco, 
desde o antigo testamento, sobre
tudo em Jesus Cristo, se apresen
tando, dialogando, propondo e 
nunca se impondo e violentando 
a nossa liberdade e consciência. 
Por isso o verbo se fez homem,

se mostrou, se apresentou e Deus 
preferiu ver o seu filho crucificado 
do que passar por cima, violentar 
nossa consciência, liberdade e in
teligência. E isso ocorre também 
no conclave. Não é eleito logo no 
primeiro escrutínio porque Deus 
respeita a consciência, liberdade 
e inteligência dos cardeais. O Es
pírito Santo se manifesta na bus
ca sincera de cada cardeal. Cada 
um procura descobrir qual seria 
o melhor homem para assumir o 
governo da Igreja. E o cardeal faz 
essa procura com consciência, li
berdade e inteligência, só que isso 
leva algum tempo. As coisas vão 
ficando mais claras.

O ECO - O senhor acredi
ta que em algum momento os 
cardeais erraram na eleição de 
algum papa?

Dom Maurício - É perfei- 
tamente possível que em algum 
momento da história tenha sido 
eleito algum que não fosse aquele 
desejado por Deus. Mas, graças a 
Ele, não foram muitas vezes. Mas 
aconteceu porque Deus respeita. 
E é aí que está a prova de que a 
Igreja não é só humana, é divina. 
Apesar de ter sido eleito alguém 
que não era da vontade de Deus,

TEAGA a  SUA f a m íl ia  E AMIGCS 
PARA UMA AGRADÁVEL PEXARIA 

NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO A TODA POPULAÇAO
De terça a domingo das 9 às 19 horas

a Igreja não afundou, não se des
truiu. Isso porque Jesus prometeu: 
"as portas do inferno nunca preva
lecerão sobre a minha Igreja”.

O ECO - Numa entrevista re
cente ao O ECO, o senhor já ha
via dito que dificilmente seria 
eleito um papa brasileiro. De 
fato isso não ocorreu. Porém, 
Dom Odilo Scherer parece que 
se fortaleceu nos últimos dias 
antes do conclave.

Dom Maurício - No conclave 
anterior, o Bergoglio foi o segundo 
mais votado, pelo o que a gente 
soube. E eu não sei quem foi o 
segundo mais votado agora. Mas 
existe grande probabilidade de 
um brasileiro vir a ser o próximo 
papa, depois de Francisco.

O ECO - O pontificado de 
Francisco não deve ser longo.

Dom Maurício - Isso mesmo. 
Como ele já tem 76 anos, é prová
vel que não seja um longo ponti
ficado. O que não significa nada, 
porque João XXIII teve um ponti
ficado de apenas cinco anos, mas 
o que o Espírito Santo fez por meio 
dele até hoje continua produzindo 
forte impacto, como é o caso do 
Concílio Vaticano II.

O ECO - Pode ser que tenha
mos o Concílio Vaticano III?

Dom Maurício - Olha, é 
possível sim que ele convoque 
o terceiro concílio, mas por 
enquanto não há nenhum sinal 
disso e é muito cedo para falar 
sobre esse assunto.

O ECO - Para terminar
mos, a expectativa do senhor 
é positiva em relação ao 
papa Francisco?

Dom Maurício - A impres
são que tenho é que a Igreja no 
mundo todo acolheu muito bem a 
eleição do papa Francisco. É certo 
que bispos, padres, o povo e até o 
mundo não católico o acolheram 
bem. Agora é óbvio que tem gen
te com alta expectativa de mudan
ças, algumas até impossíveis, e 
que não vão acontecer. Mudanças 
como, por exemplo, no campo da 
fé, da doutrina, do dogma, da mo
ral, não vão acontecer. Mas com 
certeza as mudanças possíveis, e 
são muitas, essas sim, acontece
rão. Descentralização da Igreja, 
uma atenção maior ao terceiro 
mundo, mais transparência nas 
coisas da Igreja, sobretudo na 
administração financeira, essas 
coisas vão acontecer.

ESTRUTURA, COMERCIALIZACAO, 
IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO

" i n i m v t

Lago do Recanto do Café

Rua 7 de setembro 100 - Alfredo Guedes

C ON T A T O
3269 3^00

PARA CONTRATO DE 1 ANO
RFTIRAR PROPOSTA ATÉ: 18/03 ÃS18H 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 19/03. ÀS UH

NO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO



Cultura DOMINGOS
No dom ingo 9, iniciou em  Agudos o projeto "Cultura aos dom ingos 
-  teatro e cinem a aos finais de sem ana", na EMEF Coronel Leite. A  
prim eira apresentação foi a peça teatral "Gente que vira Palhaço", com 
M adê Corrêa. A m an hã a atração será sessão de cinem a infantil, às i6 h . 
Os ingressos serão distribuídos na escola a partir das iç h .

TEATRO

Semana do Teatro começa segunda-feira
Primeiro espetáculo será “As Três Mulheres Sabidas", na Casa da Cultura; entrada é gratuita

A ngelo  Neto

Está chegando a hora. A 
18^ edição da Semana do 
Teatro de Lençóis Paulista 

começa nesta segunda-feira 18, 
e a primeira atração é a peça 
"As Três Mulheres Sabidas", 
na Casa da Cultura Maria Bove 
Coneglian, às 10h, 14h e às 
20h. A atração conta a história 
de três mulheres que utilizam 
o poder da sabedoria feminina 
para enfrentar os mais diferen
tes desafios que aparecem em 
seus caminhos.

Durante toda a semana até 
domingo, na Casa da Cultura e 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro, serão apresentados espe
táculos conceituados em todo o 
estado de São Paulo. Para esse 
ano, a novidade é a apresenta
ção do Projeto Ademar Guer
ra. "O projeto é um trabalho 
de orientação e circulação dos 
espetáculos em todo o estado. 
Eles selecionam os espetácu
los para que se apresentem 
em outras cidades, como uma 
curadoria. Oito dos dez espe
táculos fazem parte do projeto. 
São apresentações praticamente 
impecáveis", explica o diretor 
de Cultura de Lençóis Paulista,

FOTO: DIVULGAÇÃO

FEMININA - Peça "As Três Mulheres Sabidas" é o primeiro espetáculo apresentado na 18^ edição da Semana do 
Teatro de Lençóis Paulista

Nilceu Bernardo.
Na terça-feira 19, é a vez 

da peça "A lição do rinoceron
te careca", na Casa de Cultu
ra, às 20h. Entre as cobranças 
que permeiam a relação de 
dois amigos, um casal que se 
reconhece um professor sádi
co e uma aluna deslumbrada, 
um lógico e um senhor idoso,

existe uma vida absurdamente 
cotidiana onde nem mesmo um 
enorme rinoceronte pode atra
palhar os planos.

A entrada para os espetá
culos é sempre gratuita. Em 
virtude do número limitado 
de lugares nos espaços que 
vão receber os espetáculos, é 
preciso efetuar agendamento

antecipado pelo telefone 3263 
6525. A Semana do Teatro é 
uma realização da Secretaria de 
Estado da Cultura, Prefeitura 
de Lençóis Paulista, por meio 
da Diretoria de Cultura e Com
panhia Teatral Atos e Cenas. O 
evento conta ainda com o apoio 
do Programa de Ação Cultural 
(Proac) e Circuito Cultural.

PROGRAMAÇAO DA IS’’ EDIÇÃO DA SEMANA 
DO TEATRO DE LENÇÓIS PAULISTA_________ I

18/03 (SEGUNDA-FEIRA)
Espetáculo: As Três Mulheres Sabidas 
P artic ipação  Especial: Apoio Proac 
(classificação livre)
Com panhia Dedo de Prosa 
D ireção: André Garolli e Luciana 
Viacava.
Com Dinah Feldman, Fernanda Viacava 
e Priscilla Herrerias 
Horários: 10h, 14h e 20h 
Local: Casa da Cultura

19/03 (TERÇA-FEIRA)
Espetáculo: A lição do rinoceronte 
careca"- Baseado na Obra de Eugéne 
lonesco (classificação 14 anos)
Grupo Ágape de Teatro -  Tupã 
D ireção: Renato Gonzalez e Lucas 
Godoy
Orientadora: Viviane Dias
Horário: 20h
Local: Casa de Cultura

20/03 (QUARTA-FEIRA)
Espetáculo: Ao Revés do Papel 
(classificação 12 anos)
Grupo Preto no Branco -  São Paulo 
D ireção: Fernando Cruz 
Orientador: Paula Ibanez 
Horário: 20h 
Local: Casa de Cultura

21/03 (QUINTA-FEIRA)
Espetáculo: O arquiteto e o imperador 
da Assíria (classificação 16 anos) 
Com panhia de 02 -  São José dos 
Campos
D ireção  e O rientação: Leonardo
Antunes
H orário -  20h
Local: Casa de Cultura

22/03 (SEXTA-FEIRA)
Espetáculo: "Maria Peregrina" 
(classificação 12 anos)
Grupo: Os Marias -  Pirassununga 
Orientador: Leonardo Antunes. 
D ireção: Maria Cândida 
Horário: 20h
Local: Espaço Cultural Cidade do Livro

DIA 22/03 (SEXTA-FEIRA)
Espetáculo: Aberdeen, um Possível 
Kurt Cobain (classificação 14 anos) 
P artic ipação  Especial: Projeto 
Circuito Cultural Paulista 
Horário: 21h30 
Local: Casa da Cultura

23/03 (SÁBADO)
Espetáculo: A Árvore dos 
Mamulengos (classificação livre) 
Com panhia 1° Ato -  Valparaíso 
D ireção: Abel Belon.
Orientador: W ill Damas 
Horário: 18h
Local: Espaço Cultural Cidade do Livro

23/03 (SÁBADO)
Espetáculo: "KWORO KANGO 
Histórias e Memorias" (Classificação 
16 anos)
Grupo Fênix de Teatro -  Tupã 
D ireção: Charles dos Passos 
Orientador: Viviane Dias 
Horário: 20h 
Local: Casa de Cultura

24/03 (DOMINGO)
Espetáculo: Histórias lá da Serra 
(classificação livre)
Grupo: Anônimos da Arte -  Botucatu 
D ireção: Sandra Mezzena 
Orientadora: Duliana Perez 
Horário: 20h 
Local: Casa da Cultura

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

TEATRO

Teatro Municipal de Macatuba recebe espetáculos gratuitos nesta semana
Cidade terá três dias 
de peças teatrais 
na semana; entre 
elas, Medéia

A ngelo  Neto___________

Os macatubenses amantes 
de boas peças teatrais 
terão três dias especiais 

na próxima semana. A Prefei
tura Municipal de Macatuba, 
através da diretoria de Cultura, 
traz espetáculos que serão apre
sentados no Teatro Municipal, 
sempre às 20h. A entrada é gra
tuita e os lugares são limitados.

No sábado 23, a atração é 
o espetáculo de rua "O Auto da 
Barca do Inferno", do Grupo 
Teatral Athos da cidade de Bata
tais. A peça é uma adaptação li
vre da obra de mesmo nome, de 
Gil Vicente. A peça é formada 
por uma sequência de quadros 
humorísticos em que o Diabo e 
o Anjo, em saborosos diálogos, 
se defrontam com as almas re- 
cém-mortas que vão embarcar 
para a eternidade. Em cada um 
desses quadros, as personagens 
contextualizam conhecidos gru
pos ou classes sociais.

Já no domingo 24, é a vez da

peça teatral "Jogos Mortais", uma 
adaptação da peça "A Morte Bate 
à Porta" de Woody Allen e faz uma 
reflexão bem humorada sobre os 
medos e mistérios que envolvem 
a morte. A abordagem da monta
gem traz conflitos atuais e utiliza

personagens bastante comuns 
para fortalecer a ideia de que se 
trata de um espetáculo com fácil 
identificação do público. Quando 
Natanael descobre que está viven
do seus últimos instantes, tenta de 
todas as formas convencer a morte

que precisa de mais tempo.
A segunda-feira 25, reserva 

um espetáculo premiado. A peça 
"Medéia" do grupo teatral lenço- 
ense Faz & Conta conta a história 
de Jasão e Medéia, em Cólquida. 
O Povo de Corinto foi testemunha

da felicidade passageira, quando 
dividiam o mesmo leito, dando 
vida aos filhos da paixão. Enamo
rado pela filha de Creonte, Jasão 
agora, abandona Medéia. Creonte, 
o rei, expulsa Medéia e os filhos 
do reino, pois teme pela felicida-

de da própria filha. Em Corinto, 
todas as mulheres só falam da in
fidelidade de Jasão e o sofrimento 
de Medéia e nesse ínterim, ela 
traça um plano para vingar-se de 
Jasão ao ver-se traída e abandona
da por seu homem.



Mulher MODA
Os figurinos das atrizes Grazi M assafera e Débora Nascim ento para "Flor 
do Caribe", nova novela das seis, prom etem  se tornar objetos de desejo 
ainda neste verão. Isto porque boa parte das roupas são inspiradas na 
moda "hadmade", peças charm osas de estilo artesanal, feitas à mão, 
vistas tam bém  nas passarelas de desfiles da Europa
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Velaterapia: conheça a técnica que 
promete eliminar pontas duplas

FOTO: DIVULGAÇÃO

CHAMAS -  Fogo 
da vela é utilizado 
para eliminar 
pontas duplas; 
técnica não deve 
ser feita em casa

Método só pode ser feito por profissionais especializados

Da Redação

Confiar ter os cabelos à chama de uma vela para elimi
nar as indesejadas pontas de duplas é a nova técnica do 
mundo da beleza. A velaterapia promete essa maravilha 

e alguns outros benefícios para cuidar dos fios, pouco mais de 
uma hora depois de entrar no salão.

O procedimento consiste em um profissional -  somente um 
profissional especializado deve fazer - enrolar uma mecha gros
sa e aproximar a chama de uma vela a uma distância segura 
para a cauterização dos fios. As pontas duplas, agora mais vi
síveis, são cortadas uma a uma com a ajuda de uma tesoura. A 
técnica também abre as escamas da fibra capilar, o que facilita 
a penetração do creme de tratamento.

O passo seguinte, consiste em cortar os cabelos superficialmente 
com uma tesoura para eliminar as partes ressecadas que queimam 
na mesma hora e se enrolam formando bolinhas. O tratamento é

recomendado para a noite, pois o metabolismo desacelera e o corpo 
entra em um momento maior de relaxamento.

Feito isso, o cabelo recebe uma máscara rica em proteínas que 
age por 30 minutos e em seguida um xampu específico. Segundo 
profissionais, logo após a sessão é possível notar o resultado de um 
cabelo mais firme, solto e brilhante, efeito que dura aproximadamen
te de três a quatro meses.

A OPINIÃO DA MEDICINA
Apesar das promessas de beleza rápida, dermatologistas não 

recomenda o método por ser arriscado, já que os fios podem ser 
queimados além do intencional. Se ainda assim a técnica for utiliza
da, o profissional responsável deve tomar um grande cuidado, uma 
vez que o fogo pode alcançar a pele e o couro cabeludo da cliente, 
causando graves queimaduras. Então, nunca tente a velaterapia em 
casa, procure um profissional especializado e verifique todos os ris
cos com seu dermatologista antes de aderir à novidade.
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Agachamento sumô: fortaleça 
o bumbum em apenas 10 minutos

Método é inspirado na luta japonesa

Da Redação___________________________________

Fortalecer a musculatura das pernas e do bumbum, 
em pouco tempo é a nova sensação das academias. O 
agachamento sumo, pede apenas 10 minutos diários 

para começar a mostrar os benefícios. Segundo personal 
trainer o nome é por causa do esporte japonês, em que o 
lutador fica agachado com as pernas afastadas. A posição é 
a mesma vista nas competições. Três meses são suficientes 
para constatar o enrijecimento muscular. No primeiro mês 
a praticante sentirá uma firmeza maior na musculatura do 
corpo. No segundo, notará a forma do bumbum mais ar
redondada e no terceiro o resultado já é visível, garantem.

SÉRIE CURTINHA
A diferença entre o agachamento tradicional e o agacha- 

mento sumô é que o segundo pede um afastamento maior de 
pernas, fazendo com que elas segurem o peso no centro do 
corpo. Para fazer o exercício é preciso ficar em pé, com os pés 
afastados para fora (um pouco além da largura do quadril, em 
um ângulo aproximado de 180 graus) e realizar o agachamento 
como se fosse sentar em um banco. Desça o tronco devagar 
até os joelhos formarem um ângulo de 90 graus em relação às 
coxas, e volte sem estendê-los totalmente. Apesar de parecer 
fácil e bastante eficaz, não é não é recomendado praticar o 
exercício de forma "desenfreada" já que o músculo precisa ter 
um descanso de 28 a 48 horas. A dica é que se pratique a téc
nica duas ou três vezes por semana, no máximo. Para inician
tes duas séries de 12 repetições cada é o suficiente, já os mais 
avançados, ou seja, quem já pratica algum tipo de atividade, 
pode realizar de três a quatro séries com 12 repetições cada.

CUIDADOS COM A COLUNA E JOELHOS
Assim como tantos outros exercícios, o agachamento sumô 

também pede uma atenção especial. Para evitar dores, princi
palmente na coluna e nos joelhos é importante que os pés sejam 
mantidos virados para fora e o abdômen sempre contraído. Em 
caso de algum desconforto, procure sempre um profissional.

LAZER E PASSATEMPO
CRUZADINHA
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HORÓSCOPO 16/03 A 22/03
F o n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
^  Influência astral 
H  muito benéfica. Terá 
A 1 paz no setor amo

roso, a ajuda dos 
amigos, parentes e 

religiosos para elevar seu estado 
de espírito e será bem sucedido 
nos divertimentos. Está sob uma 
forte influência de sua família e 
isto poderá beneficiá-lo.

LEÃO
Muito bom período 

W B  para fazer novas 
t ^  ^  experiências cien

tíficas ou psíquicas 
para a assinatura de 

contratos e as diversões, prazer 
e a vida sentimental e amorosa. 
Pode iniciar longas viagens, o 
fluxo favorece.

SAGITÁRIO
Período dos mais

^  felizes ao casamen
to e as coisas que 
estão ligadas ao seu 
coração. Bons lucros 

devido aos bons contatos com 
o sexo oposto e elevação social 
através da influência amigos e 
conhecidos.

TOURO
Notáveis probabi
lidades de sucesso 
em questões 
relacionadas com 
vocação, ciência, 

concurso, testes, empregos, 
aumento de vencimentos e rendi
mento. O contato com conhecidos 
vai ser útil, pois deles receberá o 
apoio para algum projeto novo.

VIRGEM
Período em que 

^  terá forte mag
netismo pessoal, 
o que contribuirá 
para o seu sucesso, 

junto as mais altas personalidades 
de nossa sociedade. O sucesso 
financeiro será óbvio e conseguirá 
obter o que pretende no trabalho.

CAPRICÓRNIO
Ótima influência 

^  astral ao casamen
to ou união, ao 
noivado, namoro, as 
novas associações e 

para lucrar em negócios junto ao 
sexo oposto. Todavia, tome cui
dado com rivalidades e inimigos 
declarados.

GÊMEOS
^  ^  Lute com tenacida- 
^  ^  ^  de e perseveran

ça, por tudo que 
pretenda realizar 
nesta fase, pois,

esforçando-se, conseguirá resulta
dos surpreendentes. Sua capaci
dade pessoal será reconhecida e 
recomendada por alguém.

LIBRA
Fase em que terá 

B t l^ B t B  muito sucesso 
ao tratar com 
autoridades civis e 
na solução de seus 

problemas profissionais, financei
ros e pessoais. Fará poucas ami
zades, mas será bem sucedido. 
Êxito pessoal.

AQUÁRIO
Os astros vão esti- 

Wm  ^ m  mulá-lo ainda mais. 
De assim, vazão 
ao seu otimismo. 
Tome as iniciativas 

que julgar indispensáveis. Evite 
magoar-se. Tudo o que arquitetar 
nesta fase, deverá ser feito com 
intuição.

prevista para você 
neste período. Muito favorável 
também, aos negócios, as espe
culações e as novas empresas. 
Contatos pessoais bem sucedidos.

ESCORPIÃO
Fase em que se não 
precaver, facilmente 
poderá ver-se en
volvido em escân
dalos e discussões. 

Procure cuidar de seus afazeres e 
não se envolva em questões que 
não lhe digam respeito. Tranqüili- 
dade na vida romântica.

PEIXES
Nesta fase do ano, 
você terá surpre- 

V  ■ sas agradáveis se 
entrar em contato 
com pessoas da sua 

família. Ascensão prevista durante 
todo este período. Amor e vida 
conjugal, favorecidos.

oem  üM A PASSAPim no õlog

WMW.FARINNANAC0ZINNA.8t06SP0T.COM

e 5NC0NTR5M RdCeiTINHAS FÁCeiS, 

PORÉM CHFIAS D5 AROMA F SABOR.



Televisão M U S IC A
Adele foi abordada pela magnata sul-africana Vivian Imerman, 
cuja fortuna ultrapassa os US$ 400 milhões, para cantar por 25 
minutos no casamento de sua filha Megan, no luxuoso hotel 
de Londres, Grosvenor House. O valor cobrado foi de US$ 4,5 
milhões (R$ 9 milhões). Ou seja, US$ 200 mil por minuto.

TELEVISÃO

Salve Jorge: Morena flagra Théo com Lívia e enlouquece
De volta ao Brasil, ela descobre que o capitão 
está com Érica e o vê com Lívia

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

Parece que mesmo voltando 
ao Brasil Morena (Nanda 
Costa) ainda terá o coração 

partido. Ela não só descobre que 
Théo (Rodrigo Lombardi) está 
morando junto com Érica (Flávia 
Alessandra), mas também o verá 
beijando Lívia (Claudia Raia), de 
acordo com a revista Tititi.

Tudo começa quando Morena 
resolve ver uma apresentação no 
restaurante de Cyla (Walderez de 
Barros), na Turquia, e dá de cara 
com Wanda (Totia Meirelles), 
que foi para a Capadócia fugida.

Desesperada, a bela foge do local 
sem ser vista e, durante uma forte 
tempestade, entra em trabalho de 
parto. Sozinha numa gruta, ela dá 
à luz uma menina, chamada de 
Jéssica em homenagem à sua ami
ga (Carolina Dieckmann).

Depois do susto, Demir (Tia
go Abravanel) encontra Morena 
e a leva para Istambul, onde se 
encontra com a delegada Helô 
(Giovanna Antonelli), que foi à 
Turquia investigar de perto o trá
fico de pessoas.

Ainda segundo a publicação, 
Morena volta ao Brasil com Helô, 
se cadastra no programa de prote

FLAGRA -  Morena vai pegar o capitão Théo beijando a vilã Lívia

ção a testemunhas e, quando acha 
que que tudo vai melhorar, des
cobre que Théo está de volta com 
Érica e ainda o vê com Lívia.

Como O Fuxico já contou,

Theo se aproveita que Lívia tem 
uma queda pelo capitão para se 
envolver com a chefona do tráfico 
e tentar descobrir tudo que pode 
sobre a relação dela com Morena.

DANOS MORAIS

Daniela Escobar vence dois processos

Dupla indenização 
somou R$ 11 mil

Da redação

Daniela Escobar teve duas vi
tórias simultâneas na justiça, 
e por causas diferentes. A 

atriz de Flor do Caribe, da Globo, 
havia entrado com duas ações, 
uma contra a CEG (Companhia 
Estadual de Gás) e outra contra 
a Sky Tv Por Assinatura, quando 
mudou de domicílio e -  mesmo 
tendo comunicado a ambas o novo 
endereço -  continuou recebendo 
cobranças no endereço anterior.

“Ela esteve pessoalmente na 
administração das empresas para 
comunicar o equívoco, mas não

surtiu efeito, ao ponto de profissio
nais irem até o antigo domicílio fa
zer cobrança de contas que haviam 
sido pagas. Os serviços de gás e tv 
a cabo foram interrompidos sob 
alegação de inadimplência", con
tou o advogado a O Fuxico.

A juíza Paula Silva Pereira, 
do 23 Juizado Especial Civil 
do Foro da Capital condenou a 
CEG a indenizar a atriz em R$ 
6 mil por danos morais. Já o 
juiz Marcelo Almeida de Moraes 
Marinho, do 1 Juizado Especial 
Civil da Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
condenou a Sky a pagar R$ 5 
mil também por danos morais.

No ar em Flor do Caribe, 
como a Natália, a atriz agora res
pira aliviada.

FILME

Ator de 'Colegas' vai aos EUA para conhecer Sean Penn
FOTO DIVULGAÇÃO

Ariel persiste em 
conhecer o astro

Da Redação___________

Depois da campanha #vemse- 
anpenn, Ariel Goldenberg 
faz mais uma tentativa de 

encontrar o ídolo, dessa vez duran

te a exibição de seu filme em Los 
Angeles. Apesar de contar com a 
ajuda de artistas como Lima Du
arte, Juliana Paes e Gabriela Du
arte na campanha #vemseanpenn, 
o protagonista do filme Colegas, 
Ariel Goldenberg, não conseguiu 
trazer o ator Sean Penn para a 
pré-estréia do longa, no começo 
de março. Mas ele não desistiu e

embarcou nesta quarta-feira rumo 
a Los Angeles, com sua esposa, a 
também atriz Rita Pokk, para ten
tar conhecer seu ídolo.

Nesta sexta-feira, Goldenberg 
vai participar de uma exibição de 
seu filme na embaixada brasileira 
em Los Angeles, para a qual Sean 
Penn foi convidado. Portador de 
Síndrome de Down, o ator protago

nizou a comédia que conta a histó
ria de três amigos com a síndrome 
que fogem da instituição onde mo
ram e viajam para a Argentina em 
busca da realização de seus sonhos.

“Estou muito feliz. E a pri
meira vez que vou para Los An
geles. Não vejo a hora de ver o 
Sean Penn. Vamos fazer de tudo 
para achá-lo. Se eu encontrá-lo,

vou abraçá-lo, me apresentar em 
inglês e dizer que estou muito fe
liz em vê-lo pessoalmente. Estou 
emocionado por ir a Hollywood 
realizar um sonho", disse Golden- 
berg, que virou fã de Sean Penn 
após assistir ao filme Uma Lição 
de Amor (2001), em que o ator 
interpreta um personagem com 
deficiência mental.

ESTRELA - Ariel Goldenberg, um 
dos protagonistas de Colegas, em 
cena do filme

N O V E L A S

FLOR DO CARIBE
Segunda-feira -  Duque diz a Dom 
Rafael que teve uma ideia para o 
destino de Cassiano. Alberto avisa 
a Ester que Cassiano não chegou 
no voo previsto. Alberto nota que 
Ester não está usando o anel de 
noivado que Cassiano lhe deu. 
Candinho avisa a Bibiana que Do- 
nato foi preso.

Terça-feiia -  Cassiano tenta conven
cer Dom Rafael a ligar para Alberto 
a fim de esclarecer a presença do 
cristal de sal junto com os diaman
tes. Dom Rafael avisa a Cassiano 
que, se ele fugir, Duque pagará pe
los seus atos. Cristal avisa a Amparo 
que descobrirá o que há de errado 
em sua casa. Donato insinua para 
Bibiana que Hélio pode ser o autor 
do acidente com o casal.

Quarta-feira -  Alberto liga para Dom 
Rafael para pedir o corpo de Cassiano 
para levar para o Brasil. Cassiano ten
ta convencer Duque a fugir com ele. 
Quirino beija Doralice. Duque decide 
fugir com Cassiano. Alberto mente 
para Ester e diz que Cassiano pediu 
que ele fosse ao Caribe. Juliano apro
va o namoro de Quirino e Doralice.

Quinta-feira -  Alberto promete a 
Ester que eles não vão embora 
do Caribe até descobrirem o que 
aconteceu com Cassiano. Chico 
não acredita nas boas intenções 
de Alberto. Alberto convence Ester 
a esperá-lo, enquanto vai à fazen
da de Dom Rafael. Cassiano foge 
dos capangas de Dom Rafael e se 
esconde na igreja onde está Ester, 
que não percebe sua presença.

Sexta-feira -  Dom Rafael inventa 
para Ester que Cassiano fazia par
te de uma quadrilha internacio
nal de traficantes. Donato aceita 
assumir a culpa pelo acidente do 
casal de turistas no lugar de Hélio. 
Cassiano fica preso em um desa
bamento na mina. Quirino ajuda 
Samuel, que passa mal ao receber 
uma carta da Alemanha.

Sábado -  Chico consente que Alberto 
comunique a morte de Cassiano pa
ra a aeronáutica. Chico afirma a Olí- 
via que Cassiano voltará. Cassiano e 
Duque são pegos pelos capangas de 
Dom Rafael e presos em uma cela 
solitária. Samuel desconfia de que 
há algo que Ester não lhe contou 
sobre a morte de Cassiano. Alberto 
paga as dívidas com os salineiros.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira -  Charlô não acredita 
em Dominguinhos. Nando sonha 
com Juliana e Ulisses o aconselha a 
desistir do casamento. Roberta per
gunta se Vânia acredita que existe 
algo entre Nando e Juliana. Baltazar 
acha graça da desconfiança de Olí- 
via. Nando afirma a Ulisses que nada 
impedirá seu casamento. Vânia se 
arrepende de falar para Roberta o 
que acha sobre Nando e Juliana.

Terça-feira -  Isadora teme ser de
mitida e Ronaldo a consola. Juliana 
descobre que Nando contou a Ro- 
berta sobre os dois. Nenê convence 
Nieta a não brigar com ele por ter 
vendido os recibos de Vitório para 
Felipe. Nando fica confuso quando 
Dominguinhos demonstra não saber 
nada sobre o bigode preto.

Quarta-feira -  Felipe acredita que Do- 
minguinhos não é Otávio. Charlô con
firma que existe um primo português. 
Juliana tenta convencer Fábio de que 
não está interessada em Nando. Ulis
ses pensa em como terminar com a 
namorada. Lucilene elogia Vânia. Frô 
arremessa a boneca russa pela janela. 
Nando e Ulisses discutem com Nenê, 
que acaba jogando a bonequinha de 
volta para a casa de Ulisses.

Quinta-feira -  Charlô convence Do- 
minguinhos a aceitar sua proposta. 
Felipe faz um convite a Roberta. Vâ
nia consola Juliana. Nando pensa em 
Juliana e Ulisses se preocupa. Dalete 
e Lucilene implicam com Frô. Kiko 
pensa em conquistar Frô. Zenon se 
preocupa com Analú. Juliana e Nan- 
do pensam um no outro.

Sexta-feira -  Os bandidos levam o 
casal para uma ilha deserta. Domin- 
guinhos faz com que Charlô descon
fie novamente dele. Nieta acredita 
que Dino está se aproximando de 
sua vizinha e se entristece. Charlô 
fica confusa com Dominguinhos. Ze- 
non fala para Semíramis que Nando 
não dormiu em casa. Vânia pede pa
ra Ulisses contar para Lucilene sobre 
seu envolvimento.

Sábado -  Juliana acusa Nando de tê
-la levado para a mesma ilha que 
esteve com Analú. Fábio tenta en
contrar a noiva. Nando acredita que 
tudo foi armado pela irmã de Juliana. 
Analú é acordada por Vânia e des
cobre que seu plano não deu certo. 
Semíramis fica perturbada com a 
proximidade de Dino.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Helô libera Zyah e 
abraça Morena. Sarila se enfurece 
com o sumiço do genro. Bianca leva 
Maitê ao restaurante de Cyla e Tartan. 
Zyah conta para Helô que Mustafá iria 
comprar Morena de Russo. Raquel 
não consegue falar com a delegada. 
Lívia instrui Wanda a despistar Raquel 
quando sair do quarto. Morena mos
tra quem é Waleska para Helô.

Terça-feira - Uma mulher encontra Ra
quel caída e anuncia sua morte. Lívia 
finge emoção ao ver o corpo de Ra
quel. Drica reclama da falta da atenção 
de Helô. Lívia é consolada pela morte 
de Raquel. Irina decide ir com Wanda 
para a Capadócia. Russo desiste de 
entrar no hotel ao ver Helô chegar. 
Lívia finge emoção com a chegada da 
delegada, que estranha sua reação.

Quarta-feira - Helô confirma sua des
confiança de que Lívia é a chefe da 
quadrilha. Wanda e Irina chegam 
ao restaurante de Cyla e são foto
grafadas por Almir. Morena sente 
uma pontada na barriga e Cyla não 
a deixa ir trabalhar. Érica reclama de 
Áurea. Lívia e Russo comemoram a 
morte de Helô, mas a delegada sur
ge na frente de Lívia.

Quinta-feira - Almir manda as fotos 
de Wanda e Irina para Helô. Ciro e 
Márcia torcem para Theo enquanto 
Lívia o observa. Almir avisa More
na que eles irão sair da Capadócia. 
Theo vence a competição e Lívia 
não gosta. Érica fica eufórica ao 
saber da vitória de Theo. Lívia diz a 
Élcio que vai convidar Theo para o 
coquetel em sua homenagem.

Sexta-feira - Morena volta para seu 
quarto apressada. Almir recebe ins
truções de Helô. Ricardo e a delega
da treinam Jô. Sarila reclama de Cyla 
ter deixado Bianca dançar em seu 
restaurante. Almir observa Wanda. 
Morena foge quando começa a sen
tir contrações. Márcia descobre que 
Theo se envolveu com Lívia. Morena 
encontra uma gruta para se abrigar.

Sábado - Lívia conta para Wanda 
o que aconteceu entre ela e Theo. 
Stenio fala para Lívia que Morena 
está viva. Morena vê Theo na TV 
e se emociona. Marcia fica furiosa 
com Theo. Érica fala para Julinha que 
alugou um apartamento para ela e 
o capitão. Rosângela afirma a Russo 
que Morena está morta e ele manda 
prendê-la no depósito.

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



Sociedade ANIVERSÁRIO
Felicidades para Vitória 
que completou i i  anos no 
dia 9 de março com uma 
super festa. Parabéns!

AJINOMOTO
DO BRASIL INDE 

COM DE ALIMENTOS

CONTRATA
PROFISSIONAIS:
ANALISTA DE MANUTENÇÃO 

-INSTRUMENTAÇÃO

Desejável experiência na 
área de instrumentação e 

curso Técnico em 
Instrumentação

Oferecemos; salário compatível com o 
mercado, Plano Médico e Odontológico, 
Transporte Coletivo, Ticket Alimentação, 

Restaurante na empresa. Participação 
nos Lucros e Resultados.

Os interessados deverão enviar o 
Currículo na Unidadeda Ajinomotode 

Pederneiras ou por e mail: 
recrutamento_pd@br.ajinomoto.com 

No assunto, colocar o cargo pretendido.

I

A cada instante, em todo lugar tem sempre algué 
com um bom motivo para registrar o momento. É 

a vida acontecendo como todo seu vigor.
c o « « s

C O H S t W

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

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

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

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

R. LuizVaz Pinto, 619 
F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: [14] 3264-2505

R:WALTERM0RETT0,340
JD.J0Ã0PACC0LA

Nosso mocinho Otávio, 5 anos. O pequeno Rafael completou 10 meses.

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

Alice comemorou 1 aninho dia 10 de março. Na 
foto, com os pais Juliana e Diego. Felicidades!

Família linda... Vinícius com 
os pais Gal e Rogério.

FOTO: STUDIO A PROMOÇÃO

Lavinya, 4 meses

FOTO: STUDIO A

S A N T ^ L A R A
/  Matefiais Elétricos

Loja 1: Avenida Brasil, 583 - Centro | Fone: (14) 3263-1057 
Loja 2: Rod. Osny Matheus, Km 1121 Fone: (14) 326W 777

PORAPiMAS

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

Celular: 9 7 4 1 3 7 1 2

Rua: X V  de Novembro, 
0 6  - Centro

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

mailto:recrutamento_pd@br.ajinomoto.com
mailto:coresvivas@lpnet.com.br


Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  G R Á T IS :  
0 8 0 0  7 7  21 2 9 5

S A B O R E S
Lessandro

r— . e Ivone, na
Pizzaria Pramio

1

Caminhando e cantando e seguindo a belíssima 
canção da vida. Ao redor de boa comida, tudo 

fica melhor.

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Pedro, Daiane e Rafael, na Pizzaria Pramio

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A
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Valéria e Alan, na Pizzaria Pramio

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

(D 3264-3479
w w w .r o g e te .c o m .b r

Rua Cel. Joaquim  
Anselm o Martins, 337 

Lençóis Paulista

L A B O R A T Ó R I O  D E  A N Â L I S E S  C L i N I C A S

Horário de atendimento 
das 6h30 às 17h30

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

HOP
CAKS

Silvana e Pedro, na Pizzaria Pramio Maria Helena e Maria José, na Pizzaria Pramio
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

m ó v e is  p a ra  e s c r itó r i í

Local: Humaita Hall Eventos 
Rua Lidio Bosi, 425 Jd. Humaita
Convites limitados 
Adulto R$ 10,00 - Criança R$ 5,00 
Informações: (14) 3264-5658 ou 
(14) 9742-5279

1 sup̂ r apr&sentoçflo

D íre tam ente  do programa chibínho da criança da T V  Preve '
muita musica .brincadeiras shows de mágica e muita diversão

http://www.rogete.com.br


Gente que faz
No dia 14 de março, ani- 

versariou a empresária Marta 
Rocha, irmã de Moisés Rocha. 
Empreendedora nata, Marta 
nunca mediu esforços para 
acrescentar à sua escola de 
beleza, a EFAC, a alta qualida
de do conteúdo que apresenta 
hoje, inclusive apontada como 
detentora do prêmio de Em- 
preendedorismo pela revista 
Top Business. Muitas pessoas 
já possuem o diploma de ca
beleireiro e atuam em Lençóis 
Paulista e região, contribuindo 
para o desenvolvimento do 
município. Parabéns, Marta, 
sempre muito sucesso.

Formatura
No dia 23 de fevereiro, 

Larissa Nelli Leda formou-se 
em arquitetura na Faculda
de CESUMAR de Maringá. Os 
pais Luís Alexandre Leda e 
Leonice Maria Nelli Leda fo
ram com várias pessoas à ci
dade paranaense, comanda
dos pela tia coruja Leoni Nelli 
Simioni. Parabéns à nova ar
quiteta de Lençóis Paulista.

Família Diegoli Ornelas
No dia 10 de março, Sara 

Diegoli Ornelas completou 2 
aninhos de plena felicidade. 
Para alegria de toda a família, 
seus pais Marina Diegoli Or
nelas e Binho Ornelas reuni
ram todos na chácara do avô 
para assoprar as velinhas. 
Decoração linda que encan
tou a criançada e a feliz ani
versariante. Parabéns, Sara!

M icaeli Riani 
Maganha de Oliveira

No dia 12 de março foi a 
vez da pequena Micaeli fazer 
aniversário do primeiro ani
nho. Transcrevemos a men
sagem da família dirigida a ela 
com tanto carinho : "Parabéns 
da mamãe Micheli, papai Ri
cardo, Tatinha Monique, avós, 
tios, primos e amiguinhos. 
Amamos você imensamente."

Micaeli é filha de Ricardo 
e Micheli Maganha de Oli
veira. Mais uma festa a que 
o titio Marcelo Maganha, re
gente da Orquestra de Sopros 
de Lençóis Paulista, compa
receu. Quem sabe, no futu
ro, mais uma musicista entre 
tantos outros da família. Pa
rabéns a todos.

C o lu n a  d a

a ria  N i l z a í
PENSE NISSO
"Ser fiel à verdade gera 
antipatias, mas muitas 
vezes é fundamental!"

fatos & pessoas

F ale  c o m  a  g e n te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

Viva a vida!
Família e amigos se reu

niram no Castelo Festolândia, 
dia 9 de março, para celebrar 
o 1 °  aniversário de Gabriela 
Capelari Sant'Anna. Alegria 
e gratidão a Deus de seus 
familiares e em especial dos 
pais Letícia e Rodolfo. Supli
camos aos céus, a proteção 
de Maria e as bênção de 
Deus! Com carinho e amor, 
dos avós Solange e José Ro
berto Capelari.

V  i i x i i  \ )
Tecnologia da Informação

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

MfcfCSO/ÍPartner NetWork'

B u s in e s s
ã A P o n e ^ ^ gW E B o O

Ej q C O R

FAÇA MELHOR
do que nunca.

( 1 4 )  3 2 6 3 - 3 6 3 7
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacá(y

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformac%c3%a1(y


O ECO Negocios S/A
. N

NEGÓCIOS EMPREGOS
Concursos públicos oferecem 
vagas para todos os níveis de 
escolaridade (N)

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 16 DE MARÇO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.106 <

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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http://www.jornaloeco.com.br
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mailto:comercial@jornaloeco.com.br


O ECO

N

Negócios FOTO: FLAVIA PLACIDELI

ARMARINHOS E BORDADOS
O novo endereço na hora de com prar 

arm arinho s e bordados é na Van, que fica na 
rua Coronel Joaquim  Gabriel, 181. 

Telefone (14) 3 26 4  5801.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 16 DE MARÇO DE 2013 AN O  76 •  EDIÇÃO N° 7.106 <

Lençóis ganha nova loja de armarinhos
Espaço, localizado no Centro da cidade, traz novidade da coleção outono/inverno e diversidade de produtos

Da Redação
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/ O  ECO

Inaugurada na segunda-feira 4, a Van ar
marinhos e bordados traz para Lençóis 
Paulista e região mais uma opção de loja 

com produtos para artesanatos e enxoval.
O espaço, no Centro da cidade, oferece 

variedade de linhas para costura, bordados, 
barbantes e lãs. "Ainda na parte de costura 
temos aviamentos para lingerie, um aces
sório muito procurado pelas costureiras e 
acabamentos com variedades de botões da 
coleção outono/inverno", diz Vanessa Apa
recida Flávio Minetto, proprietária.

Na Van armarinhos e bordados o clien
te encontra instrumentos para artesanato, 
como tesouras específicas, alicates, cola 
quente e revistas para inspirar novas ideias. 
"Na linha das pedrarias dentro de alguns 
dias vamos ter produtos da nova coleção 
também", complementa Vanessa.

Além dos aviamentos, a loja oferece 
variedade de peças prontas, como toalhas, 
com motivos de personagens do Carrossel, 
Barbie e Ben 10, toalhas de banho, rosto e 
mão. "Atendemos pedidos de peças perso
nalizadas com bordados e vendemos jogo 
com cinco peças", explica a proprietária. 
"As toalhas, de marcas reconhecidas, po
dem ser utilizadas no dia a dia, além de ser 
uma ótima opção para presentear".

Na linha de enxoval para bebê, na Van o 
cliente encontra toalha com toca e ursinho 
com manta. "O ursinho é uma novidade 
em Lençóis Paulista e um excelente presen
te. Além da utilidade da manta, o urso é 
um brinquedo para a criança e na hora de 
guardar, os dois não pegam espaço e ainda

NOVIDADE -  Recém-inaugurada, loja de armarinho e bordados foca na qualidade, variedade e atendimento

decoram o quarto do bebê".
A bolsa do bebê, personalizada, tam

bém é um produto diferenciado que a Van 
oferece. "Atendemos diversos pedidos de

itens personalizados, especialmente com 
nome", diz. "A variedade de produtos, qua
lidade e atendimento são nossos diferen
ciais", garante a proprietária.

Na hora do pagamento, o cliente pode op
tar por cartão de débito ou crédito, dividindo 
a compra em até 6x ou com 10% de desconto 
na compra a vista de toalhas e tapetes.

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


Classificados

PARATI CONFORT LINE,
ano 2006, cor prata, completa, 
total flex, 79 mil km. Tratar (14) 
3263-2148 com Carlos.

CAMINHÃO VW  690, baú, 
ano 85, R$ 15 mil + parcela.
1 perua, ano 87, álcool, R$
6.500.00. Tratar (14) 9611-5514.

SANTANA, ano 2000, cor 
prata, completo, álcool, ótimo 
estado. Tratar (14) 9786-4342.

KADETT, ano 91, cor prata, 
álcool, R$ 5.800,00. Tratar (14) 
9682-7551.

GOL 1.0, ano 99, 4 portas, 
cinza metálico, R$ 5.800,00 de 
entrada + promissórias de R$
439.00. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

GOL SPECIAL 1.0, ano
2004, com trava, rodas + som, 
excelente estado, aceito troca 
por gol ou moto de menor 
valor. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

PARATI 1.6, ano 83, cor 
branca, álcool, bom estado, 
facilitado, R$ 2 mil entrada + 
promissórias de R$ 279,00 por 
mês. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

PASSAT, ano 80, cor chumbo 
metálico, R4 1.200,00 entrada 
+ 18 promissórias de R$ 
169,00. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

KOMBI, ano 83, cab. Dupla, 
toda reformulada, com motor 
1.6, álcool, excelente estado. 
Tratar (14) 3263-6721/ 9630
1560.

GOL POWER G3 1.0, ano
2002, cor cinza urano, 4 portas, 
completo -  ar, excelente 
estado. Tratar (14)9772-7536/ 
9630-1560.

CORSA CLASSIC, cor preta, 
ano 2006, completo, 4pneus 
novos, R$ 17.500,00. Tratar (14) 
9105-6565 com Karina.

CORSA GL 1.6, ano 96,
excelente estado, com aq/lt/ 
dt/trava/alarme. Tratar (14) 
9685-9880.

CORSA GL 1.6, ano 99, cor
vinho, R$ 11.500,00, roda 
17, som, doc ok. Tratar (14) 
9600-8829.

ASTRA CD 2.0 8V, ano 2003, 
completo+ ar digital, impe
cável, R$ 8.500,00 + 26 x R$
687.00. Tratar (14) 9602-8261.

GOL BOLA, ano 96, pneus 
novos, rodas de liga leve, doc. 
ok, R$ 8.900,00. Tratar (14) 
3263-4371/ 9708-1331.

ESCORT EUROPEU, ano 97,
4 portas, R$ 5.500,00. Tratar 
(14)9791-1109.

GOL, ano 99, 4 portas, R$
10.600.00. Tratar (14) 9791
1109

GOL 1.6, 4 portas, com direção 
hidráulica, trava, alarme, ano 
99, cor cinza, R$ 13.500,00. 
Tratar (14) 3263-4202/ 8143
0321.

CAMINHÃO FORD 22000, c/
serviço garantido p/ + 10anos, 
ano 87, cor azul, motor novo, 
turbinado e tracionado, R$
40 mil. Tratar (14) 3264-9076/ 
9616-3994.

FORD KA, ano 2007, cor prata, 
entrada + assumir financiamen
to. Tratar (14) 9614-3499/ 
3263-6036.

PALIO, ano 2001, cor azul, 4 
portas, IPVA e doc ok. Tratar 
(14) 9748-7596/ 3264-8514.

PALIO 1.0, ano 08, cor prata, 
completo, único dono, R$ 19 
mil, aceita financiamento. Tra
tar (14) 9702-0367/ 3263-3168.

BLAZER 2.2 EXECUTIVE, ano
98, gasolina, completa. Tratar 
(14) 3264-6252/ 9675-2266 
particular.

MONTANA CONQUEST 1.4
flex, ano 2009, cor prata, trio 
elétrico+ D.H., R$ 22.500,00. 
Tratar (14) 9741-9140.

CORSA HATCH, ano 2005, 
cor cinza, gasolina, alarme, 
rodas e pneus novos. Tratar (14) 
9717-8610.

CORSA, ano 2003, cor 
cinza virgo, modelo novo, roda 
esportiva e motor novo. Tratar 
(14) 8106-0144.

GOL, ano 2010, cor prata, 
completo. Tratar (14) 9748-8952 
com José.

CORSA HATCH 1.4. ano 2010, 
vendo ou troco por moto, pick 
up Strada ou Montana Sport. 
Tratar (14) 8201-5437.

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

MONZA, ano 93, 1.8, álcool 
original, Vdr+trav+alar, R$
7.300,00. Tratar (14)-9114- 
5092/14-8134-8659 com José 
Bernardes.

ESCORT XR3 1.6, ano 89, cor
chumbo, vidro, trava, limp. e 
desemb. trasseiro, vendo ou 
troco, R$ 5.800,00. Tratar (14) 
9628-7511/ 9161-7402 com 
Moacir.

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

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

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

GOL 1.0, ano 2002, cor 
cinza metálico, 4 portas,
R$ 12.800,00. Tratar (14) 
9775-1460.

FOX, ano 2005, cor preto, 
completo e 1 Vectra, ano 2011, 
cor preto, completo. Tratar (14) 
9728-0054.

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

KADET, ano 95, cor prata, ál
cool, vidro, trava, R$ 7.500,00. 
Tratar (14) 8162-2248/ 
9610-6353.

GOL 1.0 MI motor ap 1.0, 
verde, ano 1997, conservado, 
economico, mecânica ok só 
R$ 9.000,00. Tratar (particular) 
9834-0470

PARATI, ano 91, cor branca, 
excelente estado, gasolina, 
doc. ok, R$ 7.500,00 ou R$ 
8.200,00transferido p/ o 
nome, R: Siqueira Campos,
141, V. Contente. Tratar (14) 
9778-2485.

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

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

VECTRA MILENIUM 2.0,
ano 01, cor prata, completo, 4 
portas, 65 mil km, único dono. 
Tratar (14) 9118-4468 com 
João Vitor.

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

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

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

ASTRA HATCH, ano 1999, 
gl, 1.8, prata, completo, com 
rodas rodas 15, 4 pneus novos, 
lindo/conservado e mecânica 
tudo ok/ baixa km original/ 
ipva pago, ótimo preço R$
14.900,00. Tratar (14) 9610
5960 (carro particular)

PALIO 1.3 FIRE, ano 2004, 
prata, 4p, com dh+ te + ve+ al 
+limp/desemb, 4 pneus novos 
e roda 14, muito conservado, 
R$17.900,00. Tratar (14) 9135- 
1816/9837-0775

PEUGEOT 207 XR HATCH,
ano 2011, cor prata. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

MONTANA, ano 2008, 1.4, cor 
prata, completa, com rd + som. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

FIESTA HATCH, ano 2011, cor 
prata riviera, completa. Tratar 
(14) 3264-3644 /9610-5960 
shop cars veiculos

C3 PICASSO GLX 1.5, ano
2013, cor prata, completa. Tra
tar (14) 3264-3644 /9610-5960 
shop cars veiculos

PICASSO GLX, ano 2010, cor 
prata, flex, completa. Tratar (14) 
3264-3644 /9610-5960 shop 
cars veiculos

FORD KA, ano 2010, cor preto, 
completo, financiamento em 
48x s/ entrada. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

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

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

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

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

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

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



Classificados

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

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

BUGGY, ano 2011, cor 
branco, com 1.100km R$
28 mil. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

HONDA LX, ano 99,
cor azul, completo, R$
16.900.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G5, cor prata, 1.0, 
completo, ano 2012, R$
29.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

PARATI, ano 2011, cor 
branca, com D.H., R$
28.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

PARATI, ano 2009, cor 
Branca, com D.H., R$
25.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

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

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

VECTRA HATCH GTX, ano
2011, cor cinza, completo, 
R$ 45.500,00. Tratar Eviden
ce Veículos (14) 3264-1000.

ASTRA SEDAN 1.8, ano
2000, cor azul, completo, 
rodas liga leve, R$ 18 mil.
. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

ASTRA SEDAN EXPRES- 
SIO N , ano 2002, cor cinza, 
gasolina, completo, bancos 
de couro, R$ 19.900,00. 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

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

MERIVA JOY 1.8, ano 07,
cor branca, flex, completa. 
Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

CORSA W AGON 1.6, ano
98, cor verde, gasolina, 
básico, R4 11.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

CELTA 1.0, ano 2003, cor 
prata, c / opcionais, impe
cável, particular. Tratar (14) 
3263-3931/ 9853-0034.

UNO MILLE FIRE, ano
2003, excelente estado, 
aceito troca por moto de 
menor valor. Tratar (140 
9772-7536/ 3263-6721.

IPANEMA 2.0, ano 94,
cor bôrdo, ácool, original, 
completo. Tratar (140 3264- 
9003/ 9196-4755.

GOL G3, ano 2003, 4 
portas, D H, travas, , vidros 
elétricos -  1 Cg Titan -  Es- 
cort AP 1.8, ano 89, álcool. 
Tratar (140 9652-5322/ 
3263-4279.

GOL BOLA, ano 95, cor 
azul, motor 1.6 AP troco 
por corsa do mesmo valor. 
Tratar (140 9799-2332/ 
9136-7888.

GOL BOLA, ano 95, R$ 5 
mil + R$ 3.500,00 debitos, 
aceito troca por moto.
Tratar (140 9682-7551.

PALIO EDX 1.0, ano 96,
excelente estado, 4 portas, 
pneus novos. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

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

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

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

COMPRAMOS SEU CAR
RO quitado ou até mesmo 
financiado, consulte-nos. 
Tratar (14) 3263-6721.

COMPRA-SE CARRO
acima do ano 2000, pago a 
vista, pode ser financiado 
com parcelas em dia ou atra
sadas. Tratar (14) 9806-5581/ 
9168-2628.

COMPRO CARRO financia
do, pago a vista, carro e moto 
para quitar financiamento 
com prestação em dia ou em 
atraso. Tratar (14) 9168-2628/ 
9806-5581.

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

XTZ LANDER, ano 2007, 
motor na garantia, R$
7.500.00. Tratar (14) 9740- 
4992/ 3263-6919.

HONDA CBR 600 RR, ano
2011, cor cinza e laranja, com 
7 mil km. Tratar (14) 8131
0089 com Sandro.

SUSUKY INTRUDER 125,
ano 2006/2007, 27 mil km, 
púnico dono, doc ok. Tratar 
(14) 9704-7835/ 9704-8680 
Com Luiz.

MOTO GG TITAN 95 r$
2.500.00. Tratar (14) 9791-1109

HORNET 600F, ano 2011, 
cor azul, IPVA, seguro 
e licenciamento pagos, 
revisada, 6.600 km, R$ 
28.500,00. Tratar (14) 
3264-4542.

BIZ 125, com partida, roda 
e freio a disco, com baú, 
R$5.600,00. Tratar (14) 
3263-1782.

BIZ , ano 2012, cor prata, 
IPVA 2013 e doc ok. Tratar 
(14) 9748-7596/ 3264-8514.

TW ISTER 250, ano 2001, 
cor vermelha, revisada, 
conservada, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9717-8610.

TW ISTER CBX 250, ano
2005, cor preta, partida 
elétrica, bom estado,
R$ 4.500,00. Tratar (14) 
9736-3824.

TW IS TE R , ano 08, cor 
amarela, ótimo estado,
R$ 6 mil. Tratar (14) 9678- 
6289/ 3264-8146.

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

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

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

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

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

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

FINANCIAM ENTO de
moto honda okm com en
trada com a menor parcela 
do mercado. "Grátis 02 
capacetes'' Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

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

MOTO TITAN 150, ano
2004. Tratar (14) 9705-6743.

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



Classificados

FAÇO MANUTENÇÃO e
formatação de micros em geral. 
Tralar (14) 9183-9459.

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

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

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

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

PROCURO TAPECEIRO com
experiência em reformas de 
tapeçaria de autos e sofá 
para trabalhar em Areiópolis. 
Tratar (14) 9816-0090/ 9192- 
0751/ 9806-5581.

CASAL DE APOSENTADO,
procura serviço de caseiro em 
chácara ou sitio para tomar 
conta. Tenho referencias. 
Tratar (14) 9686-2419.

PROCURO AUXILIAR ad
ministrativo com experiência 
no segmento automotivo,
2° grau completo, sexo 
masculino, conhecimento 
irtermediário em informática. 
Enviar curriculum na recepção 
do Jornal O Eco com a sigla 
Aux. Manut.

PRECISO DE COZINHEIRA,
motorista (mulher) que tenha 
carta carro/moto e saiba ficar 
no caixa, garçonete. Enviar 
curriculo para: Rua: Gino A. A. 
Bosi, 140 -  Pq Res. Rondon.

PROCURO EMPREGO -
para trabalhar em sitio, chá
caras, fazenda, faço trabalhos 
gerais. Tratar (14) 9614-6602/ 
(16) 8206-5567.

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

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

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

VENDO FILHOTES de
pastor Alemão com 60 dias, 
com 2 vacinas. Tratar (14) 
9719-5288/ 3264-6940 Ney 
Adestrador.

VENDO FILHOTES de poodle 
toy, machos e fêmeas, R$
200,00. Tratar (14) 3264-1693/ 
9605-0463.

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

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

MAQUIAGEM PARA 
EVENTOS, casamentos, 
formaturas, festas, baladas, 
etc. atendimento persona
lizado com hora marcada. 
Fernanda (representante 
produtos Mary Kay). Tratar 
(14)-97888166.

PAULINHO RESOLVE,
pinturas decorativas, 
texturas artísticas, reformas 
e pequenos serviços. Tratar 
(140 9838-7080.

SERVIÇO ELÉTRICO,
cobrimos qualquer oferta. 
Tratar (14) 9128-4630.

PEDICURE A  DOMICILIO
para idosos c / hora marcada. 
Tratar (14) 9658-6608.

EHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EM FREJVTE AO &AA/CO &RADESCO

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

AULAS PARTICULARES
de matemática, cálculo, 
geometria, probabilidade e 
estatística. Tratar (14) 9127
7119 com João Vitor.

LC MALAGINHO , cercas 
consertinas, central PABX in- 
telbras, antenas via satélite 
e teleconferência, câmeras 
de segurança via internet. 
Tratar (14) 9711-1527.

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

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

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

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

AULAS DE ITALIANO
-  Na sociedade Italiana, 
novas turmas para fevereiro. 
Informações com Valério 
Junior (T4) 9715-2968.

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

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

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

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

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

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o 
SESI (7h as 17h), Eliza 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 
ELÉTRICAS, agora também 
com instalação de ar con
dicionado, serviços rápidos 
e orçamento sem custo 
Tratar (14) 9794-7837 e (14) 
3264-7392.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANCHONETE e restauran
te dos viajantes, (comercial, 
self-service, prato feito e 
marmitex). Tratar (14) 3263
2412 /  9686-1979 ou na 
rua: Gino A. A. Bosi, 140, Pq 
Rondon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTROLE MATO E 
PRAGAS, aplicação de 
mata-mato, controle de 
abelhas e fórmicas. Tratar 
(14) 9771-1693 com Nivaldo 
Bispo.

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

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

mailto:megadecor.lp@gmail.com
http://www.naturalionix


Classificados

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

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

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

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

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

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

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

PASSO PONTO - Loja monta
da - centro da cidade, parcelo 
valor mensal até 50 meses. 
Tratar (14)-97553638

BALCÃO PARA AÇOUGUE
e geladeira industrial de inox. 
Tratar (14) 9705-6743.

VENDO CARTA DE CREDITO
para compra de veículos semi 
novos zero e usados com 
parcelas a partir de R$211,00 
mensais. Tratar (14) 97273700.

VENDO TÍTULO clube marim
bondo. Tratar (14) 3264-2770 
ou 8137-4327.

VENDO TRAILLER DE LAN
CHE, todo equipado, ótima 
localização, em funcionamento, 
clientela formada. Tratar (14) 
8823-4801.

VENDO RÁDIO para carro em 
MP3 player, entrada auxiliar 
p/ cartão de memória e pen 
drive, novo na caixa. Tratar (14) 
8158-9060.

MASCARA DE HIDRATA-
ÇÃO, R$ 9,90 (400gr), R$ 19,90 
(1kg), óleo de argan, R$ 19,90, 
tabém linha para salão. Tratar 
(14) 9822-7205/ 9196-7766 
Cleiton ou Anderson.

ESCOVA PROGRESSIVA
1L+ shampooo 1L, R$ 199,00, 
garanta já o seu. Tratar 
(14)3261-1036/ 9730-1686/ 
8159-3721 venda para salão.

VENDO TV SANSUNG 14",
semi nova c/ controle, R$
220.00. Tratar (14) 9818-1874.

VENDO DVD, R$ 50,00. Tratar 
(14) 3264-9117/ 9818-1874.

GELADEIRA BRASTEMP
Duplex 340L, branca, R$
150.00. Tratar (14) 3264-9117/ 
9818-1874.

VENDO ARQUIVO DE AÇO,
R$ 160,00. Tratar (140 9799- 
7874/ 9674-5783/ 9115-5295.

VENDO MONITOR PHILIPS
em bom estado. tratar (14) 
3264-3635.

VENDE-SE ESCORAS de
madeiras já utilizadas, 3m, 
R$2,00. Tratar (14) 3263-3848 
com Neide.

VENDE-SE UM GUAR- 
DARROUPA de 02 portas de 
correr - R$ 400,00. Tratar (14) 
97553638.

LOJA DE CONFECÇÕES na
Rua 15 de novembro, com 200 
mt ,̂ montada, estabelecida a 
09 anos, com clientela e credi
ário próprio. Aceita-se casa e 
veiculo até 50% do valor. Tratar 
(14)-97553638.

COCHI
m m
m m

BICICLETA ERGOMETRICA,
R$ 160,00, 1 esteira elétrica, R$
300.00. Tratar (14) 9799-7874/ 
9674-5783/ 9115-5295.

TV 29", tela plana, Philco, 
R$350,00, TV 21” , Toshiba, 
R$200,00. Tratar (140 9674- 
5783/ 9615-5295.

GUARDARROUPA 6 
PORTAS, mar în, R$ 280,00, 1 
guarda roupa 4 portas, tabaco,
1 guarda roupa de madeira 
antigo, R$ 250,00. Tratar 
(14) 9799-7874/ 9674-5783/ 
9115-5295.

FREZEER, 2 tampo Metalfrio, 
branco, R$ 700,00. Tratar (14) 
9799-7874/ 9674-5783.

COLCHÃO CASAL, R$ 100,00 
e cama casal mogno e marfim, 
R$ 140,00, madeira forte. Tratar 
(140 9799-7874/ 9674-5783.

CÔMODA, R$ 120,00, mesa 
de mármore+4 cadeiras, R$
250.00. Tratar (14) 9799-7874/ 
9674-5789/ 9115/5295.

JOGO SOFÁ, marron, R$ 
300,00 e jogo se sofá, azul, R$
230.00. Tratar (14) 9799-7874/ 
9674-5783/ 9115-5295.

VENDO PLAYSTATION II,
com controles + 10 CDs, R$
250.00. Tratar (14) 9727-2729.

CARTA DE CREDITO F
mil, entrada R$2.202,78 + 179 
parcelas de R$702,78. Tratar 
(14) 9177-8926 ou 9755-3496.

PROMOÇÕES EM COIFAS,
churrasqueiras , carrinhos de 
espetinho e outros, fazemos 
peças sob medida em inox 
, atendemos em Lençóis 
e região, orçamentos sem 
compromisso. Tratar (14) 
9740-8775.

VENDO TITULO do Clube 
Esportivo Marimbondo. Tratar 
(14) 9715-6582 com Silvia.

VENDO 1 GUITARRA VER
MELHA, R$ 400,00 e 1 violão 
elétrico vermelho (Tonant), R$ 
120,00. Tratar (14) 9755-7908.

VENDO TITULO do Clube Ma
rimbondo, R$ 2.700,00. Tratar 
(14) 9783-8148/ 9754-9032.

VENDO FREZA UNIVER
SAL Natal FU2, completa c/ 
automático de mesa x. Tratar 
(14) 3263-1075 com Cleusa 
ou Milton.

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

VENDO LOJA DE ROUPAS
no centro da cidade, ótima loca
lização, clientela completa, R$ 
40 mil. Tratar (14) 8123-6974.

VENDO ESTUFA elétrica 2 
andadres de 1.20m. Tratar (14) 
9693-1495.

VENDO TITULO Aguas 
Quentes de Piratininga. Tratar 
(14) 9794-4304.

VENDO MÁQUINA de
algodão doce, R$ 280,00, semi 
nova. Tratar (14) 9686-2419.

VENDO 5 TELHAS ALUMÍ
NIO de 3 m x 1m, R$ 250,00. 
Tratar (14) 9893-6859.

VENDO PEDALEIRA para 
guitarra zoom GFX-3, preço 
a combinar Tratar (14) 9753
1938.

VENDO TUDO para pesca, 
ótimos preços Tratar (14) 9741
9140.

VENDO 5 PISCINAS (duas 
de 1.500 L, uma de 9 mil L, 
uma de 3 mil L e uma de 5 mil 
L), compro piscinas. Tratar (14) 
9702-9538.

VENDO GELADEIRA de
comércio, 3 bancadas de 
mármore, bom preço. Tratar 
(14) 3264-8630.

VENDO DEPOSITO DE GÁS,
localizado na Rua Manoel mân- 
cio, 580. Tratar (14) 3264-8630.

PSP, vendo ou troco por 
celular android, R$ 300,00. 
Tratar (14) 3264-1986.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
M AR Ç O

Dia 20 Dia 23
Quarta Sábado
Dia 30 Dia 27

Sábado Quarta

ABR IL
Dia 03 Dia 06
Quarta Sábado

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

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

Jíibogâ

(14) 3263-1485  
9791-4488

VENDO MÁQUINA FOTO
GRÁFICA Canon S3IS, 6 mp, 
zoom 12. Troco por celular, R$ 
300,00. Tratar (14) 9768-6174.

VENDO PROGRESSIVA 
PRECISION 1L+ shampoo 
1L, R$ 199,00. Tratar (14) 8159- 
3721/ 3261-1036.

ALUGO MURO para propa
ganda, excelente localização. 
Tratar (14) 9772-7315.

VENDO 2 BALCÕES para 
mostruário (vidro). Tratar (14) 
9772-7315.

VENDO BARRACA para 
camping, 2 quartos+ cozinha. 
Tratar (14) 9772-7315.

VENDO ESTOQUE de vasilha
mes (cerveja e refrigerante),
1 carrinho de bebê e andador 
Tratar (14) 3263-6641.

COMPRO E VENDO móveis 
usados, pago a vista. Tratar (14) 
9792-1191.

POSTE PADRÃO PRONTO,
monofásico, bifásico ou 
trifásico. Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

VENDO FIOS E CABOS elé
tricos, lâmpadas econômicas 
a partir de 10w, interruptores 
e tomadas. Tratar (14) 3263- 
5859/ 9620-0962/ 9862-0930.

VENDO MATERIAS 
ELÉTRICOS, industriais e 
prediais. Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

VENDO 1 BERÇO c/ cômoda, 
R$ 200,00 -  1 carrinho de bebê 
(galzerano), R$ 170,00 -  1 bebê 
conforto novo, R$ 110,00 -  1 
esteira (caloi), R$ 360,00. Tratar 
(14) 3263-7354.

VENDE-SE APARELHO CD 
AUTOMOTIVO Pionner usado 
R$ 100,00, 1 CD Kenwood 
R$ 80,00+2 falantes 69” 
marca Buker 250 watts, R$
60.00, os dois, 1 capacete, R$
30.00. Tratar (14) 3263-3348 e 
9703-1919.

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

VENDE-SE GELADEIRA
branca extra-fina de 260 L, R$ 
280,00 e geladeira Eletrolux 
250 L, semi nova, R$ 280,00.

MÁQUINAS DE COSTURA -

Tratar (14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE VARAS DE EU
CALIPTO, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 
9164-2852 /  9695-4241.

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

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

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

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

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

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

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

SALÃO PARA ANIVERSÁ
RIO 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.

VENDO TV SANSUNG c/
controle e excelente estado, R$ 
100,00. Tratar (14) 9732-9099/ 
9658-0671. ANIVERSÁRIO WG -  Aluga

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

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

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.

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.

HOLAMBRA, festa das 
flores dia 22/09/2013 -  
Parque O mundo da Xuxa 
dia 02/06/2013 -  Jacutinga 
e Monte Sião, 20/04/2013 
-  Thermas dos Laranjais 
"Melhor Idade” de 08 a 
09/04/2013 -  Passeio da 
Maria Fumaça de Campinas 
a Jaguariuna, passeios em 
Pedreira e shopping D. Pedro, 
01/05/2013 -  Campos de 
Jordão, 27 a 29/09/2013 - Sitio 
do Carroção 06/10/2013 -  
Natal Luz em Curitiba, 13 
a 15/12/2013.Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA 
CALDAS NOVAS, saídas 
garantidas - 04 a 09/05/2013 e 
24 a 29/08/2013. Informações 
e reservas: (14) 3263-3267 e 
(14) 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

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

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO, 20/03/2013 
quarta -  23/03/2013 
sábado -  27/03/2013 
quarta -  30/03/2013 
sábado -  03/04/2013 
quarta -  06/04/2013 
sábado -  10/04/2013 
quarta -  13/04/2013 
sábado -  17/04/2013 
quarta -  20/04/2013 
sábado -  24/04/2013 quarta 
-  27/04/2013 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza(14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
http://www.regionalto-daraca.blogspot.com
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MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

IB ITINGA , 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 PARA 
"THERMAS DOS LA
RANJAIS” , 14/04/2013,
R$ 110,00 normal, R$ 90,00 
estudante, criança até 6 
anos não paga. Tratar (14) 
9746-2701/ 3264-4251 com 
Nereide.

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.

GELADEIRA 440L f. Tratar 
(14) 9756-0258.

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

CASA C/ 140M^, no Pq resid 
Rondon 2dorms, sendo 1 suíte, 
wc soc., coz, s. tv/es1ar,+ edíc. 
fundos c/ 1 dorm e wc , ar. serv. 
2vgs desc., bem localiz. C82568 
/  9724-8803 -  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref:00192

CASA EM L JD M. LUIZA IV:
2dorms ,wc social, sala tv, coz, 
lavand., 3 vgs descob. Aceita 
permuta! Vitagliano- C82568/ 
9724-8803 -  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref:00203

CASA CECAP, 2dorms, s.tv, 
wc soc., coz. c/ copa,+ edícula 
c/ 2 comôdos e wc social 2 vgs 
cobertas Obs: forro de madeira 
Vitagliano C82568/ 9724-8803 
-  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br/ ref:00205

CASA C/ 170 M2 no jd.
príncipe, 3 dorms. 1 suíte, wc 
soc., s.tv, coz. c/ arm., + ar. lazer 
c/ churrasq. 4 vgs cob. exec lo
calização! Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00223

LINDA RESID . centro próx 
a delegacia, clube entre 
outros, c/ 3 dorms, 1 suíte,
2 wcs, escrit., coz, ar. serv., 
churrasq. e piscina 3 vgs cob. 
Oportunidade inclusive para 
clínica! Vitagliano C82568/
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00231

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

CASA CECAP c/ 2 dorms, 
s.tv, 1 wc., coz, +1 edícula,
1vg coberta. Oportunidade! 
Vitagliano C82568/ -14 3263
3163 -  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00241

CASA C/ 154M2, 2 dorms, wc 
soc., 2 salas, cozinha ampla + 
edic. c/ churrasqueira, cômodo 
disp. e wc. 2 vagas cob. bem 
localizada. Creci J23626 -  Vita- 
gliano 9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  00247

CASA NA RUA 15 de novem
bro, c / 16 mt frente , 208 mt  ̂
área construída, excelente pon
to em frente a supermercado. 
Tratar (14) 97553638.

EDIFÍCIO YPÊ, 2 quartos 
com armários, sala com 2 
ambientes, cozinha planejada, 
assoalho de madeira, 01 gara
gem. Tratar (14) 9794-5700.

MONTE AZUL , casa com 03 
dorms., sala, cozinha, banheiro 
social e garagem, R$ 150 mil, 
aceita terreno como parte de 
pagamento no Maria Luiza I 
ou II, Principe ou João Paccola. 
Tratar (14) 9622-7600.

MARIA LUIZA I , casa no alto 
do bairro, totalmente reforma
da, c/ 120 m  ̂de construção, na 
Rua Presbitero Carlos Gomes,
2 dorms, sala ampla, cozinha, 
gesso, cerca elétrica, rancho c/ 
churrasqueira + 1 quarto e WC, 
quintal grande, todo com piso, 
doc. ok (aceito financiamen
to). Tratar (14) 8154-1999/
3263- 1617.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 m̂ , 
coberto c/ estrutura metálica, 
e uma edícula c / muro de 
3m de altura. Alarme e cerca 
elétrica. Ideal p/ renda. Aceita 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

CECAP, duas casas constru- 
idas no mesmo terreno, 140 
m  ̂área const., Rua Adriano 
da Gama Curi, 635. Tratar (14)
3264- 7383.

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

JD. ITAMARATY, casa com 
4 dorms (1 sufte), garagem 
p/ 3 carros, lago de carpas, 
churrasqueira c/ forno, 281 m̂  
construídos, vendo R$ 400 mil 
ou troco por casa de menor 
valor. Tratar (14) 9741-9140.

VILA PACCOLA, casa com 3 
quartos, sala, copa, cozinha,
2 WC + edícula, localizada na 
Rua Americo Giovanetti, 97. 
Tratar (14) 3263-2848.

JD. STA. TEREZINHA II, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, área de serviço, edícula 
nos fundos com dorm., sala, 
cozinha e WC, entrada p/ 3 
carros, R$ 140 mil. Tratar (14) 
9807-9953 com Rodrigo.

NOVO GRAJAÚ , casa com
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna e 
varanda, medindo 76m ,̂ Rua 
Benedito Santos, 287. Tratar 
(14) 9617-1135.

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

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/ churrasqueira. 1 vg. 
cob. C82568 /  14-3724-8803 - 
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00188

JD. DO CAJU II, 03 dormi
tórios, sendo 1 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c/ churrasqueira e banheiro.
- R$ 120.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

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

JD. MARIA LUIZA IV, 02 dor
mitórios, sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ 
carro. - R$ 195.000,00 - Santan
gelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

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

JD. GRAJAÚ, 02 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro social, 
lavanderia, varanda e entrada 
p/ carro. - R$ 150.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

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

JD. MARIA LUIZA IV,
02 dormitórios, sendo 01 
sufte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.
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LIDERES
O setor de alim entos lidera o m ercado de 
franquias no Brasil, revelou um a pesquisa feita na 
Am érica Latina. Em 2012 foram criadas 16 2 novas 
m arcas no m ercado brasileiro, sendo 49 marcas 
de fast food e restaurantes
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Brasil tem quase 80 concursos públicos com inscrições abertas
Remuneração supera em 
92% a iniciativa privada; 
estabilidade e remuneração 
são fatores que mais atraem

Da Redação

FOTO DIVULGAÇÃO

Em 2013, o número de vagas oferecidas 
em concursos deve chegar a 40 mil 
só no Governo Federal, sem falar nos 

concursos estaduais e municipais. Os salá
rios podem chegar a R$ 20 mil e há outros 
benefícios que atraem os candidatos.

Segundo a Associação Nacional de Pro
teção e Apoio aos Concursos, são mais de 
12 milhões de inscritos todos os anos. Até 
o final de 2014, o Brasil vai precisar de 200 
mil novos profissionais na carreira pública, 
principalmente na Polícia Federal, Receita 
Federal e nos órgãos de fiscalização.

A preparação para um concurso públi
co exige dedicação. Muitos candidatos vol
tam à sala de aula. Nos cursinhos, além de 
controlar a ansiedade, são dadas dicas para 
manter a concentração durante a prova.

O maior concurso aberto no Paraná é 
para a Polícia Militar. São mais de 5.200 
vagas e quase 124 mil inscritos.

Carlos Augusto vai enfrentar o segundo

CONCURSEIROS -  Oportunidades são para formados no Ensino Básico, técnico e fundamental; 
português é disciplina com maior número de questões

concurso. Há um ano ele parou de traba
lhar para se dedicar aos estudos e também 
se prepara para a prova física exigida pela 
PM. Faz natação três vezes por semana e 
exercícios para manter a forma.

Segundo um levantamento feito pelo

DIEESE, a maioria dos candidatos não con
segue atingir 60% da prova de português. 
Ela tem normalmente o maior número de 
questões e serve de desempate entre os can
didatos. Por isso, os cursinhos preparatórios 
oferecem aulas de reforço de português.

Concursos abertos

Polícia Civil do Estado de São 
Paulo -  113 vagas para auxiliar 
papiloscopista (identifica autoria 
de crimes) para quem tem nível 
fundamental. O salário chega a R$ 
2.278,05. Inscrições de R$ 10,65 de
vem ser feitas até 12 de abril no site 
www.vunesp.com.br

- Banco do Brasil -  para escritu- 
rário (estágio inicial da carreira) para 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Amazonas, Minas 
Gerais e Santa Catarina. Exige nível 
médio e idade mínima de 18 anos. 
Salário de R$ 1.892,00 para jornada 
de 30 horas semanais. Inscrições 
pelo site www.concursosfcc.com.br 
até 12 de abril. A taxa de R$ 40,00.

- Aeronáutica -  para níveis mé
dio, técnico e superior nas carreiras 
de ciências e tecnologia. Para São 
José dos Campos (SP), Alcântara 
(MA) e Parnamirim (RN). Remune
ração de R$ 2.867,31 a R$ 9.490,33, 
conforme o cargo. Inscrições pelo 
site www.vunesp.com.br até 26 de 
abril. Taxas de R$ 60,00 a R$ 90,00.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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http://www.vunesp.com.br
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Trava • Alarmes • aparei hos M P3 • Acessórios
LANÇAMENTOS! k  » DVD RETRÁTIL 

^  NAP0LITEIA7"
FOTO: DIVULGAÇÃO NOVA ROTA

O nordeste brasileiro é a região onde as montadoras de veículos estão 
de olho. Até 2015, deve ser investido no local mais de R$ 6 bilhões, 
desem bolsados por fabricantes de automóveis e motocicletas. Apesar 
do alto investimento, as montadoras que estão fincando raízes no 
nordeste querem poupar dinheiro já  que o ICMS é menor.

»PIONEERMIXTRAX 
COM CONTROLE

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes
R: Cel V. Rocha 524 -(14) 3264-3316
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Chevrolet faz primeiro lançamento do ano
Prisma traz um novo 
designer com base 
mecânica do Onix; modelo 
custa a partir de R$ 34.990

Priscila Pegatin________________

0 mercado de automóveis começa a 
apresentar os lançamentos para este 
ano. Da Chevrolet, o Prisma 2013 

é o primeiro carro a chegar às ruas e traz 
novidades com itens de série, como dire
ção hidráulica, freios ABS com EBD que 
proporciona segurança em frenagens emer- 
genciais, airbags frontais e sensor de ré, em 
acabamento nas versões LT e LTZ.

Segundo Nivaldo Pereira de Freitas, con
sultor de vendas da Divelpa, o veículo che
gou na quinta-feira, dia 7, e promete cair no 
gosto popular. "É um carro que já está sendo 
bem vendido no país. O Onix foi lançado no 
ano passado, em outubro, agora o Prisma é 
um Onix sedã, nada parecido com o modelo 
do Prisma antigo", diz. "Podemos falar que é 
um sedã meio esportivo, porque é um carro 
sedã, mas não tem uma aparência de sedã, já 
que a traseira não é muito grande".

Além dos itens de série, o carro tem 97

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

opções de acessórios. "Tem DVD de encosto 
de cabeça, rede de porta malas, friso lateral 
com inserto cromado", explica Freitas. Entre 
os itens mais pedidos, segundo o consultor, 
estão o ar condicionado e o sistema Mylink. 
"O Mylink é um opcional que só vem no 
Onix e no Prisma". A montadora oferece 
como opções do Mylink, funções de rádio 
AM/FM, reproduz formato MP3/WMA, via

AUX/USB ou Bluetooth, apresenta imagens 
dos álbuns caso estejam armazenadas. Re
produz imagens de vídeos por meio da en
trada USB e oferece configurações do veícu
lo, de data e hora, rádio e conexões.

O Prisma 2013, com a base mecânica 
do Onix, vem na versão 1.0 e 1.4. "O 1.0 
tem 80 cv a etanol e 78 a gasolina, já a ver
são 1.4 tem 106 cv a etanol e 98 a gasolina",

explica Freitas sobre a potência do veículo.
O carro, disponível para test drive nas 

concessionárias da Chevrolet, podem ser 
encontrados nas cores preto, branco, ver
melho, prata, cinza e cinza sand, a cor de 
trabalho da GM (General Motors). "O Pris
ma 2013 sai a partir de R$ 34.990 e o preço 
muda conforme a opções de mais alguns 
acessórios", finaliza o consultor de vendas.

AMORTECEDOR
DIANTEIRO

VWGOL 
(até G4)

POR ' 
APENAS 4X i

<5 ’X

Distribuidor Oficial

ítRiDceswní f t r e s t o n e

14 3264.8989
FACEBOOK.COM/JOX9CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  
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DECORAÇÃO
Parede a menos é solução para decoração ganhar espaço. Retirar 
as paredes de um dos dormitórios e criar um living integrado com a 
cozinha é uma medida que serve como forma de aproveitar melhor o 
espaço, dando a sensação de uma metragem maior na planta. O tom 
neutro das paredes ajuda a dar um estilo moderno e contemporâneo

ro comum -  Temperado  
Jateado -  Espelhos 
Box para banheiro

3 2 6 4  6 4 1 9
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Norma de qualidade para imóveis é aprovada
A partir de julho, serão 
exigidos níveis de qualidade

Da Redação

A  partir de 19 de julho, os imóveis deve
rão atender às exigências estabeleci
das pela ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas). A norma de desem
penho de edificações habitacionais NBR 
15.575 foi publicada e os projetos a partir 
dessa data precisarão atender às regras.

Níveis mínimos de qualidade em quesi
tos como acústico, térmico e de iluminação 
estão previstos no documento. Ele também 
define a durabilidade de uma edificação 
em diversos sistemas, como de estrutura, 
paredes, revestimento e pisos.

Entidades do setor de construção, 
como (SindusCon) Sindicato de Construção 
e (Secovi) Sindicato da Habitação, além de 
incorporadoras, bancos, construtoras e ins
titutos de pesquisas, como o (IPT) Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas participaram da 
discussão da norma.

QUALIDADE MÍNIMA - TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A NORMA DE EDIFICAÇÕES

As exceções serão as edificações provisórias; as 
obras já concluídas; em andamento; com projetos 
protocolados; reformas e retrofit de edifícios.

• /  A  INCORPORADORA É O BRIGADA A  
IN FO R M A R  AO C O N S U M ID O R  SE FEZ TESTES E 
QUAIS FORAM  OS RESULTADOS?
Não, mas, como as edificações terão de atingir o 
desempenho mínimo, as empresas poderão ser 
contestadas na Justiça com base nas referências 
presentes no documento.

V  E SE EU ACHAR QUE H Á  A LG U M A  PROBLEM A  
C O M  O M EU  IMÓVEL?

Morador deverá procurar associações de consumidores 
ou a Justiça. Também é possível contratar peritos, como 
técnicos em acústica ou em iluminação.

✓  OS IM Ó VE IS  VÃO ENCARECER?
Para atender ao padrão mínimo, deverá haver aumento 
nos preços no caso das construções mais simples. Nos 
outros níveis, a alta pode chegar a 7%

V  G U IA  DE ORIENTAÇÕES
A Cbic e a Caixa trabalham em uma cartilha que resume 
os principais pontos da norma de desempenho; a 
previsão é que fique concluída neste semestre

^  O QUE É A  N O R M A  DE EDIFICAÇÕES?
Documento com referências para habitações.
Todas terão que apresentar durabilidade e níveis de 
iluminação, isolamento acústico e conforto térmico 
mínimos, entre outras características.

✓  TODAS AS CONSTRUÇÕES TERÃO A  M E S M A  
QUALIDADE?
Não. O nível mínimo é obrigatório, mas o intermediário 
e o superior são opcionais.

✓  AS EXIGÊNCIAS SÃO RIGOROSAS?
Devem elevar o nível das construções brasileiras, mas, 
se comparadas às normas de países desenvolvidos, 
são inferiores. O padrão mínimo de alguns países 
nórdicos, por exemplo, equivalerá aproximadamente 
ao superior no Brasil.

✓  QUEM  PARTICIPOU DAS DISCUSSÕES?
Empresas do setor de construção e financeiro e 
institutos de pesquisa.

^  QUANDO A  N O R M A  ENTRARÁ EM  VIGOR?
150 dias após a publicação, prevista para este mês. 
Será válida para as novas construções.

✓  O PRAZO DE 150 D IAS SERÁ SUFICIENTE?
Especialistas do setor imobiliário dizem que sim.

✓  TODAS AS CONSTRUÇÕES TERÃO DE SEGUI-LA? 

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

EXEMPLOS

0
QUALIDADE DO AR
Poluição de veículos 
e equipamentos não 
pode invadir 
áreas internas da 
habilitação

®  0
PÉ-DIREITO

A altura mínima deve ser 
de 2,50m (em alguns 
casos, como halls e 
despensas, de 2,30m)

M O B ILID A D E
Pisos em áreas molhadas, 
rampas, escadas em 
áreas de uso comum 
e terraços devem ser 
antiderrapantes

DENÍVEIS
Para áreas primitivas de 
um mesmo ambiente, 
desníveis acima 
de 5mm devem ter 
sinalização

T O L E D O
• fi m o  v e i s

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

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

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

www.toledoimoveis.com.br
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Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel Os m e lh o r e s  im ó v e is

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

www.toledolmovels.com.br
Tel (14) 3263-0187
A v . 2 5  d e  J a n e ir o ,  3 5 4  
C e n t r o  .

JARDIM ITAMARATY
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
Oportunidade:
Exelente terreno com 2S7m^ no Jd. Village 
CJ23626 - Beto Vitagliano (14) 9724-8803

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

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

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 
comercial, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, 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.

JD. UBIRAM A - Gara
gem 3 carros cobertos e 
3 descobertos, sala IV, 
sala de jantar, cozinha 
grande, 3 dorms(sendo 1 
suite), bho social, edícula 
c / 1 dorm. Área construída 
170m^. terreno 11x25m^. 
R$195mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

NÚCLEO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem. Fundos c / 01 dor
mitório, 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.

CENTRO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
área de serviço, churras
queira e garagem. - 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.

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

VILA M A M E D IN A , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço c / banheiro, 
despensa e garagem. - R$
145.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. EUROPA, 2 dorms 
(sendo 1 suite), lavanderia, 
sala, cozinha, portão 
basculante, cerca elétrica, 
despensa, garagem 4 
carros descobertos. R$
190.000. 00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CENTRO - Sobrado, 3 
dorms, 3 salas, cozinha 
planejada, lavanderia, 
varanda c/hall, garagem 3 
carros. R$ 390.000,00. Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407. Ref. 
Site 06

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.

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 - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. M AR IA  LUIZA
II- 3 dorm (sendo 1 suite), 
cozinha, copa, sala, bho 
social, lavanderia, garagem 
coberta p / 2 carros. 126m^ 
de construção. CASA 
NOVA. R$270 mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. M AR IA  LUIZA II- 3
dorms, sala, cozinha, área 
de serviço, bho social, 
garagem. 115m^ de cons
trução. Aceita-se parte do 
valor em carro ou terreno. 
R$ 160 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. VILLAGE- Garagem p/ 
2 carros, 3 dorms (sendo 1 
suite), sala, copa, cozinha, 
bho social, lavanderia, 
despensa. R$ 300 m il-  Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. UBIRAM A - Garagem 
p/ 5 carros sendo 2 cober
tos, 3 dorms( sendo 1 suite), 
sala IV, copa, cozinha, 
lavanderia, bho social. 
Fundos: cozinha, sala, bho 
social, dorms, área de 
serviço. R$ 330mil- Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA NO JA R DIM  M A 
RIA 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 churrasqueira, 
despensa, e gesso nos 
cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Irat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM  
MONTE Azul (venda) - em 
boa localização com 3 quar
tos, sala, cozinha, banheiro 
com armário e blindex, 
rancho com churrasqueira 
e banheiro, garagem para 
dois carros c / portão bascu- 
lante, pintura nova e jardim 
de inverno. R$ 185.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0077 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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

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

JA R DIM  ITAMARA-
TY- Garagem p/ 2 carros 
cobertos, sala, 3 dorms, 2 
wc, cozinha planejada, la
vanderia, área de lazer com 
churrasq.- R$ 350 mil -  Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. GRAJAÚ- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha conjugada, lavan
deria, varanda, espaço para 
garagem p/ 3 carros. CASA 
NOVA. R$ 155 m il-  Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

APARTAMENTO Avenida 
Padre Salústio (venda) - 
com 2 quartos; 1 banheiro;
1 sala, pisos de Cerâmica; 
com Fitness; Sala de 
Leitura; Piscina; Playground; 
Salão de Festas; Central de 
Gás; Blindex; Estaciona
mento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento 
direto com a construtora. 
Cód.0001 Ira t. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL no
Jd. Maria Luiza IV (venda) 
-esquina, 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.imobiliaria21Lp. 
com.br

CASA NOVA NO JAR
D IM  SANTA Ierezinha 
(venda)-com 3 quartos, sala, 
cozinha, lavanderia, 2 ba
nheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p / 2 
carros, portão basculante, 
cerca, armário embutido no 
rancho, lindo jardim na fren
te. $ 240.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

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

EXCELENTE SOBRADO
no Jardim Itamaraty (venda) 
- 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/ churras
queira, amplo jardim, cerca, 
interfone e armários embu
tidos; (aceita financiamento) 
Cód.0055trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

M AR IA  LUIZA I , excelente 
residência, nova, ótimo 
preço. Obs. Não aceito 
financiamento, R$ 285 mil. 
Ira ta r (14) 9772-7716 com 
Claudio.

CASA NO 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 finan
ciamento) 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. 
Ira ta r (14) 9772-7716 com 
Claudio.

EDIFÍCIO BETHA , vendo 
apartamento. Ira ta r (14) 
9772-7716 com Cláudio.

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

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

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. Ira tar (14) 
9772-7716 com Claudio.

MONTE AZUL, sobrado 
com barracão de 78m^ na 
frente, R$ 150 mil. Ira tar 
(140 9769-9098.

CASA COM 3 DORMS ,
sala, cozinha, WC, toda 
de laje, comercio em 
frente, edícula nos fundos, 
em frente a escola SESI 
(terreno inteiro). Ira ta r (14) 
9686-2419.

JD. p r ín c ip e , edícula 
com acabamento e muro de 
3m de altura, aceito troca, 
carro/utilitário e proposta, 
não aceito financiamento. 
Ira ta r (14) 9785-7545.

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

JA R DIM  U B IRA M A :
casa com 03 dorm.sendo 1 
suíte/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banheiro/ 
lavanderia/despensa/ 
edícula c/churrasq.e ba- 
nheiro/garagem p/ 2 carros- 
-R$-300.000,00 - IOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JA R DIM  M AR IA  LUIZA
IV: CASA NOVA-com 02 
dorm.sala/coz./banh./ 
entrada para carros/R$-
110.000,00 + 116 prest. 
de R$-399,00 - IOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JA R DIM  JOÃO PACCO-
LA: casa com 02 dorm./ 
sala/coz/banh./lavanderia 
coberta/churrasqueira/ 
bgaragem p/ 02 carros/ 
R$-155.000,00 - IOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

JA R DIM  ITAPUÃ: 03
dorm.sendo 1 suíte/sala 
ampla/coz./banh./lavande- 
ria/garagem p/ 02 carros/ 
R$-180.000,00 - IOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JA R DIM  M AR IA  LUIZA
II: prédio com 6 apartamen
tos de 42,00 m2 cada de 
01 dorm.sala/coz./banh./ 
R$-600.000,00 - IOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JA R DIM  PRINCIPE-CA- 
SA NOVA com 02 dorm./ 
sala/coz./ 2 banheiros/ 
lavanderia/ garagem 
p/ 3 carros/ excelente 
acabamento/laje e piso frio- 
-R$-220.000,00 - IOLEDO 
IMOVEIS-3263-018

http://www.toledolmovels.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
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Classificados

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

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

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

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

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/ 
escritório/lavanderia/ 
garagem/área c/chur- 
rasq./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, sa
lão c/churrasqueira. 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, banheiro. Frente: 
salão comercial com 02 
salas e 1 banheiro-edificada 
em um lote com 408,00 
m2 - R$-400.000,00. Toledo 
Imóveis-3263-0187

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/la- 
vanderia/edícula c/churras- 
queira/1 banheiro/1 quarto/ 
garagem coberta para 2 
carros/R$-280.000,00-TOLE- 
DO IMOVEIS-3263-0187

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

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

JD.MARIA LUIZA II - CASA 
NOVA com piso laminado 
de madeira/3 dormitórios/ 
sala/cozinha/banheiro/la- 
vanderia/CASA NOVA/TO- 
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JACA- 
RANDÁ - 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

MAMEDINA, casa com
3 quartos, sala ampla, w  
social, cozinha revestida, 
dispensa, lavanderia 
coberta, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
fundo temos churrasqueira, 
banheiro, 1 bela piscina 
grande, terreno com área 
total de 347 m ,̂ com 126 
m^ de construção, garagem 
coberta p / vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamen
to com 50% de entrada. Pe- 
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM CAJU, casa com 
3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, wc 
social, suíte, copa cozinha 
revestida,armário embutido, 
lavanderia coberta, piso 
frio de boa qualidade, laje 
com acabamento em gesso, 
garagem coberta p / 2 
carros com portão fechado 
basculante, 2 quartos com 
guarda- roupas embutidos, 
parte alta, boa localização, 
terreno com 200 m^ com 
133,15 m^ de construção,
R$ 190 mil aceito financia
mento e permuta. . Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JULIO FERRRARI, casa com 
2 quartos, sala, cozinha,
1 banheiro, piso frio, com 
salão de + ou - 45 m ,̂ com 
piso frio, banheiro, garagem 
coberta p / 1 carro, boa loca
lização, R$ 90 mil, aceito 
carro no valor de até R$20 
mil no negócio, n/aceito 
financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

CENTRO-casa próximo a 
Cachaçaria com 3 dormi
tórios sendo 1 suíte/sala 
de estar/sala de jantar/ 
sala de TV/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavande- 
ria/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 PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, wc social, suíte, 
piso frio, com laje, 1 bela 
varanda, em volta da casa, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem descober
ta p / vários carros, portão 
fechado de correr, cerca 
elétrica, alarme, terreno 
com área total de 200 m ,̂ 
com 124,77 m  ̂de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, acei
to financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

EDÍFICIO COMERCIAL (Luiz
Paccola), sala com 43,47 
m^, com 2 banheiros, no 
terceiro andar, R$ 26 mil.Pe- 
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM MARIA LUISA
ll, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc 
social, 1 suíte, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, lavanderia coberta, 
garagem coberta com 
madeira a vista p / 3 carros, 
portão basculante fechado 
automatizado, pintura boa, 
ótima localização. R$ 175 
mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com 
armário embutido, piso 
frio, laje com acabamento 
em gesso, churrasqueira, 
lavanderia coberta, gara
gem coberta p / 2 carros. 
obs* construção e fase de 
fino acabamento. R$ 230 
mil aceito permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

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

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

JARDIM MARIA LUIZA
L, edícula com 1 quarto, 
sala, cozinha, laje, murada, 
terreno com área total de 
223,41 m^, boa localização, 
falta acabamento final. R$ 
105 mil aceito carro no ne
gócio. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM UBIRAMA, casa 
com 3 qtos, sala, cozinha 
revestida, wc social, 1 
suíte, piso frio, forro de ma
deira e laje, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, garagem coberta 
p / 4 carros, portão de correr 
automatizado. negócio de 
ocasião. R$ 180 mil. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p / 1 carro 
com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 
1 quarto, banheiro, lavande
ria coberta, churrasqueira, 
ótima localização. R$ 200 
mil aceito financiamento e 
permuta. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, laje, 
no fundo 1 quarto, banheiro 
e opção de construção, 
boa localização. R$ 100 mil 
n/aceito financiamento, 
aceito terreno. 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. Acei
to financiamento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 3263-2327.

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

V IS IT E  N O S S O  N O V O  S ITE  
www.habitarelp.com.br

S O B R A D O  J D . IT A M A R A T Y  d  2 te rrenos, 4 dorm s, sendo 
1 su íte  d  close t, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  a nná - 
rios, adega, p iscina d  aquecedor, ja rd im , garagem  4 carros, 

4 30 ,00  m^. R$ 86 0  mil. Ref. S ite 29.

C A S A  J D  ITA M A R A TY , 03dorm s(1 su íte  c /banhe ira  e 
c lose t),coz inha am ericana, sa la  tv, lavanderia  fechada, 

despensa, lazer c /chu rrasque ira  e  piscina, a q ue cedor solar, 
p iso  porce lanato, . R $40 0 .000 ,0 0 .R e f.S ite15 .

C A S A  C E N T R O , 3  dorm it. (1 su ite  d  a rm ario), 3 sa las, lavan
deria , copa, cozinha, escritório , b ho  socia l, churrasq., piscina. 

G ara gem  pra  3 ca rros  cobertos. R$ 450.000,00 .

C A S A  N O V A  J D  V IL L A G E , 3  d o rm s (lsu íte ), sa la  grande, 
bh o  socia l, coz inha,lavand., lazer c /chu rrasqueira, ga ra gem  p/ 

2  carro, R $  350.000,00 .

S O B R A D O  J D  ITA M A R A TY , 3  dorm s(1 suíte), sa la  g rande 
tv, escritório, coz in ha  p lanejada, p iscina casa c/320m 2 R$

600.000. 00. Ref. S ite 14.

V E N D E -S E  C A S A  J D . ITA M A R A TY . G ara gem  2 carros 
cobe rtos, sa la tv, 2  dorm s. S end o 1 suite , banheira, cozinha, 
área de  lazer, bhos, á rea  de  serviço, despensa, piscina. R$

380.000. 00. Ref. S ite 15.

C A S A  J A R D IM  V IL L A G E - 3  dorm s, 1 su ite  d  c lose t, 1 
d o im s  exte rno, 1 w c, 1 lavabo, sa la  TV, janta r, estar, cozinha, 

lavanderia  d  arm ário. G ara gem  para  5 carros sendo 3 
cobe rtos- R $ 580 m il - Habitare Im óveis (C R E C I76074) 3264 - 

4151 /9860-1407.

V E N D E -S E  C A S A  M A M E D IN A , Cl 3  dorm s, sa la, cozinha.
b h o  socia l, ga ra gem  p / 4 carros cobe rtos, área  de  lazer, 

lavanderia , piscina. R $ 300.000,00 . H abitare Im óve is  (C R E- 
C I76074) 3 2 6 4 4 1 5 1 /9 8 6 0 -1 4 0 7 . Ref. S ite  67

V E N H A  C O N F E R IR  T E R R E N O S  EM  D IV E R S O S  
B A IR R O S . A C E IT A M O S  F IN A N C IA M E N T O .

n l b b i b a r e
C R E C I 7 6 0 7 4 I MÓVEI S

h a b i t a r e l p . c o m . b r
R ua G era ld o  P ere ira  de B arros, 12 09  

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

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, piso frio, garagem 
coberta p / 2 carros, fundo,
1 quarto banheiro, chur
rasqueira, área total 275 
m2 com 218,85 m^, R$ 165 
mil aceita permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, casa com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
piso frio, laje, área total de 
terreno 202m^ com 82m^ de 
construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não 
aceita financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.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. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

RONDON, sobrado com 
3 quartos, sala, cozinha, 
piso frio, garagem coberta 
p / 1 carro, sacada, pintura 
nova, 1/2 terreno. R$ 125 
mil. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha toda reves
tida, wc social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p/ 
2 carros, bom acabamen
to, fundo com 1 quarto, 
churrasqueira, banheiro.
R$ 170 mil, aceita permuta 
e financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.habitarelp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS


Classificados

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

JD. CAJU, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, WC, 
churrasqueira, R$ 145 mil, 
aceito carro como parte 
de pagamento. Tratar (14) 
9842-7349.

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

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

JD CAJU I, casa c / 2 
quartos, sala, cozinha, ga
ragem 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, co
zinha planejada, 3 quartos 
c / guarda roupa embutido,
1 suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassa- 
gem, lavanderia coberta, 
banheiro, churrasqueira 
e garagem para 2 carros. 
Com 190m^ de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar (14) 
9747-3304.

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

JULIO FERRARI, 2
dorms, sala, cozinha e 
WC, R$ 73 mil. Tratar (14) 
9789-8227.

3263-0021
T E R R E N O S  N O  JA R D IM  G R A J A U  - co m  2 5 0 ,0 0  m 2  (25x1 0 ) 
p lano, parte  alta, e  m u rad o ;(ace ita  fin a n c ia m e n to ) trat. na Im o
b iliá ria  21. R ua  13 de  m aio , 4 3 0  te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 - w w w .im ob ilia -
ria21 Lp .com .b r_______________________________________________
C A S A  N O  J A R D IM  G R A J A U  (v e n d a )-  c o m  2  quartos, sa la, 
coz in ha  am ericana , e  te rren o  d e  fu n d o  g ra n d e  p a ra  á rea  gur- 
m et. Ó tim a o p o rtun idade l R $ 158.000,00  (a ce ita  fin a n c ia m e n 
to ) C ód.0044tra t. na  Im ob iliá ria  21 . R ua  13 de  m aio , 4 3 0  tel.
32630021 - w w w .lm ob ilia ria2 1Lp.com .b r______________________
C A S A  N O  J A R D IM  M O N T E  A Z U L  (vend a) - com  cozinha, 
banh e iro , quarto , lavanderia , g a ra g e m  pa ra  1 ca rro  e  1 im óve l 
com e rc ia l na fre n te  d e so cupado ; R $ 107.000,00  (ace ita  f in a n 
c ia m e n to ) C ód.0061 trat. na  Im ob iliá ria  21 R ua  13 de  m a io , 430
te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 -w w w .im ob ilia ria2 1Lp .com .b r___________________
C A S A  C E N TR O  (venda) R ua libero Badaró -  R $ 127.000,00 
C ód.0083 Ó T IM A  O PO R TU N ID A D E ! Trata r n a  Imobiliária 21 R ua 
13 de  m aio, 430 te l. 3263 0 0 2 1 -www.im obiliaria21Lp.com .br 
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  rua S ã o  P a u lo -T o ta lm e n te  re fo rm a
da  -  P o rtã o  e le trô n ico . C e rca  e lé trica; g a ra g e m  coberta , sa la  de 
v is ita - sa la  de  ja n ta r-  3  qu a rto s- 2  b a nh e iros- sa la  de  tv -co z inha  
co m  a n n á rio s  -  á re a  de  s e r / iç o  cobe rta  - c a s a  para  cachorro . 
T ra ta r na Im ob iliá ria  21 R ua 13 de  m aio , 4 3 0  te l. 3263 0 0 2 1 - 
w w w .im o b ilia ria 2 1 Lp.com .br
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  N O  B A IR R O  IR E R E -  e m  ó t i
m o  e s ta d o . 6  c ô m o d o s  c o m  g a ra g e m  c o b e r ta . T ra ta r  na  
Im o b iliá r ia  21 R u a  13 d e  m a io , 4 3 0  te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 -  w w w .
im o b ilia r ia 2 1 L p .c o m .b r_____________________________________
C A S A  C O M E R C IA L  O U  R E S ID E N C IA L  N A  V IL A  C A - 
C H O E IR IN H A  p a ra  lo c a ç ã o -  1 Q u a rto , 1 b a n h e iro  e  um a  
sa la . Ó tim a  lo c a liz a ç ã o  p a ra  m o ra d ia , e s c ritó rio , lo ja , e tc . 
C o d .0 0 8 7 T ra ta r na  Im o b iliá ria  21 R ua  13 d e  m a io , 4 3 0  te l.
3 2 6 3 0 0 2 1 - w w w .im o b ilia r ia 2 1 L p .c o m .b r_____________________
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  N A  R U A  X V  DE N O V E M B R O  
com e rc ia l ou  res idencia l: 3  sa las , 4  quartos, 2  banh e iros ; la
vand eria ; á rea  e x te rna  co b e rta  com  3  côm o dos. G ara gem  
p a ra  3  carros .tra t. na  Im ob iliá ria  21 R ua 13 de  m aio, 4 3 0  tel.
32630021 - w w w .im ob ilia ria2 1Lp.com .b r______________________
L O J A  N A  V IL A  C A C H O E IR IN H A  p a ra  lo c a ç ã o -  1 b a nh e iro  e 
u m a  sala. Ó tim a loca lização p a ra  com é rc io . C od .0088  T ra ta r 
na  Im ob iliá ria  21 R ua  13 de  m aio , 4 3 0  te l. 3263 0 0 2 1 - w w w .
im ob iliaria21 L p .com .b r_______________________________________
E X C E L E N T E  P O N T O  C O M E R C IA L  no  ce n tro  p/ locação: 700 
m 2  de  te rre n o  e  5 2 0  m 2 de  á re a  cons tru ída  -  .IM P E R D ÍV E L . 
T ra ta r na Im ob iliá ria  21 R ua 13 de  m aio , 4 3 0  te l. 3263 0 0 2 1 -
w w w .im o b ilia ria 2 1 Lp.com .br__________________________________
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  J A R D IM  U B IR A M A : 3  quartos, sa la, 
coz in ha , banh e iro , chu rra sque ira , g a ra gem  co b e rta  p / 2  carros . 
T ra ta r na Im ob iliá ria  21 R ua 13 de  m aio , 4 3 0  te l. 3263 0 0 2 1 - 
w w w .im o b ilia ria 2 1 Lp.com .br

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

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

AÇAÍ, R$ 120 mil, de 
esquina com 2 quartos, 
sala, cozinha e banheiro. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO, casa c / 3 quar
tos, 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 Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone:
(14) 3264-7260.

CENTRO, salão Comercial 
e residência nos fundos. 
Ótima esquina na Avenida 
Brasil, R$ 230 mil, obs. óti
ma localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  UB IRA M A , 1
suíte, 02 dormitórios, sala 
ampla, cozinha, banheiro 
social, área de serviço 
e garagem para vários 
carros. área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 180 mil, obs: 
laje/forro e piso frio. Aceita 
financiamento pela CEF 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM  ITAMARATY ,
1 suíte (c/ closet), 02 
dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, lavabo, sala de 
jantar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, 
despensa e garagem para 
dois carros, R$ 530 mil, 
obs: laje, piso laminado de 
madeira e porcelanato. aca
bamento em gesso, armário 
embutido na cozinha. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD NAÇÕES, casa 02 
dorms, sala, cozinha, 
comércio, R$ 110.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

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

JA R DIM  UBIRAM A,
1 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.

Dignidade, Honestidade e Clareza  
nas negociações...
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Jardim Villaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jardim América
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

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

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jardim Itamarah/
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional LuizZillo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, WC, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, WC.

R$ 280.000,00
Núcleo Habitacional LuizZillo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e  garagem. Fundos cl 01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cxDzinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jardim Itacuâ
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jardim Villaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, salas (Estar - TV - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm Graiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, WC, 

iavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

serviço e entrada p/ carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9 de Julho, 944 -  Centro - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3263-7094 / 9795-0722

JARDIM  EUROPA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro, R$ 170 mil, obs: laje 
e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 1
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros, R$ 380, obs: 
laje, porcelanato e taco. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

M A M E D IN A , 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social e entrada para carro. 
Uma suíte grande anexa, R$ 
135mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 dor- 
ms(1 suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem cober
ta 02 carros. R$ 260.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

NÓS dam os  
o carin ho  que  
su a  b ic ic le ta  

m erece.

R: G ua ianazes, 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (14) 9606-5695

VILA ATONIETA, 1 suíte, 
02 dormitórios, Sala de 
estar, sala de TV, copa, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$ 
370 mil, obs: laje, taco e 
piso frio. Cerca elétrica 
e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  PRÍNCIPE , 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 190 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343.

JARDIM  M AR IA  LUIZA
II, CONSTRUÇÃO NOVA, 
sendo 01 suíte, 02 dormi
tórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros, R$ 270, obs: Laje e 
porcelanato. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  CAJU, 3 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$ 
140 mil, obs: forro e piso 
frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343.

JARDIM  GRAJAÚ,01
suíte, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço fechada 
e entrada para carro, R$
150 mil, obs: laje e piso 
frio.CONSTRUÇÃO NOVA. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CONTENTE, 1
suíte, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros. Área de lazer com 
cozinha e banheiro, R$ 130 
mil, obs: forro e piso frio. 
Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  SÃO JOÃO , 3
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem, R$ 140 
mil, obs: laje, taco/piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Edícula 
nos fundos com 01 dormi
tório, cozinha e banheiro,
R$ 150 mil, obs: forro e 
piso frio. Esquina, ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

A  IM OBILIÁRIA SIG
IMÓVEIS comunica a to 
dos que está administrando 
alugueis, e nesse momento 
está precisando e cadas
trando 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)

NOVA M ARIA LUIZA II ,
casa 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

http://www.lmobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeli


Classificados
JD ITAMARATY, casa 
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) 
8118-1234/3264-5624.

NOVA JD MONTE AZUL ,
casa c/03 dorms(1 suíte c/ 
closet e jd. Inverno), sala 
tv, sala jantar, cozinha 
c/armários, lavanderia 
R$ 220.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)3264-5624/8118-1234

M A M E D IN A , casa 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavandeira, churrasqueira, 
piscina 4x8, garagem vários 
carros R$ 300.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

NOVA M ARIA LUIZA II ,
casa c/03 dorms(1 suíte), 
sala, cozinha, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)8118-1234/3264-5624.

PQ. SÃO JOSÉ, casa 03 
dorms( 1 suíte c/closet), 
sala estar, sala tv, sala 
jantar, cozinha c/armá
rios R$ 390.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
8118-1234/3264-5624.

COMPRO casa de até 
R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

ALUGO CASA PARA 3 

PESSOAS, Vila Irerê. Tratar 

(14) 9772-7315.

/ V

VENDE-SE CASA m  Europa 
na pranta(parte alta), 03 dor- 
m s(l suite), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. RS 260.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691)
3264-5624/8118-1234.

VENDE-SE C A SA JD  Nações, 
02 dorms, sala, cozinha, comér
cio, R$ 110.000,00 SIG IMÓ
VEIS (CRECI11S691) 3264- 
5624/8118-1234.

VENDE-SE CASA NOVA 
MARIA Luiza II, 03 dorms(l 
suíte), sala tv, cozinha, garagem 
02 carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691) 
3 2 6 4 - 5 6 2 4 / 8 1 1 8 - 1 2 3 4 .

VENDE-SE CASA NOVA JD
Monte Azul, c/03 dorms ( l  suíte 
c/closet e jd. Inverno), sala tv, 
sala jantar, cozinha c/armários, 
lavanderia RS 220.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691) 
(14)3264-5624/8118-1234

VENDE-SE CASA MAME- 
DINA, 03 dorms, sala tv, cozi
nha, lavandeira, churrasqueira, 
piscina 4x8, garagem vários 
carros RS 300.000,00 SIG IMÓ
VEIS (CRECI11S691) 3264- 
5624/8118-1234.

VENDE-SE CASA NOVA
Maria Luiza II, c/03 dorms(l 
suíte), sala, cozinha, garagem 
coberta RÍ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691) 
(14)8118-1234/3264-5624.

VENDE-SE CASA PQ. 
SAO JO SÉ , 03 dorms( 1 su
íte c/closet), sala estar, sala 
tv, sala jantar, cozinha c/ar
mários RS 390.000,00 SIG 
IM Ó V E IS (C R E C I 1 1 5 6 9 1 ) 
(14) 8118-1234/3264-5624.

VENDE-SE CASA JD  ITA- 
MARATY, sendo 03 dorms( 1 
suíte c / armário), sala estar, sala 
tv, cozinha lazer c/churrasqueira 
e banheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691) 
(14) 8118-1234/3264-5624.

VENDE-SE TERREN O  
JD  EUROPA c/ 224,04m2 
R$ 68.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 8118-
1234/3264-5624

VENDE-SE TERREN O  
JD  SANTA TEREZIN H A
c/223,81m2 RS 67.000,00 
Aceita Financiamento, SIG 
IM Ó V E IS (C R E C I 1 1 5 6 9 1 ) 
(14)3264-5624/8118-1234.

VENDE-SE TERREN O  JD
Grajáu RS 55.000,00 Aceita 
Financiamento SIG IMÓ
VEIS (CRECIl 15691) 3264- 
5624/8118-1234.

VENDE-SE TERREN O  
JD  Europa esquina parte alta 
c/201,00m2 RS 75.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECIl 15691) 
3264-5624/8118-1234.

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

FESTAS E EVENTOS,
casa no centro. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGA-SE ÁREA de lazer 
para festas e confrater
nizações (casa, piscina, 
churrasqueira), localizado a 6 
km do centro cidade (acesso 
pela Rodovia Marechal Ron- 
don), (ainda esta disponível 
na semana santa). Tratar 
(14)-97553638.

ALUGA-SE CASA na rua 15
de novembro com 4 quartos,
4 salas, 2 banheiros, dispen
sa, cozinha, 2 lavanderias, 
churrasqueira, garagem 
(208 mt  ̂área construída) 
em frente ao supermercado. 
Tratar (14) 97553638.

ALUGA-SE PONTO 
COMERCIAL na Rua 15 de
novembro, com aproximada
mente 200 mt ,̂ com ou sem 
móveis (loja de confecções). 
Tratar (14)-97553638.

ALUGO CHÁCARA para 
festas, chácara dentro da 
cidade, linda, com arvores, 
piscina. Tratar (14) 8124
5101.

ALUGO KITINETE, no cen
tro. Tratar (14) 9756-0258.

ALUGO ESPAÇO c/ 300m^, 
excelente localização, na R: 
Treze de Maio (ao lado café 
do Feirante). Tratar (14) 9627
3747 com Adilson.

ALUGO CHÁCARA com
piscina + área de lazer, p/ 
aniversário, finais de semana. 
Tratar (14) 9181-0164.

ALUGO PARA EVENTOS,
chácara. Tratar (14) 9772
7315.

ÁGUAS STA BARBARA,
casa com piscina, até 10 pes
soas. Tratar (14) 9772-7315.

ALUGO CASA NO MARIA 
LUIZA I, com 2 quartos, 
sala, cozinha, WC, garagem 
descoberta, R$ 600,00 c/ 
fiador. Tratar (14) 3263-7139/ 
9700-1428.

ALUGO, CASA nos fundos 
no Jd. Itapuã, com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, garagem 
coberta, R$ 500,00 c/ fiador. 
Tratar (14) 3263-7139/ 9700
1428.

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

RONDON, aluga-se casa nos 
fundos. Tratar (14) 3263-6641 
e 9698-7007.

ALUGO CASA no Maria Lui- 
za IV, perto SESI, casa nova,
1° inquilino, 3 dorm.(1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem para 
4 carros descobertos, cerca 
elétrica. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 9702-5659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 3263
6641 e 9698-7007.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA Grande, frente ao 
mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais semana, 
aniversários, festas em 
geral. Tratar (14) 3264-5381 
ou 9704-3307. ALUGA-SE 
BARRACÃO com 200 m ,̂ na 
Av. Jacomo Augusto Paccola, 
futuro anel viário da cidade, 
ótimo para deposito, escola, 
igreja, oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683-6437 
com Andrade.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82568 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

SÍTIO 7KM de Lençóis 
Pta, c/ 4 alq., casa sede, 
casa p/ colaboradores, 500 
pés de manga, 500 pés de 
lichia em início de produção, 
plantações, piscina, represa, 
sistema de irrigação. Vitaglia- 
no C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00229

SÍTIO A 10 KM de Lençóis 
Pta, área de 1.59 alq., possui 
casa, 2 minas, represa, e 
pomar. Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref :00240

SITIO AS MARGENS
da rodovia Mal Rondon 
(km 307,4), a 2 km da área 
urbana com 7,93 hectares, 
1casa sede (piscina, sauna, 
churrasqueira, toda cercada 
em muro), 2 casas caseiro, 
barracão para animais, 7 
piquetes, pasto, pomar, 
poço semi-artesiano, caixa 
dágua 20 mil litros, cercas 
novas, lagoa, nascente, rio, 
etc. Excelente oportunidade. 
Tratar (14)-97553638.

SÍTIO, 4 alqueires no Bairro 
Pirapitinga a 6km da cidade, 
R$ 380 mil, obs: Casa sede, 
casa para caseiro, piscina, 
represa, 2 rios e 130 pés de 
lichia. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO Branco (venda) - com 
6mil m ,̂ piscina, pomar, 
estufa e rancho com chur
rasqueira (perto da cidade)
- R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0082 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CHACARAS TIA EMÍLIA,
01 dormitório, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, 
piscina, canil. - R$ 140.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

VENDO OU TROCO por casa 
em Lençóis Paulista, terras 
em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-3635/ 3263-1382/ 
8822-1372.

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 m2 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, Jardim Capri, 
chácara com 2.204,12m2
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM  
CAPRI CHÁCARA, com
2.192,71 m2 - R$-210.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS - 3263
0187.

MACATUBA JARDIM  
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-205.000,00 
c/caixa d'água (todas 
muradas) - TOLEDO IMÓVEIS
- 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com 
5.990,00 m2 de área, com 2 
casas, piscina, pomar - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

VENDE-SE
CHÁCARA

2.500M2 área, portão automático, 2 piscinas, 
rancho com churrasqueira e forno de pizza, 

espaço bem arborizado, sendo sede 
com 5 cômodos.

Valor: R$ 280.000,00, 
aceito casa de menor valor. 

Trotor (14) 8182-3131 /  (12) 7850-9342 
(12) 7812-0241

TERRENO EM AGUDOS
- no Jd Esmeralda com 360 
mt ,̂ rua Vereador Silvio Ama- 
to, excelente oportunidade. 
Tratar (14)-97553638 (direto 
com o proprietário)

RONDON, terreno esquina, 
o melhor do bairro, R$ 90 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9112-8113/ 
9660-7812.

JD EUROPA, terreno c/ 
224,04m2 R$ 68.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
8118-1234/3264-5624

JD SANTA TEREZINHA,
terreno c/223,81m2 
R$ 67.000,00 Aceita 
Financiamento, SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)3264-5624/8118-1234.

JD GRAJÁU, terreno 
R$ 55.000,00 aceita 
financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD EUROPA, terreno 
de esquina parte alta 
c/201,00m2 R$ 75.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA IV , terreno 
com 225m^, R$ 20 mil + 
parcelas. Aceito troca. Tratar 
(14) 9602-8261.

MACATUBA, terreno com 
2.500m^, no trevo que tem 2 
postos de gasolina e futuro 
supermercado, murado nas 
laterais e no fundo, c/ 
calçada, de frente p/ rodovia, 
aceita outro imóvel no nego
cio. Tratar (14) 8154-1999.

NOVA LENÇÓIS, vendo 
3 terrenos 11x23 R$ 50 
mil cada, localizado na 
Av. Imigrantes. Tratar (14) 
8124-5101.

TERRENO 330M2, próximo 
ao clube esportivo Marim
bondo (Rua Tiradentes). Tratar 
(14) 9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

JD. PLANALTO MACA
TUBA, terreno com 200 m̂ , 
local asfaltado, água, luz, 
esgoto, etc, plano e quitado. 
Tratar (14) 9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m ,̂ entrada 
de R$20 mil +financiamento. 
Incluso

TRANSFERÊNCIA. Tratar 

(14) 9617-1135.

ÓTIMO TERRENO C/ ÁREA

de 257m^ (11 mts de frente), 

exc. localiz. no Jd. Village. 

Obs.: plano e todo murado. 

Creci J23626 -  Vitagliano 

9724-8803 /  3263-3163 -  

vitagliano.com.br /  ref. 00278

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m ,̂ próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS


Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s :
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la r m e s  d e  in c ê n d io ;
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  lu z e s  d e  e m e rg ê n c ia ;
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  G L P  (g á s  l iq u e fe i to  d e  p e t ró le o )
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  d e  a r  c o m p r im id o  

M anu tenção P reventiva e  C orre tiva  d o  s is tem a d e  com bate
. ao Incêndio e  C entra is  de  G .LP . 
lE m is s ã o  d e  A.R.T. e  Laudo d e  E stanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

PARQUE ELIZABETHE,
terreno com área total de 
250 m̂ , ótima localização, 
aterrado pronto p/ construir. 
R$ 71 mil aceito financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

PQ. ANTARTICA com área 
total de 410,10m2, R$ 450 
mil, ao lado do Forum. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, terreno com área total de 
206 m2̂ . Entrada de R$ 21 
mil 119 parcelas de r$ 435 
mil. Obs* pagamos a transfe
rência. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD MARIA LUISA III,
terreno com 200 m̂ , ótima 
localização. R$ 62 mil n/ 
aceito financiamento. .
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com área 
total de 899 m̂ , exelente 
oportunidade p/ o investidor 
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com área 
total de 628 m̂ , ótima locali
zação, aceitamos propostas.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD MORUMBI, terreno 
com área total de 311 m̂ , 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM MONTE AZUL,
terreno com 244,05 m̂ , 
esquina, plano, ao lado da 
escola. R$ 71 mil aceito fi
nanciamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.

RONDON, terreno com 
401,81 m̂ , todo murado, 
ótima localização. R$ 100 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 400m ,̂ na 
Av João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

CAMPINHO, duas áreas 
de 10 mil m̂  cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c/ 331 m̂ , frente c/14,50m2, 
fundo 22,85m2. R$ 115 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352,(WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RES. SANTA TEREZINHA,
Terreno c/ 200,00 m̂  - R$
30.000,00 + Prestações de 
R$ 435,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

TERRENO NO JARDIM
Europa- com 200 m2 (20x10), 
plano - R$ 73.000,00 (aceita 
financiamento) trat. na Imo
biliária 21 -  Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JD. UBIRA-
M A - com 275,00 m2 murado 
nos 3 lados em bom local;
R$ 120.000,00 (não aceita 
financiamento) Cód.0065 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

IM Ó V E IS » ^
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

TERRENO NO JARDIM
ITAPUÃ -ótima localização 
para comércio , 2 lotes 
com área regular com 746 
m̂ . R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m̂  - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c/ 223,31 m̂  - R$
17.000. 00 + Prestações de 
R$ 400,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, lote com 224,43 m2. 
(10,40X21,50), R$ 25 mil 
+ parcelas. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343.

PARQUE RESIDENCIAL
Rondon, lote com 401,81 m2. 
(11,50 X34,94), R$ 100 mil, 
obs. Aceita financiamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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 JD. JOÃO PACCOLA

(14)3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU

(14)3264-4625

CASASSOUTO
MATERIAIS  PAR A  C O N S T R U C A O

JARDIM ITAMARATY, lote 
com 396,50 m2, R$ 120 mil, 
obs. Lote parcialmente mura
do. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA CACHOEIRINHA, lote 
com 376,68 m2, R$ 90 mil, 
obs. Lote de esquina. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ , medindo 265 m̂ , a 80 
metros da Avenida principal. 
Excelente localização. Bom 
Preço. Quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ medindo, 275 m̂ , parte 
baixa. Quitado e excelente 
preço. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, na
parte baixa, medindo 337,00 
M2 por apenas R$ 50.000,00 
(quitado). Obs. Não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

JD. GRAJAÚ, medindo 430 
m̂ , esquina na parte baixa, 
quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

JD. GRAJAÚ, terreno com 
275 m2. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

VILA ANTONIETA, lote 
de terreno com a área de 
325,00 m2 (13,00x25,00m2) 
com frente para a avenida, 
R$ 80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2, murado, 
com portão basculante, R$38 
mil + 113 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

CENTRO: Terreno c/ 
528,00m2 Valor R$ 265mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 m2
- R$-100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV :
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

TERRENO NO GRAJAÚ
(venda) - com 250,00 m2 
(25x10) plano. Ótima locali
zação R$ 57.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0006 
trat. na Imobiliária 21. Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com. 
br Terreno no jardim Humaita 
(venda) -ótimo terreno, todo 
murado, localização nobre, 
340 m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY, com
396,50 m2, excelente locali
zação, R$-130.000,00-TOLE- 
DO IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA do
rio, a 4 km de Lençóis, docu
mentado, área de 10.500 m, 
(troco por edícula nomesmo 
valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

W W W .PED R A O IM O VEIS .C O M
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)
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CHINELOS E CIA

Para quem 
procura 
um imóvel 

residencial ou 
comercial para 
venda ou locação, 
o endereço certo é 
a Imobiliária Líder.
Há 16 anos no 
mercado, ela oferece 
variedade de imóveis, 
além da confiança 
e credibilidade 
conquistada no ramo. 
A Imobiliária Líder fica 
na rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 66, Centro. 
Telefone (14) 3264 
3343.
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A Chinelos e Cia 
tem novidades 
para você!

Com lançamento 
exclusivo dos tênis 
Havaianas femininos 
e masculinos de 
diversas cores e a 
coleção de chinelos 
Havaianas. Tem 
também saídas de 
praia, biquínis, maiôs, 
sungas, acessórios e 
botons para chinelo. 
Confira as novidades 
do verão 2013. 
Chinelos e Cia, rua 
Geraldo P. de Barros, 
854, Centro. Telefone 
(14) 3263 2816.
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CONSULTÓRIO DE 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA

^ X  Para se vestir 
^ x  com estilo e 

qualidade é 
preciso de uma loja 
nas tendências da 
moda. Em Lençóis 
Paulista, a menina 
Mulher traz moda 
masculina e feminina 
para todos os 
tamanhos, inclusive 
plus size. A Menina 
Mulher fica na Rua 
Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 696 
-  Centro. Telefone (14) 
3264 5210.

^ X  O Consultório 
^ x  de Odontologia 

Estética Dr. 
Émerson André 
Carrit Coneglian e 
Dra. Taísa Regina 
Conti está há 20 
anos transformando 
sorrisos com 
facetas estéticas de 
resina e porcelana, 
clareamento dental, 
prótese, restaurações 
estéticas, cirurgia 
e implantes. O 
Consultório fica na 
Rua Piedade, 183, Sala 
23, no Edifício Center 
Lençóis. Telefone (14) 
3263 2907.
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IMOBILIÁRIA LÍDER
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