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CULTURA
Lençóis promove Sem ana  
do T eatro; peça 'Ao revés do 
papel' é uma das atrações

R$ 1,00

EMPREGO
Produção de o vos d e P áscoa  
garan te renda extra e geração 
de trabalho temporário CD

4 8 0
c la ss if ic a d o s .

A n u n cie!

Lei deve regulamentar abusos em edículas
Bel autoriza criação de gupo de estudo para analisar o problema em Lençóis; vizinhança pressiona autoridades para coibir excessos de barulho

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

REGIÃO

Fernando Capez 
recebe prefeitos 
em Lençóis

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

O deputado estadual pelo PSDB, 
Fernando Capez (foto), recebeu prefei
tos e autoridades de diversas cidades da 
região para colher demandas dos muni
cípios e falou à Terceira Coluna.

larfa Bonita 
raçu 

reiópolis 
LenÇóis

p e d e r n e ir a s
Justiça rejeita pedido de 
cassação de Daniel ^
AGUDOS
Etec forma 1̂  turma de 
técnico em nutrição ^

BARRA BONITA
Três em cinco casas têm larvas 
do mosquito da dengue ^

CIDADE DO LIVRO 
A.F.L. é o representante de 
Lençóis no torneio ^

MACATUBA
Santa Luzia tenta segunda 
vitória na Copa O ECO C )

■ S li ,  >.NAMIRA - Edículas alugadas 
para fes;tas e eventos terão 

regulamentação própria
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SAÚDE

Quase 3 mil 
aguardam na fila 
do ultrassom

Mesmo com o grande número de 
procedimentos realizados diariamen
te no município e centros de referên
cias da região é difícil acabar com as 
filas de espera. Segundo Santarém, 
as filas, no entanto, poderiam ser 
muito maiores se Lençóis Paulista 
não tivesse o Ambulatório de Espe
cialidades, que mensalmente realiza 
cerca de 5 mil atendimentos. ^

ENTREVISTA

Mesquiato defende 
união no legislativo

ECONOMIA

Comércio para rua 
XV em ação pelo 
Dia da Mulher

A Acilpa, em parceria com o 
comércio, vai fechar a rua XV de 
Novembro, da rua Doutor Antonio 
Tedesco à rua Joaquim Anselmo 
Martins, no dia 8 de março, Dia In
ternacional da Mulher. O objetivo é 
presentear as mulheres lençoenses 
com promoções, bancas de vendas, 
propagandas e brindes, distribuídos 
pelo comércio. A ação deve durar o 
dia todo, das 9h às 18h.

COMEMORAÇÃO

Barra divulga atrações 
de aniversário ^
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LENÇÓIS

PM  prende dois 
acusados de 
furtos na região

Policiais prenderam ontem à tarde 
dois jovens, acusados de furtos em Len
çóis e Macatuba. No interior do veículo 
que os dois estavam os PMs apreende
ram dois revólveres, dois capuzes e uma 
espécie de algema plástica. O carro havia 
sido furtado no início da tarde de quarta 
no Jardim Ubirama. A polícia perseguiu 
o veículo que saiu em fuga sentido Roci
nha. Houve troca de tiros com a polícia, 
porém não houve feridos.

ESTRADA

Jovem morre após 
bater de frente com 
caminhão

Um choque entre um caminhão 
e uma moto terminou com a morte 
do jovem Júnior de Jesus da Silva, 21 
anos. Segundo o motorista do cami
nhão que trafegava no sentido Barra 
Bonita/Igaraçu do Tietê quando o mo
tociclista invadiu sua pista. A hipótese 
de suicídio não é descartada. O trânsito 
no local ficou complicado por algumas 
horas já que a SP-255 é uma pista de 
intenso tráfego de caminhões.
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TEMPO
SÁBADO, 02/03

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

88%
45%

t30°C
♦18°C

O
D O M IN G O , 03/03

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

A O Q o p  tarde e à noite.
^29 C Í R85%♦18°C 45%

C&T
Câmera da Polaroid vai 
imprimir com efeitos 
do Instagram na hora

RÁDIO ^
Bolívia devolve 
493 veículos 
roubados no Brasil
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Opinião t F R A S E
• "Temos uma Câmara dividida. Um grupo estava com o prefeito eleito, outro faz

P A R A  P E N S A R
"A pior das loucuras é, sem

parte do ex-prefeito Nenê, tem integrantes do grupo do padre Mário Teixeira (PC dúvida, pretender ser sensato
do B) e também dois vereadores que são do PSDB, que saíram sem prefeito". num mundo de doidos".

presidente da Câmara de Barra Bonita, Jairo Mesquiato Erasmo

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

Regulamentação 
necessária
O ECO estimula a discussão que já 

deve ter afetado -  em algum mo
mento -  a vida de muitos mora

dores de Lençóis Paulista e região. Seja 
como usuários, seja como pessoas afe
tadas pelo problema. O fato em questão 
são as edículas construídas na área urba
na. Muitas delas -  erguidas inicialmente 
para atender ao lazer da família -  aca
baram tomando um caráter comercial, e 
exploradas para a realização de festas 
infantis, confraternizações de empresas, 
churrascos entre amigos e outros fins.

Os bons resultados obtidos com a 
locação desses estabelecimentos mo
vimentaram o mercado imobiliário e 
muitos proprietários de terrenos investi

ram na construção de edículas como 
forma de garantir renda extra. O 
resultado foi uma explosão de imó
veis desse tipo. Praticamente todos 

os bairros têm uma casa que foi 
construída ou adaptada receben
do área coberta, piscina e churras
queira para esse fim.

No entanto, um problema que 
era eventual -  o som alto na casa 

do vizinho -  se transformou em algo 
frequente para os moradores pró
ximos dessas edículas.

A Prefeitura de Lençóis Paulista se
gue o caminho correto ao pensar em 
regulamentar a questão. Com explora
ção comercial, esses imóveis ganham 
um novo caráter e devem obedecer à 
legislação válida para locais criados ex
clusivamente para esse fim. Precisam 
ter alvará de funcionamento, fiscaliza
ção dos órgãos de vigilância sanitária -  
mesmo porque esses locais são usados 
para preparar alimentos -  e do Corpo de 
Bombeiro, que deve chegar a presença 
de extintores, saídas adequadas, enfim, 
a segurança do local. Muitas dessas edí- 
culas recebem mais de 100 pessoas e é 
preciso pensar melhor sobre a questão.

Em contrapartida, as pessoas que 
alugam também devem ser orientados 
com relação ao volume do som, à gri
taria exagerada e também ao abuso de 
bebida alcoólica. Há uma vizinhança a 
ser respeitada.

A exploração comercial desses locais 
deve ser mantida, mas isso deve ser fei
to com segurança. Evidentemente que 
são casos distintos, mas a tragédia em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 
que mais de 239 pessoas morreram em 
um incêndio na boate Kiss não pode ser 
simplesmente esquecido.

//////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Destino versus 
esperança

Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

M uitas vezes somos levados a ima
ginar que toda a nossa vida já está 
escrita antes mesmo de nascer

mos. Acreditamos que forças sobrenatu
rais controlam nossas decisões e que tanto 
sofrimento como alegria são presentes do 
além. Para muitos, o ser humano vive entre 
o Deus e o diabo. Se não nos refugiamos na 
proteção do primeiro ficamos à mercê das 
terríveis ações do segundo. Neste universo 
de feitiçarias, forças sobrenaturais, mila
gres, curas divinas, intervenções diretas do 
sagrado, o ser humano acaba fixando "seu 
olhar para cima" e deixando de perceber 
que o mundo foi entregue a ele e cabe a 
ele mesmo construir sua própria história.

Justamente nesta pequena palavra, 
"história", encontra-se uma forte contra
dição à visão determinista do destino. Se 
a existência humana possui uma história, 
torna-se impossível conciliá-la à interven
ção direta do sobrenatural ou a um plano 
pré-determinado. A história exige que o 
ser humano seja livre frente suas alter
nativas. Em liberdade podemos interagir 
com nosso universo transformando-o e 
adequando-o às nossas necessidades.

Como sujeitos da história, os seres hu
manos possuem a "caneta" em suas mãos 
com a qual "escrevem" o sentido de sua 
existência. Até mesmo a noção de "de
senvolvimento" não se harmoniza com 
a realidade histórica do ser humano, pois 
qualquer concepção desenvolvimentista 
é obrigatoriamente teleológica, ou seja, 
seu desenrolar necessariamente almeja 
um fim determinado.

Já a história constitui-se em um pro
cesso aberto de interação do homem com 
seu universo. Ninguém sabe para onde 
exatamente este processo pode nos levar. 
Se palavras como destino ou desenvolvi
mento não se harmonizam com a liberda
de humana e a história decorrente desta, 
o mesmo não acontece com a palavra es
perança. Esperança vem do latim "sperare"

que significa esperar, este verbo latino por 
sua vez deriva do substantivo "spes". En
quanto no português esperança surgiu do 
verbo esperar, no latim deu-se o contrá
rio: o substantivo serviu de base ao ver
bo. Portanto, etimologicamente esperar é 
fazer alguma coisa. Ter esperança é viver a 
certeza de que nossos sonhos para o futuro 
serão realizados. Neste sentido, Ernst Blo- 
ch entende a esperança como um princípio 
necessário que estimula todas as iniciati
vas humanas. Assim, a esperança deixa de 
ser simplesmente um sentimento ou um 
desejo interior, para se constituir em um 
verdadeiro movimento de construção do 
novo. O presente não é determinado pelo 
passado, mas sim pelo futuro que sonha
mos. No momento do agora as tendências 
latentes se abrem para o tempo que está 
por vir. Ao assumi-las e colocá-las em re
alização vivemos o sentido pleno da pala
vra esperança. Mesmo para o humanismo 
evolucionista, a esperança existe somente 
na liberdade. Qualquer determinação dog
mática que venha a ser obstáculo para a 
ação histórica do ser humano constitui-se 
em uma forma de abafar a experiência hu
mana de transformação de sua realidade, 
de busca do novo, ou seja, de sua espe
rança. Portanto, a liberdade constitui-se 
em um pré-requisito para a esperança. 
Sem dúvida alguma esta liberdade não é 
absoluta, o ser humano nunca é livre total
mente, mas sempre enfrenta as limitações 
de seu momento histórico, da natureza, de 
sua cultura ou mentalidade. Mas, a liberda
de de tentativa, o esforço livre de busca, 
torna-se espaço obrigatório para a vivência 
da esperança, pois, ela somente acontece 
na realização do próximo passo. Não é por 
menos que na teologia cristã, a esperança 
pertence, junto com a fé e a caridade, a três 
virtudes teologais. Enquanto a fé significa a 
coragem de viver plenamente e a caridade 
o gesto solidário que nos harmoniza com 
o universo, a esperança é a própria reali
zação do futuro que sonhamos. Perder a 
esperança é o mesmo que entregar a ou
tros a "caneta" e assumir uma postura de 
resignação. www.padrebeto.com.br.
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Tucanos pedem verba para construção de Centro Odontológico

Vereadores do PSDB, Manoel dos Santos Silva, o Manezinho, Emerson An
dré Carrit Coneglian, o Emerson Dentista, e Francisco de Assis Naves, o Chico 
Naves, estiveram no sábado 23 no encontro das coordenadorias do partido, que 
aconteceu em Lins. Eles aproveitaram para solicitar ao deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB) recurso no valor de R$ 300 mil para a construção do CEO (Centro 
de Especialidades Odontológicas).

FOTO: DIVULGAÇÃO

Esforço
Vereadores do PSDB aproveitaram 

encontro com o deputado Pedro To
bias para pedir recursos; tucano ga
rantiu que não medirá esforços junto 
à Secretaria de Estado da Saúde para 
conseguir a verba.

Exemplo
Juliana Nagano (PR), prefeita de Pira- 

juí, acompanhada de alguns vereadores 
e secretária do Meio Ambiente, estive
ram no dia 25 em Macatuba para conhe
cer o Projeto Lixo Rico. Impressionada 
com o resultado, ela disse que pretende 
em breve fazer o mesmo em sua cidade.

Relacionamento
O deputado federal Arnaldo Jardim 

(PPS) estará hoje, às i4h, em Botucatu. 
Ele se reúne com vereadores eleitos e 
reeleitos da região para estreitar as re
lações no partido. Amanhã, o deputado 
segue para Marília, onde também irá se 
encontrar com parlamentares da região, 
às 8h30, na Câmara Municipal.

Boa ideia
Em Pederneiras, projeto de lei do ve

reador Zezé Pegatin (PSDB), que trata da 
proclamação do hino nacional e o hino 
da cidade, vem sendo elogiado pelos 
parlamentares. A matéria foi aprovada 
em primeira por unanimidade e vai para 
segunda votação na próxima sessão.

Visita
Na tarde de ontem, por volta das 

15h, o deputado estadual Fernando Ca- 
pez (PSDB) esteve em Lençóis Paulista. 
Ele se reuniu com mais de 30 prefeitos 
da região no auditório do Passer Hotel. O 
deputado é amigo pessoal do empresá
rio José Antonio Foganholi, o Pardal.

Recepção
Capez disse que se encontrou com 

prefeitos da região para estreitar os la
ços entre as Prefeituras, a Assembleia 
Paulista e o Governo do Estado. Ele fez 
questão de anotar os contatos de cada 
prefeito presente.

Pedidos
Os assessores do deputado conver

saram com cada prefeito e também re
gistraram os pedidos de cada um deles. 
A prefeita Bel Lorenzetti disse que esse 
era o momento de fazer pedidos "pal
páveis". Ela reivindicou ao deputado a 
aquisição de uma ambulância.

Comandante
Capez elogiou a trajetória de vida 

de Pardal e disse que o empresário é o 
"comandante" dele, no que diz respeito 
à região de Lençóis Paulista. "Eu tenho 
que estar com ele para aprender, para 
me inspirar e para ter cada vez mais 
força", disse.

Encantados
Alguns prefeitos da região que não 

conheciam Lençóis fizeram questão de 
parabenizar a prefeita Bel e se disseram 
encantados com a beleza da cidade. 
Para a prefeita, isso é motivo de orgulho 
já que os comentários partem de chefes 
de Executivos de outros municípios.

Compromisso
O deputado tucano disse que é um 

compromisso dele atender aos prefeitos 
desta região. Ele brincou com os prefei
tos dizendo, "Chegou no meu gabinete, 
entra, chegou no meu escritório político 
também. Se for preciso, atendo vocês 
em pé mesmo", disse.

Brincou
A brincadeira que tirou risos dos 

presentes foi direcionada ao prefeito de 
Areiópolis, Amarildo Garcia Fernandes 
(PSDB). O deputado disse que em uma 
ocasião neste ano, atendeu Amarildo 
em pé, devido ao pouco tempo que ti
nha no momento.

Da Região
Do raio de cobertura de O ECO, estavam presentes a prefeita Bel, o prefeito de 

Areiópolis Amarildo e o prefeito de Borebi, Manoel Frias Filho (PR), o Mané Frias.
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Cidades TRUCO
Amanhã tem mais uma etapa do Campeonato de Truco, 
em Lençóis Paulista. A competição acontece no Estádio 
de Alfredo Guedes. As duplas interessadas devem fazer 
a inscrição antes do início, que é às 9h. Vão receber 
medalhas as quatro melhores duplas.

F n in :  MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

BANDA SINFÔNICA
A Banda Sinfônica Jovem de Len

çóis Paulista retoma os ensaios na ter
ça-feira 5, das 18h às 19h15, na Casa da 
Cultura Professora Maria Bove Cone- 
glian. Os interessados devem procurar 
a sede da Orquestra, na Casa da Cultu
ra, no horário do ensaio. Não existe li
mite de idade para ingressar no grupo.

TUBERCULOSE
Começa na segunda-feira a Cam

panha de busca ativa de tuberculose. 
Adolescentes com 12 anos ou mais e 
adultos com tosse há mais de três se
manas, febre, suores noturnos, falta 
de apetite, emagrecimento, cansaço 
fácil e dores musculares, além de di
ficuldade para respirar devem fazer o 
exame no serviço de saúde próximo à 
sua casa, das 7h às 10h. É importante 
apresentar documento de identida
de e cartão SUS. O procedimento é 
gratuito e não é necessário estar em 
jejum. A campanha segue até dia 17.

EMPRESAS
As empresas têm até 8 de março 

para entregar a declaração da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) 
ano-base 2012. As declarações de
vem ser fornecidas pela Internet, me
diante utilização do programa gerador 
de arquivos da RAIS (GDRAIS2012) nos 
endereços eletrônicos http://portal. 
mte.gov.br/rais/ e www.rais.gov.br. A 
entrega é isenta de tarifas. O atraso 
pode gerar multa aos empresários.

AGUDOS
Os agudenses terão ampla pro

gramação cultural em março. A Se
cretaria de Educação e Cultura, com 
apoio da Prefeitura, abre no dia 10 o 
projeto "Cultura aos domingos -  tea
tro e cinema aos finais de semana". 
A população poderá conferir filmes 
e peças teatrais gratuitamente, 
sempre aos domingos. Uma estrutu
ra será montada na escola Coronel 
Leite para receber a todos, sempre a 
partir das i6h. No primeiro domingo 
do projeto, 10 de março, a atração 
é a peça de teatro "Gente que vira 
palhaço", com a Companhia das Ar
tes. Dia 17 haverá sessão de cinema 
infantil e no domingo, 24, o teatro 
"Mamãe coelha passou por aqui".

CIDADE LIMPA
De 6 a 8 de março, o projeto Ci

dade Limpa, da TV Tem, passa por 
Macatuba. O objetivo é motivar a co
munidade na promoção da melhoria 
da qualidade de vida e da proteção 
ao meio ambiente, conscientizando 
os moradores da importância de 
manter os quintais livres dos cria- 
douros do mosquito da dengue. No 
dia 6, o caminhão de coleta passa 
nos bairros Sonho Meu, Esperança, 
Bocayuva, América, Planalto e Santa 
Felicidade. No dia 7, no Macatuba VII, 
Santa Rita, Europa e Chácaras Santa 
Rita. No dia 8, último dia de coleta é 
a vez dos moradores dos bairros Ca- 
pri, Bela Vista, Vila Azevedo, Veneza 
I e II, Centro, Zé Macatuba, Panora
ma e Distrito Industrial.

TRANSITO -  Ontem, na avenida Adriano A. Foganholi, paralela à rodovia Mare
chal Rondon, funcionários da Prefeitura pintaram a faixa para dividir a pista.

lO lO :  MÁRCIO MOREIRA/O  IC O

REFORMA -  A área de lazer Maria José Batista dos Santos passa por reformas na 
pista de skate. O local é utilizado para lazer dos moradores da Cecap.

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

I
- I
3 |

- I

-I
< 1

■=1

- I

FRASE
"O momento é de cautela, já que outras 
cidades da região vivem surto da doença, como 
por exemplo, Bauru". Márcio Santarém, diretor 
de Saúde de Lençóis Paulista, ao confirmar 
mais três casos importados de dengue

Bolívia vai devolver 493 
veículos roubados no Brasil

Começaram a chegar ao Brasil os veículos roubados aqui 
e levados para a Bolívia. Foi devolvido, na quarta-feira 27 de 
abril, um lote de 183 carros, caminhões e caminhonetes. Até 
uma solenidade oficial foi realizada, na cidade boliviana de 
Puerto Quijarro, na divisa com o Brasil. Inicialmente os veícu
los devolvidos ficarão no pátio de uma delegacia de Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul. O Ministério das Relações Ex
teriores brasileiro é quem vai entregar os bens aos verdadeiros 
proprietários, que, neste lote, são dos Estados do Mato Grosso, 
Rondônia e São Paulo. Ao todo a Bolívia devolverá 493 veícu
los ao Brasil, depois de uma negociação que 
se arrastava desde 2011. O governo bolivia
no fez um recadastramento de toda a frota 
que circula por lá e determinou a apreen
são daqueles que foram comprovadamen- 
te roubados. Antes da devolução aos bra
sileiros, os veículos passarão por perícia e 
os que estiverem com numeração de 
chassi adulterada ficarão apreendidos.

Brasileiros estão menos dispostos a gastar 
este ano. A intenção de compras das famílias 
caiu 3 ,8 %  em fevereiro, na comparação ao 
mesmo mês de 2012. A pesquisa é da Confe
deração Nacional do Comércio de Bens, Servi
ços e Turismo e mostra que os consumidores 
estão inibidos por causa do alto nível de en
dividamento e de inadimplência. Além disso, 
a aceleração dos preços e o menor otimismo 
em relação ao mercado de trabalho estão 
afastando as pessoas das lojas. Na compa
ração a janeiro, a intenção de consumo das 
famílias subiu um pouco. A alta foi de 0,4%.

Por oito votos a um, STF decide que Estados 
deverão pagar piso nacional de professor re
troativo a 2011. Segundo o Supremo Tribunal 
Federal, os docentes devem receber a re
muneração básica a partir do dia 27 de abril 
daquele ano, data em que o próprio STF con
siderou constitucional a lei que foi criada em 
2008. Pelas regras, a remuneração deve ser 
reajustada anualmente a partir de janeiro, ten
do como critério o crescimento do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica, o Fundeb. Entre 2011 e 2012, o índice foi 
22,22% e o valor passou de R$ 1.187 para R$ 
1.451. Para este ano, segundo o Ministério da 
Educação, o valor do piso é de R$ 1.567.

A partir deste ano, todas as pessoas com do
enças graves e deficientes terão prioridade 
no recebimento da restituição do Imposto de 
Renda. Até o ano passado, apenas os maiores 
de 60 anos recebiam primeiro a restituição do 
imposto. Também pelas novas regras, apenas 
os rendimentos de aposentadoria, pensão 
ou reforma, incluindo a complementação re
cebida de entidade privada e a pensão ali
mentícia, são isentos caso o contribuinte seja 
portador de doenças. Serão beneficiadas pes
soas portadoras de Aids, problemas mentais, 
cardiopatia grave, cegueira, contaminação 
por radiação, osteite deformante em estados 
avançados, doença de Parkinson, esclerose 
múltipla, paralisia irreversível, entre outras. 
Em todos os casos, todo o rendimento de 
qualquer valor é isento do Imposto de Renda, 
porém, se o contribuinte tiver outras fontes de 
renda como, por exemplo, salário e aluguéis, 
elas serão tributadas normalmente.

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

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

Empregos

O  class ificado não  deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  de  linhas des te  c u p o m . Todos os ca m p o s  são o b r ig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  dado s  insu fic ien tes  ou  de  co n te ú d o s  d uv id osos . A  p ro m o ç ã o  não é vá lid a  através de  te le fone .

A  p ro m o ç ã o  n ã o  é v á lid a  para  pessoa ju r íd ic a .

Veículos
• Imóveis • Serviços

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

http://portal
http://www.rais.gov.br
mailto:oeco@jomaloeco.com.br


Câmera Polaroid do 
Instagram será lançada 
no 1 °  trimestre de 2014. 
Aparelho permitirá colocar 
filtros nas im agem  e 

im prim i-las na hora.

Mundo terá 
mesmo número de 
celulares quanto 
de pessoas em 2013

FOTO: DIVULGAÇÃO

O número de assinaturas de telefonia celular 
chegará a quase 7 bilhões no final deste ano, 
o que significa que os celulares serão quase o 
mesmo número de habitantes do mundo em 
2013, segundo estimativas publicadas nesta 
quinta-feira (28) pela União Internacional de 
Telecomunicações (UIT). Estes dados supõem 
que haverá uma penetração da telefonia celu
lar de mais de 9 6 %  mundialmente, sendo 8 9 %  

nos países em desenvolvimento e 12 8 %  nos 
industrializados. A UIT ofereceu também 

dados recentes sobre a internet, afir
mando que 2,7 bilhões de pessoas - 3 9 %  

^  da população mundial - navegarão pela 
rede até 0 final de 2013. Apesar disso, 4,5 

bilhões de pessoas continuam e continuarão 
sem ter acesso á internet, ou seja, dois terços 
da população mundial, explicou a organização 
em comunicado. Segundo as estimativas da UIT, 
existe uma grande diferença entre as tarifas de 
acesso fixo á internet banda larga no mundo em 
desenvolvimento, em comparação com os paí
ses mais industrializados, onde a penetração da 
banda larga fixa é de 7 7 % , contra 3 1 %  da popu
lação do primeiro grupo.

I Rápidas
I  • COMPRA -  O Facebook chegou a um acordo 
I  na última quinta-feira (28) com a Microsoft 
^  para comprar sua filial Atlas Advertiser Suite, 

como parte de um esforço para impulsionar as 
receitas geradas pela gigante da rede social. 

^  Os termos do negócio não foram divulgados. 
^  A empresa Atlas é líder em gestão de cam- 
I  panhas e medição para os vendedores e as 
^  agências. Acreditamos que esta aquisição be

neficiará tanto os vendedores como os usuá- 
I  rios", explicou Brian Boland, do Facebook.

////////////^ //////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Fase
Quarto Minguante 
Lua Nova 
Quarto Crescente 
Lua Cheia

Dia
4

11
19
27

Hora
18:54
16:52
14:28
6:29

No h o rá rio  de 
verão , som ar um a 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
SEGUNDA

PLACAS DE 
TERCA

2  3  4
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Corpo de 
Bombeiros

SAMU

1 9 2
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar...... 3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade .. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

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

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

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ................  3298-9200
Ambulância...........0800-7701192
Pref de Macatuba.... 329

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

Polícia ANABOLIZANTES
A Polícia Civil de Pederneiras apreendeu grande quantidade de 
anabolizantes e outros produtos em ação deflagrada na quinta- 
feira 28. Alguns produtos tinham venda proibida no Brasil. Um rapaz 
acusado de vender os anabolizantes, inclusive usando redes sociais, 
foi preso e encam inhado à - Cadeia de Duartina.

PERTURBAÇÃO

Lençóis quer regulamentar 
uso de edículas para festas
Grupo de estudos vai 
discutir proposta de 
lei contra abusos em 
festas e eventos

Angelo Neto___________

A  Prefeitura de Lençóis 
Paulista estuda a im
plantação de lei pró

pria para regulamentar o uso 
de edículas em área urbana 
com fins comerciais. Esses 
imóveis são considerados re
sidenciais, mas em muitos 
casos são alugados para festas 
e eventos. O problema aconte
ce quando os usuários dessas 
edículas abusam do som alto, 
do consumo de bebidas alco
ólicas e passam a incomodar 
os vizinhos com algazarra, às 
vezes, até a alta madrugada. 
Diante das inúmeras reclama
ções recebidas na Prefeitura, a 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
autorizou a criação de um gru
po de estudos para verificar 
as possibilidades de elaborar 
uma legislação municipal para 
regulamentar a questão.

O assunto repercutiu na 
Câmara de Vereadores. Na ses
são de 4 de fevereiro, o verea
dor Gumercindo Ticianelli Jú
nior (DEM) fez requerimento à 
prefeita para que um grupo de 
estudo fosse montado e anali
sasse as diversas situações re
lacionadas ao excesso de baru
lho nas edículas alugadas para 
eventos e festas. O vereador 
argumenta que foi procurado 
por vizinhos de edículas que, 
incomodados, solicitam provi
dências, como a elaboração de 
lei para coibir o problema.

Segundo a diretora Ad
ministrativa da Prefeitura, 
Sílvia Gasparotto, o grupo 
de estudo deve ser composto 
pelas diretorias Jurídica e de 
Finanças, além de membros 
do setor imobiliário da cida
de. "Edícula é uma construção 
residencial. Quando alguém 
vai construir algum imóvel, o 
município recebe o projeto de 
edificação. Se ela for aprovada 
para uso residencial, a pessoa 
não pode alugar para fins co
merciais. Nesse caso, o cida
dão comete um desvirtuamen- 
to do uso", explica Sílvia. "As 
pessoas não estão proibidas 
de alugar, até porque imóveis 
podem ser alugados. O uso 
comercial com essa questão do 
som alto é que deve ser regula
mentado", avisa.

Atualmente, as edículas 
não precisam ter alvará de 
funcionamento ou pagar im
posto ou taxa para o município 
pela exploração comercial do

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

NA MIRA DA LEI -  Edículas são utilizadas para fins comerciais e Prefeitura estuda regulamentar a atividade

Proprietários procuram selecionar 
locatários para evitar problemas

O jornal O ECO entrou 
em contato com alguns pro
prietários de edículas locali
zadas na área urbana de Len
çóis Paulista. Todos disseram 
que preferem selecionar os 
locatários para evitar proble
mas relacionados à perturba
ção de sossego e passam uma

imóvel com aluguel para festas 
ou eventos. Pagam apenas o 
IPTU (Imposto Predial Terri
torial Urbano), como qualquer 
outro imóvel.

Ainda de acordo com Síl
via, a área urbana é dividida 
em zonas. As mistas permitem 
construções residenciais e co
merciais. "Temos um Plano 
Diretor que rege o ordena
mento urbano, ou seja, como 
os edifícios podem ser utili
zados na cidade. Onde é área 
residencial, não pode haver 
uso de imóveis com finalidade 
comercial. A ideia é elaborar 
uma legislação que permita 
o uso sem o abuso, ou seja, 
regulamentar esse uso, esta
belecendo critérios e formas 
de fiscalização, com punição 
quando não houver o cumpri
mento das regras", explica.

Lençóis Paulista não tem 
lei específica para esse tipo de 
caso. O que existe na legislação

série de orientações antes de 
fechar o negócio. Um deles 
afirmou que aluga o seu imó
vel apenas para conhecidos.

Já sobre a regulamenta
ção, os proprietários acredi
tam que haverá pontos po
sitivos e negativos. Entre os 
negativos, o mais citado foi

brasileira é uma contravenção 
penal conhecida como Pertur
bação do Trabalho e Sossego 
Alheio. A pena, nesses casos, 
varia de multa a prisão. A so
ciedade em geral acredita que 
os barulhos em excesso são 
permitidos até as 22h, o que 
não é verdade. A perturbação 
de sossego pode se configurar 
em qualquer horário do dia.

Em 2012, os meses de ja
neiro e fevereiro registraram 
16 ocorrências de perturbação 
de sossego. Já em 2013, esses 
números caíram para 13. No 
entanto, existe o problema da 
sub-notificação, já que muitos 
moradores deixam de registrar 
as ocorrências.

POLICIAMENTO
Por ser considerada uma 

ocorrência leve, as reclamações 
fazem com que os policiais 
militares se desloquem até o 
local onde há barulho excessi-

a cobrança de mais um im
posto, caso a lei estabeleça. 
"Desde que a taxa de alvará 
seja acessível, eu acredito 
que será muito importante, 
pois a edícula estará regu
larizada para realizar festas 
e eventos", conclui um dos 
entrevistados.

vo, podendo deixar de atender 
ocorrências mais graves. O 
tenente Roberto Trujillo Jú
nior, comandante da 5® Com
panhia da Polícia Militar de 
Lençóis Paulista, acredita que 
a regulamentação do aluguel 
de edículas para fins comer
ciais facilitará o trabalho da 
PM, principalmente quando a 
Atividade Delegada estiver em 
pleno funcionamento na cida
de. "Se realmente essa lei for 
criada, o policial que estiver 
em Atividade Delegada poderá 
atender à ocorrência, notificar 
e, se for necessário, multar", 
afirma o comandante da PM.

A expectativa é de que o 
grupo de estudo seja montado 
nos próximos dias. Além disso, 
a Prefeitura pretende analisar 
legislações de outras cidades 
para verificar como pode fun
cionar essa regulamentação, 
fiscalização e pacificação nos 
bairros onde há os incômodos.

Polícia encontra carro roubado de casal de namorados
Policiais militares encon

traram um Celta roubado na 
madrugada de quarta-feira 
em Lençóis Paulista. O veí
culo foi encontrado na região 
da Pedreira Rondon, zona ru
ral da cidade.

De acordo com o proprie
tário, ele e a namorada foram

rendidos por quatro indi
víduos, um deles armado, 
nas proximidades do Sesi. 
Os ladrões transitaram com 
o casal por certo tempo, de
pois obrigaram os dois a de
sembarcar e fugiram levando 
documentos pessoais, celular 
e o veículo encontrado na

quinta-feira.

FURTO
Um indivíduo não identi

ficado furtou uma residência 
no Jardim Ubirama no início 
da tarde de quarta-feira. Por 
volta das 12h, o proprietá
rio do imóvel chegou a casa,

percebeu porta arrombada, a 
casa revirada e ouviu baru
lho na garagem.

A vítim a surpreendeu 
o indivíduo no in terio r do 
seu carro, um Corsa. O la
drão conseguiu fugir levan
do televisores e objetos da 
residência.



Administração IM PO STO
A declaração do Imposto de Renda começou ontem 
e segue até o dia 30 de abril. Contribuintes que 
receberam até R$ 19.645 são isentos. A partir disso, 
os trabalhadores devem pagar percentuais específicos 
conforme a renda, que vão de 7 ,5 %  até 2 7 ,5 % .

LENÇÓIS

Saúde tem filas por exames e cirurgias
2,9 mil aguardam 
ultrassom; em 2012, 
mais de 81 mil foram 
à emergência

Carlos A lberto  Duarte

Tm
ru

ã ã ^ e mos demanda repri
mida em exames e ci
rurgias". A afirmação 

é do diretor de Saúde, Márcio 
Santarém. Mesmo com o grande 
número de procedimentos reali
zados diariamente no município 
e centros de referências da re
gião, é difícil acabar com as filas 
de espera. Segundo Santarém, as 
filas poderiam ser muito maiores 
se Lençóis Paulista não tivesse o 
Ambulatório de Especialidades, 
que mensalmente realiza cerca 
de 5 mil atendimentos.

O diretor afirmou à repor
tagem de O ECO que, no início 
do ano, havia demanda reprimi
da por exames de endoscopias e 
ultrassom. Contou que, mesmo 
com alguns exames realizados no 
Hospital Nossa Senhora da Pieda
de, não é possível atender todas as 
solicitações. Por outro lado, não há 
demanda reprimida por exames la
boratoriais, de acordo com ele.

Em 2011, havia demanda re
primida (filas) de 1.929 consultas, 
número reduzido para 511 em 2012 
e que chegou a 778 no início deste 
ano, período em que médicos es
tavam em férias. "Nosso objetivo é

diminuir a demanda reprimida de 
consultas e exames", diz.

Santarém afirmou que, para 
tentar dar conta de todos os pe
didos por exames a Diretoria de 
Saúde, compra os procedimentos 
de prestadores de serviço de ci
dades da região. "Até exames não 
complexos são comprados fora, 
porque município não consegue 
atender à demanda", confirmou. 
Segundo ele, a Saúde utiliza tabe
la diferenciada para o pagamento 
desses exames que fica entre a ta
bela do o SUS (Sistema Único de 
Saúde) e dos convênios.

Lençóis Paulista compra exa
mes de endoscopia, coronoscopia 
e ultrassom, a maioria do Hospi
tal Nossa Senhora da Piedade. "A 
intenção é reduzir o transporte 
de pacientes para outros municí
pios", concluiu o diretor de Saú
de de Lençóis Paulista.

NÚMEROS
Cleuza Biral, coordenado

ra da Central de Regulação de 
Serviços da Diretoria Municipal 
de Saúde, recebeu na manhã de 
ontem a reportagem do jornal O 
ECO. Ela revelou números signi
ficativos que se alteram todos os 
dias. "Uns pacientes deixam as 
filas e outros entram", explicou.

A maior demanda reprimida, 
segundo a coordenadora, concen
tra-se nos exames de ultrassom, a 
maioria transvaginal (que avalia 
útero, trompas), de mama e articu
lações. Somados, 2.950 pacientes

Demanda por cirurgias também é grande
Segundo os números divulga

dos ontem pela Diretoria de Saúde, 
112 pessoas aguardam cirurgia de 
pterígio e outras 33 cirurgias de 
plástica ocular. Cirurgias de alto 
custo ou maior complexidade são 
encaminhadas à Central de Regula
ção de Bauru que, dependendo da 
urgência, recorre aos Centros de Re
ferência de Bauru, Jaú (Amaral Car
valho) e Botucatu (Rubião Júnior).

A Central de Regulação de

Serviços da Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista ainda registra 
fila de espera por cirurgias gineco- 
lógicas, redução de mama não es
téticas (quando compromete até a 
condição de trabalho do paciente) 
cirurgias plásticas para orelha de 
abano, abdômen, revisão de la- 
queadura, quelóides (pessoas obe
sas que emagreceram), corretivas 
de pacientes vítimas de acidentes 
automobilísticos e queimadura.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO 
AÇÚCAR DE MACATUBA, ALAMEDA TIRADENTES, 01-34 VILA 

AZEVEDO, MACATUBA SP 
TELEFONE 14/32981410 - CNPJ: 02.694.806/0001-52 

EMAIL: sindicatomacatuba@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar de Macatuba, con
voca todos os trabalhadores da categoria, para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, no dia 15 de março de 2.013, às 18 horas, no Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar de Macatuba situado a Alameda 
Tiradentes, 01-34, Vila Azevedo, nesta cidade de Macatuba, para delibe
rarem sobre a seguinte ordem do dia:- A) Elaboração da Pauta de Reivin
dicação para negociação da data base de Maio de 2013 a Abril de 2014. A 
assembléia será convocada em primeira chamada às 18 horas com “quorum” 
de 50% (cinqüenta por cento) mais um, após uma hora, em segunda chama
da com qualquer número, na mesma data e local às 19 horas.

Dijair Martins Pereira 
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DE MACATUBA 
CNPJ: N° 57.266.744/0001-70

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados os associados desta associação, quites 
e em gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 25 de marco de 2.013 (segunda-feira), às 16:00 horas, na 
Rodovia Osni Mateus, Km 120 mais 515 metros, em Macatuba/SP, para 
deliberação da seguinte ordem do dia:
A) Apreciação das contas e DOS BALANÇOS PATRIMONIAL E FI
NANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012;
B) Outros assuntos de interesse da classe.
A Assembléia Geral Ordinária será instalada, em primeira convocação, com 
a presença da maioria absoluta dos associados ou, em segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após o horário estipulado no edital de convocação, com 
a presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados. Caso não haja número 
legal na hora anunciada, a assembléia será realizada 30 minutos após com 
qualquer número de associados.

MACATUBA/SP, 01 DE MARÇO DE 2013.
LUCIANO SANCHEZ -  PRESIDENTE.

VLADIMIR FRAGA FILHO - SECRETÁRIO

aguardam exames desse tipo. A 
ressonância magnética é a segunda 
maior demanda. De acordo com 
Cleuza, no passado, a espera pelo 
exame passava de um ano, mas esse 
tempo diminuiu de três a quatro 
meses nos casos não emergenciais.

"Quando há solicitação 
médica com urgência, leva de 
30 a 45 dias", contou, ao expli
car que a Central de Regula
ção de Bauru tem um médico 
avaliador.

Através do Estado, os exames 
são liberados em clínicas de Bau
ru. No caso da tomografia, exame 
realizado em Lençóis Paulista, 
praticamente não há demanda 
reprimida. No caso de consul
tas, a endocrinologia de adultos 
lidera lista de espera com 278 
pacientes. Ainda de acordo com 
Biral, 60 pessoas adultas aguar
dam consultas de nefrologia.

FOTO A RQUIVO: O ECO

DEMANDA -  Diretor de Saúde, Márcio Santarém diz que é difícil acabar com fila para exames

SOLIDARIEDADE

Casa da Amizade realiza doações às entidades assistenciais
Hospital Nossa Senhora da Piedade e Casa Amorada receberam donativos do Rotary Club

Da Redacâo

A  Casa da Amizade do 
Rotary Club de Lençóis 
doou mais de 200 livros 

ao Hospital Nossa Senhora da 
Piedade no dia 25 de fevereiro. 
Foi montada uma biblioteca 
móvel e as obras com temas 
infantis e outros livros poderão 
ser oferecidos aos pacientes e 
acompanhantes no Hospital.

Os livros estão identifi
cados com o selo da Casa da 
Amizade, cujo lema do ano ro-

tário é "Paz através do servir".
E no dia 26 de fevereiro houve 

também a entrega à Casa Amorada 
de 108 litros de leite e 760 fraldas 
feitas pelas senhoras da Casa da 
Amizade. Estavam presentes na 
entrega das doações a presidente 
Maria Conceição Justo, suas com
panheiras da Casa da Amizade 
junto com o senhor Ronaldo Conti 
e a senhora Gertrudes Campanari, 
como também na Casa Amorada 
com a presença da Telma Gutier- 
rez, presidente do Fundo Munici
pal da Criança e do Adolescente.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DOAÇOES -  Voluntárias da Casa da Amizade entregam donativos

CAMARA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO -  
CONVITE 001/2013.
PROCESSO: 001/2013 EDITAL: 001/2013 ÓRGÃO: Câmara Municipal 
de Macatuba OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO 
DE SOFTWARES, conforme especificações constantes no Anexo I do 
Convite, os quais darão atendimento às áreas contábil/financeira e de folha 
de pagamentos da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Macatuba 
torna público para os efeitos do art. 109, I, a, da Lei 8666/93, que a 
Comissão Especial de Licitações, da análise da documentação apresentada, 
decidiu CONSIDERAR HABILITADA para o certame as empresas, 
Cecam -  Consultoria Economia, Contábil e Administrativa Municipal S/S 
Ltda.; Conan -  Consultoria em Administração Municipal Ltda e MV&P 
Tecnologia em Infomática Ltda., uma vez que atenderam as exigências do 
ato convocatório; deliberou ainda a Comissão, designar o dia 5 de março, 
às 9:00 horas, para a abertura do envelope 2 -  PROPOSTA, caso não ocorra 
fato superveniente. O processo encontra-se com vista franqueada aos 
interessados, no Setor de Licitações.

Macatuba, 29 de fevereiro de 2013.
Vereador Júlio César Saes -  Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação Bene
ficente Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em ASSEM
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 01 de 
Abril de 2013, em sua sede, na Rua Geraldo Pereira de Barros, n°. 461, em 
Lençóis Paulista -  SP, às 19hs, em primeira convocação, com a presença de 
metade mais um dos associados, às 19:30hs, em segunda convocação, com 
a presença de qualquer número de associados, para tratar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Deliberar sobre as contas da Diretoria, o Balanço Geral e 
o Relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2012; Prestação 
de contas relativa ao exercício de 2012; 2) Outros assuntos de interesse da 
Associação.

Lençóis Paulista, 02 de Março de 2013.
Ronaldo Luiz Conti 

Provedor

mailto:sindicatomacatuba@hotmail.com


Regional IPTU
A distribuição dos carnês do IPTU em Pederneiras teve início na última 
sem ana de fevereiro. Serão mais de 19 mil carnês enviados aos munícipes 
pelo correio. Os primeiros vencim entos estão programados para 10 de abril 
e podem ser divididos em até 8 parcelas. A Prefeitura concede desconto 
de 1 0 %  no IPTU para quem optar pelo pagamento à vista.

MANDATO AGUDOS

Justiça rejeita pedido de 
cassação de Daniel e Solana
Juiz Sérgio Augusto 
de Freitas Jorge 
desqualificou as 
provas apresentadas

Conceição Giglioli Car- 
panezi____________________

A  Justiça Eleitoral de Pe
derneiras rejeitou o 
pedido de cassação do 

mandato do prefeito Daniel Ca
margo, de seu vice, Juarez So- 
lana, e da vereadora Durvalina 
Simões Navi. A decisão saiu na 
terça-feira 26. A prefeita Ivana 
Camarinha foi acusada de ter 
usado a máquina pública para 
eleger seu candidato e a ação 
pedia investigação de improbi
dade administrativa. Eles são 
acusados de abuso de poder 
político-econômico e de des- 
cumprir a legislação eleitoral, 
inclusive com a distribuição de 
brindes. O juiz Sérgio Augusto 
de Freitas Jorge entendeu que as 
provas apresentadas não foram 
suficientes e julgou improceden
te as duas ações -  AIJE (ação de 
investigação judicial eleitoral) 
e AIME (ação de impugnação 
de mandato eletivo). À decisão 
cabe recurso no TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral).

As duas ações foram proto
coladas por José Eduardo Cury

FOTO ARQU IVO: O ECO

ROSA -  Distribuição de brindes em passeata 
Outubro Rosa foi considerada legal por juiz

Salemi, o Zé da Purina, João 
Pranas, o Joãozinho da Farmá
cia, e os partidos da base aliada: 
PSDB, PTB, PMDB e PPS. Da
niel foi eleito com 11.952 mil vo
tos (49,88%). Zé da Purina foi o 
segundo mais votado, com 8.794 
votos (36,7%).

Em sua decisão, o juiz julgou 
a AIJE improcedente alegando 
que a ação foi protocolada 50 
dias após as eleições e, no seu 
entendimento, fora de prazo, já 
que deveria ter sido impetrada 
antes da eleição ou, no máximo, 
30 dias depois do pleito. Por

isso, o juiz levou em considera
ção apenas as acusações de abu
so de poder econômico.

A ex-prefeita Ivana foi acu
sada de gastar em obras com 
desvio de finalidade, inaugurar 
prédios públicos e suspender 
obras em andamento para, 
supostamente, favorecer seu 
candidato. A acusação de uso 
da máquina pública em prol 
de Daniel não foi aceita pelo 
juiz que entende que a admi
nistração pública não pode 
parar. "Fixada tal premissa, 
não se vislumbra na espécie a

ocorrência de má-fé, engodo ou 
abuso da então prefeita Ivana 
na implementação e na conti
nuidade das obras e inaugura
ções referidas na inicial", diz 
trecho do despacho.

Outras duas acusações tam
bém foram desqualificadas pelo 
juiz Sérgio Augusto de Freitas 
Jorge. Os gastos com a Feira das 
Nações foi considerado sem 
discrepância em relação aos 
anos anteriores e a inauguração 
do teatro municipal feita dentro 
da normalidade jurídica em 
ano eleitoral.

RECURSO
Segundo o advogado Fran- 

ciliano Baccar, representante 
da acusação, o ex-candidato 
Zé da Purina vai recorrer ao 
TRE para saber a posição do 
colegiado, já que, no seu enten
dimento, em várias cidades do 
Estado de São Paulo candidatos 
tiveram suas candidaturas cas
sadas pela Justiça Eleitoral por 
motivos irrisórios em compara
ção aos ocorridos no município 
de Pederneiras.

No recurso, que será apre
sentado nos próximos dias, será 
destacado o julgamento ante
cipado do processo desqualifi
cando todas as provas sem se
quer ouvir testemunhas, o que, 
na visão do advogado, feriu em 
tese o devido processo legal.

Justiça diz que distribuição de brindes foi legal
A passeata "Outubro Rosa" 

e a distribuição de brindes feita 
pela prefeita Ivana Camarinha, 
pela candidata e agora vereadora 
Durvalina Simões Navi com a 
presença de Daniel Camargo e 
Juarez Solana foi vista pelo juiz 
como uma campanha de cons
cientização sobre o câncer de 
mama e dentro da legalidade elei
toral. "A distribuição de pequenos 
brindes a pessoas presentes ao 
evento tampouco teve aptidão 
para caracterizar ilegalidade, até 
porque era conhecido o fato de se
rem eles doados por empresários 
do município apoiadores da cam
panha. Nesse cenário, a requerida

Durvalina parece apenas ter feito 
a entrega de pequenos brindes 
atendendo a pedido do coman
do do evento, sendo igualmente 
sabido que não eram brindes 
de campanha eleitoral, mas sim 
do evento em tela, doados por 
empresários da cidade", diz um 
trecho da sentença. A caminhada 
foi realizada no dia 6 de outubro, 
o sábado que antecedeu à eleição 
municipal de Pederneiras.

O juiz não viu ilegalidade tam
bém no aumento de distribuição 
de cestas básicas que supostamen
te teria sido realizado pela admi
nistração municipal. "O fato é 
que, na senda exclusivamente elei-

toral, a conclusão a que se chega 
é a de que não houve a prática de 
atos configuradores de uso indevi
do, desvio ou abuso do poder de 
autoridade por parte da requerida 
Ivana, em benefício de candidato 
ou de partido político. No que 
tange à tese de abuso do poder po
lítico na doação de cestas básicas 
do município, também não assiste 
razão aos demandantes", aponta 
outro trecho da decisão.

Outro ponto aventado pela 
acusação foi a abertura de cadas
tro para isenção do IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urbano) 
de 2013 no mês de setembro. Os 
moradores de baixa renda foram

convocados pela Prefeitura para 
preencher o cadastro e assim não 
precisarem pagar o imposto muni
cipal. Mais uma vez, o juiz acatou 
a explicação da defesa e entendeu 
que a atividade foi normal.

"Tampouco houve irregulari
dade ou oportunismo político na 
abertura de cadastro para isenção 
do IPTU de 2013, vez que o aludi
do benefício, por consubstanciar 
programa social autorizado em 
lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior, é expressa
mente autorizado pela norma do 
art. 73, § 10, da lei n° 9.504/97 
(incluído pela lei n° 11.300/06)", 
relata o juiz no despacho.

Etec forma primeira turma 
de técnico em nutrição
Profissional 
pode atuar em 
restaurantes, 
hospitais e hotéis

Da Redação

Com o mercado de pro
fissionais da saúde em 
alta, a Etec Agudos for

mou em fevereiro 26 alunos 
no curso técnico em nutrição 
e dietética. Os novos profis
sionais podem atuar como au
xiliares de nutricionistas em 
restaurantes, hospitais, hotéis, 
supermercados, clínicas, uni
dades básicas de saúde e em 
padarias. As panificadoras 
terão de contratar técnicos 
em nutrição e dietética para 
acompanhamento do controle 
de qualidade, higiene, do pro
cesso de produção e das ações 
de segurança no trabalho.

"Como se vê, esse curso 
oferece uma série de possibi
lidades de colocação no mer
cado. Estamos com mais uma 
turma, que conclui o conteú
do em dezembro e pretende
mos abrir outra no meio do 
ano", ressalta Maria Teresa de 
Moraes Leme, coordenadora

da Etec Agudos. "É um curso 
muito proveitoso, que ofere
ceu bastante conhecimento 
para quem quer seguir na 
área. Aprende desde elaborar 
um cardápio balanceado até 
calcular custos. Ache exce
lente", emenda a formanda 
Camila Amâncio Medina.

Para o prefeito Everton 
Octaviani, os cursos da Etec 
têm a função de profissiona
lizar jovens e adultos, assim 
como de abrir portas no mer
cado de trabalho. "A Etec é 
um centro de referência de 
ensino para quem busca 
uma formação rápida e de 
qualidade para buscar um 
emprego. Por este motivo, 
não medimos esforços para 
trazer a instituição para Agu
dos. Esse papel social é de 
fundamental importância", 
comenta o prefeito.

A Prefeitura de Agudos 
mantém os custos opera
cionais da escola e investe 
na infraestrutura. Recente
mente, inaugurou uma cozi
nha profissional, totalmente 
equipada, para ser usada 
pelos alunos do curso técni
co em nutrição e dietética. 
(com informações da as- 
sessoria de imprensa)

PEDERNEIRAS

Estão abertas inscrições para 
escolinha de esportes
Vagas são para 
futebol de campo, 
futsal, basquete, 
capoeira e judô

Da Redação

O
Departamento de Es
porte da Prefeitura 
Municipal de Peder

neiras está com as inscri
ções abertas para as escoli- 
nhas esportivas oferecidas 
gratuitamente durante o 
ano para toda a população. 
As aulas das escolinhas de 
futebol de campo, futsal, 
basquete, capoeira, judô,

caratê e handebol já estão 
em andamento e não têm 
limite de vagas.

"São várias escolinhas 
esportivas para todas as 
idades, com acompanha
mento profissional e estru
tura de primeiro mundo", 
lembra o diretor de Es
portes e Lazer da Prefei
tura de Pederneiras Cesar 
Amaral Frezza.

As aulas são ministra
das no Ginásio de Esportes 
Municipal "Antônio Florên- 
cio Pereira", no Mini Giná
sio de Esportes do Núcleo 
Antônio de Conti ou nos 
campos de futebol dos 
bairros e distritos.
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UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 61 (Sessenta e um) Médicos Cooperados da Unimed 
de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, no Auditório da Unimed sito à Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti N° 698, em Lençóis Paulista - SP, no dia 25 de março de 2013, 
às 18:00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados, às 19:00hs em segunda convocação com a presença da metade 
mais 1 (um) dos cooperados e às 20:00hs em terceira convocação com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1- Leitura, discussão e votação de relatório do Conselho de Administração, 
incluindo o Balanço Geral (que contempla os procedimentos contábeis es
tabelecidos pela iN DIOPE n° 20/2008, da ANS, de 20/10/2008, conforme 
aprovação da AGE realizada no dia 16/12/2008), o Demonstrativo das contas 
de Sobras e Perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Audi
toria externa independente, tudo referente à prestação de contas do exercício 
de 2012;
2- Dar destino às sobras líquidas.
3- Juros do Capital, fixação do índice.
4- Fixar os honorários da Diretoria Executiva, bem como os membros do 
Conselho de Administração, Fiscal e Técnico.
5- Fixar Critérios de Reajustes aos Cooperados, em obediência ao disposto 
na Súmula Normativa n°. 20, de 10 de agosto de 2.011.
6- Eleição do Conselho Fiscal exercício 2.013/2.014, artigo 63 do estatuto 
Social.

Lençóis Paulista, 26 de Fevereiro de 2013.
Dr. Calixto Felipe Hueb 

Diretor Presidente

Obs: O Presente Edital será fixado em locais visíveis, nas principais depen
dências da Unimed em Lençóis Paulista, Macatuba e Areiópolis e publicado 
em jornal de circulação local.



Regional

BARRA BONITA

Prefeitura anuncia program ação de aniversário
Eventos começam 10 
de março e vão até o 
dia 31; shows são as 
maiores atrações

Sandro A lponte________

O prefeito de Barra Bonita, 
Guilherme Belarmino, e o 
diretor de Turismo e Cul

tura, Antonio Marcos Gava Jú
nior, anunciaram nesta semana 
a programação festiva dos 130 
anos do município, comemo
rado dia 19 de março. A maior 
parte dos eventos ocorre na Pra
ça Waldemar Lopes Ferraz, o 
Teleférico, onde será montado o 
palco para os quatro shows. To
dos têm entrada gratuita.

Uma cavalgada e desfile de 
cavaleiros marcam a abertura 
do calendário festivo no domin
go dia 10. A saída dos cavalos é 
do Rancho Ecológico, próximo 
a avenida Dr. Caio Simões, e a 
cavalgada passa pelos bairros 
Cohab, Sonho Nosso, Cecap, 
Habitacional e termina no cen-

FOTO: SANDRO ALP0NTE/O  ECO

FESTA - Praça do Teleférico vai concentrar as atrações do aniversário

tro turístico.
Na sexta-feira 15, tem início 

o 6° Giro Interior São Paulo de 
Ciclismo, com provas na ave
nida Pedro Ometto e estradas 
da região. O evento termina na 
terça-feira 19. Ainda na sexta
-feira, a partir das 19h30, tem 
sessão solene da Câmara de Ve
readores, no Teatro Prof^ Zita 
De Marchi.

Competições de vôlei de 
praia, na Praça da Juventude, 
às margens do Rio Tietê, mar
cam o início das atividades no 
sábado 16. À noite, na Praça do 
Teleférico, tem show com Ini
migos da HP.

No domingo, seguem as 
competições do Giro de Ciclis
mo, vôlei de praia e, à noite, se 
apresentam no palco da festa os

sertanejos Zé Henrique e Gra- 
briel. A véspera do aniversário, 
segunda-feira 18, traz o show de 
Ricardo & João Fernando.

A terça-feira 19 começa com 
ato cívico em comemoração aos 
130 anos de Barra Bonita, na 
praça da Prefeitura, com parti
cipação de autoridades civis e 
militares e apresentações artísti
cas de alunos das escolas muni
cipais, estaduais e particulares. 
Haverá uma homenagem espe
cial ao cantor barrabonitense, 
Belmonte, da dupla Belmonte & 
Amaraí. Às 19h30 tem missa em 
louvor ao padroeiro da cidade, 
São José, e às 21h show com os 
cantores do 'Camaro Amarelo', 
Munhoz & Mariano.

A programação de aniver
sário traz ainda exposição de 
artesanato, orquídeas e plantas 
ornamentais no Pavilhão de Ex
posições Prefeito Luiz Fernando 
Ortigosa (de 16 a 19 de março), 
Encontro Nacional do Clube 
Volkswagen SP2, também no 
pavilhão (de 29 a 31 de março) 
e Passeio Ciclístico, na Praça do 
Teleférico, no dia 24 de março.

ACIDENTE

Motociclista morre ao chocar-se de frente com caminhão
Acidente aconteceu 
em Barra Bonita; 
caminhoneiro diz que 
moto veio de encontro

Sandro A lponte________

O choque entre um ca
minhão Mercedez, de 
transporte de cavaco de 

madeira, da cidade de Itapeva, 
e uma moto CG, de Igaraçu do 
Tietê, fez vítima fatal o jovem 
Júnior de Jesus da Silva, 21 
anos, que conduzia a moto. O 
acidente ocorreu na manhã de 
ontem, por volta das 10h, na 
Rodovia João Lázaro de Almei
da Prado, a SP-255, próximo a 
Ponte de Açúcar, em Igaraçu.

Segundo relato do motorista 
do caminhão, Luiz Antonio San-

FOTO: SANDRO ALP0NTE/O  ECO

FATAL -  Piloto morreu após sua moto colidir de frente contra o caminhão

tos, ele trafegava no sentido Barra 
Bonita/Igaraçu do Tietê quando 
percebeu que a moto invadiu sua 
pista e não foi possível frear ou 
desviar. "A moto veio do nada para

cima do caminhão. Não sei o que 
aconteceu. Não sei se aconteceu 
alguma coisa com o motociclista 
ou ele quis mesmo se matar", co
mentou Santos.

A hipótese de suicídio não 
é descartada pelo delegado de 
polícia de Igaraçu, José Carlos 
Nunes. "Segundo relatos do ca
minhoneiro, isso é possível sim. 
Ele diz que a moto transitava no 
sentido contrário e invadiu a 
outra mão de direção. Se atirou 
contra o caminhão", diz Nunes.

Com o impacto, o corpo do 
motociclista foi arremessado 
por 50 metros dos veículos. O 
caminhão perdeu o controle e 
bateu contra muretas de concre
to do trevo. A moto pegou fogo.

O trânsito ficou complicado 
no local durante algumas horas. 
Como a SP-255 é uma pista de 
intenso tráfego, principalmente 
de caminhões, foram necessá
rios vários policiais militares 
e rodoviários para controlar o 
tráfego e a grande quantidade 
de populares que foi até o local.

SAO MANUEL

XI Encontro Regional ABRAPSO São Paulo
Congresso de 
Psicologia terá como 
tema a práxis da 
psicologia social

Flávia Placideli

A contece no mês de mar
ço, o XI Encontro Re
gional da ABRAPSO São 

Paulo, com o Congresso de Psi-

cologia na UNESP de Botucatu, 
no Campus Lageado, nos dias 
21, 22, 23 e 24. A faculdade 
IMES de São Manuel participa 
com os estudantes da região e 
ajudando a divulgar o evento.

O objetivo do congresso é 
criar um espaço para debates 
e reflexões do mundo contem
porâneo. O evento terá o tema 
"Psicologia Social: Para quê? 
Para quem?". O intuito é pro
vocar a discussão crítica de

desafios, contradições e neces
sidades que o contexto históri
co e social impõe para a atua
ção profissional em psicologia 
em seus diversos espaços. 
Pretende-se refletir em como 
os fundamentos epistemológi- 
cos, teóricos, metodológicos e 
técnicos da Psicologia Social, 
e suas articulações com ou
tros conhecimentos e práticas, 
contribuem para a transforma
ção social.

O slogan do evento é "Odeio 
os indiferentes. Acredito que 
viver significa tomar partido. In
diferença é apatia, parasitismo, 
covardia. Não é vida". Para par
ticipar do Congresso, a ficha de 
inscrição está disponível no site 
http://www.abrapso.org.br/re- 
gionalsp/encontro.html. No mes
mo site é possível imprimir o 
boleto e efetuar o pagamento. O 
portal também disponibiliza ou
tras informações sobre o evento.

N O  X A D R E Z
Um juiz mandou prender um homem acusado de 
falso testemunho em audiência ontem, no Fórum 
de Barra Bonita. A falsa versão apresentada pelo 
indivíduo teria prejudicado outra pessoa, que acabou 
presa, durante um processo que tramita na Justiça.

DENGUE

Oito mil casas podem ter 
criadouros na Barra
De cada cinco casas visitadas, em três 
são encontradas larvas do mosquito 
Aedes aegypti; risco de epidemia é grande

Sandro A lponte

A  encarregada do 
setor de controle 
de vetores da Pre

feitura de Barra Bonita, 
Sandra Castello, alerta a 
população para o aumen
to de criadouros do mos
quito da dengue no mu
nicípio. De acordo com 
ela, de cada cinco casas 
visitadas pelos agentes de 
fiscalização, em três são 
encontradas larvas do Ae- 
des aegypti. O município 
tem aproximadamente 12 
mil residências. Os locais 
de maior concentração 
ainda são os pratos colo
cados embaixo de vasos 
de plantas, sem areia.

Em comparação com 
os registros do ano pas
sado, a quantidade de 
criadouros de larvas en
contrada quase dobrou. 
"A cidade não registra

transmissão há dez anos. 
Mas com o número de 
criadouros e os casos da 
doença registrados em 
várias cidades da região, 
nosso município corre 
sério risco de uma epide
mia", alerta Sandra.

Até março, período fa
vorável à proliferação da 
dengue, os trabalhos dos 
agentes permanecem in
tensificados na tentativa de 
exterminar os criadouros. 
Mas o empenho da popu
lação no combate à doença 
é fundamental. "Ficar tanto 
tempo sem registrar casos 
de dengue é uma grande 
vitória. Mas não podemos 
descuidar e colocar tudo 
a perder. O mosquito está 
sempre à espera de uma 
oportunidade para se multi
plicar. E o poder de impedir 
isso está em nossas mãos", 
ressaltou a encarregada do 
setor de controle de vetores.

Capitania abre inscrição 
para prova de arrais e jet ski

A Capitania Fluvial do 
Tietê-Paraná (CFTP), em 
Barra Bonita, informa que 
está com inscrições abertas 
para exame de habilitação 
para motonauta (jet ski), ar- 
rais amador e mestre ama
dor, que ocorre no dia 23 
de março. São 270 vagas. A 
prova será aplicada às 14h, 
na Faculdade do Interior 
Paulista, em Barra Bonita.

As inscrições serão re
alizadas somente na sede 
da Capitania, mediante 
apresentação de proces-

so de inscrição, e estarão 
abertas nos dias 14 e 15 de 
março de 2013, das 8h30 
às 17h. A entrega das se
nhas ocorrerá a partir das 
8h. A Capitania informa 
que não existe a possibi
lidade de inscrições por 
meio da internet, pois o 
preenchimento do modelo 
de requerimento dispo
nibilizado no site (www. 
cftp.mar.mil.br) visa tão 
somente facilitar o candi
dato, não lhe assegurando 
vaga no exame pretendido.

CONTRATA-SE
EMPRESA DO RAMO SUCROALCOOLEIRO 

ESTÁ CONTRATANDO PARA
LENÇÓIS PAULISTA.

» TÉCNICO AGRÍCOLA COM 
EXPERIÊNCIA.

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO 
COM 0  CÓDIGO TA362 

PARA O E-MAIL: 
comercial@jornaloeco.com.br

http://www.abrapso.org.br/re-gionalsp/encontro.html
http://www.abrapso.org.br/re-gionalsp/encontro.html
ftp://ftp.mar.mil.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Esportes H ID RO G IN Á STICA
A Secretaria de Esportes de Macatuba 
divulgou os horários para hidroginástica. As 
aulas são às quartas e sextas-feiras, das 8h 
e às 9h, e das 18 às 19h, no CART (Centro de 
Apoio e Recreação do Trabalhador).

CIDADE DO LIVRO

A.F.L. é o representante lençoense nas semifinais
Equipe conseguiu classificação após bela vitória na terça-feira; Porto, Amigos do Futsal e Prefeitura de Itapuí completam a chave

A ngelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

jB  gora não existem mais 
favoritos. A Copa Cidade 

L I  \_\do Livro de Futsal Tro
féu Luis Antônio da Silva, o Mi- 
xirica, chegou à reta final com 
quatro times que disputam as 
semifinais da competição. Ami
gos do Futsal de Borebi, A.F.L. 
de Lençóis Paulista, Porto de 
Areiópolis e Prefeitura de Ita- 
puí são as equipes que buscam 
uma vaga na grande final, mar
cada para o dia 12 de março, 
no ginásio Antônio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão.

Nessa fase, os semifinalistas 
decidem em dois jogos (ida e 
volta) quem segue para a deci
são. As equipes com melhores 
campanhas na somatória da 1̂  
e 2  ̂ fase jogam pelo empate na 
prorrogação, caso haja uma vi
tória de cada time ou em caso 
de dois empates. Caso uma 
equipe vença a primeira parti- ENTRE OS QUATRO - A.F.L. garantiu a classificação para as semifinais após uma bela vitória sobre a prefeitura de Itapuí

da e empate a segunda, ou vice 
e versa, a mesma está classifica
da para a final.

Na terça-feira 26, o A.F.L. 
garantiu a sua vaga após vencer 
a Prefeitura de Itapuí por 6 a 3. 
A equipe lençoense foi a única 
da cidade a ficar entre os qua
tro melhores do campeonato. 
No jogo seguinte, o atual cam
peão, Amigos do Futsal, venceu 
o Açaí por 5 a 4 e continua na 
briga pelo bi campeonato. Já na 
quinta-feira 28, o jogo de Pre
sidente Alves d Porto de Areió- 
polis foi cancelado. Na partida 
seguinte, o Expressinho bateu o 
Atitude por 6 a 3.

As semifinais já começam 
na próxima semana. No jogo de 
ida que acontece na terça-feira 
4, Porto de Areiópolis enfrenta 
a Prefeitura de Itapuí, às 20h30. 
No jogo seguinte, o A.F.L. mede 
forças contra o Amigos do Fut- 
sal de Borebi. Todas as parti
das são disputadas no Tonicão.

COPA REGIONAL O ECO

Santa Luzia tenta segunda vitória seguida
Equipe joga pela primeira vez no campeonato com todo o elenco complteo à disposição

A ngelo  Neto

M ais quatro jogos movi
mentam amanhã a 7  ̂
Copa Regional O ECO 

de Futebol Amador de Maca- 
tuba, troféu Elpídio Artioli. 
O Santa Luzia tenta embalar 
no campeonato após vencer a 
primeira na competição. Já a 
equipe do Ajax/MAC de Maca-

tuba joga pela primeira vitória 
para não distanciar dos líderes.

Pelo grupo B, o Atlético 
Macatuba recebe o Paulistano, 
às 8h30, no estádio Municipal 
Amadeu Artioli. No período da 
tarde, o Areiópolis mede forças 
contra o Maringá, às 15h30, 
também no estádio. A equipe 
do Borebi folga na rodada

Já pelo grupo B, o Ajax/

MAC de Macatuba, que vem 
de um empate contra o Grê
mio Cecap na estreia, vai com 
tudo para cima do Alvorada, 
às 9h30, no Campo do Lazer. 
No outro jogo do grupo, o 
Santa Luzia enfrenta o Monte 
Mor, às 10h, no estádio. "Pela 
primeira vez no campeonato 
vamos jogar com a equipe 
completa. Esse jogo é mui-

to importante, pois envolve 
duas equipes que vão brigar 
pela classificação", afirma o 
lençoense Helder Gotardi.

A 7  ̂ Copa Regional O 
ECO de Futebol Amador de 
Macatuba, troféu Elpídio Ar- 
tioli é organizada pela LLFA 
(Liga Lençoense de Futebol 
Amador) e apoiada pelo jor
nal O ECO.

SOCIETY

Palestra dec id e  títu lo  do society  contra A varé
Equipe chega como favorita de 2013; Nova Lençóis e União Agrícola disputam o terceiro lugar

A ngelo  Neto

O Palestra joga amanhã sua 
quinta decisão do Campeo
nato de Futebol Society do 

Jardim América. Dessa vez, o ad
versário é a forte equipe de Avaré. 
Os lençoenses, atuais bicampe- 
ões da competição, chegam como

favoritos para a decisão e contam 
com o apoio da torcida que pro
mete marcar presença na final.

O jogo está previsto para 
começar às 10h. Antes, às 9h, 
Nova Lençóis e União Agrícola, 
disputam quem fica com o 3° 
lugar. Apesar do favoritismo, o 
diretor do Palestra, Luis Hen-

rique Franco, prega cautela. 
"Será um jogo bastante difícil, 
pois Avaré é uma equipe bastan
te forte. Na fase classificatória, 
jogamos contra eles e vencemos 
por 3 a 1. Vamos em busca do 
título, mas sempre respeitando 
a equipe adversária", lembra.

Após a decisão, está pre-

vista a cerimônia de entrega 
de troféus e medalhas para os 
três primeiros colocados na 
competição e troféus para os 
destaques do torneio: artilheiro 
e melhor goleiro. No período 
da tarde, a "Van do Curte Som" 
promete agitar os presentes no 
campo, a partir das 14h.

PEIXINHOS
Fi iTi I DIVULGAÇÃO

FUTURO - Nadadores de Agudos tiveram desempenho brilhante 
na estreia da temporada da Liga Paulista de Natação. Foram 16 
medalhas. A primeira etapa foi dia 23 de fevereiro, na piscina do 
Sesi Bauru. A equipe Academia Saúde e Movimento participou 
com atletas de 8 a 17 anos de idade.

Lençóis está confirmado no 
Campeonato Estadual de Basquete 2013

No dia 20 de fevereiro, 
Alba/Lençóis Paulista, mantido 
pela Prefeitura Municipal, atra
vés da diretoria de Esportes e 
patrocinado pelo grupo Lwart 
e pela Lutepel, esteve em São 
Paulo para uma reunião da FPB 
(Federação Paulsita de Basque-

te), em que foi confirmada a 
presença no Campeonato Esta
dual 2013, categoria sub-16.

Além de Lençóis Paulista, a 
chave tem Paulistano, Metodis
ta, São José dos Campos, Ba- 
rueri, Hebraica, São Caetano, 
Rio Claro, Taubaté e Banespa.

JOGOS DE AMANHÃ DA COPA LENÇÓIS SPORT SHOES 2013

São J o sé  x  Nova Lençois x  
A lfredo G u ed es Cajuense, Bregão

Bregão, às 10h às 8h

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano y  j 
caminhando juntos

G r u p o  L w a r t www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br


O  E C O
ENTREVISTA

Jairo Mesquiato, 
presidente da 
Câmara de Barra 
Bonita, fala tudo 
sobre os desafios de 
presidir o Legislativo d )

CULTURA

Diretoria de Cultura 
anuncia Semana do 
Teatro, que chega 
à 18̂  edição 
mostrando a
diversidade dos palcos 0)
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Venda de pescados aumenta 25% na Quaresma
Preços não sofreram alterações e podem até cair, no caso de peixes de água doce; grande variedade já pode ser encontrada no comércio local

Angelo  Neto

N o período da Qua
resma, a venda de 
pescados aumenta 

significativamente. Devotos 
do catolicismo costumam 
abster-se principalmente de 
carnes vermelhas neste pe
ríodo do ano, que começa 
na Quarta-Feira de Cinzas e 
termina na Sexta-Feira Santa. 
Até mesmo as pessoas que 
não seguem rigorosamente a 
tradição costumam consumir 
mais peixes durante os 40 
dias da fé católica.

A expectativa para 2013 
entre os supermercadistas e 
comerciantes do ramo é de 
que as vendas cresçam entre 
20% a 25%, se comparadas ao 
mesmo período do ano passa
do. Já os preços prometem 
ter uma leve queda em algu
mas variedades de peixes.

O comerciante Ademir 
Elizeu Sebrian, o Bichano, 
que trabalha com pescados 
há quatro anos, afirma haver 
um mito em relação ao pre
ço dos peixes na Quaresma. 
"Muita gente fala que o pre
ço aumenta. Desde que eu 
comecei nesse ramo, nunca 
houve um aumento. Há, sim, 
uma variação normal".

Ontem foi o último dia de 
piracema (época de desova 
dos peixes). Nesse período, 
a pesca da maioria dos pei
xes de água doce é proibida 
e os preços sempre tendem 
a subir. "A expectativa é que 
o preço dos pescados de rios 
comece a cair a partir de hoje 
(ontem)", afirma Bichano. En
tre os mais pedidos pelos con
sumidores, a tilápia, o pintado 
e a corvina, são considerados 
os mais baratos do mercado. 
Os preços variam de R$ 24 a 
R$ 30 o quilo.

Apesar de mais caros, al
guns pescados de água salgada

FOTO: MARCIO MOREIRA/O EC

Você consom e peixe o ano todo ou apenas na Quaresma?

iS

"Não costumo 
comprar muito 
pescado por causa da 
minha família, mas 
eu particularmente 
gosto. Durante todo 
o ano, eu consumo 
praticamente a 
mesma quantia."

Antônio Sefarim 
Tomazzi, aposentado

"Adoro peixe, pois é 
muito saudável e eu 
gosto muito do sabor. 
Como praticamente 
todo o ano, uma 
ou duas vezes por 
semana, mas nessa 
época procuro 
consumir ainda mais."

Rosa Maria Chaves
Moretto, quituteira

como o abadejo, o linguado e o 
salmão estão cada vez mais nas 
mesas dos brasileiros. O quilo 
varia de R$ 30 a R$ 35, depen
dendo da espécie.

Já na Sexta-Feira Santa, o 
prato principal sem dúvida al
guma é o bacalhau. Os preços 
mudam muito de acordo com 
a qualidade e o local onde o

peixe é comprado, mas geral
mente o valor fica em torno 
de R$ 40 o quilo.

O gerente do Supermerca
dos Jaú Serve, Alessandro Apa
recido Lovizutto, já comemora 
o aumento nas vendas. "Desde 
o fim do Carnaval, a venda de 
pescados aumentou em torno 
de 45% em relação a outros

meses do ano. Os consumido
res vêm comprando peixe pelo 
menos uma vez por semana". 
Com relação aos preços, Lovi- 
zutto concorda com Bichano. 
"Os peixes não ficam mais ca
ros na Quaresma. Na verdade, 
é vendida uma variedade maior 
de espécies, inclusive mais ca
ras, dando a impressão de que

AQUECIDO -  Venda de 
pescados já aumentou em 
torno de 40%; expectativa 
é de que a semana Santa 
seja ainda melhor

Carne do pescado deve 
ser conservada em 
temperaturas baixas

É importante observar 
se o peixe está conservado 
adequadamente no mo
mento da compra. Não é 
aconselhável comprá-lo se 
estiver fora do gelo, ex
posto ao sol ou a insetos.

O peixe fresco possui 
carne branca ou rosada,

resistente a pressão dos 
dedos, odor característi
co e escamas bem presas 
a pele. O pescado deve 
sempre ser mantido em 
geladeira ou congelador.
Depois de limpo, deve 
ser consumido o mais rá
pido possível.

yv

Ômega 3: a gordura 
considerada do 'bem'

O ômega 3 diminui o 
risco de doenças cardíacas, 
aterosclerose (endurecimen
to das artérias) e ajuda nas 
inflamações, no desenvolvi
mento cerebral e na regene
ração das células nervosas.

O ômega-3 pode ainda 
pode ajudar no tratamento

da depressão, ansiedade e 
problemas de sono. Esse 
tipo de gordura auxilia no 
tratamento da pressão alta, 
na coagulação do sangue, 
no alivio das dores causadas 
pela artrite reumatóide, na 
proteção da pele contra raios 
ultravioleta e inflamações.

os preços aumentaram".
Rico em ômega 3 (tipo de 

gordura que ajuda a reduzir as 
taxas de colesterol) e conside
rada extremamente saudável, 
a carne de peixe não é um 
prato unânime entre os pala
dares brasileiros. Outro fator 
que costuma a desagradar é a 
presença de espinhos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda inge
rir 12 quilos de peixe por ano. 
Entre os brasileiros estima-se 
que o consumo anual seja em 
torno de nove quilos. No entan
to, as diversas formas de pre
paro e os mais variados cortes 
fazem do pescado um prato sa
boroso e apreciado.

M
M A S T E R

Academy of Languages 

Consultoria Linguística

D O  N O T  
WASTE 
YO U R  TIM E

PARA QUEM NAO TEM TEMPO A PERDER

IN G L Ê S  R Á P ID O . 2  A N O S
3264.3756

www.inglesmaster.com.br

Inglês para Adultos (+16)

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

Conclusão de 18 a 24 meses

Foco em Conversação

Novos materiais didáticos, 
exclusivos -  Master Method

100% de alunos satisfeitos que 
indicariam o curso aos seus amigos. 
Pesquisa de Gestão da Qualidade - Dez/2012
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Entrevista PESAGEM
Os postos de saúde vão agendar e pesar mães e filhos inscritos no programa 
do governo federal até o dia 29 de maio. É preciso apresentar apenas o cartão 

do benefício e procurar uma unidade de saúde mais próxima. A pesagem é 
uma das exigências do Bolsa Família e deve ser feita duas vezes ao ano, uma 
em cada semestre. Quem não cumprir essa etapa tem o benefício cancelado.

BARRA BONITA

Presidente
FOTO: SANDRO ALPONTE/O ECO

da união
Jairo Mesquiato teve o apoio da 
oposição para ser eleito presidente 
da Câmara pela terceira vez; 
trabalho é manter união dos colegas

FRASE

Sandro A lponte

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Barra 
Bonita, Jairo Mesquia

to (PRB), foi escolhido para 
comandar o Poder Legislativo 
do município neste primeiro 
ano de nova legislatura (na ci
dade o mandato é anual) com 
o apoio irrestrito da oposição. 
Ele teve a famosa VU, ou seja, 
votação unânime. Nos basti
dores da Casa, nos dias antes 
da posse e consequentemente 
eleição da mesa diretora, já 
era especulada a eleição de 
Mesquiato. Isso porque ele 
tem bom relacionamento com 
todos os grupos políticos.

Na administração do ex
-prefeito José Carlos de Mello 
Teixeira (PPS), o Nenê, ele es
teve sempre ligado ao grupo. 
E mesmo seu partido, o PRB, 
ficando do lado do opositor e 
vencedor das eleições, Guilher
me Belarmino (PP), a amizade 
com membros do grupo de 
Nenê foi abalada.

E é esse trânsito que fez 
com que Mesquiato fosse elei
to pela terceira vez presidente 
da Câmara Municipal de Barra 
Bonita. Ele já havia comandado 
o Poder Legislativo em 2009 e 
201L. Mas a experiência dele 
como vereador vem de longa 
data. Já foi vereador de 1988 a 
1992, 1993 a 1996, 1997 a 2000 
e 2009 a 2012. Foi reeleito no 
ano passado com 558 votos.

Abrindo a série de entre
vistas com os presidentes de 
Câmaras das cidades onde 
circula o Jornal O ECO, Jairo 
fala sobre os desafios do Poder 
Legislativo na cidade e os im
passes jurídicos que envolvem 
a condenação do prefeito Gui
lherme Belarmino e o pedido 
de CPI (Comissão Parlamentar 
de Investigação) contra o verea
dor Marcos Oliveira dos Santos 
(PP), o Marcos da Farmácia.

O ECO - Até o ano passa
do, eram nove vereadores que 
compunham a Câmara de Vere
adores de Barra Bonita. Agora 
são 13. O que mudou, na opi
nião do senhor?

Jairo Mesquiato - Pois é, 
aumentaram quatro cadeiras e 
a gente percebe que o tempo de 
sessão já é maior. Quanto mais 
vereadores, mais debates, mais 
requerimentos, indicações, ou 
seja, aparece mais assunto para 
serem colocados nas discus
sões. Acho isso muito impor
tante para a democracia. Todo 
mundo fala aquilo que pensa e 
chegamos a uma conclusão.

O ECO - Acredita que esse 
seja o número ideal de cadei
ras para Barra Bonita?

Jairo Mesquiato - A repre- 
sentatividade é boa e o contato 
com o cidadão é maior. E, na 
Câmara, a sessão é mais pro-

veitosa. Mais vereador, mais 
ideia para ser implantada nos 
quatro anos.

O ECO - Como o senhor ava
lia a importância da Câmara 
para o desenvolvimento do mu
nicípio?

Jairo Mesquiato - O Legis
lativo é um poder independente 
do Executivo e a gente percebe 
que o vereador é um pouco 
amarrado em relação a projetos 
porque não podemos sugerir 
nada que onere os cofres pú
blicos. Mas a importância do 
vereador é o contato que tem 
com deputados e secretários de 
Estado e a abertura para buscar 
recursos para a cidade tanto em 
âmbito estadual como federal. 
No ano passado, por exemplo, 
tinha um pedido de R$ 200 mil 
que fiz ao deputado federal José 
Anibal para a piscina municipal 
da cidade e recebi a notícia na 
semana passada que a verba 
saiu. E o José Anibal é um de
putado que ajuda muito a gente. 
Já consegui com ele, nos últi
mos anos, R$ 800 mil. E é isso 
que peço para meus colegas, 
para procurarem os deputados 
que têm contato e conseguirem 
recursos para a nossa cidade.

O ECO - A Câmara pode 
atrapalhar e ajudar o caminhar 
da administração pública?

Jairo Mesquiato - A Câma
ra pode, realmente, agir tanto 
de uma maneira como de ou
tra. No nosso caso, queremos 
ajudar o prefeito Guilherme 
Belarmino. Temos uma Câma
ra dividida. Um grupo estava 
com o prefeito eleito, outro 
faz parte do ex-prefeito Nenê, 
tem integrantes do grupo do 
padre Mário Teixeira (PC do B) 
e também dois vereadores que 
são do PSDB, que saíram sem 
prefeito. Então, agora todos 
têm de pensar na cidade, por
que se os vereadores acharem 
que precisam emperrar algo 
do Executivo, eles conseguem 
isso. O meu papel como presi
dente da Casa é fazer com que 
a coisa ande rápido.

O ECO - O senhor é tido 
como um presidente que con
segue se relacionar bem tam
bém com a oposição. Como 
avalia essa situação?

Jairo Mesquiato - Isso é 
bastante importante na vida po
lítica. Sou amigo do ex-prefeito 
Nenê, o ex-vice-prefeito Zequi- 
nha (José Luiz Ricci -  PMDB), 
do atual prefeito Guilherme, 
que cheguei a carregar no colo 
quando criança. Então, acho 
que isso é importante na hora 
de disputar a presidência da 
Câmara, e principalmente com 
os vereadores que estão lá hoje. 
Nunca tive indiferença com ne
nhum deles. Isso faz com que 
as coisas andem bem na Casa. 
Nos dois anos que fui presiden-

í "... o vereador é um 
pouco amarrado em 
relação a projetos 
porque não podemos 
sugerir nada que 
onere os cofres 
públicos."

te, na outra legislatura, os traba
lhos aconteceram sem nenhum 
problema interno. E agora va
mos fazer de tudo para que seja 
da mesma forma.

O ECO - Como é o posicio
namento da Câmara diante de 
um dos maiores problemas 
que a cidade enfrenta hoje, o 
Pronto-Socorro do Hospital 
São José?

Jairo Mesquiato - Venho 
dizendo o seguinte: durante 
algum tempo, estava fora da 
questão hospital, só acompa
nhava a distância, mas resolvi 
estar mais perto. Tanto que par
ticipei da última assembleia da 
diretoria oportunidade em que 
foi escolhido um interventor 
para cuidar da entidade. O José 
Maria (Capelazzo, ex-diretor do 
SAE - Serviço de Água e Esgoto 
- de Igaraçu do Tietê) acabou 
aceitando e tem procurado fa
zer o melhor neste período. Eu, 
como presidente da Câmara, 
juntamente com o jurídico do 
hospital, da Prefeitura, fomos 
até a Receita Federal de Bauru 
e conseguimos liberar a CND 
(Certidão Negativa de Débito), 
que permite que o prefeito re
passe para o hospital e pronto
-socorro verba que estava retida 
por falta desta documentação. 
Estive em São Paulo em várias 
secretarias atrás de recursos e 
junto ao deputado José Anibal 
consegui que fosse revista a 
conta de energia paga pela en
tidade. Vamos ver se consegui
mos um plano melhor para se 
pagar menos. Os demais vere
adores também estão correndo 
atrás para pedir ajuda.

O ECO - CPI na Câmara 
pede a cassação do vereador 
Marcos da Farmácia. Como o 
senhor vai lidar com isso?

Jairo Mesquiato - A gente 
já sabia que esse movimento 
vinha sendo feito pelo jorna
lista Fernando Gomes e que 
iria chegar até a Câmara. E na 
segunda-feira (18 de fevereiro) 
recebemos esse documento. 
Estamos tomando todo cuida
do possível. Encaminhei para 
o nosso assessor jurídico para 
que tome conhecimento do

que está no requerimento do 
jornalista. O documento vai ser 
encaminhado para a Comissão 
de Justiça e Redação e depois 
vamos apreciar o parecer final 
do jurídico e da comissão e ver 
o caminho a ser tomado. Temos 
que ter cautela porque o pro
cesso na Justiça corre em segre
do e não começou a ser ouvida 
testemunha do caso. O Marcos 
também não! Não podemos 
condenar ninguém sem antes 
ter defesa.

O ECO - Como o senhor 
avalia a situação política da 
cidade diante do processo que 
pede a cassação do prefeito 
Guilherme Belarmino?

Jairo Mesquiato - Aqui na 
Barra a gente já viu isso aconte
cer em 2004 (na época a Justiça 
Eleitoral cassou o prefeito Di- 
mas de Sales Paiva por compra 
de votos). A representação foi 
feita logo após a eleição e ago
ra a representação foi acatada 
aqui na cidade. Após a eleição, 
o Guilherme não se abateu e 
mesmo agora continua traba
lhando. É um jovem engajado 
para que as coisas boas acon
teçam na cidade. Como parte 
da coligação que elegeu o pre
feito, isso nos deixa amarrados. 
Vamos esperar o TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral) dar a 
sua decisão. Tomara que lá as 
coisas possam reverter e que 
o Guilherme possa trabalhar 
pela cidade com nova equipe 
e o plano de governo que quer 
por em prática. Por enquanto, 
peço para ele que não pare de 
trabalhar, assim como a Câma
ra não vai parar.

O ECO - Isso amarra o traba
lho da Câmara de Vereadores 
que o senhor preside?

Jairo Mesquiato - O traba
lho na Câmara no dia-a-dia está 
aumentando. Os colegas apre
sentam seus projetos e requeri
mentos e isso não está atrapa
lhando em nada.



TEATRO

Lençóis promove 18  ̂edição da Semana do Teatro
Espetáculos serão na Casa da Cultura Maria Bove Coneglian e no Espaço Cultural Cidade do Livro

FOTO: DIVULGAÇÃO

A ngelo  Neto

teatro transmite lições, 
aprendizados e emoções 
ao ser humano. Os aplau

sos motivados pela perfeição 
no texto e dos movimentos dos 
atores é a maior prova de que o 
reconhecimento é fruto do tra
balho. Mais uma vez, Lençóis 
Paulista tem o privilégio de re
ceber no auditório da Casa da 
Cultura Maria Bove Coneglian 
e no Espaço Cultural Cidade 
do Livro, os espetáculos da 18® 
edição da Semana do Teatro.

Esta é uma das novidades 
da mostra, que neste ano, traz 
em sua programação a apre
sentação do Projeto Ademar 
Guerra. ”O projeto é um traba
lho de orientação e circulação 
dos espetáculos em todo o es
tado. Eles selecionam os espe
táculos para que se apresentem 
em outras cidades, como uma 
curadoria. Oito dos dez espe
táculos fazem parte do projeto. 
São apresentações praticamente

M USICA

EM CENA - Espetáculo "Ao 
Revés do Papel" é uma das 

peças teatrais apresentadas 
na Semana do Teatro; lugares 

são limitados

\

impecáveis", explica o diretor 
de Cultura de Lençóis Paulista, 
Nilceu Bernardo.

Os espetáculos serão apre
sentados entre os dias 18 e 
24 de março. ”São apresenta
ções muito boas. Teremos um 
panorama do que está sendo

apresentado no estado de São 
Paulo em termos de teatro". Em 
virtude do número limitado de 
lugares nos espaços que vão re
ceber os espetáculos, é preciso 
efetuar agendamento antecipa
do pelo telefone 3263 6525.

A Semana do Teatro é uma

realização da Secretaria de Es
tado 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.

Pederneiras realiza Festival Feira das Nações
Inscrições para o 
primeiro festival 
musical começam no 
dia 1° de abril

Da Redação

Departamento de Cultura 
e Turismo da Prefeitura 
de Pederneiras abre, no 

dia 1° de abril, inscrições para 
o 1° Festival Musical "Feira das 
Nações". O festival foi criado 
para escolher grupos, cantores 
e artistas locais para se apre
sentarem na Feira das Nações 
2013, festa que comemora o 
aniversário do município. As 
inscrições são gratuitas e vão 
até 18 de março.

"Queremos dar oportuni
dades para os artistas musi
cais da cidade mostrarem seu 
trabalho. Os melhores terão o 
direito de se apresentar na fei
ra deste ano", explica o diretor 
do Departamento de Cultura e 
Turismo, Geraldo Antonio Car
doso Júnior.

O 1° Festival "Feira das 
Nações" será no dia 7 de abril, 
a partir das 10h, no recinto da 
Feira das Nações, e será divi
dido em 5 categorias/estilos 
musicais de apresentação: pop/ 
rock e suas derivações; MPB 
e suas derivações; sertanejo e 
suas derivações; samba e pago
de; e gospel.

Segundo o regulamento, 
os inscritos deverão apresen
tar duas músicas de composi
ção própria ou cover e serão 
julgados por um júri técnico 
(formado por músicos, com
positores e críticos musicais) e 
um júri popular. O melhor co
locado de cada categoria ganha 
a chance de se apresentar na 
Feira das Nações.

Além disso, será pago aos 
artistas que se apresentarem na 
feira cachê de R$ 1,5 mil como 
forma de incentivo cultural. 
Quem quiser participar do fes
tival pode se inscrever gratuita
mente de 1° a 18 de março, das 
9h às 11h e das 13h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, no Depar
tamento de Cultura e Turismo,

no Centro Cultural "Izavam Ri- 
berito Macário", rua Prudente 
de Morais, S-211. O regulamento

está disponível no mesmo ende
reço de inscrição e no site www. 
pederneiras.sp.gov.br.

Macatuba abre inscrições para oficina
Divisão Municipal de Cultura 

abre inscrições para oficina Luz, 
Câmera e Educação, que acontece 
dia 13 de março, das 8h às 12h. 
Envolvidos diretamente na con
cepção e produção de um filme 
curta metragem, os jovens desfru
tarão de um contato direto com

equipamentos de um filme, parti
cipando efetivamente de todos os 
processos de criação, do roteiro a 
exibição. Estão disponíveis apenas 
20 vagas para jovens a partir de 14 
anos. Interessados fazer inscrição 
no Centro Cultural. Para mais in
formações 3268-1821.

CINEMA
A Diretoria de Cultura de Macatuba promove, 
dia 8 de março, mais uma edição do projeto 
Cinema no Teatro. Dessa vez, o filme exibido 
será "Bibi, A Bruxinha". As sessões são às 8h30, 
às i4 h  e às i9h, no Teatro Municipal.

PROGRAME-SE

18/03 (SEGUNDA-FEIRAl
Espetáculo:
As Três Mulheres Sabidas 
Participação Especial:
Apoio Proac (classificação livre) 
Companhia Dedo de Prosa 
Direção:
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 
Direção:
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 
Direção: 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)
Companhia de 02 -  
São José dos Campos 
Direção e Orientação:
Leonardo Antunes 
Horário -  20h 
Local: Casa de Cultura

22/03 (SEXTA-FEIRA)
Espetáculo: "Maria Peregrina" 
(classificação 12 anos)
Grupo: Os Marias -  Pirassununga

Orientador: Leonardo Antunes. 
Direção: Maria Cândida 
Horário: 20h 
Local:
Espaço Cultural Cidade do Livro

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

23/03 (SÁBADO)
Espetáculo: A Árvore dos 
Mamulengos (classificação livre) 
Companhia 1° Ato -  Valparaíso 
Direção: 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 
Direção: 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
Direção: Sandra Mezzena 
Orientadora: Duliana Perez 
Horário: 20h 
Local: Casa da Cultura

O L / ^ O ^ T A

t r a g a  a  s u a  f a m í l i a  e  a m ig o s
PARA uMA AGRADÁVEL PESCARIA 

NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO A  TO D A  POPULAÇÃO
D e  te rça  a  dom ingo  d a s  9  às  19  horas
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LOTEAMENÍO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Ruas mais largas 
Ótima topografia 
Área nobre de Agudos

A melhor infreestrutura
com  toda tecnologia de um bairro planejado

Financiamento sem burocracia 
O m2 mais valorizado 
Localizado a 5min de Bauru



Televisão NOVO PAPEL
Taís Araújo gravou cenas externas do novo seriado da Globo, O Dentista 
Mascarado, nesta semana, no Centro do Rio de Janeiro. Vestida como 
freira, a atriz desce correndo uma escadaria, toda animada. Depois, posa 
ao lado de Marcelo Adnet, que será o protagonista da trama, um dentista 
que, à noite, combate o crime com a ajuda de alguns fieis amigos.

M UDANÇAS

Globo anuncia Boninho no com ando  
do program a de Fátima Bernardes
Emissora enviou comunicado à imprensa com as novidades da programação das manhãs

Da Redação
lO IO : DIVULGAÇÃO

A través de comunicado, 
a TV Globo anunciou 
nesta semana mudan

ças nas atrações matinais. A 
mais significativa diz respeito 
à mudança na direção do En
contro com Fátima Bernar- 
des, fato que já se esperava. 
O programa, que estreou em 
junho do ano passado, mas 
não atingiu as expectativas de 
audiência do canal, marcando 
sete pontos, tendo passado por 
mudanças de formato: a atra
ção passa para o núcleo de J.B. 
Oliveira, o Boninho, que cuida 
também do Big Brother Brasil, 
The Voice Brasil, Video Show 
e o Mais Você. “O desafio de 
Boninho será fazer a gestão de 
conteúdos da manhã da Glo-

ENCONTRO -  Programa de Fátima Bernardes deve 
passar por mudanças para aumentar audiência

bo, e também garantir uma 
interlocução unificada com o 
jornalismo, mantendo as ca
racterísticas artísticas dos dois 
programas", diz o comunicado 
da emissora.

Outra mudança diz res
peito ao novo cenário do Mais 
Você, de Ana Maria Braga. 
Esta semana começou com 
novidades e atrações diferen
tes nos programas matinais. 
A Casa de Cristal do 'Mais 
Você' passou por mudanças. 
A cozinha do programa está 
com um novo formato, mais 
aconchegante, e mais inte
grada à natureza. Além dis
so, Ana Maria Braga ganhou 
um novo espaço no lago: um 
gazebo onde poderá receber 
convidados para um café da 
manhã ainda mais agradável.

NOVELA

Daniela Escobar diz que é terrível ter que beijar Bruno Gissoni na TV

A atriz é amiga da 
mãe do ator, ao qual 
ela viu crescer

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

D aniela Escobar é uma 
das melhores amigas 
de Ana Sang, mãe de 

Bruno Gissoni. Por este moti
vo, ela o viu crescer. Na nova 
novela de Walter Negrão, Flor 
do Caribe, que substitui Lado 
a Lado no horário das seis da 
Globo, no dia 11, os dois farão

SAIA JUSTA -  Atriz vai 
contracenar com 'sobrinho'; cenas 
românticas incomodam

um par romântico. E a, notí
cia chegou como uma bomba 
para eles. Daniela até já está 
bem tensa em pensar que vai 
beijar seu 'sobrinho'. “Quando 
soube que era ele, a primeira 
coisa que o fiz foi ligar para ela 
e contar. Ela não é atriz é uma 
grande amiga da vida pessoal! 
Vai ser terrível beijar ele... Eu 
o vi crescer e é como se fosse o 
meu sobrinho".

Quando Bruno estava sendo 
sondado para estar na novela, 
Daniela também estava con
versando com os produtores. 
A tal cena do beijo era para ter

acontecido essa semana, mas 
devido à festa de lançamento 
de Flor do Caribe, a cena foi 
adiada. “Exatamente essa ideia: 
como se fosse o meu sobrinho a 
gente ainda não fez cena juntos. 
íamos começar ontem, mas por 
causa da festa, foi adiado. Me
tade do elenco já tinha vindo 
para São Paulo e adiamos para 
semana que vem".

Agora a expectativa está 
ainda maior, mas Dani dá a 
opinião sobre como será o gran
de momento. “A expectativa é 
de rachar de rir quando formos 
fazer as cenas românticas".

FORA DA TELINHA

Debby, a garotinha do Didi, 
fala da primeira gravidez
Atriz está no quinto 
mês de gestação, 
do relacionamento 
de quatro anos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Debby Lagranha, 21, 
que fez grande sucesso 
com o humorista Didi 

na década de 2000, está es
perando o primeiro filho. A 
atriz namora há quatro anos 
com o veterinário Leandro 
Franco e garante que estão 
muito felizes com a novida
de. Ela também afirmou que 
este é um momento mágico, 
já que agora Maria Eduarda 
começou a dar os primeiros 
chutes. “Agora que começo a 
me sentir mãe porque ela já 
chuta. Tem uma sensação di
ferente. É um momento dife
rente. Às vezes que eu estou 
quietinha e do nada eu sinto 
ela se mexer, sinto um chute".

O pai, que é 11 anos mais 
velho que Debby, também 
está muito animado com a 
novidade, tanto que ele com
prou para ela um livro com 
todas as informações neces
sárias para uma mamãe de 
primeira viagem. “É a Bíblia 
das mães e fala desde quan
do a mãe engravida até virar 
uma criança de dois anos. 
Também tenho escutado 
histórias de minha mãe, da 
sogra e, sem dúvida nenhu
ma, também vou querer o 
colinho da minha mãe quan
do a Maria Eduarda crescer".

Casamento também está 
nos planos da atriz, mas não 
do jeito tradicional, com véu 
e grinalda dentro de uma 
igreja. Debby sonha com 
uma cerimônia mais sim

MATERNIDADE -  Debby 
espera pela primeira filha; 
carreira da atriz deve ficar em 
segundo plano

plista, sem glamour, mais 
poético, em um gramado 
verdinho durante o dia. 
“Vou ser sincera, casar na 
igreja nunca foi um sonho 
meu, prefiro algo no cam
po, algo mais minha cara. 
A gente planejava isso para 
o ano que vem, mas chegou 
este presentinho e não pre
tendemos mudar os planos. 
Como diz o Leandro, em 
time que está ganhando 
não se mexe, então vamos 
continuar morando juntos, 
vamos transformar o quar
to da bagunça no espaço 
da Maria Eduarda e, talvez, 
esperemos ela crescer um 
pouquinho e começar a an
dar para levar as alianças".

O sentimento materno 
não modificou os planos de 
Debby seguir a carreira de 
atriz, ela pretende voltar a 
trabalhar assim que tiver 
com a primeira filha nos bra
ços. “Pretendo voltar a ser 
atriz, nunca abandonei, ain
da mais do final do ano pra 
cá, continuei fazendo testes, 
fotos, mas agora grávida vai 
ser mais complicado".
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Laura acorda em  
um sanatório, ao lado da m ãe. 
A lbertinho  pede Esther em  casa
m ento. Edgar se preocupa com  
a fa lta  de notícia de Laura. Jonas 
pede Alice em  casam ento. Laura 
é  ajudada por um a paciente, Judi- 
te , a não to m ar o tranquilizante. 
Diva não aceita a ltern ar as perso
nagens com N eusinha. Constância  
diz a Edgar que não sabe do pa
radeiro de Laura. M atild e  a firm a a 
Constância que não fará mais na
da para prejudicar Isabel e Elias. 
Laura descobre que foi Constância 
quem  a colocou no sanatório e 
pede ajuda a Judite. Luciano pede  
a M ario  que o adote. Eulália des
cobre que Sandra é m ãe de Â n 
gelo. Isabel agride Constância na 
fre n te  de Elias.

Terça-feira - Isabel diz a Constância  
que ela não am a Elias. Constância 
visita  Laura e diz a filha que ela 
não sairá do sanatório. Praxedes

abre um m andado de busca para 
encontrar Laura. Bonifácio p re 
senteia B erenice com roupas e 
jo ias. Laura e Judite com binam  fu 
ga do sanatório. Laura consegue  
roubar a chave da en ferm eira . 
Isabel diz a Elias que ele  poderá  
v e r Constância. A lbertinho  reco
nhece o colar da m ãe  no a p a rta 
m ento  de U m berto . Laura e Judite 
são pegas durante a fuga.

Os próxim os capítulos não foram  
divulgados pela em issora.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Kiko chega ao local 
do desfile  e se esconde nos bas
tidores. Vânia pede para Juliana 
te n ta r acalm ar Nando. Carolina 
borrifa o spray adulterado nas 
roupas da Positano. N ando  e Ju
liana se beijam .

Terça-feira - Felipe insiste em  fa 
lar com R oberta , que não lhe dá 
atenção. Charlô acusa o filho de  
ser cúmplice de O távio na sabo
ta g e m  ao desfile. Carolina afirm a  
a Felipe que o responsável pelo 
fracasso no e v e n to  é Kiko.

Quarta-feira - Kiko a firm a a Roberta  
que desistiu de sabotar N ando e 
as roupas da coleção. Kiko exige  
que Carolina confirm e sua versão  
para Roberta. Carolina convence  
o prim o a não com entar que ela 
sabe de suas invenções. Roberta  
im plora que Dino continue te n 
tando fechar um contrato. N ieta  
decide unir Sem íram is e Dino.

Quinta-feira - Juliana te m e  que  
M an o e la  faça algo contra ela no 
jan tar. Ronaldo e Isadora n a m o 
ram . Carolina diz a N ieta  que Fe
lipe quer se casar com ela. Felipe 
te m  alucinações com a fam ília  de 
Carolina. Vânia ajuda Charlô nas 
vendas. Ronaldo faz um a marca 
em  Isadora sem  que ela veja.

Sexta-feira - Charlô fala com Dom in- 
guinhos como se ele fosse Otávio. 
Felipe pede Carolina em  casam en
to e afirm a que só se casará por 
causa do filho. Fábio e Nando bri
gam  por causa de Juliana.

Sábado - Charlô não se conform a  
com o casam ento  do filho. Chega 
o últim o dia da aposta e Charlô e 
sua equipe trabalham  com afinco. 
Charlô a firm a a Felipe que provará 
que ele  e O távio sabotaram  a loja 
para ganhar a aposta. N ieta  pro
cura Roberta para se vangloriar 
do casam ento da filha com Felipe.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Creusa conta para 
Stenio que Helô sairá para uma 
ação policial. Lívia recebe um a in
tim ação da Polícia Federal. Sheila 
te m e  a em boscada que Lucimar 
prepara para W anda. Lívia fala  
para Russo que está apreensiva  
com o sumiço de W anda.

Terça-feira - Lívia abriga W anda. 
Helô ten ta  acalm ar Lucimar após 
a fuga de W anda. Celso ten ta  fa 
lar com Érica, mas ela se recusa 
a v ê -lo . Helô e Stenio passam a 
noite  juntos. Theo protege Érica 
de Celso. O capitão m anda rezar 
um a missa para M orena.

Quarta-feira - O piloto consegue tran
quilizar Wanda. Lívia avisa a Russo 
para tom ar cuidado com Wanda. 
Élcio pede para entrar na equipe 
que competirá na Turquia. Nunes 
leva uma foto de Wanda para Helô e 
presta esclarecimentos pelos depó
sitos que fez em  sua conta bancária.

Quinta-feira - D em ir procura por 
W aleska. Russo obriga Zyah a 
entrar na boate. Ayla e Tam ar d e 
cidem  procurar seus m aridos na 
boate. Berna resolve ir à  Capadó- 
cia. Sarila não gosta de saber que  
Cyla recebeu um postal de Bianca.

Sexta-feira - Helô diz a Isaurinha  
que precisa fa lar com A ntônia. 
Celso fica abalado com os c om en
tários de Érica sobre sua relação  
com a ex-m ulher. A ntônia per
gunta sobre W anda para Rosân
gela, m as ela não dá nenhum a  
inform ação.

Sábado - Wanda chega à  casa de 
M ustafá e chantageia Berna. Lívia 
reprova a atitude de Wanda. Carlos 
pede que Lívia explique as condi
ções da empresa que passou para 
Antônia. Am anda pensa em  denun
ciar que a am ante do marido tem  
problemas com a polícia. Érica afir
ma que não ligará para Celso.
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Sociedade CHEGUEI E 
JÁ ESTOU 
ARRASANDO
Alícia, aos 6 
m eses
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F: 3263-2414
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Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  GRÁT IS: 
0 8 0 0  7 7  21 2 9 5

Diz a canção, quem sabe faz a hora e não espera 
acontecer. Essa galera toda está fazendo sua 

hora e seu tempo de ser feliz por inteiro. É isso aí.
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Sueli e Fernando, no Tempero Caseiro

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO AQUAUm 
DEFORÇ.

Nádia, Bruna e Thaís, no Bar do Português
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Hildo e Wagner, no Tempero Caseiro
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A M IZA D E
Rebeca e Emily , 
na Compania da 
Esfiha

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Jo aq u im  
A nse lm o  M artins, 337 

L ençó is  P au lis ta

q 3 0

L A B O R A T Ó R IO  DE A N Â L IS E S  C L iN IC A S

Horário de atendimento 
das 6h30 às 17h30

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

Raul, Fred e Rafael, no Bar do Português
Endereço: Av. 25 de Janeiro, 332 - Centro 

Fone: ( 14) 3264-3644

Qualidade do básico ou luxo

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

A m b i e n t e s  —  
E x e c u t i v o s móveis para escritório

http://www.rogete.com.br


C o l u n a  d a

Maria N ilz a
fatos & pessoas

í
PEN SE N ISSO
"Ética é o que as pessoas fazem 
quando todos estão olhando; 
caráter é o que as pessoas fazem 
quando ninguém está olhando.!"

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

fotografia@ jornaloeco.com .br

União
No dia i6  de fevereiro, 

uniram-se em matrimônio 
Camila e Pedro na cidade 
de Botucatu. Lindíssima a 
cerimônia registrada pelas 
lentes da empresa Studio A 
de Lençóis Paulista.

Parabéns!
Lívia completou um ani

nho para a alegria de seus 
pais, Fabrício e Cíntia, e do 
irmão Murilo. Noite ines
quecível com a presença de 
amigos, familiares e toda a 
equipe da Cintia Fotografias.

Bar do Português
Se algo "colou" em Len

çóis Paulista foi o Bar do Por
tuguês, local de reunião da 
sociedade lençoense para 
um chopp sempre bem-vin
do. No dia 23 de fevereiro, 
Isa e o empresário Luiz Carlos 
Trecenti foram flagrados num 
momento de descontração.

Especial perfil
"Self Made Man"
Ponto de encontro para 

um churrasco e lazer de ju í- 
zes, procuradores de justiça 
e promotores da Capital e 
cidades vizinhas, a Estân
cia Marina de São Francis
co, em São Manuel, excede 
tudo o que conhecemos 
de beleza arquitetônica. O 
proprietário, Dr. Sebastião 
Sílvio de Brito, Procurador 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, encarna o verdadeiro 
"self made man", um ho
mem que se fez sozinho.

Filho de lavradores, ini
ciou seus estudos no SESI 
de Bauru e, após o quarto 
ano, foi legionário mirim 
sediado na Casa da Agricul
tura da mesma cidade. Em 
1970, presta um vestibular 
na Escola Agrícola Dona Se- 
bastiana de Barros, em São 
Manuel, e, não tendo re
cursos nem para o enxoval, 
trabalhava na própria escola 
como servente de pedreiro. 
Após o término do Ensino 
Médio, ainda não ingressa 
na Universidade pela mes
ma falta de recursos. Con
segue, depois de casado, 
um contrato na Duraflora de 
Lençóis Paulista, prestando 
serviços em Botucatu na

FOTO: STÚDIO A

DESTAQUE
Maria Nilza e Dr. Brito, 

na estância

FOTO: STUDIO A  
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1- Capela da Estância Marina;
2- Móveis antigos são a paixão do Dr. Brito;
3- Murilo, Cíntia, Lívia e Fabrício. Na foto menor, um flash da lindinha que aniversariou.

área de esgoto industrial.
Ingressa na Faculdade 

de Administração de Avaré, 
a pedido da empresa, mas 
a sua verdadeira vocação 
viria com o Direito, conclu
ído na ITE de Bauru, já como 
oficial de justiça.

Em 1988, Dr. Brito é no

meado delegado de polícia 
titular de Bofete até passar 
no concurso para a Promo- 
toria, indo até a o 3 ° Tribu
nal do Júri da Barra Funda, 
na cidade de São Paulo.

Atualmente, é procura
dor da Justiça Civil do Estado 
de São Paulo por promoção.

Convém registrar a am i
zade incondicional que Dr. 
Brito dedica ao lençoense 
Dr. Márcio Rosa, procura
dor-geral da Justiça do Esta
do de São Paulo e filho dos 
saudosos Wilson e Eugênia 
Rosa, do Cartório de Regis
tro Civil de Lençóis Paulista.

FOTO: STÚDIO A

1- Camila e Pedro sendo fotografados pela empresa Studio A de 
Lençóis Paulista na cerimônia do casamento;
2- Isa e Luiz Carlos Trecenti flagrados pela Studio A no Bar do 
Português;
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AUTOS
Em 2012, pedidos por 
in d en iza çõ es d o  DPVAT
cresceram 39% em 2012 C9
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O  E C O

N
Negócios FOTO' FLAVIA PLACIDELI/O ECO

NOVO ENDEREÇO
A Focus ocupacional está em novo endereço. A 

empresa atende na rua Antonio Biral, 180, esquina com 
a rua 28 de abril, no Jardim Morumbi. Telefone (14) 

3264 3000. E-m ail focus@focusocupacional.com.br

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 2 DE MARÇO DE 2013 ANO 76 EDIÇÃO N° 7.100 <

FOCUS se especializa em cuidar da saúde do trabalhador
Empresa visa conforto e 
qualidade aos clientes

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Da Redação

Fundada há seis anos, a empresa Focus 
- Gestão Ocupacional Sustentável, 
desde janeiro oferece um novo espa

ço para os clientes. Pensando no conforto 
e nas novas oportunidades aos trabalha
dores, a empresa atende em um local 
amplo e moderno, mas continua garan
tindo a qualidade dos serviços prestados. 
”A Focus faz toda a parte de segurança 
do trabalho e saúde ocupacional, desde 
elaboração de laudos e avaliação do am
biente de trabalho até exames médicos e 
complementares. O foco da empresa é a 
saúde do trabalhador, para amenizar os 
efeitos e riscos à saúde dele”, explica Va- 
nessa Monteiro Ramos, coordenadora da 
área de medicina ocupacional.

Lucas Nogueira Baleche e Felipe Ma
noel Baleche, proprietários, descrevem o 
trabalho da Focus como completo, tanto 
para empresas quanto para os funcioná
rios. ”Cuidamos da segurança e saúde do 
trabalho porque toda empresa necessita 
da assessoria dos profissionais envolvidos 
no processo. Por isso quando começamos 
a atender uma empresa, que é um cliente 
para nós, realizamos todos os laudos essen
ciais para reconhecer e avaliar os riscos 
existentes no local de trabalho e assim pre
venir, com a saúde ocupacional, doenças 
laborais e acidentes de trabalho”, explica. 
”Os benefícios são tanto para a empresa, 
como para os funcionários”.

Entre as alternativas para melhorar 
o trabalho estão os treinamentos para os

funcionários. ”Fazemos treinamento de 
capacitação visando informar e qualifi
car os colaboradores quanto ao uso de 
equipamentos de proteção e a importân
cia das práticas de segurança nos locais 
de trabalho”.

Um dos principais diferenciais da Fo- 
cus é justamente a qualidade dos exames 
clínicos e complementares. ”Os médicos 
são especializados em saúde do trabalho 
e além do atendimento padrão, focam na 
saúde geral, pois muitas pessoas só passam

pelo médico uma vez por ano, nos exames 
periódicos, então nossos profissionais estão 
atentos para fazer um atendimento comple
to”, explica Lucas.

Com o novo espaço é possível também 
aprender mais. ”Enquanto os funcionários 
aguardam pelos exames podem acompa
nhar palestras sobre segurança na sala de 
espera. Foi uma forma que encontramos 
de fazer com que o funcionário aproveite 
o tempo que passa na Focus para aprender 
mais e com informações que podem usar

NOVO ESPAÇO -
Enquanto aguardam 

para fazer os exames, 
clientes da Focus recebem- 

instruções sobre segurança 
e saúde no trabalho

no dia a dia também”, diz Vanessa.
Pensando também na peculiaridade de 

cada empresa, com frequência de exames 
e métodos para eliminar os riscos, a Fo- 
cus procura se adequar a necessidade dos 
clientes. ”A maioria dos nossos clientes são 
fornecedores de cana de açúcar e para me
lhor atendê-los, por exemplo, temos pesso
al qualificado e habilitado com qualifica
ção para o BONSUCRO (certificação para 
boas práticas na lavoura). Um diferencial 
para nossos clientes”, finaliza Lucas.

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


Classificados

GOL STAR 1.8, ÁLCOOL, ano
89, cor branco, ótimo carro, 
doc. ok, R$ 5.300,00. Tratar (14) 
3263-4371/ 9708-1331.

ESCORT EUROPEU 1.8 16V,
ano 97, motor zetec, 4 portas 
preto com l.d.t, R$76.500,00. 
Tratar (14) 9791-1109

TEMPRA, ANO 93, s/
documentos, R$1.500,00. Tratar 
(14) 9791-1109.

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

CORSA HATCH WIND,
ano 98, ano branco, 2 portas, 
R$10.500,00 e IPVA 2013 total 
pago. Tratar (14) 9785-5523.

CORSA CLASSIC, ANO 
2006, cor preto, completo, 4 
pneus novos, R$ 17.500,00. Tra
tar (14) 3263-6763/ 9105-6565.

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

CORSA HATCH, 1.4, 
ano 2010, menos ar, mais 
acessórios, R$23.800,00, aceito 
troca. Tratar: (14) 9710-6601/ 
9179-4462.

SAVEIRO, ANO 89, cor verde, 
diesel, perfeito estado. Tratar 
(14) 9613-9321/ 3264-6506.

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.

PALIO EDX, ano 96/96, exce
lente estado, 4 portas. Tratar 
(14) 9703-1919/ 3263-3348.

VOYAGE TREND, ano 11/12, 
cor prata, completo, 19 mil km, 
R$ 30 mil. 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.

ESCORT XR3 1.6, ano 89, cor
chumbo, vidro, trava, teto solar 
rabicho, álcool, motor novo 
com 1 mil km rodado. Tratar 
(14) 9161-7402.

RENAULT CLIO 1.0 16v, 
sedan, ano 2006, completo, 
step sem uso, 69 mil km, única 
dona, R$ 15.900,00. Tratar (14) 
3263-6987 com Marcos.

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

SANTANA CL 2.000, ano 89,
4 portas, álcool original bom 
estado. Tratar (14) 9665-0366.

GOL 1.6, ANO 99, cor cinza, 
com alarme, trava, direção. Tra
tar (140 8143-0321/ 3263-4202.

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 M W M , 
documentação em dia, R$ 45 
mil. Tratar (14) 9103-5964.

PAMPA, ANO 96, cor verde 
metálico, R$ 10 mil. Tratar (14) 
9839-0898.

GOL MI, 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.

MONZA, ANO 91, cor bordo, 
alarme, trava, direção, vidro 
elétrico, ótimo preço. Tratar (14) 
9101-9720/ 3263-5278.

ASTRA SEDAN, ano 2001, 
cor prata, completo com 
couro, R$ 17.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

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

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.

PARATI, ANO 93, cor vinho, 
álcool, 4 pneus novos + trava + 
som, doc ok, R$9.500,00. Tratar 
(14) 96080-8829.

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

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

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.

VECTRA CD, COMPLETO,
ano 98, cor verde, 37 mil km, 
original, pneus novos, revisado. 
Tratar (14) 9717-8610.

FIESTA 1.6, ANO 2012, cor
preto, completo, com 9 mil km. 
Tratar (14) 9717-8610.

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

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

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

SANDERO EXP 1.6, ano 2010, 
flex, cor preto, com 26.000 km. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

GOL 1.0 MI, motor AP, cor 
verde, ano 1997, conservado, 
mecânica ok, R$ 9.000,00 (par
ticular) Tratar (14) 9834-0470.

GOL G4 TREND, cor branco,
2 portas, 4 pneus novos, 44 mil 
km, ótimo p / financiamento. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

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

STRA HATCH, ANO 1999, GL,
MEGANE 2.0 16v, completo, 
ano 2007, automático. Tratar 
(14) 9658-5598.

1.8, cor prata, completo, com 
roda 15, 4 pneus novos, lindo/ 
conservado, mecânica ok, 69 
mil km, R$ 14.900,00 (particu
lar). Tratar (14) 9610-5960 (carro 
particular).

FORD KA, ANO 2010, 1.0, 
flex, cor prata. Tratar (14)
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos S-10 COLINA, cor prata, ano

2008 flex completa Tr^atar (14)

ECOSPORT XLT Freestyle , 
ano 2009,, completa, cor preta.

Z-UUÜ, 1ICA, UUI1 IjJlt/Ld. llClLdl \ \̂ j
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.UNO, ANO 96, quitado, R$

3.500,00. Tratar (14) 9624-6668. Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos. PRISMA, ANO 2009, cor

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

FORD KA, ANO 2010, cor
preto, flex com 26.000 km, 
ótimo p/ financiamento. Tratar

FIESTA SEDAN 1.6, ano 2011, 
flex, cor prata riviera, completo.

(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos.

Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos. KADET, ANO 95, cor cinza, 

com vidro, trava e alarme,

CORSA SEDAN, ano 98, 4
portas, trava elétrica, alarme, 
DVD, R$ 11 mil. Tratar (14)

HB20 1.6, ano 2013. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

documentação 2012 ok, R$ 9 
mil. Tratar (14) 3264-5892 e 
9602-7386.

9682-7551.

CORSA SEDAN Joy 1.8, ano 
2005, cor dourado. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

COURIER 1.6, ano 2000/2001,

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

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

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

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

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

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

GOL MI PLUS,ANO 98,
cor branco, gasolina, rodas 
de liga leve, trava e alarme, 
R$10.500,00. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTFÍA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
CLASSIC LIFE 2005 PRETO TRAVA/ALARME
MERIVAMAXX1.4 2011 PRATA COMPLETO
O M EGAGL2.0 1994 AZUL
VECTRA EXPRESSION 2007 PRETO COMPLETO
VECTRA ELITE 2.0 2010 PRETO COMPLETO
S-10 2.2 CS 1997 CINZA DIREÇÃO
S-10 2.5 C DD LX 4x4 1999 AZUL COMPLETO
SILVERADO CONQUEST 1997 AZUL DIREÇÃO
FIESTA 1.0 4P TRAIL 2008 PRETO COMPLETO
FUSIONSEL2.5 2010 PRATA COMPLETO
ESCORT 1.8 1993 VINHO
ESCORT L 1.8 1993 VINHO
LOGUS 1995 PRATA
G O LFG L2.0 2003 PRETO COMPLETO
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
STRADACE 2008 VERDE DR/VIDRO/TRAVA
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO/TETO
FI0R IN 0 1.3 FIRE 2012 BRANCA
TOYOTA BANDEIRANTE 1990 AZUL
C-31.6 EXCLUSIVE 2008 PRETO COMPLETO
PAJERO GLS 2006 PRETA COMPLETA
ELANTRAGLS1.8 2012 PRATA COMPLETO/ m u l t im íd ia / AUT.
HILUX CD 3.0 SRV 2011 PRETA COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
TITAN150 KS 2008 AZUL
TITAN FAN 150 ESI 2010 PRATA PARTIDA ELETRICA

VEÍCULO EM PROMOÇÃO
CORSA 2 PORTAS

OPCIONAIS

ENTR.R$ 3.500,00 -h 24X R$ 450,00

NAO ESQUEÇA, SE ESTIVER COMPRANDO CARRO PARTICULAR 
E PRECISAR FINANCIAR, FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 

TEMOS EXCELENTES TAXAS

ESTAMOS COMPF^NDO 
CARROS DO ANO 2000 

AO 2005 EM 
EXCELENTE ESTADO

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

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



Classificados

VECTRA HATCH GTX, ano
2011, cor cinza, completo, R$
45.500,00. . Tratar Evidence 
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- 
SION, ano 2002, cor cinza, 
gasolina, completo, bancos 
de couro, R$ 19.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

PRISMA 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 WAGON 1.6, ano
98, cor verde, gasolina, 
básico, R4 11.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264
1000.

P A G A N  M O T O S
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

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

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

XTZ LANDER, ano 2007, 
m otor na garantia, R$
7.500,00. Tratar (14) 9740- 
4992/ 3263-6919.

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

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

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

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

HONDA BIZ 125 ES, parti
da elétrica, ano 07/08, R$ 4 
m il. Tratar (14) 9656-9806/ 
9126-7968 com José.

DAFRA SUPER 100, ano
08, com apenas 150 Km, 
doc ok, somente R$ 2 mil. 
Tratar no V ilas M oto  Peças, 
Rua A nton io Paccola, 20, 
fone (14) 3263-5436.

HONDA BROS 150 ESD,
ano 2007, completa,
R$ 5.500,00, vendo ou 
troco por terreno. Tratar (14) 
9797-5221.

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

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

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

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 V ilas M oto  Peças, Rua 
A nton io Paccola, 20, fone 
(14) 3263-5436.

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

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

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

FINANCIAMENTO DE 
MOTO honda okm com 
entrada com a menor parce
la do mercado. ''G rátis 02 
capacetes'' Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

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

INFORMAT1CA -  Hard Manu
tenção 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 w irel- 
les, 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.

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

CONTRATA-SE MARCE
NEIRO com experiência, 
interessados enviar curriculum 
para R: Luiz Vaz Pinto, 659 -  Jd 
Principe.

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

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

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

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
POODLE TOY, fêmeas e 
machos. Tratar (14) 6305-0463/ 
3264-1693.

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

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

DOA-SE FOX PAULIS- 
TIN H A  puro, com 1 ano e 

meio. Tratar (14) 9672-8298.

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

DIRETO DA FABRICA:
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.

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

REPAROS E INSTALAÇÃO
de cerca elétrica, interfones, 
câmeras de monitoramento e 
portão automatizado. Tratar 
(14) 9657-8088

MONTO E DESMONTO
guarda roupas, preço a com
binar. Tratar (14) 9838-7134.
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PEDICURE A DOMICILIO
para idosos, com hora 
marcada. Tratar (14) 9658-6608 
período da tarde.

MOAGESSO E DECORA
ÇÕES, molduras, sancas, 
paredes em drywal e forros. 
Ligue e agende uma visita 
sem compromisso. Tratar (14) 
9628-7511.

MASSAGEM MODELA- 
DORA, drenagem linfática, 
massagem relaxante, depilação 
e maquiagem. Tratar (14) 9845- 
7999/ 9788-8166.

CLÉIA MANICURE E 
PEDICURE, Rua Olga 
Biral, 271 -  Jd. Itapuã. Atendo 
também a domicilio. Tratar (14) 
9119-9810.

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

PEDREIRO, ALVENARIA,
reboco, piso, revestimento, 
casa até 80 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, car- 
pinagem e aplicação de mata 
mato com equipamento profis
sional. Tratar (14) 9632-4068 ou 
R: Abilio Gasparini, 186 -  Acaí I 
com Manoel Messias.

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

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

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

QUER ANUNCIAR SUA
empresa na rua, moto som pro
paganda. Tratar (14) 9817-9686.

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

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

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

SERVIÇOS DE TORNO , 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.

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

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

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.

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

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

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

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

EHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

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

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669
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AFIADOR DE FERRAMEN
TAS, serrotes, discos p / serras 
circulantes, brocas, facas e 
tesouras. Tratar c/ Moacir 
na R: Alexandre R. Paccola, 
585, Rondon ou pelo fone (14) 
3264-9653.

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

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

AULAS PARTICULARES 
DE MATEMÁTICA, ensino 
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 feria
dos). Tratar (14)9626-6071.

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

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

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

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

ASPOL - Limpeza de telhados, 
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.

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

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

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

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.

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

INSTALAMOS FORROS
de PVC, passamos um orça
mento sem compromisso pra 
você! Tratar (14) 9783-3200.

LOJA DE CONFECÇÕES
na Rua 15 de novembro, com 
200mt^, montada, estabeleci
da a 09 anos, com clientela e 
crediário próprio. Aceito casa 
e veiculo até 50% do valor. 
Tratar (14)-97553638.

TORNO IMOR OFICINA 420
e torno Nodus I, vendo ou 
troco. Tratar (14) 3263-5497.

VENDO MOBÍLIA 
COMPLETA, por motivo de 
mudança. Tratar (140 3264- 
8489/ 9701-9890.

VENDO BAR NO JD. UBI- 
RAMA, ótima localização, 
movimento R$10 mil, aceito 
carro e facilito, R$ 25 mil. 
Tratar (14) 3263-6987 com 
Marcos.

VENDO PLAY STATION II ,
semi novo, com 2 controles, 
memory card + jogos, R$
250,00. Tratar (14) 9656- 
9806/ 9126-7968.

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

VENDO TV 29", prata, Phil- 
co, 2 capacetes usados. Lavo 
sofá a seco em domicilio. 
Tratar (14) 9672-8298.

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

VENDO KIT de suspensão 
de rosca (Castor) para Kadett, 
nova, na caixa, com nota 
fiscal, R$ 550,00. Tratar (14) 
9181-7180 depois das 16h.

VENDO 30 CADEIRAS
universitárias. Tratar (14) 
8157-5454.

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

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.

VENDO 3 CHAPAS
de cabelo,usadas só 2 
vezes, ótimo estado, R$ 
40,00 cada. Tratar (14) 
97833200.

VENDO UMA MÁQUINA
de costura industrial Singer 
azul, em ótimo estado e 
perfeitas condições de uso - 
Valor a combinar. Tratar (14) 
3264-5653.

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

VENDO PEDALEIRA para 
guitarra zoom GFX III, em bom 
estado, preço a combinar. 
Tratar (14) 9753-1938.

VENDO BICICLETA aro 20"
p / criança com marcha, cor 
cinza, ótimo estado, R$ 98,00. 
Tratar (14) 9604-6673/ 8127
0171 com Marcos.

VENDO PSP 3000, destra- 
vado com 36GB + 40 jogos, 
ótimo preço, parcelo em até 
12x. Tratar (14) 9702-2528.

VENDO PEDALEIRA para 
guitarra zoom GFX III, em bom 
estado, preço a combinar. 
Tratar (14) 9753-1938.

http://www.regionaltodaraca
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VENDO BICICLETA aro 20”
p / criança com marcha, cor 
cinza, ótimo estado, R$ 98,00. 
Tratar (14) 9604-6673/ 8127
0171 com Marcos.

VENDO PSP 3000, destra- 
vado com 36GB + 40 jogos, 
ótimo preço, parcelo em até 
12x. Tratar (14) 9702-2528.

VENDO PLAY STATION III
com 1 controle e 5 jogos, R$
500,00. Tratar (14) 3264-1986.

VENDO SOM AUTOMO
TIVO, 2 eros GDS 1000 
RMS, R$ 1.200,00. Tratar (14) 
9711-0672.

VENDO 1 ESTANTE de
madeira cerejeira, 1 guarda 
roupa com portas de correr, 
branca e marrom, R$ 400,00. 
Tratar (14) 9845-7999.

PRODUTOS PROFIS
SIONAIS PARA SALÃO:
Progressiva 1L + shampoo 1L, 
R$ 199,00, enquanto durar
0 estoque. Tratar (14) 9822- 
7205/9730-1686/ 9196-7766/ 
8159-3721.

LINHA HIDRATAÇÃO - Po
tes, R$ 19,90 (1Kg), R$ 10,00 
(400 g). Escova Progressiva 
preço especial, R$ 170,00 o 
litro. Tratar (14) 3261-1036.

VENDO LOJA NO CENTRO.
Tratar (14) 9838-2665.

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

VENDE-SE TITULO DO 
CLUBE MARIMBONDO.
Tratar (14) 3264-2770.

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

ALUGO MURO P/ PROPA
GANDA, excelente localiza
ção. Tratar (14) 9772-7315.

VENDO DEPOSITO DE 
ÁGUA mineral. Tratar (14) 
3263-2252/ 9670-8878 
comercial.

VENDO ANTENA PARA
BÓLICA, 2 jogos de mesa 
(bar), 1 bicicleta motorizada,
1 máquina de algodão doce. 
Tratar (14) 9686-2419.

VENDE-SE APARELHO CD
automotivo Pionner usado 
R$ 150,00, 1 CD Kenwood 
R$ 120,00, 2 falantes 69” , R$
70,00, usados mas em bom 
estado. Tratar (14) 3263-3348 e 
9703-1919.

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

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

VENDO MÁQUINA DE 
SORVETE AMERICANO.
Tratar (14) 8168-1905.

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

AREIA DO CAMPO a partir de 
R$ 28,00 m3. Tratar (14) 3263
0732 -  Horário Comercial.

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

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

COCHI
m m
m m

TELHA ROMANA E PORTU
GUESA, R$ 910,00 o milheiro. 
Tratar (14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

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

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

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

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

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

VENDO 2 BALCÕES p/ loja, 
fórmica e blindex. Tratar (14) 
9772-7315. + 5 jogos com 2 
controles, R$ 250,00. Tratar (14) 
9799-7874 e (14) 9115-5295.

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

MÁQUINAS DE COSTURA -
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.

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

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

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

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

BARZINHO MOGNO COM 
ESPELHO, R$150,00, e 
penteadeira antiga com banco, 
R$ 150,00. Esteira elétrica, R$
350.00. Tratar (14) 9799-7874 e 
(14) 9115-5295.

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

VENDE-SE VARAS DE EU
CALIPTO, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 
9164-2852 /  9695-4241.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
FEVEREIRO

Dia 16 Dia 20 Dia 23 
Sábado Quarta Sábado

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

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ

(14) 3263-1485 
9791-4488

SALÃO PARA ANIVERSÁ
RIO WG (incluso cama elásti
ca 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRAS EM SÃO PAULO,
09/03/13 por apaenas, R$
55,00, reserve bem rápido. 
Tratar (14) 8125-1650 com 
Vanderci.

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

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

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

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

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Caldas Novas, saídas garan
tidas - 04 a 09/05/2013 e 24 
a 29/08/2013. Informações e 
reservas: (14) 3263-3267 e (14) 
9600-3485 com Solange

VENDO PLAY STATION 
II 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

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP



Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

AMERICANA CENTER,
18/03/13 -  01/04/13 -  
18/04/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 9702- 
7108/ 9195-0800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

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

EXCURSÃO FOZ DO 
IGUAÇU -  Dias 04, 05, 06 
e 7 de abril de 2013. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

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

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

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

CASA JD MONTE AZUL
c / 2 dorms, 1 suíte, 2 w c 
sociais, s.tv, s.jantar, coz, 
ar.lazer c /  churrasq., 2 vgs. 
Oportunidade! V itagliano 
CJ23626 -  143263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00232

CASA com 3 dorms, sala, 
cozinha, W C, comércio na 
fren te , garagem, edícula 
nos fundos, em fren te  ao 
SESI. Tratar (14) 9686-2419.

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

CASA EM L linda no M . 
Luiza III c /  82 m^. Possui: 2 
dorms (1 ótim a suíte), w c  
social, s. TV, s. a lm ./jan tar 
interlig. a coz., + a /s  cob. 
e disp., amplo qu in tal c /  
esp. p / lazer e paisagismo 
+ 4 vagas. Obs.: Rica em 
acabam., tudo de 1° - Vale 
a pena conhecer, ac.financ.!
. CJ23626 -  V itagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com .br /  ref. 
00250

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

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

M A M E D IN A , constru
ção 107,50m2, terreno 
251,39m^, R$ 175 mil. Tratar 
(14) 9615-2506.

CASA na Av. Pe. Salustio 
(próximo a lotérica), cons
trução 117,24m^, terreno 
to ta l 275 m^, R$ 300 mil. 
Tratar (14) 9615-2506.

JD. ITAMARATY , constru
ção 281,32m^, área to ta l do 
terreno 396,50 m^, R$ 400 
mil. Tratar (14) 9615-2506.

JD. VILLAGE, construção 
167,10m^, terreno de 
257,60m^, R$ 300 mil. Tratar 
(14) 9615-2506.

CENTRO (próximo ao car
tório) construção 197,05m^, 
terreno 252,48m^, R$ 250 
mil. Tratar (14) 9615-2506.

JD. PRINCIPE , construção 
121,91m^, terreno 200m^,
R$ 150 mil. Tratar (14) 
9615-2506.

CECAP, construção 
96,84m^, terreno 200m^,
R$ 120 mil. Tratar (14) 
9615-2506.

CECAP (esquina de aveni
da), construção 151,17m^, 
terreno 247,50m^, R$ 170 
mil. Tratar (14) 9615-2506.

CECAP (esquina), cons
trução 125,61m^, terreno 
200m^, R$ 145 mil. Tratar 
(14) 9615-2506.

RONDON , construção 
141,80m^, terreno 253m^, 
excelente p /  investim ento 
em aluguel, duas const.,
R$ 130mil. Tratar (14) 
9615-2506.

RONDON (imóvel a refor
mar), construção 101,51 m^, 
terreno 128,33m^, R$ 65 
mil. Tratar (14) 9615-2506.

RONDON (esquina), 
construção 157,33m^, 
terreno 250,37m^, excelente 
p / investim ento em aluguel, 
duas const., R$170 mil. 
Tratar (14) 9615-2506.

MONTE AZUL (casa em 
construção), constru
ção 191,33m^, terreno 
236,22m^, R$ 140 mil. Tratar 
(14) 9615-2506.

MACATUBA , construção 
192,25m^, terreno 200m^,
R$ 200 mil. Tratar (14) 
9615-2506.

MONTE AZUL, edícula 
com piscina, troco por casa. 
Tratar (14) 3263-4467/ 
9702-5659.

JD. ITAMARATY , casa 
com 4 dorms (1 suíte), 
garagem p / 3 carros, lago 
de carpas, churrasqueira c / 
forno, 281 m^ construídos, 
troco por casa de menor 
valor. Tratar (14) 9741-9140.

VILA PACCOLA, casa 
com 3 dorms, sal, cozinha, 
área de serviço, garagem, 
não aceito financiam ento. 
Tratar (14) 9763-4445 ou 
Rua D jalma de Oliveira 
Lima, 121.

M ARIA LUIZA IV , casa 
nova. Ace ito  financiam ento. 
Tratar (14) 9609-5736.

EDIFÍCIO ALPHA (todo re
formado), 03 dorms(1 suíte), 
sala 02 am bientes, dorm de 
empregada, R$ 420.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 
115691)3264-5624/9695- 
8789.

JD ITAMARATY , 03
dorms(1 suíte c /  banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço para 
área de lazer R$ 400.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI11591) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD ITAMARATY, sobrado, 
04 dorms (1 suíte c/closet), 
sala estar, sala jantar, 
escritório, adega, lazer c / 
piscina, churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2 de 
construção, terreno de 
1.080,00m2 R$ 860.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD NAÇÕES , sobrado 
03 dorms, sala estar, sala 
TV, cozinha, 02 banheiros 
social, lazer c /  churrasquei
ra e banheiro R$ 150.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO, sobrado (próximo 
ao clube Marim bondo), 03 
dorm itórios( 1 suíte ), sala 
estar, sala jantar, cozinha 
c/arm ários, piscina, chur
rasqueira R$ 700.000,00.
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.
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MERCADO
Páscoa está entre os melhores períodos para o trabalho 
temporário, atrás do Natal e do Dia das Mães. Este ano, a 
previsão é que sejam preenchidas 73,7 mil vagas temporárias 
até o final de março, a maioria na indústria. Do total contratado 
no Brasil, 8 %  dos trabalhadores têm chances de efetivação.
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Páscoa gera oportunidade de emprego temporário
Produção artesanal de ovo de chocolate movimenta 
empreendedores; lençoense chega a contratar 5 ajudantes

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Priscila Pegatin

A  pouco menos de um mês para a Pás
coa, a produção artesanal de ovo de 
chocolate já começa a mudar o dia a 

dia de diversas microempreendedores em 
Lençóis Paulista e região. Ana Alba, que é 
cabeleireira e tem um salão de beleza no 
Parque Rondon, é um dos exemplos. Nes
ta semana, ela recebeu diversas caixas de 
chocolate e já começou a fazer os testes, 
nas novas formas. ”Há 17 anos, tive a ideia 
de fazer ovos para os familiares. O pessoal 
onde trabalhava ficou sabendo e começou 
a pedir”, relembra Ana, que trabalhou na 
Omi Zillo. ”Com isso, peguei encomenda 
de 50 ovos no primeiro ano”.

O sucesso foi tanto que a clientela co
meçou a pedir trufas nas outras épocas do 
ano. ”Tudo aconteceu muito rápido, de ma
neira natural. Quando vi, trabalhava fora, 
comecei a trabalhar em casa como cabelei
reira e a fazer trufas e ovos de páscoa e, em 
meio a tudo, tinha minha filha pequena”.

Com a agenda cheia e a clientela que não 
parava de crescer, ela decidiu sair do emprego 
para se tornar uma empreendedora. ”Fiz curso

de ovo de chocolate, para aprender mais, mas 
na verdade a gente aprende mais testando, 
fazendo na prática e hoje, a época que mais 
trabalho em todo o ano é no mês da Páscoa. 
Como são muitos pedidos, contrato de cinco a 
seis pessoas para a produção e sete para ven
der os ovos”. Apesar das vendedoras, Ana con
ta que a maioria dos pedidos que recebe é pelo 
telefone. ”Neste ano, vamos distribuir senha 
para entregar os ovos, assim fica mais fácil de 
organizar”. Todo ano, o marido de Ana Alba 
pega férias nesse período para ajudar no tra
balho, que não é pouco, garante. ”Ele faz um 
pouco de tudo, anota pedidos, faz entregas”.

Na última vez que contou a produção, 
Ana lembrou que o marido disse que pro
duziram aproximadamente 5 mil ovos. ”Já 
fiz cerca de 150 tipos de ovos de choco
late. O que sai mais são os de 250, 500g, 
recheados, mas o pessoal gosta bastante 
do tradicional também”. Sobre o aumento 
na renda, ela garante que compensa. ”Tra- 
balhamos de manhã, tarde e noite. Cansa, 
mas gosto do que faço. Vale à pena”. Já o 
segredo do sucesso, ela acredita que seja 
a qualidade da produção. ”Trabalhar com 
produtos bons é fundamental”, finaliza.

PRODUÇAO 
CASEIRA -  Ovos 

de chocolate 
caseiros 

conquistam o 
mercado e produção 

cresce a cada ano

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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MAIS BARATO?
Rumores nos Estados Unidos sugerem que a Chevrolet está 

desenvolvendo uma nova versão de entrada para a sétima 
geração do Corvette, mais barata. O Sting Ray poderá custar 
menos de US$ 50 mil (R$ 99 mil, sem taxas de importação 

e impostos brasileiros) quando for lançado em 2015.

»PIONEERMIXTRAX 
COM CONTROLE

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes

R: Cel V. Rocha 524 -(14 ) 3264-3316
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Indenizações pagas pelo DPVAT crescem 39% em 2012
Indenizações pagas às vítimas - fatais ou não - por acidentes de trânsito cresceram mais do que o número de veículos

Da Redação
FOTO: M ÁRC IO M OREIRA/O ECO

Segundo dados levantados pela Se
guradora Líder DPVAT, responsável 
pelo serviço no país, as indenizações 

aumentaram 39% no ano passado, totali
zando 507.915 indenizações pagas por todo 
o Brasil.

A seguradora aponta que as motos 
foram responsáveis por 69% dos aciden
tes resultantes em pagamento do DPVAT 
(Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres), en
quanto os automóveis respondem por 
27% das indenizações.

A maior diferença entre os veículos está 
no indenizado: nos acidentes com motos, 
o próprio condutor recebe o DPVAT (72% 
das vítimas) e, nos acidentes com carros, 
os pedestres é que recebem o pagamento.

O perfil das vítimas não mudou em 
relação a 2011: 40,9% são homens entre 
18 e 34 anos. Quanto às regiões campeãs 
em indenizações, o Nordeste representa 
29% do volume total, seguido pela região 
Sul (28%).

Se a análise envolver número de óbitos, 
quem toma a frente é a região Sudeste, com

NÚMEROS - No total, foram pagas mais de meio milhão de indenizações em todo o Brasil

38% dos casos, sendo 19% deles ocorridos 
em São Paulo, o recordista de indenizações 
por morte.

O DPVAT pode ser solicitado até três 
anos a partir da data do acidente. Em ca
sos de morte, a família da vítima recebe R$ 
13.500, valor limite para indenizações em

situação de invalidez permanente.
Quando a vítima necessita de auxílio 

médico e hospitalar, a ajuda chega a R$ 
2.700. A solicitação do DPVAT pode ser 
realizada via telefone (0800-022-1204), por 
meio do site oficial ou em um dos pontos 
de atendimento espalhados pelo País.

Saiba mais
Qualquer pessoa que for ví

tima de um acidente - ou seu 
beneficiário, em caso de morte 
- envolvendo veículo pode reque
rer a indenização do Seguro Obri
gatório DPVAT. As indenizações 
são pagas individualmente, não 
importando quantas vítimas o 
acidente tenha causado e não de
pendem da apuração de culpados 
no acidente.

Mesmo que o veículo não es
teja em dia com o DPVAT ou não 
possa ser identificado, as vítimas 
ou seus beneficiários têm direito a 
cobertura, que prevê indenizações 
em casos de morte e invalidez 
permantente, além de reembolso 
de despesas médicas e hospitala
res. Não são cobertos danos mate
riais, acidentes ocorridos fora do 
território nacional ou multas.

DIANTEIRO

VWGOL 
(até G4)

POR ' 
APENAS 4Xi

<5 ’X

Distribuidor Oficial

ítR iD cesw ní f t r e s t o n e

1 4  3 2 6 4 .8 9 8 9
FACEB00K.C0IVI/J0X9CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  

Lençó is  P au lis ta  -  C en tro  -  SP

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


PESQUISA
A maior parte dos compradores de imóveis de São Paulo pesquisa 
antes de fechar negócio, segundo estudo. O levantamento aponta que 
5 8 %  dos compradores de imóveis visitam de dois a cinco estandes 
de venda antes da compra. Quanto ao tempo para efetivar a compra, 
5 4 %  levam até quatro meses e 4 6 %  a partir de cinco meses.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Procon-SP responde perguntas sobre práticas abusivas na compra de imóvel
Construtora não pode 
cobrar condomínio antes de 
entregar a chave, se o atraso 
não for do comprador

Da Redação

FOTO: D IVU LG AÇÃO

Em uma época em que cresce o investi
mento em apartamentos é importante 
o morador saber os direitos e deveres 

que tem. Por isso, nessa semana o Procon- 
-SP reuniu as dúvidas mais frequentes dos 
consumidores para dar orientações. Confi
ra abaixo, algumas delas:

Consumidor - Comprei um imóvel na 
planta e no contrato há uma cláusula que 
dá à construtora o direito de atrasar a obra 
em até 180 dias. Isto é permitido?

Procon - Não. O Procon-SP considera 
esta cláusula abusiva, portanto nula de ple
no direito.

Consumidor - A obra está atrasada e 
quero cancelar o contrato, tenho direito de

CONSTRUÇÃO -  Em caso de atraso na obra, consumidor pode cancelar o contrato

receber o dinheiro de volta?
Procon - Sim. Em caso de atraso da obra, 

o consumidor que quer cancelar o contrato 
tem direito a receber de volta tudo que pa
gou, corrigido monetariamente. O consumi
dor tem ainda direito de ser ressarcido por 
eventuais gastos causados pelo atraso na en
trega das chaves, como aluguel, por exemplo.

Consumidor - Ainda não recebi as cha
ves e o condomínio está sendo cobrado. 
Essa cobrança é permita?

Procon - Se o atraso na entrega das cha
ves não estiver relacionado à problemas com 
a documentação do consumidor para assina
tura do contrato de financiamento, a cobran
ça de condomínio é indevida.

Consumidor - Os panfletos de publici
dade devem ser guardados após ser con
cretizada a compra?

Procon - Sim. É importante guardar todos os 
prospectos publicitários do imóvel, para garantir 
o cumprimento da oferta por parte da empresa.

Consumidor - Quais os cuidados ao as
sinar o contrato de compra e venda?

Procon - Alguns cuidados devem ser ob
servados antes de assinar o contrato de compra 
e venda. São eles: somente realize o negócio 
com a intermediação de um corretor de imó
veis devidamente inscrito no CRECI (Conse
lho Regional de Corretores de Imóveis); leia 
atentamente o contrato e caso haja dúvidas, 
procure a orientação de um órgão de proteção 
e defesa do consumidor ou de um advogado 
especializado; o contrato deve ter a qualifica
ção e endereço das partes, nome e localização 
do empreendimento, número e data do regis
tro, localização completa da área do imóvel, 
área útil e comum da unidade, preço, prazo, 
valor do sinal, forma e local de pagamento e 
taxas de juros de financiamento e de mora; exi
ja o contrato de compra e venda devidamente 
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

T O L E D O
U M  N O V O  A N O . U M A  N O V A  M A R O A .

A T O L E D O  D E  S E M P R E.

OS VALO RES C O N Q U IS 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.
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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 .
V a lo r :  R $  5 5 0 .0 0 0 ,0 0

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

fd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

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

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

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

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

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

w w w . t o le d o l m o v e ls .c o m . b r
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de  J a n e iro , 3 6 4  
C e n tro  ^

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

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

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

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

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

despensa, lavanderia, 
garagem coberta para 3 

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

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

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

banheiro, lavanderia, 
edícula com churrasqueira, 

banheiro e despensa, 
garagem para 2 carros.

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

www.vitagliano.com.br

TOLEDO
im o  v e i s

P lA m S  PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/Í/TATO (14) 9844-8164 
8117-8164

Marcenaria Contrata-se

Precisa-se dé: 
 ̂Marceneiro 

 ̂Aprendiz
Interessados e n tra r em contato  

na Marcenaria Q ualíty  
(1 4 )9 1 26 -59 0 7

JD. STA. TEREZINHA II .
casa com 2 dorms. sala. 
cozinha. W C. área de servi
ço. edícula nos fundos com 
dorm.. sala. cozinha e W C. 
entrada p / 3 carros. R$ 140 
mil. Tratar (14) 9807-9953 
com Rodrigo.

NOVO GRAJAÚ . casa com 
2 dorms (1 suíte). W C. sala. 
cozinha. lavanderia interna 
e varanda. m edindo 76m2. 
Rua Benedito Santos. 287. 
Tratar (14) 9617-1135.

JA R DIM  M ARIA  
LUIZA . casa com gesso; 
cozinha planejada (fogão 
cooktop embutido); sala c /  
sanca e lâmpadas dicroica; 
qu intal com área de lazer. 
churrasqueira. lago. canil 
com piso para 02 cães e 
área externa de alvenaria 
para term inar (banheiro 
social. sauna + quartinho de 
bagunça). R$ 170.000.00 - 
Tratar (14) 9613-1331/8119- 
7204/3264-7174

CENTRO . casa no V irg ilio  
Capoani com 3 dorms. sala. 
copa. cozinha. 2 W C. a 500 
m do centro. Tratar (14) 
9748-6707.

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

JD. GRAJAÚ . 02
dorm itórios. sendo 01 suíte. 
sala. cozinha americana. 
banheiro social. lavanderia. 
varanda e entrada p / carro.
- R$ 155.000.00 - Santange- 
lo Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. GRAJAÚ . 02
dorm itórios. sala. cozinha 
americana. banheiro social. 
área de serviço e entrada 
p /  carro. - R$ 160.000.00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374). Fone 3263-7094.

JD. DAS NAÇÕES. 02
dorm itórios. sala. cozinha. 
banheiro social. área de 
serviço e garagem. - R$
115.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. M AR IA  LUIZA I . 03
dorm itórios. sendo 01 suíte. 
sala. cozinha. banheiro 
social e entrada p /  carro. - 
R$ 170.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. ITAPUÃ . 01 dorm itório. 
banheiro. área coberta c /  
churrasqueira. quiosque e 
piscina. - R$ 150.000.00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374). Fone 3263-7094.

JD. M AR IA  LUIZA IV .
02 dorm itórios. sendo 01 
suíte. sala. copa. cozinha. 
banheiro social. área de 
serviço e entrada p /  carro. - 
R$ 195.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO. 03
dorm itórios. sendo 01 
suíte. sala. copa. cozinha. 
banheiro social. lavanderia. 
despensa e garagem p /  02 
carros. Fundos Sobrado c /
01 dorm itório. sala. cozinha. 
banheiro. - R$ 190.000.00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374). Fone 3263-7094.

JD. CRUZEIRO. sala 
comercial. 02 dorm itórios. 
sala. cozinha. 02 banheiros. 
despensa e garagem p /
02 carros. Fundos c /  01 
dorm itório. lavanderia. 
churrasqueira c /  piscina. - 
R$ 180.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

RES. SANTA TEREZINHA
II. 02 dorm itórios. sala. 
cozinha. banheiro social. 
área de serviço e entrada 
p / carro. - R$ 115.000.00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374). Fone 3263-7094.

NÚCLEO. 03 dorm itórios. 
sala. cozinha. banheiro 
social. lavanderia e 
garagem. Fundos c /  01 dor
m itório. cozinha. banheiro e 
despensa. - R$ 105.000.00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374). Fone 3263-7094.

NÚCLEO. 03 dorm itórios. 
sala cozinha. banheiro 
social. área de serviço e 
garagem área de lazer com 
churrasqueira. despensa e 
banheiro. - R$ 140.000.00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374). Fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA.
03 dorm itórios. sendo 01 
suíte. sala. copa. cozinha 
c /  arm ário. banheiro social. 
área de serviço c /  banheiro. 
e garagem p /  02 carros. - 
R$ 260.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. JOÃO PACCOLA. 02
dorm itórios. sala. copa. 
cozinha. banheiro social. 
área de serviço. garagem. - 
R$ 130.000.00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

CECAP. 03 dorm itórios. 
sala. cozinha. banheiro 
social. área de serviço. 
Fundos c /  01 dorm itório. 
sala. cozinha. banheiro 
social. área de serviço. - R$
100.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

M A M E D IN A . C / 3 dorms. 
sala. cozinha. bho social. ga
ragem p / 4  carros cobertos. 
área de lazer. lavanderia. 
piscina. R$ 300.000.00. Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407. Ref. 
Site 67

JD. EUROPA. 2 dorms 
(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.

JA R DIM  PRÍNCIPE .
casa com 3 quartos . 2 
banheiros. 1 sala. piso de 
cerâm ica. churrasqueira. 
arm ário em butido na 
cozinha. garagem. bom 
espaço interno. blindex. 
proprietário se compromete 
a te rm inar a pintura da fren 
te. R$ 250.000.00 (aceita 
financiam ento) Cód.0020 
tra t. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio. 430 tel. 
32630021- w w w .im ob ilia - 
ria21Lp.com.br

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 m il - Habi- 
ta re  Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

JA R DIM  ITAMARATY
- Garagem p /  2 carros 
cobertos. sala. 3 dorms. 2 
w c. cozinha planejada. la
vanderia. área de lazer com 
churrasq.- R$ 350 m il -  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- 
ta re  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 m il- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. M AR IA  LUIZA II - 3
dorm. sala. cozinha. área 
de serviço. bho social. 
garagem. 115m^ de cons
trução. Aceita-se parte do 
va lo r em carro ou terreno. 
R$ 160 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. VILLAGE- Garagem p /
2 carros. 3 doms (sendo 1 
suite). sala. copa. cozinha. 
bho social. lavanderia. 
despensa. R$ 300 m il-  Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CECAP. casa com 3 quar
tos. 1 suíte. 1 sala. dep. em
pregada. Imóvel to ta lm ente 
reformado. laje. te lhas tipo  
americana. te lhados novos. 
m adeiram ento de excelente 
qualidade. R$ 105.000.00 
(não aceita financiam ento) 
Cód.042 tra t. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio. 430 tel. 
32630021- w w w .im ob ilia - 
ria21Lp.com.br

JARDIM  PRÍNCIPE .
casa com 3 quartos. 1 
suíte. 2 banheiros. 1 sala. 
Excelente imóvel com 
arm ário em butido da 
Todeschini na cozinha. 
cooktop. forno embutido. 
ar condicionado e banheira 
c /  hidro na suíte. cerca 
elétrica. interfone e armário 
em butido nos banheiros. 
pintura seminova. armário 
na garagem. churrasqueira 
e lavanderia. Perto da cre
che e quadra poliesportiva. 
R$ 270.000.00 (aceita finan
ciamento) Cód.0039 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio. 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp. 
com.br

JARDIM  PRÍNCIPE . casa 
com 1 quarto. 1 banheiro.
1 sala. churrasqueira. lavan
deria. R$ 155.000.00 (aceita 
financiam ento) Cód.0037 
tra t. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio. 430 tel. 
32630021- w w w .im ob ilia - 
ria21Lp.com.br

JARDIM  VILLAGE. casa 
com 3 quartos. 1 banheiro.
1 sala. Otima localização; 
(aceita financiam ento) 
Cód.0034 tra t. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio. 
430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM  VILLAGE. casa 
com 1 quarto. 1 banheiro.
1 sala. estacionamento. 
Excelente imóvel com 
fino acabamento. piscina. 
blindex. ventilador de te to. 
rancho com churrasqueira e 
porcelanato. R$ 250.000.00 
(aceita financiam ento) 
Cód.0030 tra t. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio. 
430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

ESTORIL III em Bauru. 
casa com 3 quartos. 1 suite. 
1 banheiro. 2 salas. varanda 
com churrasqueira. piscina. 
R$ 490.000.00 (aceita finan
ciamento) Cód.0024 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio. 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp. 
com.br

JARDIM  BELA VISTA .
casa com 3 quartos. 2 ba
nheiros. 1 sala. lavanderia. 
Esta casa possui uma sala 
comercial na fren te  com 
banheiro e depósito. R$
260.000.00 (aceita finan
ciamento) Cód.0021 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio. 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp. 
com.br

JARDIM  SÃO JOÃO . 02
dorm itórios. sala. copa. 
cozinha. banheiro social. 
área de serviço e garagem. 
Casa nos fundos com 01 
dorm itório. sala. cozinha e 
banheiro. R$ 140 m il. obs: 
laje. taco /p iso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliá
ria (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO. 03
dorm itórios. sala. cozinha. 
banheiro social. área de 
serviço e garagem. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliá
ria (14) 3264-3343.

EDÍCULA nos fundos com 
01 dorm itório. cozinha e 
banheiro. R$ 150 m il. obs: 
forro e piso frio. Esquina. 
ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliá
ria (14) 3264-3343.

JARDIM  M AR IA  LUIZA
IV . 01 suíte. 01 dorm itório. 
sala. cozinha. banheiro 
social e entrada para carro. 
R$ 150 m il. obs: laje e piso 
frio. Lote de esquina. cons
trução nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

A  IM OBILIÁRIA SIG 
IMÓVEIS COMUNICA A  
TODOS QUE ESTÁ AD M I
NISTRANDO ALUGUEIS.
E NESSE MOMENTO 
ESTÁ PRECISANDO E 
CADASTRANDO IMOVEIS 
RESIDENCIAIS E COMER
CIAIS DISPONIVÉIS PARA 
LOCAÇÃO. POIS ESTÁ 
COM CLIENTES EM SUA 
CARTEIRA A  PROCURA.
SIG IMÓVEIS FICA N A RUA 
MACHADO DE ASSIS.
680 (FONES: 3264-5624. 
9695-8789)

JD STA TEREZINHA .
c/03 dorms. sala. cozinha. 
Edícula c /  Kit Churrasquei
ra. forno pizza. dorm itório. 
banheiro e despensa. gara
gem coberta R$ 240.000.00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

PQ. SÃO JOSÉ . 03 dorms(
1 suíte c/closet). sala estar. 
sala tv. sala jantar. cozinha 
c/arm ários R$ 390.000.00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

JD ITAMARATY . sendo 03 
dorms( 1 suíte c /  armário). 
sala estar. sala tv. cozinha 
lazer c/churrasqueira e ba
nheiro. R$ 320.000.00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.
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JARDIM  MONTE AZUL,
casa com 2 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala, e garagem. 
R$ 140.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0003 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp . 
com.br

JARDIM  M AR IA  LUIZA
II , casa com 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro, 1 sala, 
varanda com churrasquei
ra, estacionam ento; R$
200.000. 00 (aceita finan
ciamento) Cód.0005 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp . 
com.br

JARDIM  ITAMARATY ,
casa com 3 quartos, 1 
suíte, 3 banheiros, 2 salas, 
dep. empregada, varanda 
com churrasqueira, Jardim  
de Inverno, e garagem. 
Excelente imóvel novo, rico 
em blindex e armários, área 
gourmet, cozinha am eri
cana, forno a lenha, piso 
Durafloor, gesso, closet na 
suíte, jard im  e aquecimento 
solar. R$ 450.000,00 (aceita 
financiam ento) Cód.0016 
tra t. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- w w w .im ob ilia - 
ria21Lp.com.br

CENTRO, casa com ótima 
localização, com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 salas, dep. 
empregada, lavanderia, 
piscina, churrasqueira; 
e comércio na fren te  R$
280.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0017 trat. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
w w w .im ob ilia ria21Lp . 
com.br

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

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

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

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

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

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 
M 2 , em bom estado, em 
terreno medindo 458M 2, 
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.

JD. SANTANA -  Duas 
casas, uma pronta e outra 
em construção, edificadas 
em terreno medindo 482,62 
M 2 de esquina. Valor R$
280 mil. obs. não aceito 
financiam ento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. PRÍNCIPE , edícula 
com acabam ento e muro de 
3m de altura, aceito troca, 
ca rro /u tilitá rio  e proposta, 
não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9785-7545.

CENTRO: casa com 02 
do rm ./sa la /coz/banh./ 
lavanderia/forro de 
madeira e ce râm ica/ não 
aceita financiam ento- 
-R$-126.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM  UB IRA M A :
casa com 03 dorm.sendo 1 
suíte/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha /banhe iro / 
lavanderia/despensa/ 
edícula c/churrasq.e ba- 
nheiro/garagem  p / 2 carros- 
-R$-300.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

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

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

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

JARDIM  M AR IA  LUIZA
II : prédio com 6 apartam en
tos de 42,00 m2 cada de
01 dorm .sala/coz./banh./ 
R$-600.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM  PRINCIPE-CASA
NOVA com 02 do rm ./sa la / 
coz./ 2 banheiros/lavande- 
r ia / garagem p / 3 carros/ 
excelente acabam ento/la je 
e piso frio-R$-220.000,00 - 
TOLEDO IMOVEIS-3263-018

JARDIM  MONTE AZUL :
02 dom.sendo 1 su íte /sa la / 
coz./banhe iro/jd .inverno/ 
lavanderia/entrada carros/ 
R$-180.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

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

JD. AMÉRICA : sobrado, 
c /  03 do rm /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 / 
sa la/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 /banhe iro / valor:
R$-280.000,00-Toledo
Imóveis-3263-0187

JD.JOÃO PACCOLA, 03
do rm /sala/coz/banhe iro/ 
escritório /lavanderia / 
garagem /área c/chur- 
rasq ./banheiro / valor: 
R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 
carros. Fundos: 01 dorm, 
sala, banheiro. Frente: 
salão comercial com 02 
salas e 1 banheiro-edificada 
em um lote com 408,00 
m2 - R$-400.000,00. Toledo 
Imóveis-3263-0187

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 do rm itó rios/sa la / 
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

M AR IA  LUIZA I , excelente 
residência, nova, ótimo 
preço. Obs. Não aceito 
financiam ento, R$ 285 mil. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

JARDIM  PRINCIPE : casa 
com 2 do rm itó rios/sa la / 
cozinha/ 2 banheiros/la- 
vanderia/garagem  coberta 
para 2 ca rros/ com fino 
acabam ento/CASA NOVA- 
-R$-220.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

JD.M ARIA LUIZA II -
CASA NOVA com piso 
lam inado de m adeira/3 
dorm itórios/sa la/cozinha/ 
banheiro/lavanderia /
CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JACA- 
RANDÁ - 4° andar/ 2 
dorm itórios sendo 1 c /  
arm ário embutido/cozinha 
planejada/banheiro com 
box blindex e armário 
em butido/lavanderia/sala 
2 am bientes trabalhada em 
gesso/1 vaga de garagem 
coberta - TOLEDO IMÓVEIS 
- 3263-0187

CENTRO - casa próximo a 
Cachaçaria com 3 dorm i
tórios sendo 1 suíte/sala 
de estar/sala de ja n ta r/ 
sala de TV /escritó rio / 
lavabo/cozinha/lavande- 
ria/garagem  p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com 
churrasqueira/despensa/ 
sa la /banhe iro / laje e piso 
frio /te rreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM)

O P O R T U N ID A D E S
I N C R I V E I S Ü
V IS IT E  N O SS O  N O VO  SITE  

www.habitarelp.com.br
S O B R A D O  JD . ITA M A R A TY  c/ 2 terrenos, 4  d o rrrs , sen 
do  1 su ite  c / closet, banheira ; sa la  estar, jantar, cozinha d  
arm ários, adega, p iscina c / aquecedor, ja rd im , garagem  4 
camos, 430 ,00  m^. R$ 860 mil. Ref. S ite 29.

C A S A  JD . IPÊ, pav. S upe rio r -c/03  dorm s(2  su ite , todos 
d  a rm ário), bho socia i,sacada, m ezanino, pav. In fe r io r-1 
su ite , área de iazer c / chumasq., depósito, piscina d  hi- 
d ro, pav. Tém eo-sa ia  jantar, saia de  estar, cozinha planej., 
despensa , garagem  p / 4  camos.

C A S A  JD  ÍTAM ARATY, 03domns(1 su ite  c/banheira  e 
c loset),cozinha am ericana, sa la  tv, lavanderia  fechada, 
despensa , lazer c /churrasqueira  e piscina, aquecedor so 
lar, p iso p o rc e la n a to ,. R$ 400 .000 ,00 .R e f.S ite l 5.

C A S A  C E N TR O , 3 dorm it. (1 suite d  a rm ario), 3  salas, la 
vanderia, copa, cozinha, escritório, bho socia i, churrasq., 
p iscina. G aragem  pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

C A S A  NO VA  JD  V ILLA G E, 3 d o rm s (ls u lte ), sa la  g ran 
de, bho socia l, cozinha,lavand., lazer c/chuirasque ira, 
garagem  p/ 2 carro, R $ 350.000,00.

S O B R A D O  J D  ITAM AR ATY,3 domns(1 su ite), sa la  g ran 
de tv, escritório, cozinha  planejada, 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  JD . ITA M A R A TY G aragem  2  carros 
cobertos, sala tv, 2 dorm s. S endo 1 suite, banheira, co 
zinha, área de  lazer, bhos, á rea de serviço, despensa, 
p iscina. R$ 380 .000 ,00 . R e f S ite  15.

V E N D E -S E  C A S A  G R A N V IL L E . G aragem  p/ vá rios car
ros, sa la  de estar, jantar, TV, lavabo, escritório, 4  d o m s  
sendo  su ite( todos  d  a rm ário  em butido), coz inha  d  a rm á 
rio em butido, lavanderia, despensa , depósito , bho  social. 

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

n l b b i b a r e
CRECI 76074 IMÓVEIS

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

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

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros, R$ 380 mil, 
obs: laje, porcelanato e taco. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA ANTONIETA , 01
suíte, 02 dorm itórios, 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 m il, obs: laje, taco e 
piso frio. Cerca elétrica 
e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

JARDIM  M ARIA LUIZA
LL, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, w c 
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 financiam ento 
com 18% de entrada. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

M A M E D IN A , 02 dorm itó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social e entrada para carro. 
Uma suíte grande anexa, R$ 
135 mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM  EUROPA, 02
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro, 170 mil, obs: laje 
e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
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Classificados

JD. ITAMARATY, 01
suíte (com closet), 02 
dorm itórios, sala de tv, 
sala de jantar, cozinha, 
lavabo, banheiro social, 
área de serviço, despensa e 
garagem  para vários carros. 
área de lazer com churras
queira, banheiro, despensa 
e piscina pequena, 840 
m il, obs: laje, piso frio  e 
acabam ento em gesso. 
arm ários em butidos em 
dois dorm itórios, cozinha, 
área de serviço e des
pensas. A r condicionado 
nos dorm itórios e móveis 
em madeira na área de 
lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM p r ín c ip e , casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com 
arm ário 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 
m il aceito permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM CAJU II, casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
revestida, piso frio , laje, 
lavanderia coberta, toda 
murada, parte a lta, próximo 
a escola. R$95 m il n/aceito 
financiam ento. O bs* casa 
com aproxim adam ente 4 
anos de construção. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

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

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

I www.imobiliaría21Lp,com.br 3263-0021
2 TERRENOS NO JARDIM GRAJAU - com  250,00 m2 
(25x10) plano, parte alta, e  murado;(aceita financiam ento) 
trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de  maio, 430  tel. 32630021-
w w w.im obiliaria21Lp.com.br_______________________________
CASA NO JARDIM GRAJAU (V E N D A )- CO M  2  Q U AR 
TO S, SALA, cozinha am ericana, e  terreno de fiin d o  grande 
para área gurm et. Ó tim a oportunidade! R$ 158.000,00 (acei
ta  financiam ento) Cód.0044 trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de
m aio. 430  tel. 32630021- w w w .im obiliaria21Lp.com.br______
CASA NO JARDIM MONTE AZUL (venda) - com  cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, garagem  para 1 carro  e  1 imó
vel com ercial na frente desocupado; R$ 107.000,00 (aceita 
financiam ento) Cód.0061 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de
m aio, 430  tel. 32630021- w w w .im obiliaria21Lp.com.br______
CASA CENTRO (venda) próxim o antiga gráfica -  R$ 
127.000,00 Cód.0083 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de
m aio. 430  tel. 32630021- w w w .im obiliaria21Lp.com.br______
P R É D IO  C O M E R C IA L  p a ra  lo ca ção  ja rd im  m o n te  a z u l , 
ó tim a  lo c a liz a ç ã o  p ro x .su p  . a zu lão  T ra ta r na  Im o 
b iliá r ia  21 R ua  13 de  m a io , 4 3 0  te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 - w w w .
im ob ilia ria 2 1  L p .co m .b r__________________________________
CASA PARA LOCAÇAO no Bairro Irerê -  Totalmente re
form ada. 2  Quartos, Sala, Copa, Cozinha, banheiro, área 
de serviço coberta, quintal sem i-coberto, garagem  coberta 
Tra tar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com .br______________________________
TERRENO NO JARDIM HUMAITA (venda) -ótim o terreno, 
todo  murado, localização nobre, 340 m 2  R$ 150.000,00 
(aceita financiam ento) Cód.0086 trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 d e  m aio. 4 30  tel. 326 3 0 02 1 -www.im obiliaria21Lp.com .br 
LOJA NA VILA CACHOEIRINHA para locação -  1 banhei
ro e  um a sala. Ó tim a localização para com ércio. Cod.0088 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com.br_______________________________
CASA COMERCIAL OU RESIDENCIAL na V ila Cachoeiri- 
nha para locação -  1 Quarto, 1 banheiro e  um a sala. Óti
m a localização para moradia, escritório, loja, etc. Cod.0087 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com.br_______________________________
EXCELENTE PONTO COMERCIAL no centro p / locação; 
700m  de terreno e  520 m  de  á rea construída -IM P E R D ÍV E L . 
Tra tar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel. 32630021-
www.imobiliaria21 Lp.com .br______________________________
PONTOS COMERCIAIS para lo ca ção , ao  lado igreja Matriz, 
centro, ótim a lo ca liza çã o . Tra tar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
m aio. 430  tel. 32630021- www.im obiliaria21 Lp.com.br 
CASA PARA LOCAÇAO Ubiram a, 3  quartos, sala, 2  banhei
ros. Coz, garagem  coberta. T ra tar na  Imobiliária 21 R ua 13 
de m aio, 4 30  tel. 3263-0021-vw w .im ob ilia ria21Lp .com .br

Im obiliá ria  21 - Rua 13 de m aio , 430  
Lençóis Paulista/SP Fone: (14 ) 3 2 63 -002 1  

w w w .im o b ilia ria 21 L p .co m .b r

CECAP, casa com 4 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio , laje, área to ta l de 
terreno 202m^ com 82m^ de 
construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 m il, não 
aceita financiam ento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (W WW .PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TENHO VÁRIOS IMÓ
VEIS centrais com ótimo 
preços, e aceito propostas, 
boa localização, na rua 25 
de janeiro, av, padre salus- 
trio , 15 de novembro, 9 de 
ju lho e 28 de abril. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

JULIO FERRARI, casa com 
3 quartos, sala, cozinha 
revestida, sendo 2 quartos 
com laje e 3 com forro de 
madeira, piso frio , 1 suíte, 
R$ 95 mil vendo ou troco 
por casa de m aior valor, n / 
aceito financiam ento. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA MARIA CRISTINA,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, piso frio , garagem 
coberta p /  2 carros, fundo,
1 quarto banheiro, chur
rasqueira, área to ta l 275 
m^ com 218,85 m^, R$ 165 
mil aceita permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 4 quartos, 2 suítes,
1 w c  social, sala, cozinha 
revestida, lavanderia 
coberta revestida, 1 dis
pensa, garagem coberta p / 
5 carros, piso frio  de boa 
qualidade, laje, área to ta l 
do terreno com 250 m^, 
com 170 m^ de construção, 
ótima localização, R$ 180 
m il, aceito casa de menor 
va lo r no negócio, n/aceito 
financiam ento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, casa com 3 quar
tos, sala, cozinha toda re
vestida, w c  social, 1 suíte, 
piso frio  de boa qualidade, 
laje com acabam ento em 
gesso, garagem coberta p /
2 carros, bom acabamen
to , fundo com 1 quarto, 
churrasqueira, banheiro.
R$ 170 mil, aceita permuta 
e financiam ento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

Dignidade, Honestidade e  Clareza 
nas negociações...

I S a n t a n g c l o  ( 1 4 ) 3 2 6 3 - 7 0 9 4

J m ó  v e i  s  ” 'VENDA-ASSESSO RIA-AVALIAÇÃO

w w w . s a n t a n g e l i D im O V e iS .c o r n .b r
Jardim Villaae

03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 
cozinha , lavanderia , churrasqueira  e 

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

Jardim América
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, área  de 
serviço d  churrasqueira , va randa, garagem  

p / 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurona
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, c loset, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de iDate 
papo, lavanderia , despensa, área de lazer e 

qaraqem  o / 02  carros. R $  410 .000.00

Jardim Itamaratv
S obrado  d  0 3  dorm itórios, sendo  01 suíte, 

sala, escritó rio , copa, cozinha , lavabo, 
lavanderia  e  garagem . R $ 400 .000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itórios, sala, copa, cozinha , W C, 

lavanderia , garagem . Edícu la  c / 01 
dorm itó rio , sa la , cozinha , banheiro, 

qaraqem . R$ 160.000.00

Núcleo Habitacional Luiz Zillo
03 dorm itórios, sala, cozinha, 02 W C , 

lavanderia , despensa , garagem . 
R$ 120 .000,00

Centro
03 dorm itó rios , sendo  01 su íte, sa la , W C, 

copa, cozinha, despensa, lavanderia , 
rancho  c / churrasqueira  e garagem .

R$ 280 .000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itórios, sendo  01 su íte, sala, copa, 

cozinha, W C, á rea de serviço , garagem , 
edícu la  d  churrasqueira , W C.

R$ 280 .000 ,00
Núcleo Habitacional Luiz Zillo

03 dorm itórios, sala, copa, cozinha , W C, 
área de  serviço e  garagem . Fundos c / 01 
dorm itó rio , sa la , cozinha, W C  e  varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
S obrado  d  0 3  dorm itórios, sendo  01 suíte, 
02 sa las, copa, cozinha , lavabo, W C , área 

de serviço, á rea de la ze r d  p iscina, 
qaraqem . R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , despensa, 02 

W C , á rea de se rv iço  d  churrasqueira  e 
garagem . R$ 190.000,00

Jardim Itaouã
01 dorn iitó rio , W C , á rea  coberta d  
churrasqueira , quiosque  e  piscina. 

R$ 150 .000,00

Jardim Villaae
S obrado d  03 dorm itó rios , sendo  01 su íte  d  
banheira , closet, sa las (E s ta r - T V  - Jantar), 
W C , cozinha, lavabo, lavanderia , despensa, 

qaraqem  o / 06 carros. R$ 550 .000,00

Jerdim Greieú
03 dorm itórios, sa la , copa, cozinha, W C, 

lavanderia , área d e  serviço e  garagem  p/ 02 
carros. R $  210 .000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dorm itó rios , sa la , cozinha , W C, á rea de 

serviço e  entrada p / carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim  G ra jaú, Ja rd im  João  P acco la , V ila 

Anton ie ta , Ja rd im  M onte A zu l, Ja rd im  
M orum bi.

Av. 9  de Julho, 9 4 4  -  C entro  - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3 2 6 3 - 7 0 9 4  /  9 7 9 5 - 0 7 2 2

JULIO FERRARI, casa com 3 
quartos , sala , banheiro, piso 
frio, forro de pvc, com edfcula, 
garagem para 2 carros. R$
88,000,00, não aceito financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W. 
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.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

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

CASA na rua 15 de 
novembro, c /  16 mt frente, 
208mt^ área construída, 
excelente ponto em frente 
a supermercado. Tratar 
(14)-97553638.

N ó s  d am o s  
o carinho que  
su a  b ic ic le ta  

m erece.

R: G u a ia n a z e s , 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 ) 9 6 0 6 -5 6 9 5

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.

JD JOÃO PACCOLA, casa 
c /  sala de TV, jard im  de 
inverno, sala jantar, cozinha 
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.

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

AÇAÍ, R$ 120 mil, de 
esquina com 2 quartos, 
sala, cozinha e banheiro. 
Tratar V ila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselm o M artins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO, casa c /  3 quar
tos, sala, cozinha, W C e 
garagem, R$ 120 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim 
Anselm o M artins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

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

CENTRO, 01 suíte, 03 
dorm itórios, banheiro 
social, 03 salas, escritório, 
copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço e garagem para 
02 carros. área de lazer 
com 02 banheiros e piscina, 
R$600 m il, obs: forro, carpe
te  de madeira. Arm ário 
em butido nos dorm itórios, 
cozinha e escritório. Ótima 
localização. Terreno com
690,00 m2. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM UBIRAMA , 01
suíte, 02 dorm itórios, sala 
ampla, cozinha, banheiro 
social, área de serviço 
e garagem para vários 
carros. área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 220 M il, obs: 
la je /fo rro e piso frio . Ace ita 
financiam ento pela CEF. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA ,
01 suíte, 02 dorm itórios, 
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.

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte (c / closet), 01 dorm itó
rio, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, despensa e 
garagem. área de lazer com 
churrasqueira e piscina,
R$ 420 m il, obs: laje, por- 
celanato, acabamento em 
gesso, armário embutido na 
cozinha. construção nova. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.
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Classificados

JD IPÊ, sobrado, 04 dorms( 
02 suítes), Sala Estar, Sala 
Jantar, Cozinha Planejada, 
Lazer c / churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

MAMEDINA , 02 dorm itó
rio, sala grande TV, cozinha, 
lavanderia, espaço p / 
piscina Terreno c/360,00m2 
R$ 145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD JOÃO PACCOLA, 03
dorms(1 suíte), sala TV, sala 
jantar, cozinha, lavanderia 
fechada, garagem 03 
carros, R$180.000,00. 
SIGIMÓVEIS (CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

CLINICA MEDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD ITAPUÃ, 03 dorms, 
sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JARDIM CAJU, 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$ 150 
mil, obs: forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM GRAJAÚ, 01
suíte, 01 dorm itório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço fechada e 
entrada para carro, $ 150 
mil, obs: laje e piso frio. 
construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliá
ria (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.

Ü § I G
CRECI 115.691

T erren o  JD  E u rop a  c /
224,04m2 R$ 68.000,00

C asa em  M acatu b a  (es
quina) JD  Planalto, 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório, 
edícula c /  dormitório, 
cozinha, sala, banheiro, 
garagem coberta.

C asa  JD  V illa g e , 03 dor- 
m s ( l  suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c /  churrasqueira 
R$ 350.000,00

A p a rta m e n to  E d ifíc io
San Remo, 03 dorm s ( l  
suíte c/arm ários), dorm  
empregada, sala 02 am 
bientes RS 350.000,00

C asa  N ova JD  M o n te  
A zu l, c /0 3  dorm s ( l  suí
te c /c loset e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/arm ários, lavanderia 
R$ 220.000,00 C h ácara  São  Ju d a s  

T adeu de esquina 
c/5.000m 2, casa laje c /  
04 dorm is(lsu íte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda m u
rada RS 380.000,00

T erren o  JD  S a n ta  Te- 
rez in h a  c/223,81m 2 R$ 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

T erren o  JD  G ra iá u
R$ 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. A p a rta m e n to  E d ifí

c io  Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02° andar RS 
140.000,00(alugado até 
Abril) R$ 140.000,00

S ítio  em  M aca tu b a  c /03  
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/petxe, cachoeira, pasto 
R Í 450.000,00

T erren o  JD  Itam ara ty
parte alta c/508,00m 2 
R$ 160.000,00

C h ácara  São  Ju d a s  c /
2.500m2 de esquina 
RS 130.000,00

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is ,  n° 6 8 0  
F o n e : (1 4 )  3 2 6 4 -5 6 2 4  /  9 6 9 5 -8 7 8 9  

w w w .s ig im o v e is n e t .c o m .b r

CECAP, vendo ou troco, por 
casa do mesmo valor, no 
m elhor ponto do bairro, Av. 
Procópio Ferreira, 449. A ce i
to  financiam ento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 3263-2327.

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.

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

JARDIM MARIA LUIZA
II, construção nova, sendo 
01 suíte, 02 dorm itórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros, R$ 270 mil, obs: Laje 
e porcelanato. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

CENTRO - Sobrado, 3 
dorms, 3 salas, cozinha 
planejada, lavanderia, 
varanda c/ha ll, garagem 3 
carros. R$ 390.000,00. Ha- 
bitare Imóveis (Cr Ec I76074) 
3264-4151/9860-1407. Ref. 
Site 06

JARDIM UBIRAMA ,
casa, excelente localização, 
terreno inteiro, duas casas 
no mesmo terreno. A  pri
meira casa com 3 quartos 
sendo uma 1 suíte, sala de 
tv, sala de jantar, cozinha, 
lavanderia e garagem, a 
segunda casa com 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro e 
garagem. Tratar no endere
ço, Raposo Tavares, 21.

COMPRO CASA, pago 
a vista até R$60 mil, 
na região dos bairros 
Itapuã, Lorena, Príncipe, 
Monte Azul, Caju. Tratar 
(14) 9816-5650.

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

ALUGA-SE KITINETE.
Tratar (14) 3263-6394.

ALUGO KITINETE no
Ubirama, perto do mercado 
Tupã, ótimo negócio, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
9714-9995.

ALUGA-SE CASA ótimo 
padrão no Jd. M aria  Luiza
1 (parte alta), R: Presbitero 
Carlos Gomes, área to ta l 
120m2, com 2 quartos, área 
de lazer c /  churrasqueira
+ 1 quarto e W C, área 
coberta p /  carro, exige-se 
deposito de 3 meses de 
aluguel como garantia,
R$ 850,00. Tratar (14) 
3263-1617/ 8154-1999 com 
proprietário.

ALUGO CASA na Rua
Olavo Bilac, 557-1, sendo
2 dorm., sala, cozinha, 
lavanderia, W C e vagas de 
garagem, piso de verme
lhão e forro de madeira. 
Valor R$ 400,00. Tratar 
9772-7716 com Claudio.

ALUGO SALA com
banheiro + cozinha na 
Rua 13 de M aio, 1295, no 
Centro de Lençóis Pta. Ideal 
para comércio ou residência 
para pessoa sozinha. Tratar 
9772-7716 com Claudio.

ALUGO PONTO COMER
CIAL na Rua 15 de novem
bro, com aproximadamente 
200 mt^, com ou sem 
móveis (loja de confecções). 
Tratar (14)-97553638.

ALUGO CASA na rua
15 de novembro com 12 
cômodos (208mt^ área 
construída) em fren te ao 
supermercado. Tratar (14) 
97553638.

ALUGO ÁREA DE LAZER
para festas e confraterniza
ções, localizado a 6 km do 
centro cidade (acesso pela 
Rodovia M arechal Rondon). 
Tratar (14) 97553638.

ALUGO CASA NO M A 
RIA LUIZA IV , perto SESI, 
casa nova, 1° inquilino, 3 
dorm.(1 suíte), sala, copa, 
cozinha, 2 W C, lavanderia, 
garagem para 4 carros 
descobertos, cerca elétrica. 
Exige fiador, R$1 m il. Tratar 
(14) 8202-3367.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, futuro 
anel viário da cidade, ótimo 
para deposito, escola, igre
ja , oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683-6437 
com Andrade.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

ALUGO LOCAL para 
festas e eventos. Tratar (14) 
9772-7315.

GUARUJÁ, kitnete 
ou apartam ento, praia 
Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

ÁGUAS DE SANTA
BARBARA, alugo casa 
com piscina. Tratar (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO EVEN
TOS, am biente climatizado, 
estacionam ento interno, 
play ground e berçário, 
salão amplo com capacida
de para até 750 pessoas, 
form ato Buffet. Consulte 
nosso site. W W W . Aero- 
enventos.com.br. Tratar (14) 
3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO com casa grande 
e pomar, próximo a Usina 
Barra Grande, acesso c /  
asfa lto, R$ 600,00. Tratar 
(14) 9178-9851.

ALUGO CHÁCARA para 
fins de semana c / barraca 
+ casa + piscina, área 
grande de lazer. Tratar (14) 
9181-0164.

PRAIA GRANDE, aparta
m ento no "boque irão" a 50 
m etros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dorm itórios, 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.

e d íc u l a  p a r a  festa s
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA GRANDE, frente 
ao mar, com 3 dorm itórios 
(novo). Tratar (14) 9735
5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamen
tos, bodas, aniversários, 
form aturas, confraterniza
ções em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA EM ALFREDO 
GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para fina is semana, 
aniversários, festas em 
geral. Tratar (14) 3264-5381 
ou 9704-3307.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil m ,̂ casa, pomar, pis
cina, estufa, R$ 260 mil, aceito 
casa de menor valor. Tratar (14) 
8174-0930/ 9862-6493.

SITIO AS MARGENS da
rodovia Mal Rondon (km 307), 
a 2km da área urbana com 7,93 
hectares, 1casa sede (piscina, 
sauna, churrasqueira, toda 
cercada em muro), 2 casas ca
seiro, barracão para animais, 7 
piquetes, cercas novas, lagoa, 
nascente, rio, georreferencia- 
mento, Excelente oportunidade. 
Tratar (14) 97553638.

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! 
Vkagliano /  C82568 -  14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 0005

SITIO 2.4 ALQ. 7 km de
Lençóis, pomar, horta, piquete, 
pasto, plantação de café, 
irrigação,mina d"água, terreiro 
café, 02 casas boas, fogão a 
lenha e churrasq. Vitagliano 
CJ23626 -  14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com.br 
ref:00224

SÍTIO EM MACATUBA,
03 alqueires c / 02 de cana, 
1.000pés de eucalipito, casa 
grande, rio na divisa, 100mts 
do asfalto R$ 350.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

TERRAS LENÇÓIS PTA. c/
cana, 20,80 alqueires c/85% 
de aproveitamento da área, 
rio no fundo da propriedade 
R$ 45.000,00 o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

BAIRRO PIRAPITINGA, 4
alqueires a 6km da cidade, R$ 
380 mil, obs: Casa sede, casa 
para caseiro, piscina, represa,
2 rios e 130 pés de lichia. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

SÍTIO, 59 alqueires, sendo 37 
alqueires com eucalipto, 22 
alqueires pasto, sede, pomar 
e AI^P., R$ 1.900.000,00, obs: a 
30 km da cidade. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

CHÁCARA NO SÃO JUDAS
(venda) - área verde, jardim de 
inverno com lagoa e peixes 
ornamentais, rancho para lazer 
fora do ambiente da casa, 
casa do caseiro com 2 quartos, 
sala, copa, banheiro, salão 
de festas grande, casa com 
3 quartos com suítes, parte 
superior com varanda, me- 
zanino, rica em acabamento, 
closet, lareira, amplo espaço. 
Piscina com bar molhado, alto 
padrão. Ótima oportunidade! 
(aceita financiamento) trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

SÃO JUDAS TADEU, chácara 
toda murada, 6.600m^, aceito 
troca. Tratar (14) 9756-2647.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO (venda)
- com 6000,00 m2 piscina, 
pomar, estufa e rancho com 
churrasqueira (perto da 
cidade) - R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0082 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

PROCURO ÁREA 
RURAL sem  be n fe ito rias  
en tre  10 e 12 a lque ires 
na reg ião de Bauru, 
A gudos e D uartina, com 
docum entação em ordem , 
de p re fe rênc ia  com  pasto , 
nascente  açude, reserva 
lega l, APP, rede e lé trica  
e próx im o ao as fa lto . 
C on ta to  com A nd rade  no 
e-m ail jand rade4374@  
ig.com .br

JD. GRAJAÚ, terreno quita
do, ótima localização. Tratar 
Roberto Castiglioni -  (14) 
91128113/ 9660-7812.

CENTRO, próximo a Av. Bra
sil, ótima p / clinica/escritório, 
R$220 mil. Tratar Roberto 
Castiglioni -  (14) 91128113/ 
9660-7812.

JD. GRAJAU, lote na 1° 
quadra, ótima localização, R$ 
35 mil + prestações. Tratar 
Roberto Castiglioni -  (14) 
91128113/ 9660-7812.

JD. EUROPA, terreno com 
200m2, R$ 72 mil. Tratar (14) 
9756-2647.

JD ESMERALDA, terreno 
com 360 m^, rua Vereador 
Silvio Amato, excelente 
oportunidade. R$ 120.000,00. 
Tratar (14)-97553638 (direto 
com o proprietário).

http://www.sigimoveisnet.com.br


Classificados
P ro je tos  e  e x e c u ç ã o  d e  c o m b a te  a o  incêndio

w'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 : 
v ' In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  d e  in cê nd 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 LP  (g á s  liq u e fe ito  d e  p e tró 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 rim id o
Manutenção Preventiva e Corretiva do s 
ao Incêndio e Centrais de G.LP.

GasHidro
M a nu ten çã o  GLP e H id ra n te s

I Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. VILLAGE, terreno 
com258 m^, murado nas 
laterais e fundos (11,20x23), 
R$112 mil. Tratar (14) 9615
2506.

JD. PRÍNCIPE, terreno com 
200 m2 (10x20), R$55 mil. 
Tratar (14) 9615-2506.

JD. GRAJAU, terreno com 
250 m^, parcialmente murado 
(10x25), R$ 55 mil. Tratar (14) 
9615-2506.

STA. TEREZINHA, terreno 
com 200 m^, murado nas 
laterais (10x20), R$ 60 mil. 
Tratar (14) 9615-2506.

JD. GRAN VILLE, terreno, 
parte alta com 1.056 m .̂ 
Tratar (14) 97932119.

TERRENO 330M^, próximo 
ao clube esportivo M arim 
bondo (Rua Tiradentes). Tratar 
(14) 9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

MARIA LUIZA IV, terreno 
com parcelas. Troco por casa 
quitada, aceito meio terreno. 
Tratar (14) 3263-6995/ 
9616-8614.

JD. PLANALTO MACA- 
TUBA , terreno com 200 m^, 
local asfaltado, água, luz, 
esgoto, etc, plano e quitado. 
Tratar (14) 9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m^, entrada 
de R$20 mil +financiamento. 
Incluso transferência. Tratar 
(14) 9617-1135.

TERRENO (área) de 
628m^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00176

TERRENO DE ESQUINA
c / área de 232m^, ótima 
localização do Jd. Santana. 
Obs.: plano, todo murado 
e com construção iniciada.
-  Vitagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com.br /  ref. 
00245.

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

JD. GRAJAÚ, terreno com 
alicerce pronto de 49 m^, 
aprovado, murado e com 
portão, R$ 38 mil + 112 
parcelas de R$ 307,00, aceito 
carro, moto, casa. Tratar (14) 
9797-5221.

TERRENO (área) de 
628m^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00176

TERRENO DE ESQUINA
c / área de 232m^, ótima 
localização do Jd. Santana. 
Obs.: plano, todo murado 
e com construção iniciada.
-  Vitagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br /  ref. 00245

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

ANTONIETA , terreno com 
aproximadamente 400m^, na 
Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

JARDIM MARIA LUIZA IV,
terreno com área total de 206 
m2^. Entrada de r$ 21 mil 119 
parcelas de r$ 435 mil. Obs* 
pagamos a transferência. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

CENTRO: Terreno c/ 
528,00m2 Valor R$ 265mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

JD MARIA LUIZA III,
terreno com 200 m^, ótima 
localização. R$ 62 mil n / 
aceito financiamento. .
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com área 
total de 899 m^, exelente 
oportunidade p / o investidor.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com área 
total de 628 m^, ótima locali
zação, aceitamos propostas.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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).

JD M ORUMBI, terreno 
com área total de 311 m^, 
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 m^, 
esquina, plano, ao lado da 
escola. R$ 71 mil aceito f i
nanciamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m^, todo murado, 
ótima localização. R$ 100 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JO. JOÃO PACCOLA

(14) 3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JO. CAJU

(14) 3264-4625

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

CAMPINHO , duas áreas 
de 10 mil m^ cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c /  331 m^, 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, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c / 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

JD. MARIA LUIZA IV ,
Terreno c / 200,00 m^ - R$
22.000. 00 + Prestações
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. ITAPUÃ, terreno com 
ótima localização para 
comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 m .̂
R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

GRAJAÚ, terreno com
250,00 m2 (25x10) plano. Óti
ma localização R$ 57.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0006 trat. na Imobiliária 
21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- w w w.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUIZA
IV , lote com 208,20 m2. 
(10X20,82), R$ 21 mil + parce
las. 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 m^, a 80 
metros da Avenida principal. 
Excelente localização. Bom 
Preço. Quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ medindo, 275 m^, parte 
baixa. Quitado e excelente 
preço. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JD. GRAJAÚ, terreno com 
275 m2. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

JARDIM GRAJAÚ, na
parte baixa, medindo 337,00 
M 2 por apenas R$ 50.000,00 
(quitado). Obs. Não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

JD. GRAJAÚ, medindo 430 
m^, esquina na parte baixa, 
quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

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.

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 m2
- R$-100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV :
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARATY,
com 396,50 m2, excelente lo
calização, R$-130.000,00-TO- 
LEDO IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO na beira do rio, a 
4 km de Lençóis, documenta
do, área de 10.500 m, (troco 
por edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 (horário 
comercial).

JD. UBIRAMA , terreno com 
275m^, murado nas laterais 
e fundos (11x25), R$ 120 mil. 
Tratar (14) 9615-2506.

JARDIM ITAMARATY, com
400 m2 ótima localização.
R$ 110 mil. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

VILA ANTONIETA , terreno 
com 208 m^, murado a 100 
m^ da Av. 25 de Janeiro, R$ 
105 mil. Tratar (14) 9756-2647

NOVA LENÇÓIS, lote 
44x25, R$ 300 mil, murado, 
arborizado na Av. Imigrantes. 
Tenho lote menor. Tratar (14) 
8124-5101.

iiy iQ V E is ^
A  realização dos seus sonhos é a nossa especíalídadel

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)
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Há 27 anos no 
mercado, a 
Auto Mecânica 

Damico trabalha 
com nacionais e 
importados. O Damico 
possui experiência 
com injeção 
eletrônica e serviços 
em geral e aceita 
todos os cartões de 
crédito. A Oficina 
Damico fica na rua 
São Paulo, 97 - Vila 
Mamedina. Telefone 
(14) 3263 6060.

AMICO AUTO MECÂNICA 
EM GERAL

-“ X A Gallo 
Presentes 
trabalha

com eletrônicos, 
brinquedos com 
controle remoto, 
presentes infantis, 
acessórios femininos 
e masculinos, agenda, 
colares e bonecas. A 
loja aceita pagamento 
nos cartões Visa 
e Master. A Gallo 
Presentes fica na 
rua Amadeu Amaral, 
240 - Cecap. Telefone 
(14) 3263 3106. Na foto, 
Jhol, Joel e Jenifer.

&AS AQUI

FOTO: O ECO

FOTO: O ECO

BELLA ACESSÓRIOS

^ X  O Paulista Som 
^ x  oferece serviços 

de instalação 
e vendas de som, 
alarmes, vidros, 
travas, insulfilm, 
lanternas, faróis, 
higienização de ar, 
restauração de farol, 
martelinho de ouro, 
envelopamento e 
acessórios e peças 
em geral. O Paulista 
Som atende na 
Avenida Nove de 
Julho, 741. Telefone 
(14) 3264 1351.

““ X  A Bella 
^ x  Acessórios 

sempre traz 
as novidades de 
bijuterias, bolsas, 
maquiagem e 
acessórios em 
geral. Para melhor 
atender aos clientes, 
no domingo, a loja 
trabalha das 9h às 12h. 
A Bella fica na rua 
Quinze de Novembro, 
466 - Centro. Telefone 
(14) 3263 5987. A loja 
aceita pagamento 
nos cartões Visa, 
Master e Sorocred. Na 
foto, Gláucia, Deize e 
Alessandra.

FOTO: O ECO

GALLO PRESENTES PAULISTA SOM
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