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FE
Encenação da Paixão de 
Cristo de M acatuba 
a rras ta  fiéis 0

EMPREGO
Domésticas fazem cursos e 
abandonam  profissão em
busca de melhores salários NQ0

Acidente deixa menor em estado grave
Colisão ontem travou o trânsito na 25 de Janeiro para S A M U  resgatar menor de 16 anos inconsciente; PM  registrou 100 acidentes em 2 meses 0
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VIOLÊNCIA

Morte brutal de 
idosa rende 20 
anos de prisão

Julgado pela morte de Ermelinda 
Boaventura, Marcos Roberto Queiroz 
foi condenado ontem por homicídio 
duplamente qualificado. Em 2009, a 
idosa teve o corpo queimado pelo mo
rador de rua a quem teria negado aju
da. Promotor, Henrique Ribeiro Va- 
ronez pode recorrer para aumentar a 
pena, já que o réu é reincidente. ü)

URGÊNCIA

Macatuba pode ter 
equipe de resgate Cí>

VIDA OU MORTE -
Equipe do SAMU resgata 
menor após acidente na
avenida 25 de Janeiro

■ .

AGUDOS

Matéria de O ECO 
pauta reunião 
com Hospital

A situação financeira do Hospital de 
Agudos foi o assunto na Câmara loca, 
na quarta-feira. Matéria publicada pelo 
O ECO na edição de 9 de março abor
dou as dívidas de hospitais da região e 
resultou na convocação da diretoria do 
Hospital para prestar esclarecimentos 
aos parlamentares sobre informações 
contidas na reportagem.

PEDERNEIRAS

Cargos de confiança 
serão exonerados Cí>

SUCESSÃO ANTECIPADA

Presidente da Câmara, Pita sonha ser prefeito desde criança
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECNOLOGIA

Saúde implanta
prontuário
eletrônico

A primeira unidade de saúde 
a receber o sistema de Prontuário 
Eletrônico em Lençóis Paulista foi a 
da Vila Cruzeiro e São João. A Di
retoria de Saúde quer informatizar 
100% dos atendimentos na cidade. 
O prontuário armazena dados como 
datas de consultas, calendário de 
vacina e diagnóstico médico. Os 
funcionários da unidade atualizam 
as informações. AD0

CULTURA

Semana do Teatro 
termina amanhã 
com peças grátis

Histórias lá da Serra fecha, ama
nhã, a programação da Semana do 
Teatro de Lençóis Paulista. Hoje, 
são dois espetáculos. O primeiro 
deles é A Árvore dos Mamulen- 
gos, no Espaço Cultural Cidade do 
Livro. Na Casa de Cultura, às 20h, 
é a vez de Kworo Kango Histórias 
e Memórias, do grupo Fênix, de 
Tupã. A entrada é sempre gratui
ta e os lugares são limitados.
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HOSPITAL PIEDADE

Centro Oftalmo 
atendeu mais de 
500 pacientes

Consultas, tratamentos e ci
rurgia de catarata são realizados 
no Centro de Oftalmologia do 
Hospital Nossa Senhora da Pie
dade em parceria com o SUS e a 
Diretoria de Saúde. 517 pacientes 
foram encaminhados pelas unida
des básicas. Além dos moradores 
de Lençóis, o local é referência no 
atendimento de glaucoma para vá
rias cidades da região. ^[1

ESPORTES

Alba joga hoje 
pela primeira 
vitória

A equipe sub-16 do Alba/Len- 
çóis Paulista tenta se recuperar hoje 
no Campeonato Paulista organizado 
pela Federação Paulista de Basket- 
ball após duas derrotas seguidas. O 
jogo será no ginásio Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, às 15h, contra 
o E. C. Banespa de São Paulo. A situ
ação dos lençoenses é complicada na 
competição, mas uma vitória pode 
recolocar a equipe na disputa.
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Juizados contra 
violência doméstica 
são poucos
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Opinião t
FRASE
• Eu quero é conviver em paz com todos. Tenho lutado para isso. Não 
é m inha vontade separação. Não é minha vontade nesse m om ento 
nenhum  grupo político de oposição à prefeita. Não me interessa.

Humberto José Pita, presidente da Câmara de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
"Como são adm iráveis 
as pessoas que nós 
não conhecem os bem". 

Millôr Fernandes

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

A confusão entre o público e o privado
r

É
frequente entre governantes e tam
bém entidades públicas ou assisten- 
ciais que recebem dinheiro oriundo 

do pagamento de nossos impostos em 
tentar esconder a verdadeira situação 
das finanças. Muitas delas estão dispos

tas a receber dinheiro público, mas tem 
aversão a dar transparência de como 
esse recurso é gasto. Dependem do 
público, mas querem se comportar 

como empresas privadas.
I Nesta semana, o problema fi

nanceiro do Hospital de Agudos 
voltou à cena principal tomando 
como palco a Câmara Municipal. 

Isso em virtude de uma matéria do 
jornal O ECO, que noticiou a situação 
delicada de alguns hospitais e san

tas casas da região. Como reza a 
cartilha do jornalismo procuramos

ouvir todas as entidades da região. Algu
mas responderam aos questionamentos 
quanto às suas dívidas. Outras, infeliz
mente, não.

A direção do Hospital de Agudos in
formou que a dívida estimada da entida
de é de R$ 500 mil. A informação causou 
espanto nas autoridades do município 
que tinham encaminhado recursos para 
sanar os problemas das entidades.

Se os órgãos públicos são obrigados 
por lei a jogar o máximo de luz sobre 
suas despesas e receitas, as entidades 
que se beneficiam do dinheiro público 
deveriam tomar o mesmo caminho. Afi
nal, com os repasses essas entidades 
terceirizam serviços oferecidos à popula
ção. Serviços que, se fossem prestados 
por elas, estariam sujeitos aos crivos da 
lei da transparência.

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

Não existe amanhã se o hoje morre agora
O
D

<

Saulo Adriano
é jornalista

T riste imagem, terrível sensação 
para uma tarde de sexta-feira -  ou 
de qualquer dia ou noite da sema

na -  se deparar com um corpo estendido 
no chão, no meio da rua. No caso mais 
recente, um garoto de bicicleta caído na 
avenida 25 de janeiro. Um menino ain
da... Um adolescente desses que sonha 
conquistar o mundo e que, num repente, 
vira retrato da violência do trânsito.

Não se trata de caso isolado e nem 
de acaso. Ainda neste mês, coisa de se
manas atrás, o corpo de um jovem pai 
de 27 anos também ficou estatelado em 
uma esquina. Ali, naquela esquina, aca
bou mais um projeto de vida, de suces
so, de família. Ali parou mais uma histó
ria e marcou para sempre tantas outras 
histórias de vida.

Ainda nesta semana, um aqui e outro 
acolá, três ou quatro acidentes - menos 
graves apenas por mero acaso - mos
tram que há um problema incomodando 
mais do que devia. Um jeito agressivo 
de pilotar motos e de dirigir carros que 
anda ceifando sonhos fora da época. As 
pessoas estão morrendo cedo demais... 
Seus sonhos estão sendo enterrados

antes da hora.
Grita uma expressão de alerta: não 

existe amanhã se o hoje morre agora. 
Quem toma o volante ou o guidom às 
mãos tem que ter em mente mais que o 
objetivo de chegar o mais rápido possí
vel a seu destino. Tem que saber que há 
valores maiores que o horário de che
gada. Tem que saber que ninguém está 
preparado para tudo. Tem que saber que 
imprevistos acontecem e que basta uma 
fração de segundo para dar espaço a um 
erro fatal, irreversível. Aquele milésimo 
de segundo não volta mais. A vida ali 
interrompida também não.

Quem dirige ou pilota, quem cami
nha ou pedala, quem está na rua ou na 
calçada tem que saber que um trânsito 
mais humano, mais gentil e mais seguro 
é uma construção coletiva. É responsa
bilidade de todos. Não há lei que supe
re o bom senso, o respeito à vida e ao 
outro. Há que se disseminar a gentileza 
de dar espaço para o outro passar. Há 
que se respeitar limites e regras por um 
trânsito mais lógico e seguro. Essa parte 
não cabe a um feixe de leis. É missão da 
parte humana nesta selva de asfalto e 
motores que tem feito escorrer sangue 
pelas ruas e lágrimas pelos rostos de
sesperançados.
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As diversas fases da vida
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

Segundo George Simmel, a vida bus
ca sempre expansão, reprodução, 
elevação e, por último, a supera

ção da mortalidade. A vida humana não 
foge à regra. Nós seres humanos faze
mos de nossa vida um desenvolvimen
to, ou seja, um processo de constantes 
conquistas e realizações em busca de um 
estágio melhor de vida. Neste processo 
nos encontramos quase sempre em con
flito com nosso meio ambiente que nos 
impõe obstáculos e limites. Na busca de 
aumentarmos ou prolongarmos os mo
mentos felizes somos levados a superar 
os obstáculos e ultrapassar os limites do 
cotidiano. Sem dúvida alguma, muitos se 
acostumam com os problemas que pos
suem e se conformam com a vida. Mas, 
no fundo, o ser humano possui a vocação 
de se libertar da mediocridade e crescer. 
Neste movimento em busca de desen
volvimento acabamos dividindo nossa 
caminhada em fases.

A nossa vida é única, porém, ao di
vidi-la em etapas, ganhamos a nítida 
impressão de que ela não é estática. En
tender a vida em fases é o mesmo que 
admitirmos o nosso crescimento, a nos
sa luta contra a estagnação. Uma fase 
da vida expressa um estágio de nossa 
caminhada que possui determinadas 
características, determinado clima ou é 
marcado por um determinado aconte
cimento. "Há um momento para tudo e 
um tempo para todo propósito debaixo 
do céu" (Ecl. 3, 1). A chamada primei
ra fase de nossa vida (infância) é vital; 
nela o ser humano vive seus primeiros 
contatos com o mundo e com os adul
tos que o acompanham. Apesar de não 
saber ler ou escrever, a criança compre-

enderá cada gesto e cada emoção ema
nados pelos outros seres humanos.

A primeira impressão da vida marcará 
a forma do ser humano encarar o restan
te dela. Em uma fase posterior, o adoles
cente amplia suas experiências com seu 
universo social realizando a passagem 
(normalmente conflitiva) para a idade 
adulta. Com a transição para a vida adul
ta se fortalece a independência, autono
mia e liberdade de escolhas do ser hu
mano. Outras fases virão e muitas destas 
estabelecidas pelo próprio ser humano. A 
vida, porém, não é fragmentada. Todas 
as fases carregam marcas das anteriores 
e acabam construindo as futuras. Cada 
fase deve ser vivida dentro de suas pró
prias circunstâncias. "A primeira condição 
para ser alguma coisa é não querer ser 
tudo ao mesmo tempo" (Tristão de Ataí- 
de). Assim, o segredo da vida consiste na 
tentativa de viver intensamente a fase 
que temos no agora. Muitas vezes corre
mos o risco de vivermos antecipadamen
te emoções de fases que esperamos que 
aconteçam. "O homem que sofre antes 
de ser necessário, sofre mais que o ne
cessário" (Sêneca).

Outras vezes, queremos que uma nova 
fase chegue logo e acabamos deforman
do o momento presente com ansiedade e 
falta de atenção. "Pensando em conseguir 
de uma só vez todos os ovos de ouro que 
a galinha poderia lhe dar, ele a matou e a 
abriu apenas para descobrir que não havia 
nada dentro dela" (Esopo). Ao vivenciar- 
mos uma fase de nossa vida com inten
sidade, estamos preparando uma outra. 
Por isso o viver deve se concentrar no 
momento atual através de uma interação 
ativa com aquilo que ele nos oferece. "...E 
compreendi que não há felicidade para o 
homem a não ser a de alegrar-se e fazer o 
bem durante (cada fase de) sua vida" (Ecl. 
3, 12). www.padrebeto.com.br

Everton rechaça taxa do lixo
O prefeito Everton Octaviani (PMDB) se esforça para derrubar a cobrança 

retroativa da taxa do lixo de Agudos (de 1998 a 2000). A cobrança é ordem do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas Everton pedirá a suspensão dos 
pagamentos. Ele acha que o tributo é inconstitucional. Projeto que revoga a lei 
que instituiu a taxa chega ao Legislativo agudense em breve.
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Pelo contrário
O contribuinte que já pagou a taxa 

do lixo terá como reaver o dinheiro, 
promete Everton, que tenta suspen
der o tributo.

Triste memória
A intensidade das chuvas que caíram 

nos últimos dias reacendeu nos mora
dores de áreas ribeirinhas o temor da 
invasão das suas casas pela água barren
ta. Quem amargou o dissabor de perder 
tudo ou quase tudo que tem não aceita 
correr o risco de ver móveis, roupas e ob
jetos pessoais irem por água abaixo.

Contenção
Experiente no trato com esse tipo 

de temor, o vice-prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) se antecipou ao pânico. 
Foi a campo e tratou de tranquilizar os 
moradores, ressaltando que as obras 
antienchentes têm respondido bem às 
expectativas. O vice-prefeito deixa a li
ção da cautela. Como a previsão do tem
po falha, recomendou que se mantenha 
em estado de alerta.

Planeta
Desde 2011, Lençóis Paulista abra

ça a causa mundial da Hora do Plane
ta. Hoje, apaga as luzes do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade por uma 
hora, das 20h30 às 21h30. Quem está 
habituado a ver o templo e a praça 
acesos à noite não estranhe a escuri
dão. Trata-se de um ato simbólico do 
mundo e para o mundo, que se derre
te por causa do aquecimento global.

Paz no asfalto
Ruas esburacadas são um problema, 

mas asfalto bem conservado também 
pode virar um inconveniente. Com vias 
bem conservadas, Lençóis vê conduto
res abusando do velocímetro em pleno 
centro urbano. Do abuso vem a irrespon
sabilidade, que facilmente vira tragédia.

Trágico
Este mês, um homem morreu e -  on

tem - um garoto foi gravemente ferido 
no trânsito urbano lençoense. Nos dois 
casos, há motocicletas envolvidas nos 
acidentes. Aliás, tem pilotos que transfor
maram a faixa dupla contínua da avenida 
25 de Janeiro e da rua Geraldo Pereira de 
Barros em corredor de motos. A coisa já 
prenuncia: vem mais tragédia por aí.

Tá na pauta
Oportuna a votação, depois de 

amanhã, do projeto de lei que autoriza 
a Prefeitura abrir crédito para cobrir as 
despesas do Projeto Trânsito Seguro e 
Cultura da Paz. A matéria está na pauta 
dos vereadores, que se reúnem em ses
são ordinária a partir das i9h. Nas ruas, o 
número de ocorrências e a violência dos 
acidentes preocupa a população.

Eu quero
Da Câmara lençoense vem uma de

claração curiosa do presidente Humber
to José Pita (PR). Sem meias palavras, 
Pita revela o sonho de ser prefeito de 
Lençóis Paulista. Sem pressa, ele diz que 
não precisa ser já. Mas, se tiver apoio, 
diz que vai para o embate... Detalhe: a 
eleição municipal foi há exatos seis me
ses. O mandato da prefeita Bel Loren- 
zetti (PSDB) não tem nem 100 dias.

Coisa de menino
Segundo Pita, o sonho de ser prefei

to é acalentado desde que era menino. 
Ele - que nasceu em Ribeirão Preto, que 
se iniciou na vida política em São Ma
nuel -  quer ser prefeito de Lençóis. Para 
isso, articula uma força política que, no 
momento, tem como maior expoente 
o vereador Ailton Tipó Laurindo (PV). 
Resta saber se o verde -  vereador por 
seis mandatos e ex-candidato a prefei
to e a deputado -  estaria disposto a sair 
da fila e deixar Pita passar.
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COLETA DE LIXO
Lençóis Paulista realiza coleta de lixo normal na quinta-feira 28, véspera 
de feriado. Os demais setores da Prefeitura suspendem o atendimento 
ao público. O SAAE mantém plantão nos dias 29, 30 e 31 e a Diretoria de 
Saúde antecipa o agendamento de viagens para pacientes com consultas, 
exames e outros procedimentos médicos.

FnTm d iv u l g a c a o

FESTIVAL DE BASQUETE
Acontece hoje, em Lençóis 

Paulista, o Festival de Páscoa 
de Basquete, no Tonicão. O ob
jetivo é reunir as meninas do 
CTU (Centro de Treinamento 
Unimed -  Nelson Bróllo) e esco
la de esportes da diretoria para 
a confraternização de Páscoa. 
As meninas do sub 13 farão um 
jogo demonstração. A expecta
tiva é reunir 90 atletas entre 8 
e 18 anos.

75 ANOS
Começa amanhã as comemo

rações pelos 75 anos do vôlei em 
Lençóis Paulista, com o Festival 
de Toque Por Cima, com jogos e 
brincadeiras envolvendo os alu
nos e atletas das escolas de vo
leibol. As atividades seguem no 
mês de abril, com a participação 
de várias gerações do voleibol 
lençoense no desfile cívico e o 
torneio da melhor idade femini
no e masculino. No total serão 
dez eventos distribuídos entre 
os meses de março a dezembro, 
com ex-atletas, atletas e apaixo
nados pelo voleibol.

CURSO GRATUITO
O Centro Vocacional Tecno

lógico de Barra Bonita está com 
24 vagas abertas para o curso 
gratuito de manutenção de com
putadores. São 12 vagas para o 
período da tarde e 12 para a noi
te. Os interessados precisam ter 
16 anos ou mais e conhecimen
to básico em informática. Para a 
inscrição é preciso levar cópias 
do RG, CPF e comprovante de 
endereço. A CVT fica na rua An- 
tonio Benedito Di Muzzio, 429 -  
Vila Ricci.

SENTIDO ÚNICO
Os veículos que passam pela 

avenida da Saudade, entre a 
rua Winifrida e Rui Barbosa, nas 
proximidades do Cemitério Mu
nicipal de Barra Bonita, agora 
só podem transitar no sentido 
centro-bairro. O Demutran (De
partamento Municipal de Trânsi
to) fez a alteração no dia 14 de 
março, incluindo as novas placas 
de sinalização. A Polícia Militar já 
iniciou a fiscalização.

RECAPE
Um convênio assinado junto 

ao Governo do Estado, via Secre
taria de Planejamento e Desen
volvimento Regional, liberou R$ 
140 mil para a execução da obra 
de recapeamento de ruas do 
Jardim do Caju I e II. A operação 
vai beneficiar as ruas Joaquim 
Gomes entre a Olino Fuin e Mi
guel Langoni, Ênio Ferrari, entre 
a Antonio Galego de Jesus e Mi
guel Langoni, a rua Miguel Lan
goni, entre a Rosa Romani Leda e 
José Jesus de Souza e a rua Flávio 
Paccola entre a Olino Fuin e Ar- 
thur Canova.

FRASE
Vamos continuar as reuniões com representantes 
da Polícia Militar, definindo papéis e calculando 
custos, até que se chegue a um formato 
interessante e possível para o município. 
prefeita Bel Lorenzetti, sobre atividade delegada

BASQUETE FEMININO - A Unimed entregou uniformes oficiais de jogo comple
tos para as atletas do projeto basquete feminino de Lençóis Paulista. Em 2013, o 
basquete feminino da cidade iniciou os treinamentos com 92 crianças. M projeto, 
que desde 2005 atende a crianças de 8 a 14, é prolongando até 17 anos.

fmtm: M á r c io  m o r e ir a / m ecm

OLHA O TREM CAINDO NA SUA CABECA - A placa que sinaliza a linha férrea 
da rua Coronel Joaquim Anselmo Martins está prestes a cair. A sinalização foi 
instalada há poucos dias para chamar a atenção da passagem do trem, mas do 
jeito que está pode se transformar em mais um risco.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, m ande foto com  
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclam ações. 
Para o e-m ail cartadoleitor@ jom aloeco.com .br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.
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Juizados
especializados em 
violência doméstica 
são insuficientes

O Conselho Nacional de Justiça divulgou um estudo que 
mostra que é preciso dobrar o número varas e juizados es
pecializados em violência doméstica e familiar contra mu
lheres. Hoje, existem 66 equipamentos desse tipo, que con
tribuem para a aplicação da lei Maria da Penha, nas cinco 
regiões brasileiras. De acordo com o CNJ, além das unidades 
serem insuficientes, elas estão distribuídas desproporcio
nalmente. Com base no estudo, o Conselho Nacional de Jus
tiça concluiu que devem ser criados 54 novos juízos em mu
nicípios onde há grande concentração de população. Além 
disso, a sugestão é que eles sejam criados em cidades do 
interior e bem no limite delas, onde já faz divisa com outra. 
Só dessa forma o Conselho Nacional de Justiça acredita que 
a demanda atual será atendida. O estudo completo pode ser 
visto no portal do Conselho, que é www.cnj.jus.br.

Preocupada com o aumento de denúncias de casos de vio
lência doméstica, no início desta semana, a Diretoria Municipal 
de Saúde, reuniu autoridades, clubes de serviço e 
a sociedade civil para mostrar dados da Vigi
lância Epidemiológica que de 2009 até 0 ano 
passado houve um aumento de 270 %  nos 
casos. Subiu de 37 para 137 registros. Para 
informar a população onde procurar ajuda e 
0 que a vítima de agressão deve fazer, serão 
distribuídas cartilhas à população atra
vés dos agentes de saúde.
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Valor mínimo para fazer uma Transferência 
Eletrônica Disponível, o TED, passou a ser de 
R$ 1 mil desde ontem. A decisão foi anuncia
da pela Federação Brasileira dos Bancos e vale 
tanto para pessoas físicas quanto para jurídi
cas. Em 2010, o valor mínimo para a realização 
de uma TED era de R$ 5 mil e passou para R$ 
3 mil. Em novembro de 2012, a cifra foi nova
mente cortada, para R$ 2 mil. E agora caiu para 
mil reais. A medida vale para os bancos com 
operações no Brasil.

Segundo a Febraban, as tarifas cobradas para 
fazer uma TED variam de banco para banco, 
conforme a política comercial de cada um. 
Se o correntista for pessoalmente na agên
cia bancária para realizar a transação, ele irá 
pagar entre R$ 13,30 e R$ 14,50. Já as tarifas 
cobradas para TEDs efetuadas pela internet ou 
terminais de autoatendimento variam entre 
R$ 7,40 e R$ 9.

Quadrilha de Cachoeira deve pagar mais de R$ 
100 milhões em bens adquiridos com o crime. 
É o que decidiu a Justiça Federal nessa última 
quinta-feira. Além da perda de bens adquiri
dos com esquema de exploração de jogos ile
gais e corrupção em Goiás e no Distrito Fede
ral, a organização criminosa comandada pelo 
bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira, terá que pagar multa no valor de 
R$ 156 mil em favor da União. A decisão inclui 
propriedades de sentenciados e de terceiros, 
os laranjas. Já no nome de Carlinhos Cachoeira, 
havia apenas um terreno em condomínio de 
luxo avaliado em R$ 1,5 milhão. Para a Justiça, 
a condenação é uma parcela da dívida da qua
drilha com a sociedade.
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Cidade: Fone:

Texto do classificado:
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Um estudo am ericano levanta 
a hipótese de que a sonda 
espacial Vo yager i ,  lançada 
pela Nasa há 35 anos, já  
tenha deixado os lim ites do 
Sistem a Solar. A  Nasa negou.
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Dono da Amazon 
resgata motores 
da Apollo 11
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O fundador da Amazon, Jeff Bezos, 
anunciou nesta quarta-feira que conseguiu 
recuperar do fundo do mar os motores da 
Apollo 11, a missão que levou o astronau
ta Neil Armstrong e sua equipe à Lua, em 
1969. As peças estavam submersas a 4.267 
metros de profundidade no Oceano Atlân
tico há mais de 40 anos. Elas foram encon
tradas com o uso de sofisticados equipa
mentos de tecnologia de sonar. A Apolo 11 
foi lançada do Cabo Canaveral no dia 16 de 
julho de 1969, levando os astronautas Neil 
Armstrong, comandante da missão, Michael 

Coilins, piloto do módulo de comando, e 
Edwin "Buzz" Aldrin, piloto do módulo 

lunar. No dia 20 de julho de 1969, esti
madas 530 milhões de pessoas assis

tiram, ao vivo, Neil Armstrong passear 
pela Lua. Bezos, que também é funda

dor da empresa de viagens espaciais Blue 
Origin, afirma que sua equipe terá compo
nentes em quantidade suficiente para mon
tar uma exposição. Segundo ele, a equipe 
tem pela frente 0 trabalho de restauração. 
Os números originais de série dos motores 
já foram apagados, o que dificulta a identi
ficação. "Queremos que as peças nos con
tem toda a história, incluindo a reentrada 
na atmosfera a 8.000 quilômetros por hora 
e o impacto na superfície do oceano." Ain
da não se sabe quando ou onde serão ex
postos os objetos. A intenção de Bezos é 
colocá-los no Museu Nacional do Ar e do 
Espaço Smithsonian de Washington.

I Rápidas
I  •  NEGÓCIOS - O comércio eletrônico no Bra

sil faturou 22,5 bilhões de reais em 2012, de 
acordo com dados divulgados nesta terça-feira 

^  pela consultoria E-bit. O número representa um 
^  crescimento nominal de 2 0 %  em relação a 2011, 
^  quando o setor faturou 18,7 bilhões de reais.
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Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância 3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ................  3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P ed e rn e ira s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras .. 3283-9570

Polícia ASSALTO
Na noite de quinta-feira, em Pederneiras, um pedestre foi vítim a de assalto 
na rua Secundiano Picolo, no bairro Vicente Juliano Mingile. Segundo 
inform ações da Polícia Militar, a vítim a, cuja identidade não foi divulgada, 
estava cam inhando, quando dois hom ens a abordaram , a seguraram  e 
pegaram  seu celular. Logo após, eles fugiram  do local em  duas bicicletas.

VIOLÊNCIA NO TRANSITO

Acidentes ferem duas pessoas
Adolescente arremessado contra ônibus tem ferimentos graves; são 100 acidentes em dois meses

Carlos A lberto  Duarte

Dois acidentes registrados 
em um período de 40 
minutos deixaram duas 

pessoas feridas ontem, uma de
las em estado grave. Por volta 
das 12h30, uma motocicleta foi 
atingida por um carro no Jar
dim das Nações. O motorista 
do carro contou que foi atra
palhado por outro veículo, se 
perdeu e atingiu a motocicleta. 
O condutor da moto sofreu feri
mentos e permanecia internado 
ontem à tarde, em observação. 
Às 13h, a Polícia Militar regis
trou outro acidente envolvendo 
motocicleta. Um ciclista de 16 
anos foi atingido por uma moto 
na avenida 25 de Janeiro, cru
zamento com a rua Ignácio An
selmo, no Centro.

Segundo testemunhas que 
presenciaram o acidente, uma 
moto CB 300 preta trafegava em 
alta velocidade, quando atingiu 
o adolescente J.M.S. Com o 
impacto, o ciclista foi arremes
sado contra um ônibus circular. 
A vítima ficou desacordada até 
a chegada da equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e foi encaminhada 
ao Pronto-Socorro Municipal.

Houve suspeita de que o 
motociclista fugiu do local sem 
prestar socorro à vítima. Po
rém, com medo da reação dos 
populares, o motociclista dei
xou o local do acidente e pro
curou a Delegacia de Polícia. 
Ele foi ouvido e liberado.

O menor permanecia inte-

FOTO: WELLINTON BARROS/O  ECO

BATIDA -  Adolescente de 16 anos foi atropelado por uma motocicleta na avenida 25 de janeiro

rado em estado grave. Foi es
tabilizado e transferido para o 
Hospital de Base de Bauru no 
início da noite de ontem.

DUAS DÚZIAS
Em dois meses, a Polícia 

M ilitar registrou 100 aciden
tes de trânsito em Lençóis 
Paulista, sendo 24 com ví
tim as. O mais grave tirou a 
vida do fotógrafo H enrique 
Muci, 27 anos, dia 11 de m ar
ço. Prim eira vítim a fatal do 
trânsito urbano deste ano.

O condutor de um  Monza 
não parou para prestar socor
ro e quase atropelou crian
ças que estavam na calçada 
atingiu outro veículo. Ele só 
parou depois de bater o carro 
na lixeira de uma residência. 
O condutor do Monza estava 
embriagado, foi indiciado por 
homicídio culposo (quando 
não há intenção de matar), 
preso em flagrante, mas por 
força da lei, foi solto três dias 
depois. Ele não é habilitado.

No mês de fevereiro, um

ciclista de 62 anos foi atrope
lado por um Kadet na avenida 
José Antonio Lorenzetti, Vila 
São João. O condutor do car
ro fugiu sem prestar socorro e 
ainda não foi identificado pela 
Polícia Civil.

A vítim a perm aneceu in 
ternada na U TI do H ospital 
das Clínicas da Faculdade de 
M edicina da U nesp de Botu- 
catu em estado grave. Além 
de ser atropelado, o ciclista 
foi arrastado por cerca de 10 
m etros.

IDOSA MORTA

Homem é condenado a 20 anos de prisão
Marcos Queiroz foi 
condenado por atear 
fogo em idosa; crime 
chocou comunidade

Carlos A lberto  Duarte

M arcos Roberto Queiroz, 
30 anos, foi condenado 
ontem a 20 anos de pri

são. Ele foi julgado pela morte 
de Ermelinda Boaventura, de 
72 anos. A idosa teve o corpo 
queimado pelo morador de rua 
a quem teria negado ajuda e 
morreu três dias depois em ou
tubro de 2009.

OPERAÇÃO SATURAÇÃO -
A Polícia Militar realizou 

ontem Operação Saturação 
em Lençóis Paulista. 
Desde a tarde foram 
abordadas pessoas e 
veículos. O objetivo é 

identificar suspeitos de 
crimes. Segundo informou a 
tenente Letícia Marestone, 
comandante interina da 5® 
Companhia, as operações 

devem continuar em 
pontos da cidade onde há 

mais incidência de crimes. 
Paralelamente a operação 

desencadeada pela PM, 
equipe da Força Tática 

patrulhou outros pontos 
nevrálgicos da cidade.

O promotor Henrique Ri
beiro Varonez disse que o réu 
foi condenado por homicídio 
duplamente qualificado. O Con
selho de sentença descaracteri
zou o motivo torpe por 4 a 3, o 
que aumentaria a pena em dois 
anos. Varonez disse que estuda 
recorrer pelo aumento da pena 
porque o réu era reincidente. Ex
plicou que se ele tiver bom com
portamento, embora seja um 
crime considerado hediondo, 
deverá cumprir oito anos preso.

O julgamento teve algumas 
peculiaridades. Como não ha
via testemunha, não havia reco
nhecimento do réu, o promotor 
teve que demonstrar aos jurados

como ocorreu o delito e a forma 
que o autor foi identificado. 
Para tanto usou o tempo limite 
tanto no debate quanto na répli
ca, 1h30 e 1h, respectivamente. 
O Tribunal do Júri ainda teve 
outro fato que chama atenção. 
Em recurso da defesa do réu, 
o promotor Roberto Tardelli, o 
mesmo do caso Suzane Von Ri- 
chthofen, deu parecer contrário 
ao entendimento do promotor 
de Lençóis Paulista. Ele defen
deu a absolvição de Marcos Ro
berto Queiroz porque não havia 
como provar que ele era o autor 
do crime. “O procurador partiu 
de uma premissa errônea”, ex
plicou Varonez.

Após atear fogo na idosa, 
Queiroz fugiu correndo e foi 
visto saindo da casa por um 
caminhoneiro que denunciou 
o fato à polícia. Com a descri
ção da roupa, a PM conseguiu 
localizar o homicida que ao ver 
a viatura correu para o interior 
de sua residência.

Abordado e questionado 
sobre o odor de álcool, Quei
roz disse que estava queimando 
mato com o padrasto. O padras
to negou. Disse que Queiroz era 
morador de rua, apareceu na 
sua residência para tomar um 
copo de água e ao ver a viatura 
da polícia se assustou e correu 
para dentro da casa.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA

FAIXAS SALARIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSAO: 19/03/2013

Faixa Salarial: ES/CL Referencia: MARCO DE 2013

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ES/CL, AGENTE DE SERVICOS
GERAIS -  ES/CL, LAVADOR - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 1 797,25
ES/CL 2 827,48
ES/CL 3 859,20

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I-ES/CL, AGENTE DE SERVICOS
GERAIS I -  ES/CL, LAVADOR I - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 5 927,55
ES/CL 6 964,28
ES/CL 7 1.002,85

AGENTE DE SERVICOS URBANOS - ES/CL, TELEFONISTA - ES/CL

ES/CL 15 1.389,75 II -  ES/CL, MARCENEIRO II ■ ES/CL, OPERADOR DE ETA II - ES/CL (SAAE),
ES/CL 16 1.449,60 SOLDADOR II -  ES/CL, SUPERVISOR DE SAUDE COMUNITA II-ES/CL
ES/CL 17 1.512,45 Faixa Nivel Valor
ES/CL 18 1.578,44 ES/CL 23 1.961,30
ES/CL 19 1.647,74 ES/CL 24 2.049,74

Faixa Nivel Valor
ES/CL 6 964,28
ES/CL 7 1.002,85
ES/CL 8 1.043,39

AGENTE ADMINISTRATIVO II - ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. II -  ES/ 
CL(SAAE), AGENTE DE SAUDE II - ES/CL, AGENTE DE SERVICOS UR
BANOS III -  ES/CL, AGENTE DE VIG. ELETRONICA II - ES/CL, AGENTE 
ESCOLAR II -  ES/CL, CARPINTEIRO - ES/CL, COMBOISTA - ES/CL, COZI
NHEIRO II -  ES/CL, ELETRICISTA DE AUTOS -  ES/CL, ENCANADOR -  ES/ 
CL, LEITURISTA DE HIDROMETRO II-ES/CL(SAAE, MARCENEIRO - ES/ 
CL, MENSAGEIRO II -  ES/CL, MONITOR DE CRECHE II - ES/CL, OPERA
DOR DE ETA - ES/CL (SAAE), PADEIRO II -  ES/CL, SOLDADOR - ES/CL, 
SUPERVISOR DE SAUDE COMUNITA - ES/CL, VIGILANTE II - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 15 1.389,75
ES/CL 16 1.449,60
ES/CL 17 1.512,45

BIOMEDICO - ES/CL, FARMACEUTICO - ES/CL, FISIOTERAPEUTA -  ES/ 
CL, FONOAUDIOLOGO - ES/CL, MAESTRO - ES/CL, MEDICO VETERINA- 
RIO - ES/CL, PSICOLOGO -  ES/CL, PSICOLOGO ORGANIZACIONAL - ES/ 
CL, TERAPEUTA OCUPACIONAL - ES/CL

AGENTE ADMINISTRATIVO - ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. - ES/CL 
(SAAE), AGENTE DE SAUDE - ES/CL, AGENTE DE VIG. ELETRONICA - 
ES/CL, AGENTE ESCOLAR -  ES/CL, COZINHEIRO - ES/CL, LEITURISTA 
DE HIDROMETRO - ES/CL(SAAE), MENSAGEIRO -  ES/CL, MONITOR DE 
CRECHE - ES/CL, PADEIRO - ES/CL, VIGILANTE - ES/CL 

Faixa Nivel Valor 
ES/CL 7 1.002,85
ES/CL 8 1.043,39
ES/CL 9 1.085,90

AUX.DE TRATADOR DE AGUA - ES/CL (SAAE), AUXILIAR - ES/CL, COS
TUREIRO -  ES/CL, COSTUREIRO I - ES/CL, COSTUREIRO II - ES/CL, COS
TUREIRO III - ES/CL

Faixa
ES/CL
ES/CL
ES/CL
ES/CL
ES/CL
ES/CL

Nivel
16
17
18
19
20 
21

Valor
1.449,60
1.512,45
1.578.44 
1.647,74
1.720.45 
1.796,87

Faixa Nivel Valor
ES/CL 7 1.002,85
ES/CL 8 1.043,39
ES/CL 9 1.085,90
ES/CL 10 1.130,56
ES/CL 11 1.177,49
ES/CL 12 1.226,71
ES/CL 13 1.278,42
ES/CL 14 1.332,75
ES/CL 15 1.389,75
ES/CL 16 1.449,60
ES/CL 17 1.512,45
ES/CL 18 1.578,44
ES/CL 19 1.647,74
ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 21 1.796,87

AUXILIAR DA MANUTENCAO III - 
Faixa Nivel 
ES/CL 18 
ES/CL 19 
ES/CL 20

ES/CL, TELEFONISTA III - ES/CL 
Valor

1.578.44 
1.647,74
1.720.45

AUXILIAR DA MANUTENCAO - ES/CL
Faixa Nivel Valor
ES/CL 8 1.043,39
ES/CL 9 1.085,90
ES/CL 10 1.130,56

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE II-ES/CL, AGENTE DE SERVICOS GE
RAIS II -  ES/CL, AGENTE DE SERVICOS URBANOS I - ES/CL, LAVADOR
II - ES/CL Faixa Nivel Valor

Faixa Nivel Valor ES/CL 19 1.647,74
ES/CL 9 1.085,90 ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 10 1.130,56 ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 11 1.177,49 ES/CL 22 1.877,11

ES/CL 23 1.961,30
TELEFONISTA I - ES/CL ES/CL 24 2.049,74

Faixa Nivel 
ES/CL 10 
ES/CL 11 
ES/CL 12

Valor
1.130,56
1.177,49
1.226,71

AGENTE ADMINISTRATIVO I - ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. I - ES/ 
CL (SAAE), AGENTE DE SAUDE I - ES/CL, AGENTE DE VIG. ELETRONICA 
I -  ES/CL, AGENTE ESCOLAR I - ES/CL, AUXILIAR DA MANUTENCAO 
I - ES/CL, COZINHEIRO I -  ES/CL, LEITURISTA DE HIDROMETRO I-ES/ 
CL(SAAE), MENSAGEIRO I -  ES/CL, MONITOR DE CRECHE I - ES/CL, PA-

Faixa Nivel Valor
ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 22 1.877,11

TECNICO EM CONTABILIDADE - ES/CL
DEIRO I - ES/CL, VIGILANTE I - ES/CL Faixa Nivel Valor

Faixa Nivel Valor ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 11 1.177,49 ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 12 1.226,71 ES/CL 22 1.877,11
ES/CL 13 1.278,42 ES/CL 23 1.961,30

ES/CL 24 2.049,74
MONITOR CULTURAL I - ES/CL ES/CL 25 2.142,58

Valor
1.177,49
1.226,71
1.278,42
1.332.75
1.389.75 
1.449,60 
1.512,45

MONITOR CULTURAL - ES/CL, MONITOR CULTURAL II -  ES/CL, MONI
TOR CULTURAL III - ES/CL

Faixa Nivel
ES/CL 11
ES/CL 12
ES/CL 13
ES/CL 14
ES/CL 15
ES/CL 16
ES/CL 17

Faixa Nivel Valor
ES/CL 11 1.177,49
ES/CL 12 1.226,71
ES/CL 13 1.278,42
ES/CL 14 1.332,75
ES/CL 15 1.389,75
ES/CL 16 1.449,60
ES/CL 17 1.512,45
ES/CL 18 1.578,44
ES/CL 19 1.647,74
ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 22 1.877,11
ES/CL 23 1.961,30
ES/CL 24 2.049,74
ES/CL 25 2.142,58

Faixa Nivel Valor
ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 22 1.877,11
ES/CL 23 1.961,30
ES/CL 24 2.049,74
ES/CL 25 2.142,58
ES/CL 26 2.240,09
ES/CL 27 2.342,48
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34
ES/CL 31 2.805,76
ES/CL 32 2.936,43
ES/CL 33 3.073,60
ES/CL 34 3.217,67

AGENTE DE SERVICOS URBANOS II - ES/CL
Faixa Nivel Valor
ES/CL 12 1.226,71
ES/CL 13 1.278,42
ES/CL 14 1.332,75

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE III-ES/CL, AGENTE CULTURAL -  ES/ 
CL, AGENTE DE CEMITERIO - ES/CL, AGENTE DE SERVICOS GERAIS III 
-  ES/CL, ELETRICISTA - ES/CL, LAVADOR III - ES/CL, MONITOR DE TREI
NAMENTO -  ES/CL, MOTORISTA - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 13 1.278,42
ES/CL 14 1.332,75
ES/CL 15 1.389,75

AUXILIAR DA MANUTENCAO II - 
Faixa Nivel 
ES/CL 14

ES/CL, TELEFONISTA II - ES/CL 
Valor 

1.332,75
ES/CL 15 1.389,75 Faixa Nivel Valor
ES/CL 16 1.449,60 ES/CL 22 1.877,11

ES/CL 23 1.961,30
COMBOISTA II - ES/CL ES/CL 24 2.049,74

ES/CL 25 2.142,58

AGENTE DE BEN.PREV. I - ES/CL (IPREM), ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
I -  ES/CL, FISCAL AMBIENTAL I - ES/CL, FISCAL DE OBRAS I -  ES/CL, 
FISCAL DE TRIBUTOS I - ES/CL, PEDREIRO II - ES/CL, PINTOR II -  ES/CL, 
TECNICO DA VIG. SANITARIA I - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 24 2.049,74
ES/CL 25 2.142,58
ES/CL 26 2.240,09

AGENTE CULTURAL III - ES/CL, AGENTE DE CEMITERIO III -  ES/CL, 
ELETRICISTA III - ES/CL, MECANICO II - ES/CL, MONITOR DE TREINA
MENTO III ES/CL, MOTORISTA III - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 25 2.142,58
ES/CL 26 2.240,09
ES/CL 27 2.342,48

CIRURGIAO DENTISTA - ES/CL
Faixa Nivel Valor
ES/CL 25 2.142,58
ES/CL 26 2.240,09
ES/CL 27 2.342,48
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34

AGENTE CULTURAL I - ES/CL, AGENTE DE CEMITERIO I - ES/CL, ELE
TRICISTA I -  ES/CL, MECANICO - ES/CL, MONITOR DE TREINAMENTO 
I - ES/CL, MOTORISTA I -  ES/CL, PEDREIRO - ES/CL, PINTOR - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 17 1.512,45
ES/CL 18 1.578,44
ES/CL 19 1.647,74

AGENTE ADMINISTRATIVO III - ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. III -ES/ 
CL(SAAE), AGENTE DE SAUDE III - ES/CL, AGENTE DE VIG. ELETRONI- 
CA III -  ES/CL, AGENTE ESCOLAR III - ES/CL, CARPINTEIRO I - ES/CL, 
COMBOISTA I -  ES/CL, COZINHEIRO III - ES/CL, ELETRICISTA DE AUTOS 
I - ES/CL, ENCANADOR I -  ES/CL, LEITURISTA DE HIDROMETRO III-ES/ 
CL(SAA, MARCENEIRO I -  ES/CL, MENSAGEIRO III - ES/CL, MONITOR 
DE CRECHE III -  ES/CL, OPERADOR DE ETA I - ES/CL (SAAE), OPERADOR 
DE MAQUINAS -  ES/CL, PADEIRO III - ES/CL, SOLDADOR I - ES/CL, SU
PERVISOR DE SAUDE COMUNITA I-ES/CL, VIGILANTE III - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 19 1.647,74
ES/CL 20 1.720,45
ES/CL 21 1.796,87

PROMOTOR DE CAMPANHAS DE SAUDE - ES/CL, TECNICO EM BIBLIO
TECONOMIA -  ES/CL, TECNICO EM ENFERMAGEM - ES/CL, TECNICO 
EM HIGIENE BUCAL - ES/CL

OPERADOR DE MAQUINAS II - ES/CL
Faixa Nivel Valor 
ES/CL 26 2.240,09
ES/CL 27 2.342,48
ES/CL 28 2.449,97

CARPINTEIRO III - ES/CL, COMBOISTA III - ES/CL, ELETRICISTA DE AU
TOS III -  ES/CL, ENCANADOR III - ES/CL, MARCENEIRO III - ES/CL, OPE
RADOR DE ETA III - ES/CL (SAAE), SOLDADOR III - ES/CL, SUPERVISOR 
DE SAUDE COMUNITA III-ES/CL

Faixa Nivel Valor 
ES/CL 27 2.342,48
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84

ANALISTA DE LABORATORIO - ES/CL, ARQUIVISTA -  ES/CL, ASSISTEN
TE DE SAUDE DA FAMILIA - ES/CL, ASSISTENTE SOCIAL -  ES/CL, BI- 
BLIOTECARIO - ES/CL, CHEFE DE EXP. DE EXEC. FISCAIS - ES/CL, COM
PRADOR -  ES/CL, CONTADOR - ES/CL, DESENHISTA PROJETISTA -  ES/ 
CL, ENC.DA JUNTA DE SERV. MILITAR - ES/CL, ENFERMEIRO -  ES/CL, 
FISCAL FAZENDARIO - ES/CL, LANCADOR - ES/CL (SAAE), MONITOR 
DESPORTIVO -  ES/CL, NUTRICIONISTA - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 27 2.342,48
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34
ES/CL 31 2.805,76
ES/CL 32 2.936,43

AGENTE DE BEN.PREV. - ES/CL (IPREM), ASSISTENTE TECN. ADMINIS. - 
ES/CL, FISCAL AMBIENTAL - ES/CL, FISCAL DE OBRAS - ES/CL, FISCAL 
DE TRIBUTOS -  ES/CL, TECNICO DA VIG. SANITARIA - ES/CL

MOTORISTA OPER. DE GUINCHO - ES/CL, MOTORISTA OPER. DE GUIN
CHO I -  ES/CL, MOTORISTA OPER. DE GUINCHO II - ES/CL, MOTORISTA 
OPER. DE GUINCHO III - ES/CL

AGENTE DE BEN.PREV. II - ES/CL (IPREM), ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
II -  ES/CL, FISCAL AMBIENTAL II - ES/CL, FISCAL DE OBRAS II -  ES/CL, 
FISCAL DE TRIBUTOS II - ES/CL, PEDREIRO III - ES/CL, PINTOR III -  ES/ 
CL, TECNICO DA VIG. SANITARIA II - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34

MEDICO CARDIOLOGISTA - ES/CL, MEDICO CIRURGIAO -  ES/CL, MEDI
CO CLINICO GERAL - ES/CL, MEDICO DERMATOLOGISTA -  ES/CL, ME
DICO DO TRABALHO - ES/CL, MEDICO ENDOCRINOLOGISTA -  ES/CL, 
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA - ES/CL, MEDICO GINECOLOGISTA
-  ES/CL, MEDICO INFECTOLOGISTA - ES/CL, MEDICO NEFROLOGISTA
-  ES/CL, MEDICO NEUROLOGISTA - ES/CL, MEDICO NEUROPEDIATRA
- ES/CL, MEDICO OBSTETRA -  ES/CL, MEDICO OFTALMOLOGISTA - ES/ 
CL, MEDICO ONCOLOGISTA -  ES/CL, MEDICO ORTOPEDISTA - ES/CL, 
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA -  ES/CL, MEDICO PEDIATRA - 
ES/CL, MEDICO PNEUMOLOGISTA -  ES/CL, MEDICO PROCTOLOGISTA
- ES/CL, MEDICO PSIQUIATRA -  ES/CL, MEDICO RADIOLOGISTA - ES/ 
CL, MEDICO REUMATOLOGISTA -  ES/CL, MEDICO UROLOGISTA - ES/CL, 
MEDICO VASCULAR - ES/CL

Faixa Nivel Valor
ES/CL 28 2.449,97
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34
ES/CL 31 2.805,76
ES/CL 32 2.936,43
ES/CL 33 3.073,60

MECANICO III - ES/CL, OPERADOR DE MAQUINAS III - ES/CL
Faixa Nivel Valor
ES/CL 29 2.562,84
ES/CL 30 2.681,34
ES/CL 31 2.805,76

AGENTE CULTURAL II - ES/CL, AGENTE DE CEMITERIO II - ES/CL, ELE
TRICISTA II -  ES/CL, MECANICO I - ES/CL, MONITOR DE TREINAMENTO 
II - ES/CL, MOTORISTA II -  ES/CL, PEDREIRO I - ES/CL, PINTOR I - ES/CL 

Faixa Nivel Valor
ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 22 1.877,11
ES/CL 23 1.961,30

ADVOGADO - ES/CL, PROGRAMADOR DE SUPRIMENTOS -  ES/CL, TEC. 
COL.AFAS.E TRAT.DE ESG-ES/CL(SAAE), TECN.EM PROD.E DIS.DE 
AGUA-ES/CL(SAAE), TECNICO EM EDIFICACOES - ES/CL, TECNICO EM 
ELETRONICA -  ES/CL, TECNICO EM INFORMATICA - ES/CL, TECNICO 
EM MEIO AMBIENTE -  ES/CL, TECNICO EM NUTRICAO - ES/CL, TECNI- 
CO EM PAVIMENTACAO -  ES/CL, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABA- 
LHO-ES/CL, TECNICO EM TREINAMENTO -  ES/CL, TESOUREIRO - ES/CL, 
TOPOGRAFO - ES/CL (SAAE)

Faixa Nivel Valor
ES/CL 21 1.796,87
ES/CL 22 1.877,11
ES/CL 23 1.961,30
ES/CL 24 2.049,74
ES/CL 25 2.142,58
ES/CL 26 2.240,09

OPERADOR DE MAQUINAS I - ES/CL

AGENTE DE BEN.PREV. III - ES/CL(IPREM), ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
III -  ES/CL, FISCAL AMBIENTAL III - ES/CL, FISCAL DE OBRAS III -  ES/ 
CL, FISCAL DE TRIBUTOS III - ES/CL, TECNICO DA VIG. SANITARIA III 
- ES/CL

Faixa Nivel Valor 
ES/CL 32 2.936,43
ES/CL 33 3.073,60
ES/CL 34 3.217,67

ANALISTA DE SISTEMAS - ES/CL, ARQUITETO URBANISTA -  ES/CL, AS
SISTENTE AGROPECUARIO - ES/CL, BIOLOGO - ES/CL (SAAE), ENGE
NHEIRO AGRIMENSOR - ES/CL, ENGENHEIRO AGRONOMO -  ES/CL, EN
GENHEIRO CIVIL - ES/CL, ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO -  ES/ 
CL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ES/CL, ENGENHEIRO MECANICO -  ES/ 
CL, ENGENHEIRO SANITARISTA- ES/CL, QUIMICO (SAAE) - ES/CL 

Faixa Nivel Valor 
ES/CL 34 3.217,67

3.368,90 
3.527,73 
3.694,47 
3.869,56 
4.053,40

ES/CL
ES/CL
ES/CL
ES/CL
ES/CL

35
36
37
38
39

AUDITOR MEDICO - ES/CL

Faixa
ES/CL

Nivel
14

Valor
1.332,75 CARPINTEIRO II - ES/CL, ELETRICISTA DE AUTOS II - ES/CL, ENCANADOR

Faixa Nivel Valor
ES/CL 42 4.661,96
ES/CL 43 4.885,44
ES/CL 44 5.120,10
ES/CL 45 5.366,47
ES/CL 46 5.625,17
ES/CL 47 5.896,81

MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA - ES/CL
Faixa Nivel Valor
ES/CL 60 10.948,69
ES/CL 61 11.056,24
ES/CL 62 11.164,87
ES/CL 63 11.274,61
ES/CL 64 11.385,44
ES/CL 65 11.497,36

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 552,49.



mtBtffSitnu Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA

FAIXAS SALARIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSAO: 
19/03/2013

Faixa Salarial: ME/MC Referencia: MARCO DE 2013 

PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL - ME/MC
Faixa Nivel Valor
ME/MC 1 1.031,00
ME/MC 2 1.087,00
ME/MC 3 1.144,00
ME/MC 4 1.197,00
ME/MC 5 1.258,00
ME/MC 6 1.321,00

PROF. DE EDUC. INFANTIL I(M) - ME/MC, PROF. DE EDUC. IN
FANTIL I(S) -  ME/MC, PROF. DE EDUC. INFANTIL II(M) - ME/MC, 
PROF. DE EDUC. INFANTIL II(S) -  ME/MC, PROF. DE ENS. FUNDA
MENTAL I(M) - ME/MC, PROF. DE ENS. FUNDAMENTAL I(S) -  ME/ 
MC, PROF. SUBSTITUTO - PEF I(M) - ME/MC, PROF. SUBSTITUTO 
- PEF I(S) -  ME/MC, PROF. SUBSTITUTO - PEI(M) - ME/MC, PROF. 
SUBSTITUTO - PEI(S) - ME/MC

Faixa Nivel Valor
ME/MC 1 1.031,00
ME/MC 2 1.087,00
ME/MC 3 1.144,00
ME/MC 4 1.197,00
ME/MC 5 1.258,00
ME/MC 6 1.321,00
ME/MC 7 1.386,00
ME/MC 8 1.454,00
ME/MC 9 1.529,00
ME/MC 10 1.607,00
ME/MC 11 1.683,00
ME/MC 12 1.769,00
ME/MC 13 1.855,00
ME/MC 14 1.948,00
ME/MC 15 2.046,00
ME/MC 16 2.148,00
ME/MC 17 2.256,00
ME/MC 18 2.370,00
ME/MC 19 2.488,00
ME/MC 20 2.610,00
ME/MC 21 2.742,00
ME/MC 22 2.879,00
ME/MC 23 3.022,00
ME/MC 24 3.175,00
ME/MC 25 3.332,00
ME/MC 100 982,00

PROF. DE ENS.FUNDAMENTAL II(S) - ME/MC, PROF. ORIENT. DE 
INFORM. EDUC. - ME/MC, PROF. SUBSTITUTO-PEF II EXATAS - 
ME/MC, PROF. SUBSTITUTO-PEF II HUMANAS-ME/MC, PROF. 
SUBSTITUTO-PEF II LING/COD-ME/MC

Faixa Nivel Valor
ME/MC 2 1.087,00
ME/MC 3 1.144,00
ME/MC 4 1.197,00
ME/MC 5 1.258,00
ME/MC 6 1.321,00
ME/MC 7 1.386,00
ME/MC 8 1.454,00
ME/MC 9 1.529,00
ME/MC 10 1.607,00
ME/MC 11 1.683,00
ME/MC 12 1.769,00
ME/MC 13 1.855,00

PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA FAIXAS SALARIA
IS [SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO EMISSAO: 19/03/201
3 FOLHA: 2

Faixa Salarial: ME/MC Referencia: MARCO DE 2013

ME/MC 14 1.948,00
ME/MC 15 2.046,00
ME/MC 16 2.148,00
ME/MC 17 2.256,00
ME/MC 18 2.370,00
ME/MC 19 2.488,00
ME/MC 20 2.610,00
ME/MC 21 2.742,00
ME/MC 22 2.879,00
ME/MC 23 3.022,00
ME/MC 24 3.175,00
ME/MC 25 3.332,00
ME/MC 100 982,00

CACIONAL - ME/MC
Faixa Nivel Valor
ME/MC 5 1.258,00
ME/MC 6 1.321,00
ME/MC 7 1.386,00
ME/MC 8 1.454,00
ME/MC 9 1.529,00
ME/MC 10 1.607,00

COORDENADOR PEDAGOGICO - ME/MC
Faixa Nivel Valor
ME/MC 9 1.529,00
ME/MC 10 1.607,00
ME/MC 11 1.683,00
ME/MC 12 1.769,00
ME/MC 13 1.855,00
ME/MC 14 1.948,00

DIRETOR DE ESCOLA - ME/MC
Faixa Nivel Valor
ME/MC 14 1.948,00
ME/MC 15 2.046,00
ME/MC 16 2.148,00
ME/MC 17 2.256,00
ME/MC 18 2.370,00
ME/MC 19 2.488,00

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Lençóis Paulista convida para audiência pública de apre
sentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos do Município

Data: 04 de Abril de 2013 (Quinta-feira)
Horário: 15h00
Local: Auditório do Centro de Atendimento ao Cidadão Vereador Fran
cisco Garrido
Rua Anita Garibaldi, 821 -  Centro

PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA
FAIXAS SALARIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSAO: 

19/03/2013

Faixa Salarial: FGM a FGM Referencia: MARCO DE 2013

ASSISTENTE TECN. PEDAGOGICO - FGM, COORD.DE PROJETOS 
EDUCACIONAIS-FGM, COORDENADOR DE EDUCACAO ESP.-FGM, 
COORDENADOR DE INF. EDUCACIONAL-FGM, COORDENADOR 
EDUCACIONAL - FGM, SUPERVISOR DE ENSINO -  FGM, VICE-DIRE
TOR DE ESCOLA - FGM

Faixa Nivel Valor
FGM 1 1.043,44
FGM 2 1.095,61
FGM 3 1.150,38
FGM 4 1.207,91
FGM 5 1.268,31
FGM 6 1.331,72
FGM 7 1.398,33
FGM 8 1.468,23
FGM 9 1.541,64
FGM 10 1.618,75
FGM 11 1.699,67
FGM 12 1.784,64
FGM 13 1.873,87
FGM 14 1.967,57
FGM 15 2.065,95
FGM 16 2.169,22
FGM 17 2.277,73
FGM 18 2.391,59
FGM 19 2.511,18
FGM 20 2.636,72
FGM 21 2.768,57
FGM 22 2.906,98
FGM 23 3.052,33
FGM 24 3.204,95
FGM 25 3.365,22
FGM 26 3.533,46
FGM 27 3.710,14
FGM 28 3.895,62
FGM 29 4.090,43
FGM 30 4.294,96
FGM 31 4.509,67
FGM 32 4.735,20
FGM 33 4.971,92
FGM 34 5.220,49
FGM 35 5.481,57
FGM 36 5.755,61
FGM 37 6.043,42
FGM 38 6.345,59
FGM 39 6.662,91
FGM 40 6.996,05
FGM 41 7.345,83
FGM 42 7.713,11
FGM 43 8.098,77
FGM 44 8.503,69
FGM 45 8.928,89
FGM 46 9.375,31
FGM 47 9.844,09
FGM 48 10.336,30
FGM 49 10.853,12
FGM 50 11.395,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 036/2013 -  Processo n° 069/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniforme profissional. Tipo: Me
nor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 04 de abril de 2013 
às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de março 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 3 (três) vagas, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e 
local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga con
forme preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2011 
Cargo: Agente de Saúde
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, cen
tro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 26 de março de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Cleiciane de Carvalho Silva
02 -  Joice Maria Alves da Silva
03 -  Elessandra de Abreu
04 -  Cassiane Pereira dos Santos
05 -  Cirlene da Silva Vernini

Lençóis Paulista, 21 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 02/2012 
Cargo: Cozinheiro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, cen
tro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 25 de março de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Maria José Fernandes

Lençóis Paulista, 21 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA
FAIXAS SALARIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSAO:

19/03/2013

Faixa Salarial: CC a CC Referencia: MARCO DE 2013

AGENTE DE CREDITO - CC; AGENTE DO INCRA -  CC; ASSESSOR
DE COMUNICACAO -  CC; ASSESSOR DE GABINETE -  CC; ASSES-
SOR DE IMPRENSA -  CC; ASSESSOR DE MEDICINA DO TRABA-
LHO-CC; ASSESSOR JURIDICO EDUCACIONAL -  CC; COORD. DE
CADASTRO SOCIAL -  CC; COORD.DE APOIO E MOTOMECANI-
ZACAO-CC; COORD.DE AUD.,AVAL.E CONTROLE -  CC; COORD.
DE DES.E GER.d e  EMPR.E REN-CC; COORD.DE ENG. E SERVICOS
-  CC(SAAE); COORD.DE PLANEJ. URBANISTICO -  CC; COORD.
DE PLANJ. E FIN.DA SAUDE - CC; COORD.DE PROC.DE RES.SO-
LIDOS -  CC; COORD.DOS DIR.DA PESSOA DEFIC. - CC; COORDE-
NADOR DA VILA AL. GUEDES -  CC; COORDENADOR DE ASSIST.
SOCIAL -  CC; COORDENADOR DE ATIV.ESPORTIVAS -  CC; CO-
ORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS-CC; COORDENADOR DE
MANUTENCAO URBANA-CC; COORDENADOR DE TREINAMEN-
TO-CC(CMFP); DIR.DE DES.E GER.DE EMPR.E RENDA-CC; DIR.
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -  CC; DIR.DO CENTRO MUN.DE
FORM.PROF.-CC; DIR.DO INST.DE PREV.MUNIC.-CC(IPREM); DIR.
DO SERV.AUT.d e  a g u a  E ESGOTO-CC; DIRETOR ADMINISTRA-
TIVO -  CC; DIRETOR DE AGR.E MEIO AMBIENTE -  CC; DIRETOR
DE APOIO E MOTOMECAN. - CC; DIRETOR DE ASSIST.E PROM.
SOCIAL -CC; DIRETOR DE CULTURA -  CC; DIRETOR DE EDUCA-
CAO -  CC; DIRETOR DE ESPORTES E RECREACAO -CC; DIRETOR
DE FINANCAS -  CC; DIRETOR DE PLANEJ. E URBANISMO -  CC;
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -  CC; DIRETOR DE SAUDE
-  CC; DIRETOR DE SUPRIMENTOS -  CC; DIRETOR DE TECN. DA
INFORMACAO -  CC; DIRETOR JURIDICO -  CC; ENCARREGADO
DE OBRAS - CC (SAAE); MEDICO PERITO -  CC; PROCURADOR
GERAL - CC

Faixa Nivel Valor
CC 1 1.518,87
CC 2 1.580,16
CC 3 1.644,23
CC 4 1.711,33
CC 5 1.781,57
CC 6 1.860,51
CC 7 1.939,44
CC 8 2.026,56
CC 9 2.113,72
CC 10 2.210,63
CC 11 2.307,58
CC 12 2.412,76
CC 13 2.517,89
CC 14 2.634,63
CC 15 2.751,45
CC 16 2.879,44
CC 17 3.007,47
CC 18 3.147,82
CC 19 3.288,09
CC 20 3.443,82
CC 21 3.599,41
CC 22 3.769,64
CC 23 3.939,84
CC 24 4.126,95
CC 25 4.314,03
CC 26 4.519,59
CC 27 4.725,11
CC 28 4.951,52
CC 29 5.177,91
CC 30 5.427,18
CC 31 5.676,44
CC 32 5.950,61
CC 33 6.224,84
CC 34 6.526,44
CC 35 6.843,14
CC 36 7.175,65
CC 37 7.524,80
CC 38 7.891,42
CC 100 2.901,68
CC 101 3.037,70
CC 102 3.173,70
CC 103 3.322,12
CC 104 3.470,54
CC 105 3.635,24
CC 106 3.799,95
CC 107 3.981,53
CC 108 4.163,15
CC 109 4.361,09
CC 110 4.559,00
CC 111 4.776,87
CC 112 4.994,72
CC 113 5.236,95
CC 114 5.489,17
CC 115 5.743,46
CC 116 6.007,70
CC 117 6.298,65
CC 118 6.589,59
CC 119 6.909,30
CC 120 7.229,01
CC 121 7.580,78
CC 122 7.932,54
CC 123 8.319,67
CC 124 8.706,83
CC 125 9.132,39
CC 126 9.557,92
CC 127 10.026,20
CC 128 10.517,88
CC 129 11.034,13
CC 130 11.576,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 04/2012 
Cargo: Médico Pediatra
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
centro, Lençóis Paulista -  SP.
Data: 25 de março de 2013 
Horário: 7h às 17h

01 -  Francyelly Wisnievski Yamamoto 

Lençóis Paulista, 21 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 552,49.
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Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Diretoria de 
Planejamento e do Conselho de Política Urbana, têm a honra de convocar 
todos os interessados para participarem, no próximo dia 10 de abril de 2013, a 
partir das 09 horas, no CENTRO EDUCATIVO “TEREZINHA APARECIDA 
JESUS RAMOS”, sito à Rua Bahia, n° 415, Jardim Cruzeiro, da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para desafetação de área pública para construção de rotatória no 
cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Cruzeiro do Sul, no 
bairro Jardim Cruzeiro.

Nesta audiência, será apresentada também a minuta do Projeto de Alteração 
de áreas.

LUIZ EDUARDO CONTI 
Diretor de Planejamento e 

Presidente do Conselho 
de Política Urbana

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 34,20.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013 -  PROCESSO 22/13

Objeto: Aquisição de 03 veículos, zero quilômetro, para frota da au
tarquia -  Tipo: Menor preço por item -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 09 de abril de 2013 às 09:00 horas. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, a Rua XV de 
novembro n° 1.111, centro, em Lençóis Paulista, ou através do site: 
WWW.saaelp.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (14) 
3269 7700. Lençóis Paulista, 22 de março de 2013. José Antonio Ma- 
rise -  Diretor.

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, bem como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 34/2013 de 19.03.2013 -  Afasta, para tratamento de saúde, 
o servidor Carlos Alexandre Paccola, Agente de Apoio Operacional. 
Portaria n° 35/2013 de 19.03.2013 -  Exonera, a pedido, Alex Rodrigo 
Maciel do cargo de Operador de Máquinas.

Lençóis Paulista, 21 de março de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 60,27.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Igreja Evangélica Assembléia de Deus “Casa de Oração” 
Ministério de Lençóis Paulista, através de seu Presidente, convoca todos os 
membros, para eleição de nova diretoria e conselho fiscal no dia 31 de março 
de 2013, a qual, será realizada na sua sede Rua Rio Grande do Sul - n° 216 - as 
19:30 horas, nos moldes da legislação vigente e seu Estatuto Social. A posse 
ocorrerá de imediato correspondente ao bienio 01 de fevereiro de 2013 a 31 
de janeiro de 2015.

Á Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Clube de Convivência da 3̂  Idade Viva a Vida de Lençóis Paulista, convoca 
todos os Membros do clube para eleição de nova Diretoria Administrativa, 
Conselho Fiscal, e eventual alteração estatutária no dia 30 de março de 2013, 
as 21:00 horas, na Av. Carlos Drumond de Andrade, 275 -  Nucleo Habita
cional João Zillo - Lençóis Paulista/SP Conseqüentemente, todos os cargos 
serão aprovados pela Assembléia e, necessariamente, comporá dos seguintes 
membros: - presidente e vice; - 1° e 2° Secretários; - 1° e 2° Tesoureiros; - 1°, 
2° e, 3° Conselheiro Fiscal e, 3 Suplentes de Conselho. A posse será em 01 de 
abril de 2013 e será para o biênio até 31 de março de 2015. As eventuais cha
pas deverão se inscrever até às 16:00 horas do dia 27 de março de 2013 na Rua 
Raul Gonçalves de Oliveira, 07 -  Centro -  Lençóis Paulista/SP (Escritorio 
Camargo), os integrantes da chapa deverão ter mais de um ano de associado 
com o clube e estar em dia com suas responsabilidades.

A Diretoria

r

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCA
ÇÃO PARAAS PROVAS

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 001/2013, DE 08 DE MARÇO DE
2013.

JOSE ANTONIO MARISE, DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAU
LO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:

I — HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candi
datos inscritos para os cargos:

Denominação Quantidades de inscritos |
Advogado 051
Engenheiro Civil 007 1

II — CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas 
no dia 07 DE ABRIL DE 2013, no seguinte local e horário:

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  07/04/2013

Denominação Local de Prova Endereço
Advogado E.M.E.F. “ESPERANÇA Rua Anita Garibaldi, 

959 - Centro -  Lençóis 
Paulista -  SP.Engenheiro Civil DE OLIVEIRA”

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE 
CONVOCAÇÃO, através do site www.consesp.com.br. ESSA COMUNI
CAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMA
TIVO.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mí
nima de 1 (uma) hora, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, 
e documento de identificação com foto, conforme Edital.
No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se permitindo a 
entrada de candidatos retardatários.
III — DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos 
sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem protocolados no setor com
petente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lençóis Paulista — SP, 21 de março de 2013.

JOSÉ ANTÔNIO MARISE 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 79,82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 3 CONTRATO 67
2012 (Originário da TP 05-2012) FINALIDADE: alterar projeto inicial para 
melhor adequação CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRA
TADO: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA OBJETO: execução 
de 9.844,83 m  ̂de pavimento asfáltico em CBUQ 3 cm, no Distrito Industrial 
“Mario Alves Nunes” deste município, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários, de conformidade com os documentos 
elaborados pela Secretaria de Obras VALOR r$ 45.683,96 FUND. LEGAL: 
Art. 65, § 1° da Lei 8666/93 ASSINATURA: 21/03/13.

Macatuba, 21 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL — Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISAIAS RANDO JÚNIOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista -  SP
FAZ SASER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
ou interessar possa, que fica INTIMADO o Sr. EVANDRO APARECIDO 
FERNANDES DE JESUS -  CPF MF n° 378.058.908-70, a pagar a importância 
de R$ 3.408,77, corrigida até a data do efetivo pagamento e despesas com a 
cobrança, intimações e publicações.
A importância supra refere-se a parcelas do financiamento concedido para 
aquisição do imóvel situado no (a) Rua José Antonio Fernandes, n° 55, 
Residencial santa Teresinha II, nesta cidade, objeto da matrícula n° 24.067 
e alienado fiduciariamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  CEF 
(R2/M.24.067), sendo que o mesmo não foi intimado pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito no Registro de Imóveis desta cidade, situado a 
Rua 7 de Setembro, n°1.033, no horário das 10:00 às 17:00hs, de segunda a 
sexta feira.
O não pagamento no prazo de 15(quinze) dias implicará na averbação da 
consolidação da propriedade em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL -  CEF, nos termos do §7°, do Art.26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Lençóis Paulista, 19 de Março de 2013 
Isaias Rando Junior 

Oficial Substituto

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 037/2013 -  Processo n° 070/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de próteses dentárias. Tipo: 
Menor preço. Sessão de Lances: 05 de abril de 2013 às 10:00 horas -  
O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 

3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de março 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão n° 030/2013 -  Processo n° 057/2013 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que, foi suspenso 
o edital da licitação acima mencionada, cujo objeto é a aquisição de pneus 
fora de estrada e agrícola. Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Len
çóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 22 de março de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 038/2013 -  Processo n° 071/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de papel sulfite A4. Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 de abril de 2013 
às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispau- 
lista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 
de março de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Supri
mentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
Pregão n° 032/2013, Processo n° 062/2013, cujo o objeto é o Registro de pre
ços para serviços de impressão de informativos para a Diretoria de Educa
ção, foi retificado. O edital encontra-se disponível no site www.lencoispau- 
lista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 22 de 
março de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A7. Valor da publicação R$ 86,47.

Prefeitura Municipal 
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PREF. MUNIC. LENCOIS PAULISTA
FAIXAS SALARIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSAO: 

19/03/2013

Faixa Salarial: FG a FG Referencia: MARCO DE 2013

COORD.DA FAB.DE ART.DE CIM.E ASF-FG, COORD.DA JUN
TA DE SERV.MILITAR -  FG, COORD.DE ADM.DE ESPORT.E 
RECR.-FG, COORD.DE ADM.E FINANCAS -FG (SAAE), COORD. 
DE ADM.E GESTAO DA SAUDE - FG, COORD.DE ADMINI. DA 
EDUCACAO-FG, COORD.DE CAD.DE EMPRESAS E FISC.-FG, 
COORD.DE CADASTRO FISICO E IMOB.-FG, COORD.DE COL. 
AFAST.TRAT.ESG-FG(SAAE, COORD.DE CONTR.E ACOMP.DE 
CONV. -FG, COORD.DE CONTR.E CONS.DO PATR.-FG, COORD. 
DE DESENV. DE PESSOAL -  FG, COORD.DE DIST.A.CL.AF.TT. 
ES-FG-SAAE, COORD.DE ENF.E SAUDE COMUNITARIA-FG, 
COORD.DE ENGENHARIA E PROJETOS - FG, COORD.DE FISC. 
DE OBRAS E LOT -  FG, COORD.DE LIMP.PUBL.E RECUP.URB.- 
-FG, COORD.DE MEDICINA E SEG.DO TRAB.-FG, COORD. 
DE OPER. DE MAQ.E EQUIP. - FG, COORD.DE PROD.DIST.DE 
AGUA-FG(SAAE), COORD.DE ROTINAS DE PESSOAL - FG, CO
ORD.DE TECN.DA INF.E COMUN. - FG, COORD.DE TRANS.E 
SIST.VIARIO - FG, COORDENADOR ADMINISTRATIVO -  FG, 
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR - FG, COORDENA
DOR DE ALMOXARIFADO -  FG, COORDENADOR DE ATEN- 
CAO SOCIAL - FG, COORDENADOR DE CENTRO EDUCATIVO- 
-FG, COORDENADOR DE CONTABILIDADE - FG, COORDE
NADOR DE CULTURA -  FG, COORDENADOR DE DESENV. DE 
ARREC.-FG, COORDENADOR DE LANCADORIA -  FG, COOR
DENADOR DE MEIO AMBIENTE - FG, COORDENADOR DE 
OBRAS -  FG, COORDENADOR DE OBRAS DA EDUCACAO-FG, 
COORDENADOR DE RECUP. FISCAL -  FG, COORDENADOR DE 
SAUDE BUCAL - FG, COORDENADOR DE SERVICOS URBA
NOS -FG, COORDENADOR DE SUPRIMENTOS - FG, COORDE
NADOR DE TESOURARIA -  FG, COORDENADOR DE TRANS
PORTES - FG, COORDENADOR DE VIG. PATRIMONIAL-FG, CO
ORDENADOR JURIDICO-CONTENCIOSO-FG, COORDENADOR 
MEDICO -  FG, ENC.DA DISTR. DE AGUA - FG(SAAE), ENC.DE 
APOIO OPERACIONAL -  FG, ENC.DE CARPINTARIA E SERRA- 
LHERIA-FG, ENC.DE CONTR.DE MAN.E SIST.OP.-FG, ENC.DE 
CONTROLE OPERACIONAL-FG(SAAE, ENC.DE MANUTEN- 
CAO ELETRICA -  FG, ENC.DE MANUTENCAO MECANICA - 
FG, ENC.DE PLANJ.E CONT DE SERV-FG(SAAE), ENC.DE SAU
DE COLETIVO - FG, ENC.DE SERV.COL.AF.E TT.ES.-FG-SAAE, 
ENC.DE SIS.ISO.d e  AGUA/ESG.FG(SAAE), ENC.DE SUPERV. 
DE SAUDE COMUN. - FG, ENC.DE VIGILANCIA SANITAGIA - 
FG, ENCARREGADO DE COLETA DE LIXO -  FG, ENCARREGA
DO DE EQUIPE - FG, ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA 
-  FG, ENCARREGADO DE SERVICOS - FG (SAAE), INSPETOR 
DE INST.PREDIAL - FG(SAAE)

Faixa Nivel Valor
FG 1 1.167,82
FG 2 1.216,55
FG 3 1.267,77
FG 4 1.321,52
FG 5 1.377,95
FG 6 1.437,24
FG 7 1.499,49
FG 8 1.564,80
FG 9 1.633,42
FG 10 1.705,47
FG 11 1.781,10
FG 12 1.860,52
FG 13 1.943,91
FG 14 2.031,50
FG 15 2.123,42
FG 16 2.219,95
FG 17 2.321,33
FG 18 2.427,77
FG 19 2.539,51
FG 20 2.656,87
FG 21 2.780,08
FG 22 2.909,44
FG 23 3.045,27
FG 24 3.187,91
FG 25 3.337,68
FG 26 3.494,94
FG 27 3.660,05
FG 28 3.833,39
FG 29 4.015,47
FG 30 4.206,60
FG 31 4.407,27
FG 32 4.618,05
FG 33 4.839,30
FG 34 5.071,60
FG 35 5.315,57
FG 36 5.571,72
FG 37 5.840,68
FG 38 6.123,09
FG 39 6.419,64
FG 40 6.730,99
FG 41 7.057,88
FG 42 7.401,16
FG 43 7.761,57
FG 44 8.140,01
FG 45 8.537,38
FG 46 8.954,62
FG 47 9.392,72
FG 48 9.852,73
FG 49 10.335,75
FG 50 10.842,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA — SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 04/2012
Cargo: Médico Oftalmologista
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862 -  Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 26 de março de 2013 
Horário: 7h às 17h

01 -  Guilherme Ferro de Grava

Lençóis Paulista, 21 de março de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 179,18.
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Regional CRATERA
A chuva que atingiu a região ontem abriu uma cratera 
de aproxim adam ente quatro metros de profundidade 
no quilôm etro dois da "Rodovia da Amizade", vicinal 
que liga Agudos a Borebi. As duas pistas estão 
interditadas. Não há prazo para a conclusão da obra.

AGUDOS

Comissão irá analisar 
contas do hospital
Prefeitura e Câmara vão enviar contadores e profissionais de administração para analisar 
contratos e dívidas de Hospital; débito pode chegar aos R$ 500 mil até o fim do ano

CLIMA QUENTE - Vereador Glauco Luis Costa Ton (PMDB), o Batata, se irritou com os 
diretores e cobrou mais proximidade da diretoria do hospital com a Câmara e Prefeitura

W elinton Barros

N a quarta-feira 20, o ple
nário da Câmara Muni
cipal de Agudos foi o 

palco de uma discussão acalo
rada que há muito tempo vem 
gerando polêmica entre os par
lamentares e a Associação do 
Hospital de Agudos: a situação 
financeira do hospital.

Após matéria publicada 
pelo jornal O ECO na edição 
do dia 9 de março, que tratou 
das dívidas de hospitais da 
região, os parlamentares de 
Agudos convocaram a direto
ria do Hospital para prestar 
esclarecimentos sobre algumas 
informações contidas na repor
tagem. Na matéria, o gerente 
administrativo, Alberto Alves 
Lima, disse que a dívida do 
Hospital de Agudos pode che
gar a R$ 500 mil.

Após os rumores de crise 
no hospital em 2011, o Exe
cutivo aprovou dois repasses 
que aparentemente seriam a 
solução para o problema. Um 
repasse no valor de R$ 320 mil 
e outro no valor de R$ 380 mil. 
Agora o mesmo problema volta 
à tona e o hospital já sinaliza 
novos problemas de finanças.

Convocada pelo Legislati
vo, a diretoria administrativa 
do hospital apresentou um 
demonstrativo contendo os 
gastos e valores de contratos 
assinados pela entidade. Os 
documentos apresentavam um 
déficit orçamentário de R$ 45 
mil mensais. Após analisar os 
documentos, o próprio prefei
to Everton Octaviani (PMDB), 
que participou da reunião, 
encontrou diversos dados que 
estão incorretos. Segundo ele, 
pelos demonstrativos apresen-

tados, a dívida não deve ultra
passar os R$ 17 mil.

Câmara, Prefeitura e as
sociação decidiram criar uma 
comissão para analisar as con
tas e os contratos do Hospital 
de Agudos. Serão enviados 
contadores e profissionais de 
administração para levantar os 
pontos mais críticos das contas 
da entidade e identificar for
mas de sanar o problema.

Para Everton, a comissão 
trará efeito positivo. "Eu te
nho certeza que essa comissão 
terá o cuidado de avaliar cada 
contrato e buscar alternativas 
mais econômicas e em muitos 
casos gratuitas para dar conti
nuidade no serviço prestado à 
população. Com esse trabalho, 
iremos equilibrar de fato as fi
nanças do hospital e fazer com 
que tenhamos recursos dispo
níveis para auxiliar o déficit já

existente", analisa.
O presidente da Casa de 

Leis, Auro Octaviani (PMDB), 
disse que não há motivos para 
preocupação. "A palavra é de 
tranquilidade à população, se 
o hospital não pode pagar suas 
contas a Prefeitura paga e assu
me o comando, já está dando 
os sinais de que vai fazer isso 
ao montar uma comissão para 
rever as despesas com a função 
de reluzi-las. O poder público 
não pode ficar assistindo à per
da de uma pérola, como é cha
mado o hospital de Agudos, 
por causa de erros simples de 
se resolver", afirmou.

O gerente administrativo 
do hospital, Alberto Alves 
Lima, e o provedor da enti
dade, Sérgio Camargo, foram 
procurados pela reportagem, 
mas se recusaram  a falar ao O 
ECO sobre o assunto.

FESTA

4° Festival de Viola no Rancho dos Amigos
Pratânia realiza o 4° Festival de Viola dia 17 de M arço

Flávia Placideli

P or conta da chuva 
do fim  de sem ana, o 
Festival de Viola foi 

alterado e acontece am a
nhã, dom ingo dia 24. No 
4° Festival de Viola no mu-

nicípio  de P ratânia, haverá 
m úsica sertaneja, chu rras
co, vendas de bebidas em 
geral e prem iações.

As duplas sertanejas 
in teressadas em partic ipar 
podem  en trar em contato 
com o p roprie tário  e or-

ganizador do evento, Ze- 
lão Sanches. As inscrições 
para o Festival serão feitas 
no m esmo local do evento, 
no dia. O horário  é das 10h 
até 12h.

A en trada é gratuita. E 
no final do Festival serão

feitas as prem iações da 
m úsica caipira, prem iando 
até o 10° colocado, com 
prêm ios que variam  de R$ 
1.200 a R$ 100. Para mais 
inform ações, o contato é 
(14) 9147 0560, falar com 
Zelão.

Prefeitura Municipal 
de Macatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 8 5

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO 
COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SE
NHORA DA PIEDADE DE LENÇÓIS PAULISTA, ENTRE JANEI
RO E MARÇO DE 2013.

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

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com 
a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, enti
dade sem fins lucrativos, CNPJ n.° 51.425.106/0001-78, com sede na 
Rua Geraldo de Barros, n.° 461, no Município de Lençóis Paulista, 
com o objetivo de prestar serviços médicos na modalidade de obste
trícia e ginecologia.

Art. 2.° - As despesas decorrentes da presente Lei e da execução 
do respectivo convênio correrão por conta de dotações orçamen
tárias próprias, nos termos da Lei Orçamentária Municipal n.° 
2.466/2013, através do Órgão 19.01.00, Despesa 300-10.302.1011
2294 e Conta 291, do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário, com efeitos retroativos.

Macatuba - SP, 24 de março de 2013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 24 
de março de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, 
PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 01 -  ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO 47-2013 DO PREGÃO 11-2013. FINA
LIDADE: realinhamento de preços do ítem 01 - óleo diesel interior 
comum com biodiesel (na quantidade especificada pela legislação 
atual), de R$ 1,95/lt realinhado para R$ 2,025/lt. CONTRATANTE: 
Município de Macatuba. CONTRATADO: ATLANTA DISTRIBUI
DORA DE PETROLEO LTDA OBJETO: Registro de preços visando 
futuras aquisições de combustível (gasolina e óleo diesel), destinados 
à frota municipal, para o período de 12 meses. Fundamento legal: art. 
65, II, d da lei 8.666/93. ASSINATURA: 22.03.2013.

Macatuba, 22 de março de 2.013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

Ongaratto & Souza Lençóis Paulista Ltda., torna público que requereu junto a CETESB a Re
novação da Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à 
Rua Lafayette Muller Leal, N° 1357, Jardim América, CEP 18685-136 em Lençóis Paulista/SP.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto Executivo 132 de 20.03.2013...........Convoca a 3“ Conferência Mu
nicipal da Cidade e dá outras providências.
Decreto Executivo 133 de 20.03.2013...........Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 10.420,00.
Decreto Executivo 134 de 20.03.2013...........Dispõe sobre a nomeação dos
membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori
zação dos Profissionais do Magistério -  FUNDEB.
Portaria 408 de 21.03.2013............Arquiva processo administrativo promo
vido em face de ex-funcionário público municipal.
Portaria 409 de 22.03.2013............Afasta Juliana Aparecida Ribeiro, Agente
de Serviços Gerais -  tratamento de saúde.
Portaria 410 de 22.03.2013............Prorroga o afastamento concedido a Ro-
semary Savioli dos Santos Ferrarezi, Agente de Saúde.
Portaria 411 de 22.03.2013............Prorroga o afastamento concedido a João
Lopes Galego Filho, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 412 de 22.03.2013............Designa Reginaldo Rossi para exercer o
cargo de Coordenador da Vila de Alfredo Guedes no período de 1° a 15 de 
abril de 2013.

Lençóis Paulista, 22 de março de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de março de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 51,04.



Regional

PEDERNEIRAS

M inistério Público determina 
demissão de servidores
M P recomenda 
que prefeito de 
Pederneiras exonere 
cargos de confiança

Sandro A lponte________

A i® promotora de Justi
ça de Pederneiras, Ro- 
seny Zanetta Barbosa, 

recomendou que o prefeito 
Daniel Camargo (PSB) exonere 
ocupantes de cargos em co
missão, que por lei, segundo 
ela, devem ser preenchidos 
por servidores concursados. 
O prefeito de Pederneiras tem 
até o dia 31 de março para 
cum prir integralmente a reco
mendação. A mesma recomen
dação foi feita também para a 
prefeitura de Boracéia.

Um inquérito civil foi ins
taurado para apurar supostas 
irregularidades no preenchi
mento de diversos cargos de 
confiança -  os de livre nome
ação do prefeito -  que devem 
ser apenas de direção, chefia e 
assessoramento.

Segundo a promotora, al
guns cargos não seriam pre
enchidos por pessoas de livre 
nomeação e exoneração e te- 
riam de ser preenchidos me
diante concurso público por
que são cargos técnicos, que 
exercem função burocrática e 
não de confiança.

"O prefeito fez algumas 
exonerações e pediu prazo até 
o fim de março para cumprir 
toda a recomendação. Até onde 
sei, ele tem se esforçado para 
cumprir isso. Espero que tudo 
esteja feito até o fim do mês”, 
disse ela. "Caso contrário, terei 
que entrar com uma ação civil 
pública. Mas acredito que ele vá 
cumprir o que determinamos”.

CORTE -  Justiça determinou que Daniel Camargo deve exonerar cargos de confiança que exercem funções 
técnicas; para Roseny, funções devem ser preenchidas por concurso público

A promotora também enca
minhou o caso para parecer da 
PGJ (Procuradoria Geral de Jus
tiça) para que o órgão analise se 
o caso é para instauração de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) contra as leis municipais.

A denúncia das irregulari
dades foi apresentada ao Minis
tério Público pelo ex-vereador 
de Pederneiras, Reginaldo 
Monteiro (PT). Segundo ele, a 
lei que alterou os cargos muni
cipais, na verdade, criou apro
ximadamente 45 novas funções 
que não poderiam ser ocupadas 
por servidores comissionados.

OS CARGOS
Em Pederneiras, os cargos co

missionados apontados como ir
regulares pelo Ministério Público 
foram os de assistente de direção, 
diretor de divisão, assessor téc
nico, coordenador de programa, 
supervisor, encarregado de setor, 
inspetor de serviço, maestro e as-

sessor de imprensa.
Em Boraceia, as funções 

extintas foram as de Chefe do 
Setor de Agendamento e Con
sultas, Assessor do Setor de 
Convênios e Assessor do Setor 
de Licitação e Contratos, En
carregado do Setor de Tributo, 
Encarregado do Setor de Cons
trução Civil, Chefe do Setor de 
Contabilidade e Orçamento, 
Coordenador do Pronto Atendi
mento de Saúde e Coordenador 
Pedagógico, Coordenador da 
Saúde Infantil, Coordenador 
Epidemiológico, Assessor Des
portivo, Coordenador do Proje
to Espaço Amigo, Coordenador 
do Setor de Psicologia, Coorde
nador de Meio Ambiente e Re
cursos Hídricos, Coordenador 
do Setor de Assistente Social, 
Coordenador de Cultura e Tu
rismo, Assessor de Imprensa, 
Chefe de Oficina, Chefe do 
Serviço de Estradas de Roda
gem e Coordenador do Setor de

MACATUBA

Cidade discute criação do grupo de resgate
Equipe semelhante à brigada de bombeiros civis seria responsável pela urgência e emergência

Angelo Neto

Os vereadores de Macatu- 
ba se reuniram com três 
moradores da cidade 

para discutir a criação de uma 
equipe de resgate diferenciado, 
responsável pelo atendimento 
de urgência/emergência dentro 
no perímetro urbano e nas ro
dovias que dão acesso à cidade. 
Foi apresentado um projeto aos 
parlamentares que irão estudar a 
possibilidade juntamente com o 
prefeito Tarcísio Abel (PP).

O grupo seria responsável 
por oferecer treinamento sobre 
prevenção, uso de extintores e 
primeiros socorros em escolas, 
empresas e clubes de serviço e 
também trabalharia após os aci
dentes, desde simples acidente 
até o atendimento a doenças clí
nica e incêndios. "Nós apresen
tamos o projeto aos vereadores e 
agora estamos no aguardo para 
que dê certo isso na cidade”, 
afirma Luis Gustavo Onório

ENCONTRO -  Macatubenses se reuniram com os vereadores para discutir a criação de um grupo de resgate

Sandey, um dos idealizadores.
Na terça-feira i9  e na quinta

-feira 2i, CEMP (Centro Muni
cipal Profissionalizante - Senai) 
organizou duas palestras no Te
atro Municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico, onde foi abor
dada a importância da criação 
do grupo de resgate, a prevenção 
de acidentes e os procedimentos

a serem tomados quando da sua 
ocorrência. Onório, que foi um 
dos palestrantes, afirma que o 
balanço foi positivo. "A presença 
da população foi maior do que 
esperávamos. O pessoal tirou 
várias dúvidas sobre os temas”. 
Cerca de 300 pessoas acompa
nharam as palestras.

A criação do grupo seria pos-

HORA DO PLANETA
Lençóis Paulista participa, pelo terceiro ano consecutivo, do 
evento conhecido como Hora do Planeta, da rede WWF. Hoje, das 
20h30 às 21h30, as luzes do Santuário Nossa Senhora a Piedade 
e os m onum entos das Sete dores de Maria serão apagados para 
representar a preocupação com o aquecim ento global.

FOTO: O ECO

Psicologia, Supervisor de Esco
la Profissionalizante e Coorde
nador de Escola Profissionali
zante, Supervisor de Educação 
Infantil, Coordenador da Área 
de Zootecnia, Assessor de Ofi
cinas Teatrais; Secretário Mu
nicipal de Educação, Diretor 
de Escola, Vice-Diretor de Es
cola, Psicopedagogo, Assistente 
Educacional, Assistente Técni
co Pedagógico, Chefe do Setor 
Pedagógico, Assistente Social, 
Psicólogo e Fonoaudiólogo.

A reportagem do jornal O 
ECO tentou contato com a as- 
sessoria do prefeito em Peder
neiras, mas até o fechamento da 
edição não houve retorno das 
ligações. Porém, pelo que apu
rou o jornal, o prefeito estaria 
realizando as exonerações reco
mendadas pelo Ministério Pú
blico de forma gradativa e que 
a promotora receberá relatório 
de todos os cargos de confiança 
que há no Poder Executivo.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

sível com um curso no CEMP. De 
acordo com o coordenador do 
Centro, Antônio Carlos Dias, a 
possibilidade já é estudada. "Es
tou há três meses no CEMP de 
Macatuba e vou ajudar no que for 
preciso para montar essa brigada. 
Nosso espaço físico está pequeno 
eu quero que aconteça. Vou lutar 
para que isso aconteça” completa.

SESI

Macatuba recebe 
projeto 'Atleta do Futuro'
Representantes do Sesi regional 
estiveram no município para apresentar 
programa e se reunir com empresários

FOTO: DIVULGAÇÃO

UNIDOS - Prefeito Tarcisio e o diretor regional do Sesi, Clovis 
Cavenaghi, ladeados pelas equipes de Esportes de Macatuba e do 
Sesi, empresários e secretários de governo

Da Redação

acatuba fará parte 
do programa do 
Sesi (Serviço Social 

da Indústria) Atleta do Fu
turo'. Na quinta-feira 2i, às 
i5h, o diretor regional do 
Sesi, Clóvis Cavenaghi Pe
reira, e a coordenadora de 
esportes, Kátia Valérya dos 
Santos Souza, estiveram no 
Teatro Municipal Renata Ly- 
cia dos Santos Ludovico, ex
planando o programa para 
empresários da cidade.

Na região o projeto já 
funciona nas cidades de 
Bauru, Agudos e Lençóis 
Paulista e atende i.680 alu
nos nas modalidades judô, 
natação, futsal, futebol de 
campo e vôlei. Em São Pau
lo 50 mil crianças e jovens 
entre 6 e i7  anos partici
pam das atividades.

Em Macatuba, o coorde
nador de Esportes, Fabrício 
José Gino Pereira, acredita 
que o programa terá início 
com a participação de i50 
crianças que já estão en
volvidas com as escolinhas 
de futsal e vôlei masculino 
e feminino. "A maior parte 
desse pessoal vai se inscre
ver e participar do progra
m a”, comentou. "O Sesi 
apoia com equipe técnica, 
lanches, transportes para 
competição. A Prefeitura 
entra com os professores 
e locais de treinamento. E 
os industriários, parceiros 
do Sesi, podem contribuir 
com valores entre R$ 600 e 
R$ 700 anual”.

O prefeito Tarcisio Ma
teus Abel esteve na reunião 
e agradeceu o esforço de 
sua equipe e Sesi. "Peço

aos industriários da cida
de que apoiem esse proje
to que é de grande valia e 
feito de forma profissional. 
É um investimento ínfimo 
perto dos benefícios que 
traz para a nossa comuni
dade”, comentou.

Clóvis Cavernaghi agra
deceu a inclusão de Maca- 
tuba. "Ficamos felizes com 
a participação de Macatuba 
e as crianças e jovens terão 
a oportunidade de partici
par de um excelente pro
grama”, disse. "E a equipe 
da cidade que vem sendo 
treinada é excelente”.

O PROJETO
O Atleta do Futuro' é 

um programa do SESI que 
utiliza o esporte para pro
mover a educação e a in
clusão social de crianças e 
adolescentes. Em aulas de 
iniciação motora e prática 
esportiva são ensinados va
lores como ética, trabalho 
em equipe, superação, res
peito, autoestima e saúde.

Esses princípios ex
trapolam as linhas dos 
campos e quadras e são 
decisivos para a formação 
pessoal dos jovens.

O programa também é 
uma ótima oportunidade de 
envolver colaboradores, for
necedores, clientes e comu
nidade em atividades espor
tivas, ações de solidariedade 
e trabalho voluntário. Ao 
adotar o programa, as indús
trias brasileiras reconhecem 
que têm papel fundamental 
na promoção da cidadania 
e na formação do caráter e 
dos valores das crianças e 
adolescentes que vão cons
truir o futuro do país.

Vingo é O m

ATENDEMOS LENÇÓIS E REGIÃO. IREMOS ATÉ VOCÊ. 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

R. TEÓFILO HONÓRIO, 950 - JD. PLANALTO - MACATUBA



Administração POLUIÇÃO
Garrafas pet e pedaços de construção 
ainda são jogad os de forma errada na 
natureza e prejudicam  o fluxo da água. 
Na Vila Repke é possível verificar 
quanto lixo é descartado nas ruas.

CLIMA

Chuva alaga SAAE e deixa moradores em alerta
Nível do rio subiu na manhã de ontem e atingiu parte da rua Ignácio Anselmo; segundo Defesa Civil, situação permanece inalterada desde às 12h

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  quantidade de chuvas 
dos últimos dias voltou 
a preocupar moradores 

que vivem próximo a rios e 
córregos em Lençóis Paulista. 
No Centro da cidade, o pátio 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) ficou em
baixo da água de quinta para 
sexta-feira. Ontem, na parte da 
manhã a água atingiu parte das 
ruas Ignácio Anselmo e 15 de 
Novembro, próximo ao Parque 
do Paradão.

Segundo José Antonio 
M arise, d ire to r do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) e vice-prefeito da 
cidade, de quarta  até sexta
-feira choveu entre 70 e 130 
m ilím etros. "A quantidade 
varia conform e a região do 
m unicípio , mas é bastante 
água, tendo em vista que o 
rio já  estava cheio", avalia.

No Centro, onde a chuva 
chegou a invadir parte da rua, 
alguns moradores ficaram as
sustados e preferiram acompa
nhar o nível da água do lado de 
fora das casas. "Acordei às 4h 
para ver a água e desde às 7h 
começou a subir. Não morava 
nesse endereço na última en
chente, mas a outra moradora RUMO AO CENTRO -  Nível do rio assusta moradores do Centro da cidade; previsão é de pequenas pancadas

me contou por isso a gente está 
assustado. Em janeiro falaram 
que isso não ia mais aconte
cer", diz Maria Aparecida Go
mes Berenguel, dona de casa.

A Prefeitura, equipe do 
SAAE e da defesa civil acompa
nharam ontem o nível da água. 
"A situação permanece inalte
rada desde às 12h, o que nos 
autoriza a pensar que o rio co
meçou a baixar, a não ser o fato 
que alguma frente de rajada de 
vento altere o deslocamento da 
chuva", diz. "A previsão é de 
pouca chuva, talvez algumas 
pancadas leves para os próxi
mos dias", completa o diretor.

Marise ressalta que o único 
motivo para o aumento no nível 
do rio foi a quantidade de chu
va. "Não houve rompimento de 
nenhuma represa", afirma.

A orientação da Defesa 
Civil, mesmo com previsão 
de parar a chuva, é que a po
pulação permaneça em alerta. 
"Não existe nenhum motivo 
para correria, pânico, as equi
pes da Defesa Civil, Prefeitura 
e SAAE permanecerão alertas. 
O interessante é que cada fa
mília sempre tenha alguém na 
residência para que, em uma 
necessidade de retirada, haja 
uma facilidade para essa ocor
rência", finaliza.

TECNOLOGIA

Saúde adota sistema de Prontuário Eletrônico
FOTO: DIVULGAÇÃO

Sistema armazena 
dados dos pacientes; 
Cruzeiro e São João 
recebem a tecnologia

Priscila Pegatin________

Desde o dia 1° de março, 
a ESF (Estratégia Saúde 
da Família) da Vila Cru

zeiro e São João trabalha com 
o Prontuário Eletrônico. A uni
dade é a primeira da cidade a 
receber o sistema que armazena 
informações do paciente desde o 
agendamento até procedimentos 
realizados dentro do consultório. 
"Um dos objetivos é reduzir os 
números de papéis e ter um ban
co de dados mais completo so
bre os usuários, o que vai ajudar 
a orientar as políticas públicas", 
explica Márcio Santarém, dire
tor de saúde que realizou uma 
coletiva de imprensa na quinta
-feira para falar sobre o assunto.

As informações do pron
tuário são registradas por en
fermeiras e médicos, cada um 
com um acesso diferente. "Tem 
informações que só o médico

pode ver, outras só os enfer
meiros, então não é qualquer 
funcionário da saúde que vai 
entrar no prontuário e ver a 
vida toda do paciente", ressalta 
o diretor de saúde.

Eder Paccola Santa Bárbara, 
diretor de tecnologia da comu
nicação e informação e respon
sável por implantar o sistema 
acrescenta que o sistema foi 
desenvolvido pensando na se
gurança total do processo.

Sobre a escolha da ESF Vila 
Cruzeiro e Vila São João o nú
mero de atendimento da unida
de, que é de aproximadamente 
sete mil pessoas, foi o fator que 
fez com a unidade fosse a pri
meira a receber o prontuário 
eletrônico. "Qualquer outra 
unidade teria condições de ter 
esse projeto piloto, mas pela es
tratégia foi eleita essa, por não 
ser tão grande e nem tão peque
na e assim ficar mais fácil fazer 
os ajustes necessários".

O investimento para im
plantar o sistema na unidade 
da Vila Cruzeiro e São João foi 
de aproximadamente R$ 8 mil, 
segundo diretor de saúde. "Foi 
um investimento com máqui-

INFORMATIZAÇÃO -
Prontuário eletrônico registra 

cadastro de pacientes; todas as 
unidades de saúde da cidade 

devem receber o sistema

nas. O custo mensal está dentro 
do dia a dia", diz.

O planejamento é que todas 
as unidades da cidade sejam 
100% informatizadas. "Depois 
da Cruzeiro podemos talvez subir 
para as Nações. O ambulatório 
de especialidades não será a úl
tima unidade, mas é um desafio 
maior porque são muitas espe
cialidades e um fluxo maior de 
informação", avalia Santarém.



Saúde DISCUSSÃO
A  polêm ica sobre a legalização do aborto voltou 
à pauta após o Conselho Federal de M edicina 
defender a possibilidade de interromper a 
gravidez nas 12  prim eiras sem anas de gestação. 
A  entidade representa 400 mil m édicos no País.

HOSPITAL PIEDADE

M ais de 500 já passaram 
pelo Centro de Oftalmologia
Pacientes realizam consultas, tratamentos e cirurgia de catarata 
pelo SUS através de parceria com a Diretoria de Saúde

Da Redação

O Centro de Oftalmologia 
do Hospital Nossa Se
nhora da Piedade, em 

parceria com o SUS (Sistema 
Único de Saúde) e a Diretoria 
de Saúde do município, só nes
te ano já atendeu 517 pacientes, 
encaminhadas pelas unidades 
básicas de saúde da cidade.

Segundo o diretor adminis
trativo do HNSP, Juliano César 
Botero, esse número deve che
gar a 850 atendimentos até o 
final deste mês. "O Centro hoje 
conta com cinco especialistas 
que realizam as consultas, tra
tamentos e cirurgias de segunda 
a sábado. O objetivo é atender 
à demanda reprimida do mu
nicípio e os novos casos que 
possam surgir", ressalta Botero 
que completa: "a parceria com 
a Diretoria de Saúde é a grande 
responsável pelo crescimento 
do Centro, já que ela tem a fun
ção de encaminhar os pacientes 
que precisam de atendimento 
oftalmológico no município".

Centro é especializado no 
tratamento de glaucoma

O glaucoma é uma do
ença silenciosa causada 
pela lesão do nervo óptico e 
está relacionada à alta pres
são do olho. A doença pode 
causar sérias alterações no 
campo visual e se não for 
tratada da maneira correta 
pode levar até a cegueira.

De acordo com estatís
ticas da OMS (Organização

Mundial de Saúde), 1% a 
2% da população acima de 
40 anos é portadora de al
gum tipo de glaucoma, que 
representa a segunda causa 
de cegueira no mundo e a 
terceira no Brasil. Doenças, 
como diabetes, hereditarie
dade, miopia e lesões ocula
res são as principais causas 
do glaucoma.

Das consultas realizadas 
neste ano, 76 pacientes passa
ram pela cirurgia de catarata, 
sendo todos de Lençóis Paulis
ta. Já no tratamento de glauco- 
ma, 50 pessoas da cidade e da 
região recebem acom panha
mento. O Centro, que desde 
outubro também é referência

no atendimento de glaucoma 
atende nove municípios, entre 
eles além de Lençóis, Avaré, 
Areiópolis, Barra Bonita, Dois 
Córregos, Igaraçu do Tietê, 
Mineiros do Tietê, São Ma
nuel e Pratânia.

Para ser atendido, o pa
ciente precisa de encami-

ATENDIMENTO -  Hospital Piedade chegou a 500 atendimentos em seu Centro de Oftalmologia

nham ento da rede pública de 
saúde do m unicípio ao qual 
pertence. "O processo com
pleto de atendim ento come
ça com a consulta com um 
clínico geral, nas U nidades 
de Saúde, que encam inha o 
paciente para o Centro", ex
plica Carlos Eduardo Bueno

do Amaral, gestor técnico. 
"O atendim ento é totalm en
te gratuito, inclusive os co
lírios para o tratam ento de 
glaucoma". Como o objetivo 
é atender a dem anda rep ri
mida e os novos casos, Ama
ral ressalta a im portância de 
com parecer ao Centro no dia

agendado. "Caso o paciente 
por algum problem a não pu
der vir à consulta, deve en
trar em contato com a própria 
unidade de saúde que fez o 
agendamento para cancelar 
e remarcar. Assim podemos 
m arcar outra pessoa no lugar 
e otim izar o serviço".

SAAE
LENÇÓIS PAULISTA

22 de março
Dia M undial da Água
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Esportes MALHA
Em jogo válido pela Liga Bauruense de M alha, a equipe lençoense obteve um 
em pate em 1 a 1 contra a representação de Jaú no dom ingo 17. Os lençoenses vinham  
de derrota por 2 a 0 contra Bauru, em jogo que marcou a reinauguração do cam po 
de m alha da Vila São João. Os lençoenses buscam  a reabilitação no dom ingo 24, 
recebendo a representação de Barra Bonita, a partir das 10h, na Vila São João.

BASQUETE

Alba tenta primeira vitória
Jogo de hoje no Tonicão é contra o Banespa; equipe vem de duas derrotas seguidas

Angelo  Neto
|N|M M á r c io  m o r e i r a n i i m

A  equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista tenta se 
recuperar hoje no Cam

peonato Paulista organizado 
pela FPB (Federação Paulista 
de Basketball) após duas derro
tas seguidas o jogo será no giná
sio Antônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão às 15h, contra o E. C. 
Banespa de São Paulo.

A situação dos lençoenses 
é complicada na competição, 
mas uma vitória pode recolocar 
a equipe na disputa. "A torcida 
é muito importante. A federa
ção é um campeonato muito di
fícil de ser disputado. Estamos 
treinando muito forte para que 
consigamos a primeira vitória", 
afirma o técnico Leonardo Hen
rique Oliveira.

Para Dudu, o jogo contra 
Banespa será fundamental para 
o Alba. "Nosso adversário é 
do mesmo nível do Metodista/

DISPUTA -  Alba tenta 
a primeira vitória no 
Campeonato Paulista, 
hoje, contra o Banespa

JOGOS DOS CAM PEONATOS DO FIM  DE S E M A N A

São Bernardo. Portanto, temos 
chance de vencê-los". O Alba é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinada pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

ESTREIA
As equipes masculinas do 

Alba/Lençóis Paulista (sub-13, 
sub-12 e sub-14) estreiam hoje 
na LBC (Liga de Basquete Centro 
Oeste Paulista) em Barra Bonita 
contra a equipe da casa, no gi
násio Escola Mariana Gonçalves 
Dias -  CECAP. O sub-13 entra em 
quadra às 9h. Logo em seguida, às 
10, é a vez do sub-14. Já o sub-12 
é a última equipe a jogar, às 11h.

7° COPA REGIONAL O ECO DE 
FUTEBOL AMADOR DE MACATUBA 
(no estádio  Amadeu Artioli)
GRUPO C

Independente x U. Muro Verde, às 8h30 

Palestra x XX de Janeiro, às 13h30

GRUPO D
União F.C. x Baurucel, às 10h 

^  Flamenguinho x Expressinho, às 15h30

COPA LENÇÓIS SPORT SHOES 2013 
(no Bregão)

Alfredo Guedes x Santa Luzia, às 8h 

(segundo jogo da segunda fase. Primeiro confronto 

empate em 4 a 4)

Grêmio Cecap x Paulistano, às 10h 

(primeiro jogo da segunda fase)

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL 
2013 TROFÉU CARLOS ALBERTO 
MASTRÂNGELO DUARTE (no Bregão) 
Sub-12
^  Borebi x D.E.R, às 08h30 

^  Botucatu x Pederneiras, às 14h30

Sub-14
^  Borebi x D.E.R, às 9h30 

^  Botucatu x Pederneiras 15h30

Sub-16
^  Borebi x D.E.R, às 10h30 

^  Botucatu x U.M.E, às 16h30

HANDEBOL

Infantil de Lençóis 
Paulista estreia  
com derrota
Próximo jogo será 
no dia 11 de maio, 
contra Botucatu

Da Redação________

A  equipe infantil de 
handebol estreou 
com derrota em jogo 

pela Liga de Handebol de 
São Manuel. Jogando em 
Lins, os lençoenses foram 
derrotados por Bauru pelo 
placar de 16 a 13.

"Os atletas não conse
guiram suportar a pressão 
da equipe Bauruense. Ti
vemos um primeiro tempo 
excelente abrindo uma dife
rença no placar de seis gols,

mas a falta de experiência 
da equipe com jogadores 
muito novos e a dificulda
de em se adaptar a quadra, 
contribuíram para que a 
equipe não se apresentasse 
bem", comentou o técnico 
Luciano Carmo Liz.

O próximo compromisso 
do infantil será no dia 11 de 
maio, contra Botucatu, no 
Ginásio de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão.

Em Lins, a equipe lenço- 
ense enfrentou Bauru com 
os atletas Toru, Emanuel, 
Guilherme Silva, Matheus, 
Rodolfo, João, Chauãn, 
Andrey, David, Paulo Hen
rique, Gabriel e Leonardo, 
assistente técnico Jean Caio 
e técnico Luciano.

TRUCO

Campeonato de Truco segue em abril

Etapas definem 
representantes de 
Lençóis Paulista para 
torneio regional

A  dupla Contieiro e Bai
xinho venceu a terceira 
etapa do Campeonato 

de Truco realizada no domingo 
17, nas dependências do Gi
násio de Esportes Archangelo 
Brega Primo (CSEC). A terceira 
etapa também premiou Willian

e Daniel (vice-campeões), Bo- 
cão e Alex (3° lugar) e Mazinho 
e Fião (4° lugar).

A próxima etapa será reali
zada no dia 17 de abril, no Bar 
do Paiol, no Jardim Maria Lui- 
za 4, a partir das 9h. Ao final 
de todas as etapas, um torneio 
com os vencedores de cada 
etapa, vai definir os represen
tantes de Lençóis Paulista no 
torneio promovido pela De
legacia Regional de Esportes. 
Seis duplas representam o mu
nicípio na competição.

■ i •
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C oleta e R erre fin o
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

í

L U B R I F I C A N T E S www.lwartlubrificantes.com.br

http://www.lwartlubrificantes.com.br


O  E C O ENTREVISTA
Pita so n h a  se r  
p re fe ito  e fala 
sobre os 90 d ia s  
à  f re n te  do Poder 
Legislativo de 
Lençóis d )

CULTURA
Projeto do governo 
permite v is itação  d e  
p o n to s  tu rís tico s
na região

d )
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que arrasta fiéis
Encenação da Paixão de Cristo em Macatuba é um dos eventos do gênero mais tradicionais do estado de São Paulo

Angelo Neto

São 43 encenações da Paixão 
de Cristo em Macatuba e 
todo ano uma emoção di

ferente. Histórias que carregam 
dor, lágrimas, risos, finais felizes 
e muitas vezes surpreendentes. 
Tradição que ultrapassou grandes 
barreiras e dificuldades e, hoje, é 
considerada o maior espetáculo 
do gênero na região e um dos mais 
importantes de todo o estado de 
São Paulo. Pessoas normais que 
se transformam em atores, amam 
o que fazem e se dedicam inteira
mente a um trabalho respeitoso e 
gratificante que emociona a todos.

O evento arrasta fiéis de todas 
as partes que, ansiosos, aguar
dam por esse momento tão espe
cial. A ideia de encenar a Paixão 
de Cristo em Macatuba iniciou 
na década de 60, com a visita do 
padre italiano José Corcini.

Mulheres da comunidade ti
nham um grupo de teatro amador 
como forma de diversão, mas em 
1970, Corcini decidiu encenar a 
Paixão de Cristo com 27 atores. 
"Quando o padre chegou a Ma-

catuba, ficou encantado com o 
relevo da cidade e com as paisa
gens. Ele disse que se aproximava 
muito da aldeia que ele viveu na 
Itália, onde ele já tinha feito expe
riências teatrais ao ar livre", lem
bra Doralice Maria Artioli.

Com a morte de Corcini em 
1984, Dora assumiu a organiza
ção e direção da encenação e é 
o maior exemplo de amor, dedi
cação e respeito que emociona a 
todos. Hoje, ela é responsável por 
praticamente tudo: de costura das 
roupas até a montagem dos ce
nários e os ensaios e adaptações 
dos textos. "O trabalho para as 
próximas encenações começam 
sempre após o sábado de Aleluia. 
Eu levo comigo anotado o que 
funcionou, o que precisa ser me
lhorado, as falhas e os acertos. En
tão, eu já traço o trabalho para o 
ano seguinte", lembra a diretora.

Para 2013, o ator que inter
pretará Jesus Cristo foi alterado. 
O estudante de Biomedicina 
Carlos Fernando Montanholi 
terá a importante missão de in
terpretar o principal personagem 
desse grande evento. "Para mim

FOTO: MARCIO MOREIRA /O  ECO FOTO: MARCIO MOREIRA /O  ECO

PAIXAO -  Exemplo de amor e dedicação, Dora Artioli faz parte dos 43 
anos de história da encenação da Paixão de Cristo em Macatuba

RESPONSABILIDADE -  Carlos Fernando Montanholi interpretará Jesus 
Cristo esse ano na encenação da Paixão de Cristo em Macatuba

é uma honra interpretar esse pa
pel na encenação, uma emoção 
muito grande poder encenar e in
terpretar o sofrimento de Cristo.

Espero conseguir alcançar o co
ração dos fiéis e, através de cada 
gota de sangue, mostrar tudo o 
que Ele sofreu por nós", afirma

emocionado o jovem de 21 anos.
A encenação da Paixão de Cris

to começa sempre após a missa na 
Sexta-Feira Santa, por volta das 16h,

em frente à Praça Santo Antônio, 
passa por vários bairros até chegar 
ao CEC (Clube Esportivo e Cultu
ral), onde Jesus será crucificado.

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


Entrevista í FRASE
• "Eu posso ser prefeito? Sim. Se houver a 
possibilidade, se os grupos políticos que comandam 
a cidade assim o quiserem. Eu sozinho não vou 
subir no cam inhão feito um louco. M as os grupos se 
articulando, eu posso ser uma opção."

POLITICA

Sonho ser prefeito desde criança, mas não tenho pressa, diz Pita
De imediato, presidente da Câmara de Lençóis Paulista desiste de assessores e da aquisição de sede administrativa; Legislativo tem R$ 130 mil em caixa

Carlos Alberto Duarte

Natural de Ribeirão Preto, 
o ginecologista Humberto 
José Pita (PR), 61 anos, não 

esconde de ninguém que desde 
criança sonha ser prefeito. Mas ad
mite não ter pressa para concreti
zar seu sonho. Debutante na políti
ca lençoense, Pita foi vereador por 
dois mandatos em São Manuel, 
onde residiu por 20 anos e foi elei
to presidente do Legislativo em um 
dos mandatos. Elegeu-se vereador 
em Lençóis Paulista, onde mora há 
13 anos, em outubro passado com 
1.012 votos e chegou à presidência 
da Câmara de Vereadores em ar
ticulação política de última hora, 
liderada pelo vereador Ailton Tipó 
Laurindo (PV).

Em entrevista ao ECO nesta 
quinta-feira, Pita falou sobre os 
quase 90 dias à frente da Câmara 
de Vereadores, descartou de ime
diato a contratação de assessores e 
aquisição da sede administrativa, 
dois assuntos que causaram polê
mica no início de seu mandato.

Durante 30 minutos, garantiu 
que, com suas ações, a Câmara 
Municipal economizou R$ 170 
mil por mês e afirma ter R$ 130 
mil em caixa. O que mudou? 
Afirma que o número de funcio
nários contratados em sua gestão é 
menor, com salários de R$ 3 mil e 
não R$ 8 mil, R$ 10 mil, R$ 12 mil 
como na administração passada.

No momento, disse que está 
empenhado em contratar empre
sa para realizar concurso público 
para algumas funções do Legis
lativo, orientação do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) e do 
Ministério Público (MP). “Os an
tecessores (presidentes) também 
tinham sido orientados, mas não 
fizeram. Eu quero tudo muito 
transparente", diz. A seguir, os 
principais trechos da entrevista 
com Humberto José Pita.

O ECO -  Como avalia os 
quase 90 dias de trabalho?

Humberto José Pita -  Pas
samos por um momento de refor
mulação com a dispensa de vários 
assessores, momento de bastante 
tensão, porque existe uma expec
tativa na cidade de que a Câmara 
mude seu jeito de ser, seu jeito 
de trabalhar. Foi um momento 
difícil que tive que dispensar pes
soas para reorganizar a Câmara. 
E também momentos de embate 
político. Como presidente, sou a 
pessoa que deve coordenar e não 
deixar que os ânimos se alterem. 
Nós conseguimos sanear a Câmara, 
fizemos economia em um primeiro 
momento de R$ 170 mil/mês, isso 
não se perpetua porque tivemos 
despesas com dispensa e algumas 
contratações, mas no mês passado 
tínhamos R$ 130 mil em caixa.

O ECO -  O início de trabalho 
foi mais complicado do que o 
senhor imaginava?

Pita -  Acho que não. Como 
eu vivi em São Manuel, lá tam
bém a política não é fácil, lá exis
tem dois grupos muitos bem defi
nidos desde sempre. Eu imaginava 
que não seria fácil, mas não é tão 
difícil. São ânimos que se exaltam, 
muitos interesses. Hoje, não exis
te nenhuma possibilidade que se 
faça alguma coisa desonesta. Atro
pelei muitos interesses, eu sei, mas 
em nenhum momento alguém da 
comunidade disse que fiz a coisa 
errada. O Tribunal de Contas, a

Constituição me dão respaldo. 
Consegui sanear a Câmara, mas 
têm surgido disputas políticas. 
Como eu manifestei que tenho so
nhos, os sonhos por vezes incomo
dam muitas pessoas. A gente está 
tentando que os vereadores façam 
parte de um único partido neste 
momento, 'Partido Pelo Bem de 
Lençóis Paulista. Depois as siglas 
partidárias, a cada momento polí
tico, a gente discute.

O ECO -  O senhor já convi
veu com polêmicas. Anunciou 
demissões, prometeu reduzir 
cargos e fez novas contratações. 
O que mudou?

Pita -  Os salários e o número 
de funcionários. Eu dispensei 17 
pessoas e contratei 9, sendo dois 
legionários mirins. Somente o ju
rídico tem salário diferenciado, os 
demais (sete servidores) têm salá
rio inferior a R$ 3 mil. Na outra 
legislatura, os salários chegavam a 
R$ 8 mil, R$ 10 mil, R$ 12 mil.

O ECO -  Sobre a polêmica 
dos assessores para os vere
adores e partidos políticos, 
como ficou essa questão?

Pita -  Alguns vereadores que
rem assessor, outros não. É algo 
que existe na maioria das Câma
ras. Mas, como houve impacto ne
gativo na imprensa e por vivermos 
esse momento passado e turbu
lento com várias denúncias, então 
achamos por bem, em comum 
acordo com os vereadores, de não 
contratar assessores neste momen
to. Até que seja feito concurso pú
blico para que possamos adequar 
os funcionários em seus cargos 
com funções bem definidas. Par
ticularmente, acho que assessor é 
necessário, existe vaga para 10 ou 
12 assessores, mas neste momento 
é melhor que a gente não faça. Já 
orientei que o mais rápido possível 
se contrate uma empresa que faça 
concurso, que o concurso seja o 
mais transparente possível. Depois 
vamos pensar em assessor.

O ECO -  O senhor foi orien
tado pelo Ministério Público e 
o Tribunal de Contas a realizar 
concurso?

Pita -  Essa orientação já é 
antiga. Os outros presidentes dei
xaram de cumprir orientação do 
Tribunal de Contas e também há 
interesse do Promotor Público 
que isso ocorra. Não fiz até agora 
porque tive muitos problemas. Fi
camos reféns de funcionário e em
presas de informática. O site trans
parência não ia ao ar e era pago. 
O 0800 (ouvidoria) não funciona. 
A Câmara gastava R$ 29 mil com 
divulgação de site que não existia 
e nós contratamos uma empresa 
por R$ 9 mil. Essa empresa está 
trabalhando para colocar o site no 
ar com transparência total e vamos 
abrir o 0800 para que as pessoas 
usem mesmo como indicações, 
pedidos das pessoas. O servidor 
não era da Câmara. Já compramos 
dois servidores, um usado pelos 
funcionários e um na sala do pre
sidente, por orientação do Cepam 
(Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal).

O ECO -  O senhor pretende 
adquirir a sede administrativa 
para a Câmara?

Pita -  A Câmara atual tem 
2,2% do orçamento do município. 
É pouco. Pela constituição, temos 
direito a 7%. O orçamento é muito

ruim, mas mesmo com esse orça
mento apertado, nós vamos mudar 
a sede administrativa para o prédio 
que está sendo construído ao lado 
da atual sede. São três pavimentos. 
No primeiro, vamos fazer recepção 
com protocolo. No segundo, todos 
os funcionários, todos juntos sem 
divisórias. No terceiro, gabinetes 
para os vereadores com compu
tador e impressora. Haverá nesse 
prédio elevador para total acessibi
lidade. Como neste primeiro mo
mento os vereadores se mostraram 
contrários à aquisição da sede, nós 
resolvemos locar. Eu não tenho 
dinheiro para comprar. Se eu ti
vesse dinheiro, gostaria de ter um 
prédio do Poder Legislativo. Seria 
um bem do município. Não seria 
meu, tampouco dos vereadores 
atuais ou dos que virão.

O ECO -  Como tem sido a 
relação com o Executivo.

Dr. Pita -  Ótima. A senhora 
prefeita é uma pessoa digna, hon
rada, competente. Já falei com ela 
algumas vezes pessoalmente. Pedi 
que ela me chamasse sempre que 
tivesse algum problema. Ela se 
prontificou a falar comigo várias 
vezes. Faço o possível para que os 
projetos de lei tramitem o mais bre
ve. Eu quero que o relacionamento 
seja totalmente de paz, respeito, 
harmonia. Estou disposto a isso.

O ECO -  O senhor assina 
requerimentos com vereadores 
liderados pelo ex-candidato a 
prefeito, Ailton Tipó Laurindo. O 
senhor se identifica com Tipó?

Pita -  O vereador Tipó tem 
vasta experiência. Foi vereador, 
candidato a prefeito, a deputado. 
Ele tem sua postura política. O 
Tipó e alguns vereadores ajuda
ram a me eleger presidente da 
Câmara. Depois, todos votaram 
em mim e não houve isenção, 
nenhum problema. Estamos assi

nando juntos requerimentos e in
dicação porque nós estamos pró
ximos. Os vereadores do PSDB 
ficaram magoados de perder a 
mesa e se afastaram um pouco, 
mas eu não tenho absolutamente 
nada contra eles. Tenho maior 
respeito por todos. Eu sou PR, 
partido que foi coligado com o 
PSDB. Eu tenho sonhos, o Tipó 
tem sonhos e eventualmente es
ses sonhos se emparelham. Mas é 
muito cedo para falar em projeto 
político, candidatura, quem racha 
com quem... Eu acho muito cedo, 
não acho saudável. Nós estamos 
assinando juntos porque estamos 
mais próximos. Eu escuto todos 
os vereadores. Na última sessão, 
assinei junto com o Chico Naves, 
projeto de hemodiálise, Guarda 
Civil. Então, não existe um proje
to político, senão fica ruim. É um 
embate que não me interessa nes
te momento. Eu quero é conviver 
em paz com todos. Tenho lutado 
para isso. Não é minha vontade a 
separação. Não é minha vontade 
nesse momento nenhum grupo 
político de oposição à prefeita. 
Não me interessa.

O ECO -  O senhor tem ambi
ção política. Quer ser prefeito?

Pita -  Quando me fazem essa 
pergunta, eu me remeto à minha 
infância. Desde criança, eu já 
pensava em ser prefeito. Eu disse 
em reuniões que tivemos com a 
prefeita Bel, com o Marise que 
o meu sonho de ser prefeito não 
precisa ser na próxima legislatura. 
Não tenho pressa, nenhuma pres
sa. Eu gostaria de desvincular isso, 
que as pessoas esquecessem isso, 
que o Pita quer ser prefeito. Eu 
quero ser prefeito, posso ser pre
feito, mas daqui 10, 15 anos, 20 
anos. Da mesma maneira que me 
perguntam, o senhor vai se apo
sentar? Eu digo, não. Enquanto 
eu andar, enquanto eu discernir o 
que é certo o que é errado, eu vou

t r a g a  a  s u a  f a l u l ia  e  a m ig o s
PA R A  U M A  A G R A D Á VEL P E X A R IA  

N O  R EC A N TO  DO CAFE!

A b e r t o  a  t o d a  p o p u l a ç A o
D e  te rça  a  dom ingo  d a s  9  às  19  horas

ser médico. Eu posso ser prefeito? 
Sim. Se houver a possibilidade, se 
os grupos políticos que coman
dam a cidade assim o quiserem. 
Eu sozinho não vou subir no ca
minhão feito um louco. Mas os 
grupos se articulando eu posso ser 
uma opção. Eu gostaria, porque 
quando ando pelas ruas, quando 
as pessoas reclamam de falta de 
remédio, isso me dói. Isso me

dá vontade de ajudar. Sempre fui 
médico do SUS. Gosto das pessoas 
por gostar das pessoas e gosto de 
política. Então, se um dia houver a 
possibilidade, articulação política, 
eu gostaria, mas não tenho pressa. 
Peço a Deus que eu viva mais 20, 
30 anos. Poderei ser muitas outras 
coisas até ser prefeito. E se não for, 
me sinto extremamente agradeci
do a Deus por tudo que já tenho.



Cultura TEATRO
Hoje, será apresentado no Teatro Municipal 
de Macatuba, o espetáculo de rua "O Auto 
da Barca do Inferno", do Grupo Teatral 
Athos, da cidade de Batatais. A  entrada é 
gratuita e os lugares são limitados.

CULTURA

Roda São Paulo leva visitantes 
a pontos turísticos da região
Programa leva turistas paraa conhecer trechos da região, como espaços históricos e áreas rurais

W elinton Barros
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  partir de hoje, turistas 
da região podem conhe
cer um pouco mais dos 

atrativos culturais e históricos 
que integram o Circuito Cultu
ral Paulista. Começa circular 
em Lençóis, Agudos, Macatu- 
ba, Pederneiras, Bauru e de
mais cidades do Centro-Oeste 
Paulista o projeto Roda São 
Paulo.

Com apenas R$ 10, partici
pantes do projeto irão conhecer 
algumas rotas com temas espe
ciais mostrando a diversidade 
cultural da região. O projeto 
é organizado por temas, Rota 
do açúcar, Cultural e Etnia (de 
hoje até o dia 30 deste mês). 
As rotas Ecoturismo e Rural, 
acontecerão entre os dias 31 de 
março e 7 de abril.

Lençóis Paulista faz parte 
do roteiro cultural e turismo 
rural. O trajeto irá passar pelo 
Museu Alexandre Chitto, o 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, a Biblioteca Munici
pal Orígenes Lessa e o Espaço 
Cultural Cidade do Livro. Os 
visitantes também poderão co
nhecer o Engenho São Luis e a 
Vinícola Casa Grande.

Em Agudos, os atrativos 
que fazem parte da rota cultu

HISTÓRIA - Museu Alexandre Chitto é um dos pontos turísticos de Lençóis incluído no roteiro do Roda São Paulo

ral são o Posto de Informações 
Turísticas (PIT), na antiga Esta
ção Sorocabana, Seminário Se
ráfico Santo Antonio, Fazenda 
São Benedito e o Espaço His
tórico Plínio Machado Cardia.

No município de Peder
neiras, o projeto percorre o 
Centro Cultural Izavan Ribeiro 
Macário e o Engenho Bessi. 
Em Macatuba, os visitantes 
poderão conhecer o Memorial 
das Pracinhas e a Usina PCH 
Lençóis.

Diretor de Desenvolvi
mento e Geração de Emprego

e Renda de Lençóis Paulista, 
Altair Toniolo, o Rocinha, diz 
que essa é uma semana de 
oportunidades para conhecer a 
região. "É um momento impor
tante para o turismo em nossa 
cidade, uma semana em que 
as pessoas poderão conhecer 
diversos atrativos da nossa re
gião e contribuir para que nós 
possamos construir a questão 
do turismo local e regional, 
como uma grande ferramenta 
na geração de emprego e ren
da", explicou.

O Roda São Paulo disponi

bilizará uma frota com 16 ôni
bus que farão o transporte dos 
visitantes. Para percorrer os 
roteiros do projeto, o visitante 
deverá comprar um cartão pas
sagem, no valor de R$ 10,00 
que pode ser usado durante 24 
horas. O cartão será vendido 
em cada um dos pontos de em
barque e desembarque.

A pessoa pode optar em 
fazer o passeio completo -  pas
sando por todos os pontos do 
roteiro em questão -  ou conhe
cer um dos locais turísticos e 
voltar para a cidade de origem.

ESPETACULO

Sem ana do Teatro  
term ina am anhã
Peças acontecem na Casa da Cultura e 
Espaço Cultural com entrada franca

Angelo Neto

Está chegando ao fim a 
18^ edição da Semana 
do Teatro de Lençóis 

Paulista. Hoje e amanhã, três 
apresentações fecham a pro
gramação. A Semana do Tea
tro é uma realização da Secre
taria de Estado da Cultura, 
Prefeitura de Lençóis Paulis
ta, por meio da Diretoria de 
Cultura e Companhia Teatral 
Atos e Cenas. O evento conta 
com o apoio do Programa de 
Ação Cultural (Proac) e Cir
cuito Cultural.

Hoje, são dois espetáculos. 
O primeiro deles é no Espaço 
Cultural Cidade do Livro, às 
18h. Amor, traição e trapaças. 
Esses são os ingredientes da 
comédia musical "A Árvore 
dos Mamulengos", apresen
tado pela companhia 1° Ato, 
de Valparaíso, que conta a 
história de Marquesinha, uma 
donzela obrigada pelo pai a se 
casar com o cabo Fincão. A 
direção fica por conta de Abel 
Belo e orientação com Will 
Damas. A classificação é livre.

Na Casa de Cultura, às 
20h, é a vez de "KWORO KAN- 
GO Histórias e Memórias" do 
Grupo Fênix de Teatro -  Tupã, 
dirigido por Charles dos Passos

e orientado por Viviane Dias. 
São inúmeras as influências te
óricas identificadas em Kworo 
Kango Histórias e Memórias. 
O pensamento revolucionário 
de Karl Marx, a descoberta ou 
inconsciente pela psicanálise e 
o estudo do Totem e Tabu de 
Sigmund Freud, a liberação 
do elemento primitivo no ho
mem, uma proposta de vários 
escritores da corrente surre
alista como André Breton, as 
questões em torno do selvagem 
discutidas pelos filósofos Jean- 
Jacques Rousseau e Michael 
de Montaigne. A classificação 
é 16 anos.

Amanhã, no último dia de 
espetáculos, a peça apresen
tada é "Histórias lá da Serra" 
dirigida por Sandra Mezzena, 
às 20h, na Casa da Cultura. 
Buscando conhecer novas 
técnicas teatrais, o grupo Anô
nimos da Arte de Botucatu 
iniciou em 2012 uma pesquisa 
sobre teatro épico e sobre as 
técnicas de Brecht. A orienta
ção é de Duliana Perez.

A entrada é sempre gra
tuita. Em virtude do núme
ro limitado de lugares nos 
espaços que vão receber os 
espetáculos, é preciso efetuar 
agendamento antecipado pelo 
telefone 3263 6525.
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Você ainda concorre a um salão de : 
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Mulher HUMOR
Uma pesquisa realizada pela Duke University, nos EUA, revelou que as mulheres 
acordam mais mal humoradas que os homens, e que elas precisam de mais 
horas de sono. De acordo com os cientistas, elas sofrem mais que eles com 
a falta de descanso, sejam física ou mentalmente. Nos indivíduos do sexo 
masculino, dormir menos horas que o recomendado não parece afetar a saúde.
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Conheça as tendência presentes do SPFW
Maquiadores revelam cores e produtos que serão usados no outono e o inverno 2013

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAKE - Bocas marcantes e em 
tons de chiclete devem ser hit nas 

estações mais frias do ano

Da Redação

A  35° edição da SPFW (São Paulo Fashion Week) mostra 
ao público as apostas de roupas e maquiagem para o 
verão 2014, e quais serão as tendências de make para o 

outono e o inverno 2013. "Acho que são as bocas escuras. Mui
to marrom, vinho e bordô", conta o maquiador Ricardo dos 
Anjos, responsável pela beleza da grife João Pimenta, presente 
neste terceiro dia de desfiles no prédio da Bienal, no Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo.

"A pele mais lim pa, sem m uita in terferência de olho. 
Acredito tam bém  na tendência do não usar m áscara, do 
não rím el para te r um cílio bem  natural. Mesmo sem cur- 
vex, justam ente para dar um a evidência m aior na boca es
cura", ele acrescenta. Quanto aos olhos, Ricardo conta que 
m ulher nenhum a deve fugir do olho esfumado, preparado 
com sombras preta ou m arrom .

O maquiador Marcos Costa, que nessa terça-feira (19) criou

o make do estilista Ronaldo Fraga, hoje preparou hoje as mo
delos da estilista Fernanda Yamamoto. No backstage da marca, 
falou sobre o tema: "Aposto muito nas cores vibrantes para o 
outono e o inverno. O vermelho, as cores de chicletes, o azul 
misturado com verde nos olhos. Lembrando que a mulher deve 
sempre estar com uma pele bem uniforme, preparada com uma 
base com ativos que protegem".

Neste bate-papo, Marcos ainda elegeu três itens imprescin
díveis que devem constar em um nécessaire feminino. "Base, 
máscara de cílios e um bom blush. O blush dá uma boa le
vantada na pele, a base porque uniformiza. Vale lembrar que 
a base, deixou de ser a vilã, isso porque ela também dá uma 
hidratação do rosto. E a máscara, porque ela levanta o olhar".

E por fim, tanto Marcos como Ricardo deram dicas para 
uma pele mais saudável. "Tenha sempre uma alimentação bem 
equilibrada, beba muita água e use sempre uma base", diz 
Marcos. "Invista em bons hidratantes, só assim você terá uma 
pele linda e bonita", conta Ricardo.
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Aprenda a fazer o moderno 
coque com tranças

Penteado pode ser usado para o dia-a- 
dia ou num evento mais social

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AULA - Hairstylist ensina o passo a passo do penteado para 
um visual minimalista e elegante

Da Redação__________________________________

Se você gosta de penteados elegantes e limpos, o coque 
deve fazer parte do seu estilo. O modelo escolhido pela 
Acquastudio no segundo dia da SPFW, nessa terça-feira, 

19, foi inspirado na mulher moderna e nos traços minimalistas 
e geométricos. Com duas tranças que saem do inicio da cabeça, 
o visual é romântico e pode ser usado em diversas ocasiões.

Para fazer o penteado, o hairstylist Isac Muniz fala que é 
preciso puxar bem o cabelo para trás, usando pomada para que 
ele fique bem rente à cabeça. "Na risca da sobrancelha, puxe 
duas tranças", explica. Aqui, Isac fez tranças embutidas até o 
meio da cabeça. Caso você tenha dificuldades, a dica do stylist 
é fazer tranças comuns e prendê-las no rabo de cavalo, o que 
dará o mesmo efeito.

Depois de feitas as tranças, prenda um rabo, que deve estar 
na altura da nuca. Divida em duas partes, pegue uma delas e 
torça bem. "Torça o cabelo e vá enrolando no coque", ensina o 
hairstylist, prendendo com grampos. Repita o mesmo passo no 
outro lado, enrolando na posição contrária.

Para finalizar, use spray de fixação forte, que vai garantir seu 
superpenteado por mais tempo. Lembre-se de esconder bem 
os grampos e ter certeza de que o penteado está seguro e bem 
preso. "Esse coque cai muito bem para um casamento, até para 
uma madrinha", completa Isac.
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F o n t e : I n s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
As coisas novas 
que inventa r serão 
coroadas de êx ito  
e suas am bições, 
sonhos e desejos 

serão bem sucedidos. Ó tim o para 
as am izades. Você ta m bém  estará 
trabalhando mais ainda para a sua 
própria pro jeção social.

TOURO
Fase positiva para 
a realização de 
negócios" a lém  de 
suas condições m o
netárias, mas m u ito  

propício ao seu progresso pro fis 
sional, m ora l e social. A pessoa 
amada estará disposta a ajudá-lo. 
Procure fazer uma v iagem  curta 
para sua distração.

O
GÊMEOS
N ão deixe de olhar 
e zelar pelo bem 
de seus fam iliares 
e não fu ja das suas 
responsabilidades e 

problem as. Im puls ionado em  des
cobrir suas verdadeiras aptidões 
e transfo rm ar o próprio  am biente, 
sua percepção estará apurada na 
conquista de novos horizontes.

CÂNCER
M o m e n to  negativo 
para os negócios, 
para tra ta r de 
assuntos juríd icos e 
mudanças, de um 

m odo geral. N eu tro  para os casos 
sentim enta is  e um ta n to  quanto 
ru im  para viajar. Cuide da saúde e 
procure se precaver de acidentes.

LEÃO
Cuidado neste 
período, para não 
perder a confiança 
das pessoas que 
são ex trem am en te  

im portan tes  para você. Lucros 
através do conjugue ou associa
ções estão previstos e o traba lho 
renderá o necessário para de ixá-lo  
feliz.

VIRGEM
Procure m ante r seu 
estado de ân im o 
mais calm o e o t i
m ista, neste e nos 
próxim os dias para 

que não venha a sofrer prejuízos 
e em baraços. Êxito nos estudos, 
pesquisas e exaltação psicológica. 
N eutro ao amor.

LIBRA
V iver em  paz e sem 
perturbação será 
m u ito  im po rtan te  
agora. Para que 
tudo  isso acon te

ça, ev ite  partic ipar de in trigas e 
rivalidades com  quem  quer que 
seja. Felicidade no am or e nas 
diversões. M uita  sensualidade e 
rom antism o poderão marcar a sua 
v ida afetiva.

ESCORPIÃO
D evido ao bom  
aspecto de M ercúrio 
em  seu Horóscopo 
poderá progredir 

bastante, profissional e socia l
m ente. Lucrará no com ércio de 
livros e m ateria l de ensino. Êxito 
rom ântico e paz fam iliar.

SAGITÁRIO
Esta é uma fase 
em  que terá m uito  
sucesso ao tra ta r 
com autoridades 
civis e na solução 

de seus problem as profissionais, 
finance iros e pessoais. Fará 
poucas am izades, mas será bem 
sucedido. Um acordo ou contra to 
im po rtan te  pode ser firm ado.

CAPRICÓRNIO
Seu dese nvo lv i
m ento  m enta l e 
profissional será

_________ notável, ju n ta m e n te
com as relações

im portan tes  que pre tende fazer. 
Todavia, ev ite  in iciar novas am i
zades e confiar dem asiadam ente 
em  pessoas estranhas.

AQUÁRIO
Não é um período 
to ta lm e n te  fa v o 
rável no tra to  dos 
assuntos re laciona
dos com  dinheiro, 

mas m u ito  bom  para entabular 
negócios e ob ter novos conheci
m entos profissionais, para serem 
postos em  prática brevem ente .

PEIXES
Fase em  que poderá 
entrar em  choque 
com pessoas co
nhecidas. Evite-as. 
Por ou tro  lado, o 

sucesso profissional e am oroso 
será evidente , bem  com o as chan
ces de e levar-se socia lm ente.
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Televisão
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MUSICA
Já deu para perceber que Adele não gosta de divulgar publicamente 
suas relações pessoais. Depois de esconder a gravidez e o nome de seu 
primeiro filho, a cantora estaria planejando um casamento em segredo. De 
acordo com a revista "US Weekly", a vencedora do Oscar 2013 de melhor 
canção está mantendo os preparativos da cerimônia em completo sigilo.

HUMOR

Elenco apresenta a nova tem porada de Tapas &  Beijos
Felizes com o retorno da atração, os atores revelaram animação com as gravações externas

Da Redação

Em sua terceira temporada, 
a serie Tapas & Beijos retor
na com força total a grade 

da Globo, com as aventuras de 
Fatima e Suely. Protagonizada 
pela dupla Andrea Beltrão e Fer
nanda Torres, a história segue 
com Vladimir Brichta, Fabio 
Assunção, Fernanda de Freitas, 
Natalia Lage, Otávio Muller, Flá- 
vio Migliaccio, Érico Braz, Ora 
Figueiredo, Malu Rodrigues, Fe

lipe Abib, entre outros. Os ato
res se reuniram com a imprensa 
na manhã desta quinta-feira 21, 
no Projac, na Zona Oeste do Rio.

"Nessa temporada completa
remos 100 capítulos", comemo
rou o diretor, Mauricio Farias.

Feliz com o retorno da atração, 
Andrea Beltrão revelou estar ani
mada com as gravações externas.

"Elas estão separadas e vol
tam a morar no subúrbio, no 
Meier, e andam de ônibus e 
van, o que eu particularmente

gosto muito!", disse.
Fernanda Torres também 

falou das gravações. "Elas conti
nuam na busca, homem a gente 
não pode jogar fora! E quem qui
ser encontrar a gente, basta ir na 
avenida das Américas (na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do Rio), 
e quando avistarem um ônibus 
iluminado, estaremos lá! A An- 
drea realmente adora!", contou.

Malu Gali entra na história 
no papel de Marcia, e vai morar 
no apartamento de Jorge (Vladi-

ESTREIA - Programa Tapas 
& Beijos volta a grade de 
programação da Globo no 

dia 2 de abril

mir Brichta), o que gera conflito 
com a Sueli (Andrea Beltrão).

A boate La Conga ganha 
mais espaço, assim como a loja 
de Jorge, que ganha uma refor
ma após um incêndio.

A nova temporada estreia 
dia 2 de abril.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira -  Ester diz a Taís que  
vai contar aos pais que está grávida 
de Cassiano. Cassiano descobre uma 
form a de fugir. A notícia da gravidez 
de Ester se espalha pela vila. Olívia 
se emociona ao saber que vai ser 
avó. Cassiano diz a Duque que não vê  
a hora de se vingar de Alberto. Dom  
Rafael se enfurece com o interesse 
de Cristal sobre seus negócios.

Terça-feira -  Dadá chama a avó para 
ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano 
se assusta ao ver o bebê que Doralice 
e Quirino acharam na porta de casa. 
Cassiano continua cavando o chão, pa
ra fugir da solitária. Candinho ordenha 
Ariana para dar leite a William.

Quarta-feira -  Ester diz a Alberto que  
ainda am a Cassiano. Cassiano conse
gue tirar Duque debaixo da parede 
de terra que caiu sobre ele. Hélio v i
sita o pai na cadeia. Ester se recorda 
de quando Cassiano lhe pediu que  
prosseguisse com sua vida caso algo 
acontecesse com ele.

Quinta-feira -  Alberto diz a Ester que 
pode ser o melhor pai do mundo pa
ra Samuca. Ester diz a Alberto que 
precisa refazer sua vida antes de 
pensar em  se casar. Alberto decide 
financiar uma ONG para Ester traba
lhar. Cassiano e Duque tem  dificulda
des para encontrar a saída pelo duto 
de esgoto.

Sexta-feira -  Alberto declara seu 
am or por Ester. Ester conta a Taís 
que, apesar de não ter esquecido 
Cassiano, vai se casar com Alberto. 
Y vete revela a Alberto que gostaria 
de trabalhar com ele como secretária 
particular. Alberto aceita Y vete como 
secretária e  lhe dá um beijo.

Sábado -  Cristal surpreende os devo
tos e sua família, ao cantar na igreja 
uma música de ritmo forte. Cassiano 
gosta do canto de Cristal. Chico tenta  
impedir o casamento de Ester, dizen
do que Cassiano está vivo. Rafael e 
Cristal discutem. Cristal avisa a A m 
paro que sairá de casa.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira -  Charlô consola Ro- 
berta. Juliana e  Nando discutem na 
ilha. Analú briga com Nenê, e  Frô vê a 
cena. Nando salva Juliana de uma co
bra. Kiko am eaça Nando para Ulisses. 
Vânia se penaliza com o estado de  
Fábio. Roberta rasga fotos de Nando.

Terça-feira -  Juliana expulsa Nando de 
sua m etade da ilha. Carolina conven
ce Analú a não contar para Felipe o 
que aconteceu e afirma que vai aju
dá-la a resolver seu problema. Lucile- 
ne descobre que Frô sabia de Ulisses 
e Vânia. Felipe tenta falar com Rober- 
ta sobre o sumiço de Nando e Juliana.

Quarta-feira -  Dominguinhos presta 
solidariedade a Charlô, que descon
fia. Felipe afirm a que Carolina não 
ocupará o cargo que quer. Vânia se 
prepara para ver a luta de Ulisses. 
N ieta pega a boneca russa, depois 
de Lucilene jogá-la contra Ulisses. 
Juliana cuida de Nando. Analú fica 
enfurecida com a possibilidade de 
Nando e Juliana se acertarem na ilha.

Quinta-feira -  Dominguinhos afirma  
a Felipe que Nando e Juliana estão 
apaixonados. Isadora interroga Ro
naldo sobre a sabotagem no desfile 
e tenta se aproximar de Carolina. 
Olívia fala para Charlô que vai tentar 
provar que Otávio está fingindo ser 
Dominguinhos.

Sexta-feira -  M oysés conta para Kiko 
e Roberta a história que revelou pa
ra Veruska e  Nenê. N ieta fica furiosa 
ao ver seu plano com Semíramis e 
Dino dando certo. Dominguinhos diz 
a Charlô que não sabe nadar. Fábio 
sugere que Felipe fique com Roberta. 
Roberta afirma a M oysés que encon
trará os diamantes.

Sábado -  Felipe se irrita ao ver que  
Juliana e  Nando estão juntos. Nieta 
não consegue perdoar Dino. Ulisses 
reclama com Semíramis por nin
guém  ter assistido a sua luta. Caro- 
lina pensa em  como falsificar o exa
m e. Roberta e  o filho procuram os 
diamantes no escritório.

SALVE JORGE
Segunda-feira -  Helô esconde de M o 
rena que Theo e Érica estão morando 
juntos. Lívia questiona Russo sobre a 
inauguração da boate. W anda ques
tiona Rosângela sobre o reconheci
m ento do corpo de Morena. Helô e 
M orena conversam sobre a quadrilha.

Terça-feira -  Helô explica o andamento  
da investigação para Waleska e  pede 
segredo. Rosângela liga para Garcez 
do celular de Adam. Wanda afirma 
que voltará para o Brasil. Lívia manda 
soltar Rosângela. Drica desm ente a 
mãe e Stenio fica intrigado. Áurea re
clama de Érica e  elogia Morena. Luci- 
mar aceita se encontrar com o coronel.

Quarta-feira -  Helô avisa a M orena  
que terá uma conversa séria com ela. 
Theo encontra uma foto de M orena e 
se emociona. Helô pede para Barros 
não falar nada sobre Theo para M o 
rena. Áurea sente-se mal de novo e 
Theo a leva para um hospital. Lívia 
tenta disfarçar para W anda sua an
gústia por causa de Theo.

Quinta-feira -  M orena faz várias per
guntas a Barros, que tenta descon
versar. Helô e  Jô conversam sobre os 
impactos causados pela quadrilha na 
vida de M orena e Theo. Lucimar se 
arruma para encontrar Helô e Delzui- 
te  tenta consolar a amiga. Amanda  
am eaça contar o segredo de Carlos 
para impedi-lo de sair de casa.

Sexta-feira -  Lucimar e  M orena se 
abraçam. Áurea se faz de vítima para 
Theo e descarta a medicação assim 
que o filho vai embora. Érica reclama 
de Áurea para Márcia. Helô avisa a Lu- 
cimar que ninguém pode saber sobre 
Morena. Morena pergunta por Theo 
para Barros, mas ele desconversa.

Sábado -  M orena questiona o com
portam ento de Theo para Helô. Ayla 
confronta Bianca, e Zyah acaba discu
tindo com a esposa. Farid aconselha 
Ayla a agir como Bianca para não 
perder Zyah. M aitê  e  Bianca decidem  
voltar para o Brasil. Pescoço liga para 
Delzuite e  finge estar com sua família.



Sociedade SONO DE ANJO
Matheus, dormindo o 
sono de anjinho no seu 
primeiro mês de vida.
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R. Cel J. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

LOJA 2;
R. 7 de Setembro, 1227  

F: 3263-4888

LOJA 3:
R. LuízVaz Pinto, 619  

F: 3264-4000
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Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  G R Á T IS : 
0800 77 21 295

Para ser feliz é preciso ter gente amiga por perto, 
é preciso estar próximo de quem a gente gosta 
de verdade. Confira essa gente bonita fazendo 

da vida a coisa mais bela do mundo.
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N e n ê , D a n ie l e V a n d o , na Cia. da E sfiha
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Luís G u s ta v o , V iv ia n e  e A m a r ild o , 
na Cia. da E sfiha
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N ilto n  e A n ie le , na Cia. da E sfiha
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V ito r  e Luiz F e lip e , na Cia. da E sfiha
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LANCHE
Equipe
Salsichão
Star

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

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

Rua Cel. Joaquim  
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

p 3 0

f

Hemolab
LABORATÓRIO DE ANÂLISES CLiN ICAS

Horário de atendimento 
das 6h30 às 17h30

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

HOP
CAKS

E n d e r e ç o :  A v . 2 5  d e  J a n e ir o ,  3 3 2  - C e n t r o  
Fone: (14) 3264-3644

Qualidade do básico ou luxo

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

Ambientes — 
Executivos móveis para escritório

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

super apresemQÇflO

A  Díretamente do programo dubinho da críanca da TV Preve
muita musica .brin cadeiras shows de mágica e muito diversão

http://www.rogete.com.br


Festa em Areiópolis
No dia 3 de março, acon

teceu o evento em Areió
polis "A igreja vai à Comu
nidade", promoção da Igreja 
do Evangelho Quadrancular 
da pastora Fátima Consoni. 
Brincadeiras, palhaços e 
distribuição de doces fize
ram a festa dos presentes, 
animados por André Bau, 
responsável pelo show. 
Eveli de Oliveira, coordena
dora, fazendo de tudo para 
que desse certo. E deu!

Parabéns!
No dia 14 de março, a 

Festolândia de Lençóis Pau
lista mais uma vez foi de
corada para os olhos curio
sos da criançada. Foi a vez 
de Pedro Nege Bodo com
pletar sete anos de idade, 
para a alegria dos pais Célio 
e Tatiana. Muita coxinha, 
bolo e brigadeiro, mais os 
videogames, trouxeram la
zer para as crianças, que se 
divertiram até as 22h. Haja 
balada!

Desfile
O Lions Clube de Lençóis 

Paulista cedeu o seu salão 
para o Desfile de Modas no 
dia 15 de março em prol da 
APAE. Perfume no ar, e dos 
bons, exalando discreta
mente em todo o ambien
te luxuosamente decorado 
para o jantar. As roupas 
ficaram a cargo da OK Mo
das para encantamento das 
pessoas presentes, resulta
do da parceria entre a APAE 
e o Capítulo Aquarius, ramo 
feminino da Maçonaria, se 
gundo Luciana Coneglian. 
Kibe, salada de berinjela, 
frutas tropicais, tortas sal
gadas fizeram a festa da 
gastronomia. Parcerias são 
bem-vindas em todas as 
áreas e é  o que de mais 
moderno existe no desen
volvimento de uma socie
dade. Lucrou a APAE e as 
mais de trezentas pessoas 
que puderam apreciar o 
evento. Parabéns aos orga
nizadores.

Aliança no dedo
Valério Casagrande Jú

nior e Taísa Pinheiro rece
beram, no dia 16 de março, 
a bênção nupcial no Santu

Coluna da
aria N ilz a í

fatos & pessoas

PENSE NISSO
"M eus filhos te rão com putadores, 
sim. Mas antes te rão livros. Sem 
leitura serão incapazes de escrever 
-  inclusive a sua própria história."

Fale com  a  g e n te
m nilzab ro l lo@ yahoo .com .b r

fo tog raha@ jo rna loeco .com .b r

ário Nossa Senhora da Pie
dade, de Lençóis Paulista. 
Recepção no salão ao lado 
da igreja encantou os já 
emocionados pais dos noi
vos e a todos os presentes. 
Tudo de bom ao casal e 
muitos, muitos anos de feliz 
união.

Desenvolvimento já!
Durante o encontro de 

prefeitos com o governador 
de São Paulo, Geraldo Alck- 
min, o prefeito de Macatu- 
ba, Tarcisio Mateus Abel, e a 
primeira dama Juliana Péri- 
co Abel se encontraram com 
o deputado federal Arnaldo 
Jardim. Tarcisio aproveitou e 
agendou reunião no gabine
te do deputado para tratar 
de verbas federais para o 
município. Sucesso ao Tarci- 
sio e à sua equipe.

1
Tecnologia da Informação

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

M ic ro so ít Pa rtner N etwo rk- SAPBusiness
O ne ^ ^ gW E B o O

e^q C Q R

FA Ç A  M E L H O R
do que nunca.

(14) 3263 -3637
www.facebook.com/Uniontecnologladainformaca0]

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotograha@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologladainformaca0
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, EQUILÍBRIO
Lian Gong, yoga e meditação 

' fortalecem corpo e mente C2

IMÓVEIS
Especialistas ensinam a 
escolher o melhor sofá 
para a sua casa ND0

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 23 DE MARÇO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N ” 7.109 <

ILU S T R A Ç Ã O : CRISTIANO PACCOLA

Por melhores 
salários, domésticas 

fazem cursos 
e abandonam 

profissão
Fãltã d e ' 

d a  
um a ©oamdes 
dOasBUdades; n a
nióX semana,

maisgaada\sBfe  
bu m OSIss 

p a a  CD

http://www.jornaloeco.com.br
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O  E C O

N
Negócios FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

SHENMEN
O Centro de Cultura Oriental Shenm en, do 

professor M arcos Vendetti, fica na rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 643, Centro. Telefones (14) 

3263 1676 e 9134 7329.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 23 DE MARÇO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.109 <

Cultura Oriental atrai lençoenses
Lian Gong, yoga e meditação ajudam no fortalecimento do corpo e mente; benefícios são para todas as idades

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Um ambiente tranquilo com alguns mi
nutos dedicados aos cuidados do corpo 
e da mente. Este é o objetivo das ativi

dades vindas da cultura oriental. Em Lençóis 
Paulista, há 23 anos, o professor bacharel em 
psicologia e especialista em medicina tradicio
nal chinesa, Marcos Venditti, oferece ginásti
ca terapêutica Lian Gong, meditação e Yoga. 
"Qualquer pessoa pode participar de qualquer 
uma dessas atividades. Não tem contraindi- 
cação", explica. "O Lian Gong, por exemplo, 
é excelente para quem está na terceira idade, 
mas é muito bom para quem é criança tam
bém, porque já cresce fortalecendo o corpo 
tanto físico como energeticamente".

O grupo do Lian Gong acontece de segunda 
e quarta-feira, das 8h às 9h. Segundo o professor, 
são exercícios fáceis, sem impacto. "São três sé
ries de 18 exercícios cada um. Temos turma de 
duas vezes por semana, mas se fizer o exercício 
só uma vez também vai ter resultado", diz.

Outra atividade que está mais popular 
entre os brasileiros é o Yoga. "A prática dos 
asanas (posturas) do Yoga são um pouco mais 
intensas, mas, mesmo assim, pode ser pratica
da por pessoas de todas as idades e condições 
físicas devido à utilização de acessórios e adap
tações que auxiliam sua execução", explica. 
"Algumas pessoas acham que jamais consegui
rão executar posturas que normalmente veem 
em revistas ou livros, devido à sua complexida
de. Por isso, é importante esclarecer que, além 
dos acessórios, as posturas são construídas aos 
poucos, seguindo passo a passo". As aulas de 
Yoga no Shenmen -  Centro de Cultura Orien
tal - acontecem às segundas e quartas-feiras,

YOGA -  Prática 
integra corpo e 
mente, melhora a 
circulação sanguínea 
e mantém saúde 
do corpo

das 7h às 8h e das 18h às 19h, e às terças e 
quintas-feiras, das 19h às 20h.

Já a meditação, outra técnica aplicada pelo 
professor Venditti, é indicada para aliviar o 
stress e a ansiedade e reúne diversas pessoas 
todas as quartas-feiras, das 19h às 19h30.

"A meditação é gratuita. A única coisa que 
peço, para quem puder e quiser, é trazer um 
alimento não perecível, que geralmente levo 
para a Casa Abrigo de Lençóis". Nesse caso, 
não é preciso fazer inscrição. "Todas essas ati
vidades ajudam na prevenção e no alívio de 
vários distúrbios da saúde, além de relaxar e 
eliminar o stress do dia a dia", finaliza Venditti.

b en efíc io s  d a s  p ra tica s  o r ie n ta is

L IA N  G O N G M E D IT A Ç Ã O Y O G A

Fortalece o corpo D im inui o stress Relaxa a m ente e o corpo

Previne e tra ta  de dores no pescoço, 
ombros, coluna e pernas

Dim inui a ansiedade Tonifica os m úsculos

Previne e tra ta  de problem as 
nas a rticu lações, tend in ites  e 
tenossinovites

Equilibra a pressão arteria l A um enta  a am plitude  a rticu la r

Harmoniza as funções orgânicas A liv ia  dores crônicas M elhora  a c irculação sanguínea 
e lin fá tica

Fortalece o sistem a im unológ ico A ca lm a a m ente M antém  saudáveis todos os 
sistem as do corpo

Fortalece as v ias respiratórias

//////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Classificados

GOL 1.0, ano 99, 4 portas, azul, 
R$ 11 mil. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9630-1560.

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

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

UNO MILLE FIRE, ano 2003, 
excelente estado, aceito troca 
por moto de menor valor. Tratar 
(14) 9772-7536/ 3263-6721.

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

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

GOL G3, ano 2003, cor 
branco, 4 portas, D H, travas, 
alarme. Tratar (14) 9652-5322/ 
3263-4279.

UNO MILLE, ano 91, cor 
bege, 2 portas, limp. trasseiro, 
rodas de liga leve, entrada 
R$ 2.900,00 + 24 promissó
rias. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

FIESTA HATCH, ano 2008, 
cor cinza, flex, completo -  ar. 
Tratar (14) 9701-0060.

TOYOTA BANDEIRANTE,
ano 1966, diesel, carroceria de 
madeira, em bom estado com 
documentos ok, aceito trocas 
em carros ou motos. Tratar (14) 
32645236 ou (14) 97526616.

D20, ano 1989, diesel, carroce
ria de madeira, em bom estado, 
4 pneus novos, documentos 
ok, aceito troca por carros ou 
motos. Tratar (14) 32645236 ou 
(14) 97526616.

IPANEMA 2.0, ano 94, cor
bôrdo, álcool, original, com
pleto. Tratar (14) 3264-9003/ 
9196-4755.

CORSA LIFE 1.0, ano 07/07, 
flex, cor preto, com 51 mil km, 
original. Tratar (14) 9691-8037.

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

ASTRA HB, 4 portas, advanta- 
ge, preto modelo 2011. Tratar 
(14) 9706-5116.

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

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

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

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

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

NOVO GOL 1.6, ano 2011, 
cor prata, completo, ótimo 
preço. Tratar (14) 9712-9727 
com Rafael.

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

MONZA GL, ano 93/94, 
álcool, 2 portas, completo -  ar, 
cor preto, rodas de liga leve, 
por apenas R$7.500,00. Tratar 
(14) 9820-0808.

ESCORT XR3 1.6 motor AP, 
álcool, ano 89, cor chumbo, 
vendo ou troco, R$ 5.800,00. 
Tratar (14) 9628-7511/ 9161
7402 ou na Rua Olga Biral, 271 
com Moacir.

STRADA, ano 2001, completa 
+ roda esportiva, banco de 
couro, lona marítima, D H, vi
dro, trava, 1.6 16V, R$ 6.500,00 
+ 17 parcelas de R$559,00, 
aceito troca por moto ou 
carro de menor valor. Tratar (14) 
9730-6259.

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.

GOL, ano 01,2 portas, exce
lente estado, R$ 11 mil. Tratar 
(14) 3263-3348 e 9703-1919.

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

LOGUS, ano 94, álcool, R$
5.200,00 e 1 moto Falcon, ano 
2000, R$ 6.500,00. Tratar (14) 
9784-7182/ 3264-8789.

CELTA, ano 2009,
R$16.500,00, entrada de R$ 
1.500,00+48 prestações de 
R$490,00. Tratar (14) 3263- 
3197/ 9700-5707.

GOL G5, ano 2011, cor verde 
metálico, único dono, 13 mil 
km, completo -  ar, valor a com
binar. Tratar (14) 3264-1661/ 
9836-1282.

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.

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

CAMINHOTE CHEVROLET
C 10, ano 1971, cor vermelho, 
vendo ou troco. Tratar (14) 
9747-3329.

SANTANA, ano 2000, com
pleto, álcool, cor prata, ótimo 
estado, 4 pneus novos. Tratar 
(14) 9786-4342.

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

PARATI, ano 87, cor branca, 
documentada, R$ 4.500,00. 
Tratar (14) 9640-9730.

PARATI, ano 88, rodas ar 15 
(liga), trava e alarme, álcool, 
conservada, R$ 7.300,00. Tratar 
(14) 9685-0721.

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

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

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

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

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

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

FIAT PREMIO, ano 93, cor
prata, 4 portas, doc ok, em 
ótimo estado de conserva
ção. Tratar (14) 9793-8222/

SAVEIRO SUPER SURF,
completa, ano 04/04, completa, 
1.6 flex, cor prata. Tratar (14) 
9739-2414.

CORSA SUPER, 4 portas, 
cor cinza, trava, vidro, alarme 
e DVD, pneus novos, R$
12.500,00, ótimo estado. Tratar 
(14) 3263-5601 com Adriano.

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

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

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

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

PALIO ELX 1.0, ano
2010, flex, cinza com 
rd+dh+ve+te+al+limp/desemb. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Classificados

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

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

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

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

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

SAVEIRO, ANO 84, motor 
AP, álcool, R$ 6 mil. Tratar (14) 
9113-6282/ 9728-0666.

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

COROLA XLI, ano 2001, 
cor prata, flex, completo, 
cambio automático, r$ 59 mil. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

PAGERO DAKAR, ano
2012, cor prata, diesel, top de 
linha, automática, r$ 135 mil. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

SCENIC RXE, ano 2002, cor 
preta, gasolina, com ar e d h, 
r$19.900,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

PRISMA MAXX 1.4, ano
2009, cor prata, flez, com ar e d 
h , r$25.500,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

P A G A N  M O T O S
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

R u a  C e l .  J o a q u i m  G a b r i e l ,  7 3 9  - L e n ç ó i s  P t a .  - F .: 3 2 6 4 - 4 3 4 5

ESCORT GL 1.8, ano 95,
coe bege, gasolina, trava /  
alarme /  rodas liga, r 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

GOL G4 1.0 4 portas, ano 
2009, cor branco, flex, básico, 
r$ 22 mil. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

GOL M I PLUS, ano 98,
cor branco, gasolina, rodas 
liga leve /  trava /  alarme, 
r$10.500,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2008, cor 
prata, flex, dh, r$ 24.500,00. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

MICRO ONIBUS, ano 89,
cor branco, diesel, interior 
com prateleiras, r$14.900,00. 
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.

KADET GL, ano 95, cor 
vinho, gasolina, r$ 8.500,00. . 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

VECTRA HATCH GTX, ano
2011, cor cinza, completo, r$
44.900,00. . Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

PARATI TREND 1.6, ano
2010, cor branca, com d.h., 
r$ 28.900,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

PARATI TREND 1.6, ano
2009, cor branca, com d.h., 
r$ 26.900,00. 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.

HONDA CIVIC LX, ano
99, cor azul, completo, r$
15.900,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

GOL G5, cor prata, 1.0, com
pleto, ano 2012, r$ 29.500,00. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

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

GOL, ANO 99, 4 portas,
1.0, 16v, revisado, otimo 
estado, r$ 10.500,00. Tratar (14) 
9791-1109

ESCORT EUROPEU, ano
97, 1.8, 16v, com dh e ldt, r$
5.500,00, documentado. Tratar 
(14) 9791-1109

COMPRAMOS seu carro 
quitado ou até mesmo finan
ciado, consulte-nos. Tratar 
(14) 3263-6721.

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

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

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

TRICICLO com capacidade 
para 3 pessoas, ótimo pre
ço. Tratar (14) 9752-3588.

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

HONDA CB 600F HORNET 
2006, Preta, 28 mil Km, R$
22.800.00, obs IPVA 2013 
pago; moto sem detalhes; 
relação nova e bateria
na garantia. Tratar (14) 
9632-9571.

MOTO GG TITAN, ano 95,
R$ 2.500,00. Tratar (14) 
9791-1109.

YBR 125, ANO 2006, cor 
prata, R$ 2.500,00. Tratar 
(14) 8123-6974.

CBR 929 RR, ano 2000, 
cor preta, ótimo estado. 
Tratar (14) 8126-7213 com 
Adriano.

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

MOTO DE TRILHA 250cc, 
ano 2012. Tratar (14) 
32634142 ou 81466120 
com Rodolfo.

CG 150, ano 2005, cor 
verde escuro, único dono, 
R$ 3 mil. Tratar (14) 9757
6702.

CBR 1000 RR, ano 2004, 
cor preta e prata com 27 
mil km, aceito troca por 
carro. Tratar (14) 9709
6938.

CB 300, ano 2010 com 18 
prestações para pagar, 
ou troco por moto CG de 
valor equivalente. Tratar 
(14) 8166-9012 com Paulo.

TITAN 150, ano 2006, cor 
azul. Tratar (14) 9761
3232.

CG TITAN KS 150, ano
2005, cor azul, R$
2.500.00, a negociar Tratar 
(14) 3264-1986.

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

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

TWISTER, ANO 08, cor
amarela, ótimo estado,
R$ 6 mil. Tratar (14) 9678- 
6289/ 3264-8146.

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

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

HONDA BIZ ES 125, ano 
2012, cor preta, 9 mil km, 
única dona, R$ 2 mil + 
parcelas. Tratar (14) 3264- 
1661/ 9836-1282.

TWISTER CBX 250, cor pre
ta, bom estado, ano 2005, 
R$ 4.500,00. Tratar (14) 
9836-1282/ 3264-1661.

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

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

FINANCIAMENTO de moto 
honda okm com entrada 
com a menor parcela 
do mercado. "G rátis 02 
capacetes'' Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

VILAS MOTO PEÇAS -

Oficina especializada, 

pinturas especiais, 

acessórios, pacotes de 

revisão multimarcas, 

personalização em led. 
Rua Antonio Paccola, 20, 

Fone (14) 3263-5436.

COMPRO MOTO HONDA

semi nova ou troco por moto 

0km, pagan motos Tratar (14) 

3264 4345.



Classificados

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

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

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

FORMATE SEU 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.

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 .w

CONTRATA-SE, copeira/ 
faxineira para trabalhar 
período integral. Interessados 
entrar em contato: (14) 3264
3479. Rogete &  associados 
assessoria contábil LTDA

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

PROCURO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO com
experiência no segmento au
tomotivo, 2° grau completo, 
sexo masculino, conheci
mento irtermediário em 
informática. Enviar curriculum 
na recepção do Jornal O Eco 
com a sigla Aux. Manut.

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

VENDO LINDOS filhotes de 

coker. Tratar (14) 3263-4133 e 

(14) 8210-5619.

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

APARO SUA GRAMA e faço 
jardinagem, preço a combi
nar. Tratar (14) 3263-4402/ 
9195-5357/ 9825-6602 com 
Wilson.

PRESTO SERVIÇOS DE
jardinagem e limpeza de 
quintal. Pequenos serviços 
de moto serras. Tratar (14) 
9708-3143.

VENDO 1 TELEVISÃO 29",
R$ 250,00 e 1 microondas 
eletrolux, R$ 120,00. Tratar 
(14) 9852-9543/ 9754-7316 
ou R: Antonia Foganholi Pac- 
cola, 685 -  Maria Luiza II.

VENDO MOTOR PERKINS
moderno, completo, diesel, 4 
cilindros, R$ 4.200,00. Tratar 
(14) 9852-9543/ 9754-7316 
ou R: Antonia Foganholi Pac- 
cola, 685 -  Maria Luiza II.

MOAGESSO E DECO
RAÇÕES, forro, sancas, 
paredes, molduras em geral. 
Ligue e agende sua visita 
sem compromisso. Tratar 
(14) 9628-7511/ 9161-7402 
com Moacir.

FAÇO MANUTENÇÃO de
piscinas. Tratar (12) 9700- 
1775/ (12) 8256-6552/ (14) 
3263-1875.

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

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

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

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

TAPEÇARIA MEGA
Decorações dá até 40% de 
desconto na mão de obra 
da reforma de seu estofado. 
Se preferir parcele em 5x no 
chéque-pré. Ainda cobrimos 
qualquer oferta. Agende 
um orçamento e aproveite 
a oportunidade. Tratar (14) 
32645245 /  81260272 ou 
megadecor.lp@gmail.com

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

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

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO
no combate de doenças e 
pragas em plantas frutíferas 
e ornamentais, inclusive 
adubação de solo, corretivo 
e foliar. Tratar (14) 9127
0004.

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

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

GHAIEIRO XV
C haves e  serviços  
A fiaçõ o  d e  a l i ia te s
Confecção de  
carim bos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA X V DE NOVEMBRO, 669

E M  F R E JS/T E A O  SA A /C O  & R A O E SC O

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

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

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

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

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

ALUGO BETONEIRAS.
Tratar (14) 8802-7397.

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

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.

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

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

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

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.

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 combus
tível até 12%. Tratar (14) 
9719-3581 /  8136-6428 ou 
pelo site, www.naturalionix. 
com.br.

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

LANCHONETE E RESTAU
RANTE dos viajantes, (co
mercial, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONAL ANDRADE
&  Assessoria Rural LTDA.
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte o Gestor 
Am biental, assessoria em 
regularização e avaliação de 
propriedades rurais. Tratar 
(14) 9683-6437, w w w .reg io- 
naltodaraca.blogspot.com

COCHI
m m
m m

FOGÃO E MICROONDAS,
semi novos, bom estado, bom 
preço, aceito troco. Tratar (14) 
3263-2327.

VENDO COLCHÃO (Castor),
semi novo, 5 meses de uso, por 
R$200,00, excelente colchão. 
Tratar (14) 9727-3700.

CADEIRINHA PARA 
CARRO (galzerano) até 18 
k, nova, pouquissimo uso, 
unisex, R$240,00. Tratar (14) 
9727-3700.

TV 14” PANASONIC, c / con
trole, R$ 100,00, em perfeito 
estado. Tratar (14) 9732-9099.

PAISAGISTA, vende viveiro 
de mudas, localizado na Av. 
Padre Salustio, com clientela 
formada. Tratar (14) 9818-0037.

VENDO 1 BICICLETA para 
criança aro 20, cor prata, c/ 
marcha em ótimo estado. Tra
tar (14) 9604-6673/ 3264-4501 
com Marcos.

COMPRO BETONEIRAS
usadas de todos os tamanhos, 
mesmo quebrada, pago a vis
ta, Rua José Principe Penhafiel, 
842. Tratar (14) 9785-7545.

VENDO CHURRASQUEIRA
de porco no rolete (elétrica), 
Rua José Principe Penhafiel, 
842. Tratar (14) 9142-4949.

ALUGO CHURRASQUEIRA
de porco no rolete (elétrica), 
Rua José Principe Penhafiel, 
842. Tratar (14) 9785-7545.

VENDO 1 TÍTULO do
Clube Esportivo Marimbondo. 
Tratar (14) 9783-8148 ou (14) 
9754-9032.

ALUGO PASTO A 5 KM da
cidade. Tratar (14) 9752-3588.

VENDE-SE 25 CARTEIRAS
universitárias em ótimo 
estado. Tratar (14) 3263-6139/ 
9756-7473.

PRECISO DE 1 GUARDA
roupas, não tenho condições 
de comprar, aceito doação. 
Tratar (14) 3263-4991 ou Rua 
José Hiran Garrido, 171 -  Jd 
Itapuã.

ACEITO DOAÇÃO de 55
cimentos, meio m^ de pedra, 
areia grossa,areai fina e 6 
barras de ferros. Tratar (14) 
3263-4991 ou Rua José Iran 
Garrido, 171.

VENDO LOJA DE ROUPAS
no centro da cidade, ótima 
localização, diversos clientes 
cadastrados, R$40 mil. Tratar 
(14) 8123-6974.

VENDO CAIXA amplicada 
100watts, R$ 300,00. Tratar 
(14) 3264-9818/ 9759-1973.

VENDO 1 MESA redonda 
(madeira e vidro) com rodízio 
no centro pra servir, R$ 250,00 
-  Vendo 1 guarda roupas, 
branco e tabaco com 3 portas 
de correr e mais 3 gavetas, R$
350,00 -  Vendo 1 cômoda com 
8 gavetas+ sapateira branca 
e tabaco, R$ 150,00 -  Vendo 
1 jogo de armários de cozinha, 
marfim, R$ 100,00 -  Vendo 1 
rack tabaco R$ 100,00. Tratar 
(14) 9146-4595 ou 3263-5892.

VENDO TRAILLER DE pastel 
em funcionamento com boa 
clientela, R$ 8 mil. Tratar (14) 
9113-6282/ 9728-0666.

VENDO TRAILLER completo, 
chapa, frezeer. Tratar (14) 
9119-4069.

VENDO MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO. Tratar (14) 
9119-4069.

VENDO 16 CADEIRAS
universitária. Tratar (14) 
8157-5454.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇASAO PAULO

M AR Ç O
Dia 30 Dia 27

Sábado Quarta

ABR IL
Dia 03 Dia 06
Quarta Sábado 

Dia 10 Dia 13 
Quarta Sábado

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

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

Jíibogâ

(14) 3263-1485 
9791-4488

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

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

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

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

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

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

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

GUARDA ROUPA 6 portas, 
marfin, R$ 280,00, 1 guarda 
roupa 4 portas, tabaco, 1 guar
da roupa de madeira antigo, R$
250.00. Tratar (14) 9799-7874/ 
9674-5783/ 9115-5295.

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

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

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

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

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

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

VENDO BARRACA para 
camping. Tratar (14) 9772-7315.

VENDO ESTOQUE de vasi
lhames (cerveja e refrigerante), 
1 carrinho de bebê e andador. 
Tratar (14) 3263-6641.

COMPRO E VENDO móveis 
usados, pago a vista. Tratar (14) 
9792-1191.

POSTE PADRÃO PRONTO,
monofásico, bifásico ou 
trifásico. Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

VENDO FIOS E CABOS elé
tricos, lâmpadas econômicas 
a partir de 10w, interruptores 
e tomadas. Tratar (14) 3263- 
5859/ 9620-0962/ 9862-0930.

VENDO MATÉRIAS 
ELÉTRICOS, industriais e 
prediais. Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

VENDO 1 BERÇO c/ cômoda, 
R$ 220,00 -  1 carrinho de bebê 
azul (galzerano), R$ 170,00 -  1 
esteira (caloi), R$ 350,00. Tratar 
(14) 3263-7354/ 9137-9030/ 
9166-5442.

VENDE-SE APARELHO CD
automotivo Pionner usado R$
100,00, 1 CD Kenwood R$ 
80,00+2 falantes 69" marca 
Buker 250 w, R$ 60,00, os dois, 
1 capacete, R$ 30,00. Tratar 
(14) 3263-3348 e 9703-1919.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 2 BALCÕES para 
mostruário (vidro). Tratar (14) 
9772-7315.

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLAMBRA,festa das flores 
dia 22/09/2013 -  Parque O 
mundo da Xuxa dia 02/06/2013 
-  Jacutinga e Monte Sião, 
20/04/2013 -  Thermas dos 
Laranjais "Melhor Idade" de 
08 a 09/04/2013 -  Passeio da 
Maria Fumaça de Campinas 
a Jaguariuna, passeios em 
Pedreira e shopping D. Pedro, 
01/05/2013 -  Campos de 
Jordão, 27 a 29/09/2013 - Sitio 
do Carroção 06/10/2013 -  
Natal Luz em Curitiba, 13 
a 15/12/2013.Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regio-naltodaraca.blogspot.com
http://www.regio-naltodaraca.blogspot.com


Classificados

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.

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

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

EXCURSÃO PARA
São Paulo, 27/03/2013 
quarta -  30/03/2013 
sábado -  03/04/2013 
quarta -  06/04/2013 
sábado -  10/04/2013 
quarta -  13/04/2013 
sábado -  17/04/2013 
quarta -  20/04/2013 
sábado -  24/04/2013 quarta 
-  27/04/2013 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza(14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/9147-2393.

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

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

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

EXCURSÃO PARA "Thermas 
dos Laranjais” , 14/04/2013, R$
110,00 normal, R$ 90,00 estu
dante, criança até 6 anos não 
paga. Tratar (14) 9746-2701/ 
3264-4251 com Nereide.

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

MARIA LUIZA I, casa 
no alto do bairro, 
totalm ente reformada, 
c / 120 m  ̂de construção, 
na Rua Presbitero Carlos 
Gomes, 2 dorms, sala 
ampla, cozinha, gesso, 
cerca elétrica, rancho c / 
churrasqueira + 1 quarto 
e W C , quintal grande, 
todo com piso, doc. ok 
(aceito financiamento). 
Tratar (14) 8154-1999/ 
3263-1617.

CASA BEM LOCALIZ. c/
ótimo acabam. no M . 
Azul. São 106m2 em 
boa planta, 3 dorms, 
w c social, s.estar, coz. 
c / ligação p / s. jantar 
+ rancho de lazer c / 
churrasqueira. 1 vg. cob. 
C82568 /  14-3724-8803 - 
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00188

CASA C/ 140M2, no Pq
resid Rondon 2dorms, 
sendo 1 suíte, w c soc., 
coz, s. tv/estar, + edíc. 
fundos c / 1 dorm e wc  
, ar. serv. 2vgs desc., 
bem localiz. C82568 /  
9724-8803 -  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  
ref:00192

CASA EM L JD M . Luiza 
IV: 2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavand.,
3 vgs descob. Aceita 
permuta! V itag lian o- 
C 82568/ 9724-8803 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref:00203

EXCEL. ÁREA COMERCIAL
(industrial) 2.093m^ á 
200 mts da rod. Mar. 
Rondon,localiz. ótima 
uma empresa de até 
médio porte. Aceita per
muta de 50%  em veículo 
ou facilita o pagamento! 
Vitagliano c 8 2 5 68 / -14 
3263-3163 -  9724-8  
/  vitagliano.com.br 
ref:00236

CASA CECAP, 2dorms, 
s.tv, w c soc., coz. c / 
copa, + edícula c / 2 
comôdos e w c social 2 
vgs cobertas Obs: forro 
de madeira Vitagliano 
C 82568/ 9724-8803 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br/ ref:00205

CASA C/ 154M2, 2 dorms, 
w c soc., 2 salas, cozinha 
ampla + edic. c / chur
rasqueira, cômodo disp. 
e wc. 2 vagas cob. bem 
localizada. Creci J23626  
-  Vitagliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  00247

MARIA LUIZA IV, casa 
nova, R$ 190 mil, aceita 
finaciamento como parte 
do negócio. Tratar (14) 
9609-5736.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 
m ,̂ coberto c / estrutura 
metálica, e uma edícula 
c / muro de 3m de altura. 
Alarme e cerca elétrica. 
Ideal p / renda. Aceita 
imóvel no negocio. Tratar 
(14) 8154-1999.

CECAP, duas casas 
construídas no mesmo 
terreno, 140 m  ̂área 
const., Rua Adriano da 
Gama Curi, 635. Tratar 
(14) 3264-7383.

JD. ITAMARATY, casa com 
4 dorms (1 suíte), gara
gem p / 3 carros, lago de 
carpas, churrasqueira c/ 
forno, 281 m  ̂constru
ídos, vendo R$ 400 mil 
ou troco por casa de 
menor valor. Tratar (14) 
9741-9140.

CASA CECAP C/ 2 dorms, 
s.tv, 1 w c., coz, +1 
edícula, 1vg coberta. 
Oportunidade! Vitagliano 
C 82568/ -14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00241

VILA PACCOLA, casa com 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha, 2 W C  + edícula, 
localizada na Rua Ameri- 
co Giovanetti, 97. Tratar 
(14) 3263-2848.

CASA C/ 170 M2 no jd.
príncipe, 3 dorms. 1 
suíte, wc soc., s.tv, coz. 
c / arm., + ar. lazer c / 
churrasq. 4 vgs cob. exec 
localização! Vitagliano 
C 82568/ -14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00223

LINDA RESID. centro 
próx a delegacia, clube 
entre outros, c / 3 dorms, 
1 suíte, 2 wcs, escrit., 
coz, ar. serv., churrasq. 
e piscina 3 vgs cob. 
Oportunidade inclusive 
para clínica! Vitagliano 
C 82568/ -14 3263-3163  
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00231

Ao n o  l o u r o

re z e n ò e
A R Q U I T E T U R A  E I N T E R I O R E S

14 8 1 4 7  7 3 7 9
Rua Pe. Anchieta, 
Lençóis Paulista

3 5 9

arquiteturalp@analaurarezende.com.br

PROCURA-SE
CACHORRA

Cachorrinha desapareceu no 
dia 19/03 da rua Olga Biral,176, 

Jd. Itapuã por volta das 18h.

Informações:
(14) 3264-1831 com Eduardo 

(Criança doente) 
Recompensa-se!

mailto:arquiteturalp@analaurarezende.com.br
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Emprego o

VAGAS DE EMPREGO
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Lençóis 
Paulista tem 8o vagas para várias funções, entre 
açougueiro, afiador de corrente, assistente comercial e 
caseiro. Os interessados devem procurar na rua Coronel 
Joaquim Gabriel, i i  -  Centro.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Falta empregada doméstica no mercado
Profissionais estão se capacitando e buscam novas opções de emprego; quem continua na área precisa se especializar

Priscila Pegatin

Há três anos, as profissionais que tra
balham como empregadas domésticas 
vivem um impasse. De um lado, que

rem salários melhores e buscam novas qua
lificações. Do outro lado, para continuar no 
mercado e garantir o emprego, precisam se 
especializar. "Muitas fazem faculdade, cursos 
como costura, pintura, culinária e acabam 
buscando empregos em escritório, indús
trias, porque querem ganhar mais", explica a 
presidente do Sindicato das Empregadas Do
mésticas, Maura Pires. "As que querem con
tinuar na profissão também precisam de es
pecialização, porque hoje a patroa quer uma 
empregada que saiba atender ao telefone e 
anotar recado, que tenha carteira de motoris
ta para levar as crianças à escola, em cursos", 
diz. "Hoje, não tem mais aquela emprega que 
não sabe ler, porque elas precisam ler a bula 
do remédio para dar para as crianças. É uma 
exigência das patroas", avisa.

Mas é na hora de achar essa profissional 
completa que começa a dificuldade. "Tem 
pessoas que solicitam até 10 contatos para 
fazer entrevista e escolher uma empregada

PEC das dom ésticas  
será votada na 
próxima sem ana

Para a presidente do Sindicato das 
Empregadas Domésticas de Lençóis 
Paulista, Maura Pires, se aprovado a 
PEC (Proposta de Emenda à Constitui
ção) - prevista para ser votada na próxi
ma terça-feira, em segundo turno pelos 
senadores -, as condições de trabalho 
das domésticas vão melhorar e atrair 
mais profissionais. "Hoje, ganham um 
salário e meio ou até dois, mas nem 
todas recebem hora extra ou trabalham 
no horário definido, o que dificulta o 
interesse pela profissão", avalia.

e, às vezes, é difícil achar".
Vanessa, que preferiu não divulgar o 

sobrenome, já trabalhou como empregada 
doméstica e hoje, após cursar a faculdade 
de direito, não atua mais na área. "Procurei

DIREITOS PREVISTOS NA PEC DAS DOMÉSTICAS

< / Indenização em caso de despedida sem justa causa 
• /  Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário 
■ / Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
• /  Garantia de salário mínimo para quem recebe remuneração variável 
• /  Adicional noturno
• /  Proteção ao salário, sendo crime retenção dolosa de pagamento 
salário-família
■ / Jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais 
■ / Hora-extra
• /  Observância de normas de higiene, saúde e segurança no 
trabalho
■ / Auxílio creche e pré-escola para filhos e dependentes até 
cinco anos de idade
• /  Reconhecimento dos acordos e convenções coletivas 
• /  Seguro contra acidente de trabalho 
■ / Proibição de discriminação de salário, de função e 
de critério de admissão

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

um curso superior para ter um salário me
lhor", diz. "Acredito que, com condições 
melhores de trabalho, terá procura maior 
por ficar na profissão", acredita.

Maria Auxiliadora Nunes também dei

xou a profissão de doméstica para atuar 
como cuidadora de idosos. "Enquanto não 
tratar o trabalhador doméstico igual aos 
outros, as pessoas vão procurar por outros 
empregos", finaliza Maria Auxiliadora.

http://www.jornaloeco.com.br
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FOTO DIVULGAÇÃO CONTRA ACIDENTE
A Volvo adotará em seus carros um sistema que poderá 
proteger os ciclistas. Com uma câmera posicionada no 
parabrisa e um radar instalado na grade dianteira, o 
equipamento detecta a presença de ciclistas em condição 
de risco e freia o veículo automaticamente.

A ljcí i o w a y
Som  Acessórios

Trava • Alarmes •  aparei hos M P3 •  Acessórios

•CAIXASDESOM 
•RÁDIOS

•TODOSOS MODELOS 
DE VOLANTES 

CONRRA!

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes 
R: Cel V. Rocha 524 -(14 ) 3264-3316
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Estepe menor libera espaço e reduz peso
'Estepinho' é para distâncias curtas e carro não pode passar dos 80 km/h; versão menor não substitui pneu original

Da Redação

Motores mais fortes pedem rodas e 
freios superdimensionados. A de
manda por espaço na cabine tam

bém cresceu. Mas o peso teve de ser redu
zido para baixar o consumo e as emissões.

Uma das saídas dos projetistas foi di
minuir a dimensão do estepe. Mais finos 
e até com diâmetro menor que o do pneu 
original, o estepe temporário apareceu no 
exterior nos anos 1990.

Antes restrito a alguns importados, o equi
pamento está sendo incorporado também a 
carros fabricados no Brasil e no Mercosul.

Os Chevrolet Captiva, Onix e Spin e os 
Ford Focus e New Fiesta adotam o "este
pinho". Na recém-lançada re-estilização do 
Honda Civic, ele abriu espaço para quase 70 
litros a mais no porta-malas e 10 kg a menos 
no peso final do sedã. Segundo engenheiros 
da empresa Michelin, o recurso é usado pe
las montadoras para reduzir o peso morto 
do veículo, que interfere negativamente no 
consumo de combustível. O equipamento, 
porém, ainda é visto com desconfiança por 
motoristas, devido à diferença de tamanho.

Mas o "estepinho" deve ser usado ape
nas para chegar a uma oficina e não substi
tui o pneu original. É recomendado apenas 
para distâncias curtas e o carro não deve 
exceder 80 km/h.

O tamanho menor implica perda de esta
bilidade, de capacidade de frenagem e de ade
rência. Ele também pode interferir no funcio
namento dos controles de estabilidade e tração.

Esses pneus costumam ter dimensões mo
destas nos carros nacionais de 115/70 R15 (New 
Fiesta e Hyundai I30) a 135/80 R15 (New Civic).

O preço também é menor: custam cerca 
de R$ 300. O normal para roda de aro 16", por 
exemplo, sai por R$ 540.

PROJETO DE LEI
O Código de Trânsito determina o estepe 

como item obrigatório, porém não cita o tama
nho determinado. Essa questão chegou a Bra
sília. Na Câmara dos Deputados há um projeto 
de lei que obriga o fornecimento do estepe na 
mesma dimensão das outras rodas. Esse docu
mento já passou pelos representantes de direito 
do consumidor, está sendo analisado pela Co
missão de Viação e Transporte e só depois será 
encaminhado para votação.

MAGRINHO E LEVE

VANTAGENS]
+iLeve que o estepe 
normal

Fácil de instalar 
:+■ espaço no porta- 
malas

MAGRELO - Pneu de emergência facilita uso na hora do aperto, mas tem limitações

TA Ç ã A

o

Apenas para chegar 
na oficina

O
, ...............
Distâncias curtas e em 
velocidade moderada

0

Motorista não deve 
ultrapassar 80 km/h

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

DIANTEIRO

VWGOL 
(até G4)

POR ' 
APENAS 4Xi

<5 ’X

Distribuidor Oficial

ítR iD c e s w n í ftrestone

14 3264 .8989
FACEB00K.C0IVI/J0X9CARCENTER
A v .  9  d e  J u l h o  e s q u i n a  c o m  R u a  1 3  d e  M a i o  

L e n ç ó i s  P a u l i s t a  -  C e n t r o  -  S P
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Imóveis (0

TELHADO VERDE
Maneira de trazer mais sustentabilidade ao empreendimento, 
comercial ou residencial, são os telhados verdes. Para isso, deve 
ser feita análise que determina se é possível instalar a parte 
verde ou se antes é necessário fortalecer a estrutura.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

32646419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Especialistas ensinam escolher o melhor sofá para sua casa
Aquablock e couro sintético 
são fáceis de limpar; móvel 
de frente para a porta 
significa receptividade

Da Redação

■  argar o corpo no sofá e por lá ficar du- 
I  rante horas é uma das atividades mais 
^ ■ prazerosas quando se está em casa. O 
móvel é o companheiro ideal para cochilar, 
ver TV, ler, namorar e brincar com as crian
ças. Segundo especialistas, sofás devem ser, 
acima de tudo, confortáveis, mas ao mesmo 
tempo, devem ser práticos, de simples ma
nutenção, além de decorar a casa.

MEDIDAS EXATAS
O tamanho do ambiente e a quantidade 

de pessoas que irão usufruir determinam as 
medidas do sofá, já que é preciso garantir lu
gar para todos. Antes de comprar, uma dica 
é tirar as medidas do móvel e marcar no piso 
de casa com fita crepe, para visualizar a área

DECORAÇÃO -  Sofá em "L", indicado para locais com espaço; tecido impermeável é o melhor

que será ocupada. O ideal é que sobre pelo 
menos 70 centímetros de espaço para a circu
lação nas laterais. Sofá espremido na parede 
não fica legal. Se o local for pequeno, é me
lhor comprar um tamanho menor e comple
tar com pufes, indicam arquitetas.

REVESTIMENTOS PRATICOS
Não basta gostar da aparência do teci

do, é fundamental sentir o toque e analisar

os cuidados que deverão ser adotados no 
dia a dia, para manter o visual de novo. 
Boas pedidas são o tecido chamado de 
aquablock e o couro sintético, totalmente 
impermeáveis e, por isso mesmo, mais fá
ceis de limpar. Chenille, veludo e poliéster 
precisam ser higienizados com produtos 
específicos para estofados, mas também 
não há dramas na limpeza. A ressalva fica 
por conta da sarja e do linho. Apesar do

toque macio, esses tecidos sujam com mui
ta facilidade e não são fáceis de limpar. A 
durabilidade também não é das maiores.

MODELO PERFEITO
A profundidade do sofá é importante 

principalmente para salas de TV ou home 
theater. Uma regra simples é sentar e cru
zar as pernas na posição de lótus. Se cou
ber dentro do assento, então este poderá 
ser considerado um bom sofá para estes 
ambientes. Já os retrôs combinam com 
apartamentos pequenos e lofts. Sofás em 
"L" são indicados para ambientes grandes 
e que precisam de mais lugares para aco
modar os moradores.

A POSIÇÃO IDEAL
Apesar de não existirem regras para o 

posicionamento do móvel, os profissionais 
ressaltam que sofás muito altos podem dei
xar o ambiente pesado, ainda mais se colo
cados no meio da sala. O ideal, neste caso, é 
encostá-los na parede. Quando o sofá está de 
frente para quem chega, a impressão é que o 
ambiente fica mais receptivo às visitas.

TOLEDO
i m o  v e i s

U M  N O V O  A N O . U M A  N O V A  M A R C A .
A  T O L E D O  DE SE 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 PRO P O R CIO N AM  PARA NOSSOS CLIENTES O 

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

www.toledoimoveis.com.br
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Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel Os m e lh o r e s  im ó v e is

I T A M A R A T I
Sobrado c/ 03 dorm sendo 
1 suíte, 2 salas, copa, coz, 
lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer c/ 

piscina, garrem . 
Valor: R$ 550.000,00

J D .  U B I R A M A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

Valor: R$ 300.000,00

I T A M A R A T I
Sobrado c/ 03 dorm 

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

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

C E N T R O
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

www.toledolmovels.com.br
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro .

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, 

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

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

Valor: R$ 400.000,00

J A R D I M  V I L L A 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
Valor: R$ 550.000,00

J A R D I M  V I L L A 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. 

Valor: R$ 400.000,00

www.vitagliano.com.br
Oportunidade:
Exelente terreno com 2S7m^ no Jd. Village 
CJ23626 - Beto Vitagliano (14) 9724-8803

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E X IS TE N TE S  
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (14) 9S44-S164 
8117-8164

VENDO CASA no Sta Terezi- 
nha entrada + prestações pe
quenas, ou troco por terreno. 
Tratar (14) 8166-9012.

JD. PRIMAVERA, casa com 
2 dorms, sala, cozinha, WC 
e área de serviço, R$ 50 mil. 
Tratar (14) 9655-6048.

JARDIM p r ín c ip e  (venda)
- com 2 Quartos; 2 banheiros; 
1 sala; Blindex; Imóvel 
novo, rico em esquadrias 
de madeira, banheiro 
grande, garagem para 3 
carros, com amplo espaço em 
frente; R$ 240.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0050 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CECAP (VENDA) - com 3
Quartos, 1 Suíte, 1 sala, dep. 
empregada. Imóvel totalmen
te reformado, laje, telhas tipo 
americana, telhados novos, 
madeiramento de excelente 
qualidade. R$ 105.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.042 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

NOVO GRAJAU , casa com 
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna e 
varanda, medindo 76m^, Rua 
Benedito Santos, 287. Tratar 
(14) 9617-1135.

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

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

JD. GRAJAÚ, 02 dormitó
rios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, banheiro 
social, lavanderia, varanda 
e entrada p / carro. - R$
150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

JD. DO CAJU II, 03
dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem. 
Fundos c /  churrasqueira e 
banheiro. - R$ 120.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

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

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

CENTRO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
área de serviço, churras
queira e garagem. - R$
260.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

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

JD. MARIA LUIZA IV,
02 dormitórios, sendo 01 
suÍte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p / carro. - R$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

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

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

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

JD. JOÃO PACCOLA, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço, garagem. - R$
130.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

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

VILA MAMEDINA , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço c /  banheiro, despensa 
e garagem. - R$ 145.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

JD. EUROPA, 2 dorms (sendo 
1 suite), lavanderia, sala, 
cozinha, portão basculante, 
cerca elétrica, despensa, 
garagem 4 carros descober
tos. R$ 190.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CENTRO - Sobrado, 3 dorms, 
3 salas, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda c / 
hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 06

CASA V. CAPOANI- Gara
gem p / 2 carros, 3 dorms (
1 suite), sala tv, sala jantar, 
cozinha, bho social, lavande
ria. Edícula c /  1 dorms, bho, 
churrasq - R$270 mil - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074)
3264- 4151/9860-1407.

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

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-  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. MARIA LUIZA II- 3 dorm 
(sendo 1 suite), cozinha, copa, 
sala, bho social, lavanderia, 
garagem coberta p / 2 carros. 
126m^ de construção. CASA 
NOVA. R$270 mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. MARIA LUIZA II- 3
dorms, sala, cozinha, área de 
serviço, bho social, garagem. 
115m^ de construção. Aceita
-se parte do valor em carro 
ou terreno. R$ 160 mil -  Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. VILLAGE- Garagem p /
2 carros, 3 dorms (sendo 1 
suite), sala, copa, cozinha, 
bho social, lavanderia, des
pensa. R$ 300 m il-  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. UBIRAMA- Garagem
3 carros cobertos e 3 
descobertos, sala TV, sala 
de jantar, cozinha grande, 3 
dorms(sendo 1 suite), bho so
cial, edícula c /  1 dorm. Área 
construída 170m^. terreno 
11x25m^. R$195mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. UBIRAMA- Garagem p/ 
5 carros sendo 2 cobertos, 3 
dorms( sendo 1 suite), sala 
TV, copa, cozinha, lavanderia, 
bho social. Fundos: cozinha, 
sala, bho social, dorms, área 
de serviço. R$ 330mil- Habi
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407

JARDIM MARIA LUÍZA 2
(venda) - ótimo acabamento 
c /  3 quartos sendo 1 suíte, 
closet, jardim de inverno, 
armários embutidos nos 
banheiros e cozinha, blindex, 
sala, copa, rancho com chur
rasqueira, despensa, e gesso 
nos cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Trat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL
(venda) - em boa localização 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e 
blindex, rancho com churras
queira e banheiro, garagem 
para dois carros c /  portão 
basculante, pintura nova 
e jardim de inverno. R$
185.000,00 (aceita financia
mento) Cód.0077 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM EUROPA (venda)- 
com 3 quartos, sendo 1 
suite, sala, cozinha, banheiro, 
closet, garagem para 2 
carros. R$ 410.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0072 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL no Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUIZA 2 -
com 170,00 m2 de área cons
truída e terreno de 200,00 
m2, c /  2 suítes, 1 quarto 
c /  banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, 
garagem p / 2 carros e imóvel 
na frente possui 01 quarto, 
banheiro e cozinha que está 
alugado; R$ 150.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0057 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY
(venda) sobrado - com fino 
acabamento, 3 quartos sendo
1 suíte c /  banheira de hidro,
2 salas, 2 banheiros, blindex, 
assoalho, ventilador de teto, 
mármore italiano na sala, 
esquadrilhas e portas bascu- 
lantes de madeira, piscina, 
rancho c /  churrasqueira, 
amplo jardim, cerca, interfone 
e armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

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

e d if íc io  BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

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

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

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

MONTE AZUL, sobrado 
com barracão de 78m^ na 
frente, R$ 150 mil. Tratar (140 
9769-9098.

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM MARIA LUIZA II:
prédio com 6 apartamentos 
de 42,00 m2 cada de 01 
dorm.sala/coz./banh./ 
R$-600.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM SANTA TEREZI-
NHA (venda) -com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p / 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $
240.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO (VENDA) - com 3
quartos, 2 banheiros e 1 sala. 
R$ 127.000,00 prox. Antiga 
gráfica28 de abril -Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

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

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

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01 
dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo Imó- 
veis-3263-0187

PQ.RES.RONDON, 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

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

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

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

PQ.RES.RONDON: casa 
com 3 dormitórios/sala/copa/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
edícula c/churrasqueira/1 
banheiro/1 quarto/garagem 
coberta para 2 carros/ 
R$-280.000,00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187

JARDIM PRINCIPE: casa 
com 2 dormitórios/sala/cozi- 
nha/ 2 banheiros/lavanderia/ 
garagem coberta para 2 
carros/ com fino acabamen- 
to/casa nova-R$220.000,00- 
-toledo imóveis-3263-0187.

JD.MARIA LUIZA II - casa 
nova com piso laminado 
de madeira/3 dormitórios/ 
sala/cozinha/banheiro/ 
lavanderia/casa nova/toledo 
imóveis-3263-0187

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

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

MAMEDINA, casa com 3 
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos chur
rasqueira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno com 
área total de 347 m^, com 126 
m^ de construção, garagem 
coberta p / vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamento 
com 50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM CAJU , casa com 
3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, w c 
social, suíte, copa cozinha 
revestida,armário embutido, 
lavanderia coberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, gara
gem coberta p / 2 carros com 
portão fechado basculante, 2 
quartos com guarda- roupas 
embutidos, parte alta, boa 
localização, terreno com 
200 m^ com 133,15 m^ de 
construção, R$ 190 mil aceito 
financiamento e permuta.
. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JULIO FERRRARI, casa com 
2 quartos, sala, cozinha, 1 
banheiro, piso frio, com salão 
de + ou - 45 m^, com piso frio, 
banheiro, garagem coberta p/ 
1 carro, boa localização, R$
90 mil, aceito carro no valor 
de até R$20 mil no negócio, 
n/aceito financiamento. Pe
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, 2° casa, 02 
dorm., sala, coz., banheiro, 
área de serviço, 3° casa 
com cozinha, banheiro, 
salão c/churrasqueira. Todas 
edificadas no mesmo lote, 
entrada para vários carros 
- R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, 2° casa, 02 
dorm., sala, coz., banheiro, 
área de serviço, 3° casa 
com cozinha, banheiro, 
salão c/churrasqueira. Todas 
edificadas no mesmo lote, 
entrada para vários carros 
- R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área to ta l de 200 
m^, com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352..

JARDIM MARIA LUISA
IV, casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, terreno 
com área total de 225 m^, 
com 60 m^ de construção, 
parte baixa, parado na laje, 
negócio de ocasião, entrada 
de R$ 38 mil mais 99 parcelas 
de R$ 440,00 aceito permuta. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, laje, 
no fundo 1 quarto, banheiro 
e opção de construção, boa 
localização. R$ 100 mil n / 
aceito financiamento, aceito 
terreno. Pedrão Imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com)

JARDIM MARIA LUISA
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 financiamento com 
18% de entrada. pedrão imó
veis (creci 115143). fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com)

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com ar
mário embutido, piso frio, laje 
com acabamento em gesso, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem coberta 
p / 2 carros. obs* construção 
e fase de fino acabamento.
R$ 230 mil aceito permuta. 
pedrão imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com)

EDÍFICIO COMERCIAL (Luiz 
Paccola), sala com 43,47 m^, 
com 2 banheiros, no terceiro 
andar, R$ 26 mil.Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352

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

JARDIM MARIA LUIZA L,
edícula com 1 quarto, sala, 
cozinha, laje, murada, terreno 
com área total de 223,41 m^, 
boa localização, fa lta acaba
mento final. R$ 105 mil aceito 
carro no negócio. fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JARDIM UBIRAMA, casa 
com 3 qtos, sala, cozinha 
revestida, w c social, 1 suíte, 
piso frio, forro de madeira e 
laje, fundo temos 1 quarto, 
banheiro, lavanderia coberta, 
garagem coberta p / 4 carros, 
portão de correr automati
zado. negócio de ocasião. r$ 
180 mil. fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, w c social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p / 1 
carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

iPRORTUNIDÁDES,
jlNCRÍVEISH

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

SOBRADO JD. ITAMARATY d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 
1 suíte d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  anná- 
rios, adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 R$ 860 mil. Ref. Site 29.

CASA JD ITAMARATY, 03dorms(1 suíte c/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 

despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor solar, 
piso porcelanato, . R$400.000,00.Ref.Site15.

CASA CENTRO, 3 dormit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavan
deria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

SOBRADO JD ITAMARATY, 3 doims(1 suíte), sala grande 
tv, escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$

600.000. 00. Ref. Site 14.

VENDE-SE CASA JD. Itamaraty. Garagem 2 carros 
cobertos, sala tv, 2 dorms. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, 
área de lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$

380.000. 00. Ref. Site 15.

CASA JARDIM VILLAGE- 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 
doims externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, 

lavanderia d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 
cobertos- R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074) 3264- 

4151/9860-1407.

VENDE-SE CASA Mamedina, C/ 3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074) 

3264^151/9860-1407. Ref. Site 67

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n ia b ib a re
CRECI 76074 I MÓVEI S

h a b i t a r e l p . c o m . b r
R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  
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CECAP, casa com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área to ta l de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$ 
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
w c social, 1 suíte, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 
garagem coberta p / 2 carros, 
bom acabamento, fundo 
com 1 quarto, churrasqueira, 
banheiro. R$ 170 mil, aceita 
permuta e financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

JD. CAJU, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, WC, 
churrasqueira, R$ 145 mil, 
aceito carro como parte 
de pagamento. Tratar (14) 
9842-7349.

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

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

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

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

RONDON, sobrado com 3 
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, garagem coberta p / 1 
carro, sacada, pintura nova, 
1/2 terreno. R$ 125 mil.
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

AÇAÍ, R$ 120 mil, de 
esquina com 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

JARDIM EUROPA, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para carro, 
R$ 170 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA
II, construção nova, sendo 
01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem para 02 carros, R$ 270 
mil, obs: Laje e porcelanato.

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$ 130mil, obs:

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

VILA CAPOANI, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser-

forro e piso frio. Pintura nova.

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

CECAP, 3 dormitórios, 02 
salas, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem, R$ 120 mil, obs: forro 
e piso frio. Lote de esquina. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

viço, despensa e garagem, 
R$ 140 mil, obs: forro e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA ATONIETA, 01
suíte, 02 dormitórios, Sala 
de estar, sala de TV, copa,

JARDIM ITAMARATY,
01 suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, sala 
de jantar, cozinha, lavabo, ba
nheiro social, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. área de lazer 
com churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina pequena,

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.

JARDIM CAJÚ, 3 dor
mitórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 140 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci

cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
02 carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 370 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)

JARDIM UBIRAMA, 01
suíte, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Área 
de lazer com churrasqueira, 
R$ 290 mil, obs: laje e ardó- 
sia. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária MAMEDINA, 02 dormitó-

80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

3264-3343.

(14) 3264-3343. R$ 840 mil, obs: laje, piso
frio e acabamento em gesso. 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 GRAJAÚ, 1
suíte, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço fechada e 
entrada para carro, R$ 150

JARDIM PRÍNCIPE,
edícula com 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada 
para carro. Área de lazer com 
churrasqueira, R$ 126 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD ITAPUÃ, casa c /  3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 W c e garagem 
p / 3 carros, R$ 200 mil ).

armários embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. Ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área

Tratar Vila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

de lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JULIO FERRARI, 2 dorms, 
sala, cozinha e WC, R$ 73 
mil. Tratar (14) 9789-8227.

mil, obs: laje e piso frio. 
construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

IM O B ILIÁ R IA
C O M P R A - V E N D A - LO CA ÇA O

3263-0021
TERRENO NO JARDIM GRAJAU - com 250,00 m2 (25x10) 
plano, parte alta, e murado; valor: R$ 54.0000,00 (não aceita 
financiamento) Excelente localização. Trat. na Imob. 21. Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
RESIDÊNCIA p/ venda Centro: rua 15 em ótimo estado de 
consen/ação. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp.com.br 
CASA PARA LOCAÇAO na rua XV de novembro comercial 
ou residencial: 3 salas, 4 quartos, 2 banheiros; lavanderia; área 
externa coberta com 3 cômodos. Garagem para 3 carros.trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br
EXCELENTE PONTO COMERCIAL no centro p/ locação; 700 
m2 de terreno e 520 m2 de área constmída -  .IMPERDÍVEL. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
CASA PARA LOCAÇAO jardim Ubirama: 3 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta p/ 2 carros. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
TERRENO (VENDA) com área construída 3 alqueires, com 
casa e bem feitorias ao lado da rodovia Marechal Rondom.
2 TERRENOS (VENDA) Maria Luiza II com 245m2 cada, pró
ximos esquina -  Excelente localização -  Tratar na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br
CASA (venda) Av Ubirama. Otima oportunidade. Tratar na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imo- 
biliaria21Lp.com.br
CASA NO JARDIM  GRAJAU (venda)- com 2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de fundo grande para área gur- 
met. Ótima oportunidadel R$ 158.000,00 (aceita financiamen
to) Cód.0044trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
CASA CENTRO (venda) Rua libero Badaró -  R$ 127.000,00 
Cód.0083 ÓTIMA OPORTUNIDADE! Tratar na Imob. 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
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Jard im  V illaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jard im  A m érica
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jard im  Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jard im  Itam aratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

N úcleo H abitacional Luiz Z illo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

C entro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

P araue R esidencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, WC, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, WC.

R$ 280.000,00
N úcleo H abitacional Luiz Z illo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e garagem. Fundos cl 01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jard im  Itam aratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cxDzinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

P araue R esidencia l Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jard im  Itaouã
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jard im  V illaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, salas (Estar - TV - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm  G raiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, WC, 

iavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jard im  M aria Lu iza  II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

serviço e entrada p/ carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9 d e  Ju lh o , 9 4 4  -  C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta  -  SP  
Fones: 3 2 6 3 -7 0 9 4  / 9 7 9 5 -0 7 2 2
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R: G u a ian azes , 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

JARDIM p r ín c ip e , 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada para carro. área 
de lazer com churrasqueira 
e banheiro, R$ 190 mil, obs: 
laje e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

PARQUE ELIZABETH,
1 suíte, 01 dormitório, sala, 
copa, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. área 
de lazer com despensa e 
banheiro(sem terminar), R$ 
180 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO, 3
dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro social. Casa anexa 
com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e entrada para 
carro, R$ 160 mil, obs: forro 
e piso frio. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO Luiz Zillo, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Edícula nos fundos 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 dorms(1 
suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 260.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD NAÇÕES , casa 
02 dorms, sala, cozinha, 
comércio, R$ 110.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

NOVA MARIA LUIZA
II, casa 03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

NOVA JD MON
TE AZUL, casa c/03 
dorms(1 suíte c/closet e 
jd. Inverno), sala tv, sala 
jantar, cozinha c/armários, 
lavanderia R$ 220.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)3264-5624/8118-1234

MAMEDINA, casa 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavandeira, churrasqueira, 
piscina 4x8, garagem vários 
carros R$ 300.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JARDIM SÃO JOÃO,
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. Casa nos fundos 
com 01 dormitório, sala, co
zinha e banheiro, R$ 100 mil, 
obs: forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

PQ. SÃO JOSÉ, casa 03 
dorms( 1 suíte c/closet), sala 
estar, sala tv, sala jantar, cozi
nha c/armários R$ 390.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 8118-1234/3264-5624.
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Classificados
JD ITAMARATY, casa sendo 
03 dorms( 1 suíte c / armário), 
sala estar, sala tv, cozinha 
lazer c/churrasqueira e 
banheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) (14) 
8118-1234/3264-5624.

VILA SÃO JOÃO, 2 dormi

tórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, R$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA SÃO JOÃO, 3 dormi
tórios, 02 salas, cozinha, 02 
banheiros sociais, despensa, 
área de serviço e garagem. 
Dois cômodos nos fundos, R$ 
165 mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder Imo
biliária (14) 3264-3343. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

NOVA MARIA LUIZA
II, casa c/03 dorms(1 
suíte), sala, cozinha, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
(14)8118-1234/3264-5624.

COMPRO CASA de até
R$ 85 m il que ace ite  
financiam ento . Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

SALÃO PARA FESTAS
Humaitá Hall com preços 
promocionais. Venha 
conferir!. Tratar (14) 3264- 
5658/ 8115-4390.

T e rre n o  J D  E u ro p a  c /
224 ,04m 2  R$ 68 .000 ,00

C a sa  e m  M a ca tu b a  (es
qu in a) J D  P lanalto , 03 
do rm s, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório , 
ed ícula  c /  dorm itó rio , 
cozinha, sala, banheiro , 
garagem  coberta .

C a sa  J D  V illag e , 03 dor- 
m s ( l  su íte  ), saía de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c /  chu rrasqueira  
R$ 350 .000 ,00

A p a rta m e n to  E d ifíc io
San R em o, 03 d o rm s  ( l  
su íte  c /a rm á rio s ) , d o rm  
em pregada, sala 02  am 
b ien te s  R$ 350 .000 ,00

C a sa  N o va J D  M o n te  
A zu l, c /0 3  d o rm s ( l  su í
te  c /c lo se t e jd . Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c /a rm ário s , lavanderia  
R$ 220 .000 ,00 C h á c a ra  S ão  Ju d a s  

T ad eu  de  esqu ina  
c /5 .0 0 0 m 2 , casa laje c /  
0 4  d o rm is ( l  su íte), sala, 
cozinha, churrasqueira , 
p iscina, cam po, to d a  m u 
rada  R$ 380 .000 ,00

T e rre n o  J D  S a n ta  T e- 
re z in h a  c /2 2 3 ,8 1 m 2  R$ 
67 .000 ,00  A ceita  F inan 
ciam ento .

T e rre n o  JD  G rajáu
R$ 55 .000 ,00  A ceita  F i
nanciam ento . A p a rta m e n to  E d ifí

c io  Ipê, 02  dorm s, sala 
02  am bien tes, cozinha  
p lanejada , 02° an d ar R$ 
140.000,00  (alugado até 
A bril) RS 140.000,00

S ítio  e m  M a ca tu b a  c /0 3  
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02  barracão , lagoa 
c /p e ise , cachoeira , pasto  
R ?  450 .000 ,00

T e rre n o  J D  I ta m a ra ty
p a rte  a lta  c /5 0 8 ,0 0 m 2  
R$ 160.000,00

C h á c a ra  S ão  Ju d a s  c /
2 .500m 2  de esqu ina  
R$ 130.000,00

PROCURO CASA PARA
alugar de até R$ 600,00,
2 quartos e com garagem 
p / 2 carros, pago aluguel 
1 aluguel adiantado c / 
fiador. Tratar (14) 9789
8607.

ALUGO CHÁCARA para 
festas, chácara dentro 
da cidade, linda, com 
arvores, piscina. Tratar 
(14) 8124-5101.

ALUGO KITINETE, no
centro. Tratar (14) 9756
0258.

ALUGO ESPAÇO C/
300M2, excelente localiza
ção, na R: Treze de M aio 
(ao lado café do Feirante). 
Tratar (14) 9627-3747 com 
Adilson.

ALUGO KIT E apartamen
to no Guarujá. Tratar (14) 
9772-7315.

FESTAS E EVENTOS,
casa/edícula. Tratar (14) 
9772-7315.

ÁGUAS STA BARBARA,
casa com piscina, até 
10 pessoas. Tratar (14) 
9772-7315.

AERO ESPAÇO 
EVENTOS, ambiente cli- 
matizado, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. W W W . Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14) 
3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão '' a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dormitórios, próximo a 
Av. Nações Unidas. Tratar 
(14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca 
para festas em geral, com 
piscina grande, casa com 
1 quarto, churrasqueira + 
quiosque, R: Olga Biral, 
311. Tratar (14) 9757-4898 
e 3264-2505.

Rua M achado de A ssis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9é95-8789 

w w w .s ig im o ve isnet.com .br

PROCURO PESSOA
SEM vícios para d ividir 
o aluguel, quartos indi
viduais, casa no centro 
com garagem. Tratar (14) 
9721-6290 com Luíz.

CHÁCARA PARA FES
TAS em geral, semana e 
finais de semana. Tratar 
(14) 3263-6641 e 9698
7007.

ALUGO CASA NO M aria 
Luiza IV, perto SESI, casa 
nova, 1° inquilino, 3 
dorm.(1 suíte), sala, copa, 
cozinha, 2 WC, lavanderia, 
garagem para 4 carros 
descobertos, cerca e lé tri
ca. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

RONDON, aluga-se casa 
nos fundos. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. 
Jacomo Augusto Paccola, 
futuro anel viário da cida
de, ótimo para deposito, 
escola, igreja, oficina 
e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

APARTAMENTO NA 
PRAIA Grande, frente ao 
mar, com 3 dorm itórios 
(novo). Tratar (14) 9735
5505.

CHÁCARA DO ENGE
NHO com salão para 
casamentos, bodas,

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702-

aniversários, formaturas, 
confraternizações em ge
ral. Tratar (14) 9735-5505.

5659.
CHÁCARA EM ALFRE
DO Guedes, 3 quartos, 
piscina, para finais sema
na, aniversários, festas 
em geral. Tratar (14) 3264
5381 ou 9704-3307.

ALUGO SALA NO 
EDIFÍCIO Luiz Paccola, 3° 
andar, ou troco por carro. 
Tratar (14) 3263-1072/ 
8147-8049.

SÍTIO COM 2,7 alqu., possui: 
2 nascentes de água, lagoa,
2 tanques peixes, mangueira, 
pasto, casa e amplo salão 
festas. A  12 km da cidade. 
Exc. Propriedade! Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 0005

SÍTIO 7KM DE Lençóis 
Pta, c / 4 alq., casa sede, 
casa p / colaboradores, 500 
pés de manga, 500 pés de 
lichia em início de produção, 
plantações, piscina, represa, 
sistema de irrigação. Vitaglia
no C82568/ -14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00229

SÍTIO A 10 km de Lençóis 
Pta, área de 1.59 alq., possui 
casa, 2 minas, represa, e 
pomar. Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref :00240

CHACARAS TIA EMÍLIA,
01 dormitório, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, 
piscina, canil. - R$ 140.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

VENDO OU TROCO por casa 
em Lençóis Paulista, terras 
em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-3635/ 3263-1382/ 
8822-1372.

CHÁCARA NO BAIRRO
Corvo Branco (venda) - com 

6000,00 m2 piscina, pomar, 
estufa e rancho com chur

rasqueira (perto da cidade)

- R$ 280.000,00 (aceita 

financiamento) Cód.0082 

trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 

www.imobiliaria21Lp.com.br

CHÁCARA 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 CA-
PRI chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-205.000,00 
c/caixa d'água (todas 
muradas) - TOLEDO IMÓVEIS
- 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com 
5.990,00 m2 de área, com 2 
casas, piscina, pomar - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

ALFREDO GUEDES, chácara 
com 9 mil m^, casa com 10 
cômodos, nova, com piscina 
de 32 mil L. Tratar (14) 3264- 
5381/ 9704-3307.

JD EUROPA, te rreno 

de esquina parte  
a lta  c/201,00m 2 
R$ 75.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/8118-1234.

MACATUBA, te rreno com 
2.500m^, no trevo que 
tem  2 postos de gasolina 
e fu tu ro  superm ercado, 
m urado nas la te ra is e 
no fundo, c /  calçada, de 
fren te  p / rodovia, aceita 
outro im óvel no negocio. 
Tratar (14) 8154-1999.

VENDE-SE
CHÁCARA

2.500M2 área, portão automático, 2 piscinas, 
rancho com churrasqueira e forno de pizza, 

espaço bem arborizado, sendo sede 
com 5 cômodos.

Valor: R$ 280.000,00, 
aceito casa de menor valor. 

Tratar (14) 8182-3131 /  (12) 7850-9342 
(12) 7812-0241

TERRENO 330M2, próxim o 
ao clube esportivo 
M arim bondo (Rua 
Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331 / 9768-0518/ 
8119-7204 / 3264-7174.

JD. MARIA LUIZA IV,
te rreno com 250 m^, 
entrada de R$20 mil 
+ financiam ento . Incluso

TRANSFERÊNCIA. TRATAR
(14) 9617-1135.

ÓTIMO TERRENO c /  área 
de 257m^ (11 m ts de 
frente), exc. localiz. no 
Jd. V illage . Obs.: plano 
e todo m urado. Creci 
J23626 -  V itag liano  
9724-8803 /  3263-3163 
-  v itag liano .com .b r /  ref. 
00278

JD EUROPA, te rreno 
c / 224,04m 2 R$
68.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 8118- 
1234/3264-5624

JD SANTA TEREZINHA,
te rreno c/223,81m 2 
R$ 67.000,00 A ce ita  
F inanciam ento, SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
(14)3264-5624/8118- 
1234.

JD GRAJÁU, te rreno 
R$ 55.000,00 aceita 
financiam ento  SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/8118-1234.

ANTONIETA, TERRENO
com aproxim adam ente 
400m^, na Av. João Pac- 
cola, R$ 90 m il, aceito 
troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

PARQUE ELIZABETHE,
te rreno  com área to ta l 
de 250 m^, ó tim a loca li
zação, aterrado pronto 
p /  construir. R$ 71 mil 
ace ito  financiam ento. 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (w w w . 
pedraoim oveis.com ).

PQ. ANTARTICA COM 
ÁREA to ta l de 410,10m2, 
R$ 450 m il, ao lado do 
Forum. Pedrão im óveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (w w w .p e d ra o im o - 
ve is .com ).

JARDIM MARIA LUIZA IV,
te rreno  com área to ta l 
de 206 m22. Entrada de 
R$ 21 m il 119 parcelas 
de r$ 435 m il. O bs* pa
gam os a transferência . 
Pedrão im óveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(w w w .p e d ra o im o ve is . 
com).

JD MARIA LUISA III, te r
reno com 200 m^, ótim a 
localização. R$ 62 m il n / 
ace ito  financiam ento.
. Pedrão Im óveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(W W W .PED R AO IM O - 
VEIS.COM ).

NOVA LENÇÓIS, lote 
11x23 ou 33x23, loca li
zado na Av. Im igrantes. 
Tratar (14) 8124-5101.

CENTRO, TERRENO com
área to ta l de 899 m^, 
exe lente  oportunidade 
p /  o investidor. . Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimoveis
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM


Classificados
P ro je tos  e  ex e c u ç ã o  d e  co m b a te  a o  incênd io

✓  Instalação e m anutenção de hidrantes:
✓  Instalação e m anutenção de alarm es de incêndio;
✓  Instalação e m anutenção de luzes de emergência;
✓  Instalação e m anutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e m anutenção de redes de ar com prim ido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP. 
lEmissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
A v. P re f. J a c o m o  N ic o la u  P a c c o la , 261  

L e n ç ó is  P a u lis ta  -  S P

JD MORUMBI. te rreno 
com área to ta l de 311 
m^. esquina. R$ 135 m il 
ace ito  financiam ento.
. Pedrão Im óveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAO IM O - 
VEIS.COM).

RONDON, te rreno com 
401.81 m^. todo m urado. 
ótim a localização.
R$ 100 m il aceito 
financiam ento. Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352. (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO. duas áre
as de 10 m il m^ cada. in
c lu indo área verde. uma 
contém  pomar. curral. 
cocheiras. 2 nascentes.
2 tanques de peixes. 
área verde R$ 120 m i. e 
a outra som ente terra R$ 
100 mil. ace ito  perm uta 
e propostas. Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352. (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD ANTARTICA.
te rreno c /  331 m^. 
fren te  c/14,50m2, fundo 
22.85m2. R$ 115 m il. não 
aceito financiam ento. 
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 - S antangelo 
Imóveis (Creci -  46374). 
Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA
IV. Terreno c /  223.31 
m2 - R$ 17.000.00 + 
Prestações de R$ 400.00
- Santangelo  Imóveis 
(Creci -  46374). Fone 
3263-7094.

RES. SANTA TEREZI- 
NHA, Terreno c /  200.00 
m2 - R$ 30.000.00 + 
Prestações de R$ 435.00
- Santangelo  Imóveis 
(Creci -  46374). Fone 
3263-7094.

TERRENO NO 
JARDIM Europa- com 
200 m2 (20x10). plano
- R$ 73.000.00 (aceita 
financiam ento) tra t. na 
Im obiliá ria  21 -  Rua 
13 de m aio. 430 tel. 
32630021- w w w .im o b i- 
liaria21Lp.com .br

TERRENO NO JD. UBI- 
RAMA - com 275.00 m2 
m urado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000.00 
(não aceita financiam en
to) Cód.0065 tra t. na 
Im obiliá ria  21 Rua 13 de 
m aio. 430 te l. 32630021- 
w w w .im o b ilia ria 2 1 L p . 
com.br

TERRENO NO
GRAJAÚ (venda) - com
250.00 m2 (25x10) 
plano. Ótima localização 
R$ 57.000.00 (aceita 
financiam ento) Cód.0006 
tra t. na Im obiliá ria  21. 
Rua 13 de m aio. 430 
te l. 32630021- w w w . 
im obilia ria21Lp.com .br

CENTRO, te rreno 
com área to ta l de 628 
m^. ó tim a localização. 
ace itam os propostas. . 
Pedrão Im óveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352. 
(W W W .PED R AO IM O - 
VEIS.COM).

JOÃO PACCOLA,
te rreno com 221.50 
m^. próximo ao centro.
R$ 60 m il n /ace ito  
financiam ento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352. (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

IM Ó V E IS » ^
A realização dos seus sonhos é a  nossa especialidade!

TERRENO NO JARDIM
H um aita  (venda) -ó t im o  
te rreno . todo m urado. 
loca lização nobre. 340 
m2 R$ 150.000.00 (aceita  
financ iam en to ) Cód.0086 
tra t. na Im ob iliá ria  21 
Rua 13 de m aio. 430 te l. 
32630021- w w w .im o b ilia -  
ria21Lp.com .br

TERRENO NO JARDIM
Itapuã -ó tim a  localização 
para com érc io  . 2 lotes 
com área regu lar com 746 
m^. R$ 395.000.00 (aceita  
financ iam en to ) Cód.0004 
tra t. na Im ob iliá ria  21 
Rua 13 de m aio. 430 te l. 
32630021- w w w .im o b ilia -  
ria21Lp.com .br

JARDIM GRAJAÚ.
te rreno m ed indo 265.90 
m^no m eio do lo team ento  
por R$ 38.500.00. Tratar 
9772-7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAÚ, te r
reno pa rte  a lta . m edindo
250.00 m^. com en trada + 
72 parce las no va lo r de R$
315.00. Tratar 9772-7716 
com Cláudio

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, 3 4 0  JD. JOÃO PACCOLA
(1 4 )3 2 6 4 -2 5 0 5

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU
(1 4 )3 2 6 4 -4 6 2 5

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

VILA ANTONIETA,
lo te  de te rreno  com 
a área de 325.00 m2 
(13.00x25.00m 2) com 
fre n te  para a avenida. R$ 
80 m il. Toledo im ó- 
ve is -3263-0187

JARDIM ITAMARATI,
dois lo tes de te rrenos. 
jun tos . com a área de 
396.50m ^ (cada) to ta liz a n 
do um a área de 793.00m ^ 
(13.00 x  30 .50m 2 cada 
lote). R$-270 m il. Tratar 
Toledo Im óveis 32 63
0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote 
de te rreno  com 275.00m 2- 
-com a licerce de 49.00m 2. 
m urado. com portão bas- 
cu lante. R$38 m il + 113 
prest. de R$307.00. Toledo 
im óve is-3263-0187

CENTRO TERRENO C/
660.00m 2 m urado Valor: 
528m il. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

CENTRO: TERRENO
c / 528.00m 2 V a lor R$ 
265m il. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

RONDON: excelente 
oportun idade: lo te  de 

te rreno todo  m urado 

com 401.81 m 2 - R$-
100.000.00 - TOLEDO 

IM Ó VEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV:
te rreno com 252.81 m2 

com um a construção de

78.00 m 2 (na la je) + 1.000 
tijo lo s  e reves tim en tos + 

prestações - R$-70.000.00 
- TOLEDO IMÓVEIS - 

3263-0187

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396.50 m2. 
excelente localização. 

R$-130.000.00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA
do rio. a 4 km de Lençóis. 

docum entado. área de
IO . 500 m. (troco por 

edícula nom esm o valor). 

Tratar (14) 3263-4349 
(horário  com ercial).

fi
3269-3311

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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Há um ano no 
mercado, na 
Audioway o 

cliente encontra som 
automotivo, alarmes, 
insulfilm, tapetes, 
kit xênon, volantes, 
lanternas, farol de 
milha e acessórios.
A Audioway aceita 
todos os cartões.
A loja fica na rua 
Coronel Vergílio 
Rocha, 524. Telefone 
(14) 3264 3316. Na foto, 
a equipe, Gustavo, 
Cristian, Guto e Elton.

AUDIOWAY

Com 21 anos de 
atividade em 
Lençóis Paulista, 

a HorusSoft desenvolve 
sistemas, oferece 
soluções integradas 
e personalizadas para 
comércio, indústria, 
Clubes, Casas 
Noturnas, Frotas, etc. 
Tem profissionais 
altamente capacitados 
e certificações dos 
maiores fabricantes 
mundiais de Tecnologia 
da Informação. A 
HorusSoft fica na rua 
Machado de Assis, 403 
- Centro. Telefone (14) 
3264 3435.
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GIL PLANTAS

^ X  A dentista 
Isabella 
Andreotti 

trabalha com 
implantes, próteses 
e restaurações 
estéticas. Possui 
convênios com a 
Lwart e atende de 
segunda a sexta- 
feira, das 9h às 18h. 
Conheça a nova 
clínica, que fica na 
rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 1241 
- Centro. Telefone (14) 
9142 8683.
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^ X  Lençóis Paulista 
^ x  conta com 

um viveiro de 
plantas ornamentais, 
nativas, frutíferas, 
forrações, gramado 
e vasos, além dos 
serviços de paisagismo 
com implantação e 
manutenção de área 
verde. Pague com 
todos os cartões 
e associação dos 
Servidores Públicos.
O Viveiro fica na rua 
Pascoal Bernardino, 
s/n - Rondon. Telefones 
(14) 9813 1694, 9777 
9650 e 3264 2037. Na 
foto, Severino e Joana.
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