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TRADlÇAO 
Há o ito  décadas,
A n t o n i e t a  e n t o a  ‘V e r ô n i c a ’ 
n a  S e m a n a  S a n t a  0 1

R$ 1,00

IMÓVEIS
M ó v e i s  p e r s o n a l i z a d o s  d ã o  beleza  
e  p ra tic id a d e  a  a m b i e n t e s  
r e s i d e n c i a l  e  c o m e r c i a l  ND0

Jo ã o  Cury lança irmão à Assembleia 
e defende o fortalecimento da região
Prefeito de Botucatu elogia Bel Lorenzetti e diz que está na hora de voltar a ter mais de um deputado estadual representando a macrorregião
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FACILPA

Ingressos podem 
ser parcelados 
no cartão

Os ingressos para os cinco shows 
pagos da Facilpa deste ano podem 
ser parcelados no cartão de crédito, 
se a compra for feita direto no escri
tório, no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado. Nos outros pontos 
de venda, o ingresso só pode ser 
comprado à vista. São pagos shows 
de Gustavo Lima, Jorge e Mateus, 
Munhoz e Mariano, Humberto e 
Ronaldo e Victor e Leo. AQ0

a Bonita 
raçu 

:reiópolis 
çõis

B A R R A  BO N ITA  

B a n c a  é  p ro ib id a  d e  a b r ir  e  
p o lê m ic a  v a i à  C âm ara  AQ1

M A C A T U B A

A p a e  g a n h a  n o v a  c o z in h a
c o m p le ta  AH

B A SQ U ETE

D ois d e  L en ç ó is  v ã o
p a ra  s e le ç ã o  su b -1 9  AQ2

CEM

A m a n h ã  te m  C a ix e iro  do 
R iso; s ó c io s  n ã o  p a g a m  AD

LEN Ç Ó IS 155 A N O S  
S a n ta ré m  a n u n c ia  e n tre g a  
d e  u n id a d e s  d e  s a ú d e  AQ0

De acordo com a Polícia Militar, 3 mil pessoas acompanharam a 
encenação da Paixão de Cristo em Macatuba. As alterações na peça 

agradaram ao público que acompanhou emocionado os últimos instantes 
de Jesus. A  encenação começou pontualmente às 16h, em frente à Igreja 

Santo Antonio e terminou no CEC (Clube Esportivo Cultural).

A G U D O S

Dengue já pôs 
46 doentes no 
município

A Diretoria de Saúde de Agudos 
nega uma epidemia de dengue na 
cidade, mas o município já registrou 
46 casos da doença, sendo apenas 
três importados. As informações 
foram divulgadas pela assessoria de 
imprensa da Prefeitura, que garan
tiu que a cidade trava uma batalha 
contra o Aedes aegypti. A Saúde 
iniciou trabalho de nebulização e 
bloqueio em toda a cidade. AQ1

R E SÍD U O S SÓ LID O S

Plano destina 
lixos da indústria 
e do comércio

A indústria e o comércio terão 
responsabilidade sobre o lixo que 
produzem, segundo propostas inse
ridas no Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. Para 
o diretor de Agricultura e Meio Am
biente, Benedito Luiz Martins, as no
vas regras se baseiam na lei federal 
2.305, que prevê diretrizes de como 
devem ser gerenciados o lixo e o en
tulho produzidos na cidade.

C O N C U R SO

P r e f e i t u r a  c o n v o c a  

p a r a  p r o v a  e s c r i t a  Ag°>
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LEN Ç Ó IS

Personagens 
literários desfilam 
no aniversário

Cerca de 3 mil alunos da cidade se 
preparam para o desfile cívico que vai 
acontecer no dia 27 de abril. Neste ano, 
com o tema "Personagens do Mundo 
comemoram os 155 anos da Cidade do 
Livro”, as diretorias de Cultura e Edu
cação pretendem dar vida a persona
gens da literatura vindos das obras de 
Dom Quixote, O Vento levou, Volta ao 
Mundo em 80 dias e dos livros de Mon
teiro Lobato e Orígenes Lessa.

ESPETÁCU LO

Duratex traz para 
Lençóis maratona 
de artes EmCena

A Duratex traz para Lençóis Pau
lista o EmCena, maratona cultural que 
oferece um pacote de atrações destina
das a públicos diferentes. Estão progra
madas sessões de cinema e peças tea
trais para os adultos (foto ao lado), além 
de números circenses para a família. 
Para as crianças haverá espetáculos 
infantis e oficinas com contadores de 
histórias e de desenho. As apresenta
ções serão nos dias 3 e 4 de abril.
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Pesquisadores criam 
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Cidades
DIVULGAÇÃO

PAPA-GALHOS
Um triturador de troncos e galhos, comprado em 
2010, pela Prefeitura de Barra Bonita começou 
a funcionar esta semana. A máquina passou 
por adaptação mecânica de R$ 23 mil para ser 
utilizada em poda de árvores e jardinagem.
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AUXILIO TRANSPORTE

A Comissão de Análise do Au
xílio Transporte divulga a partir de 
segunda-feira a listagem com os 
nomes dos alunos que tiveram o 
processo deferido. A lista será afi
xada para consulta até o dia 5 de 
abril, das 8h30 às 16h30, no Cen
tro de Ações Sociais. O estudante 
com requerimento deferido deve 
entregar os recibos referentes aos 
meses de fevereiro e março, até o 
dia 15 de abril, das 8h às 17h, na re
cepção da Diretoria de Assistência 
e Promoção Social. Os estudantes 
indeferidos podem recorrer, pre
enchendo requerimento próprio do 
auxílio transporte.

GRÊMIO ESCOLAR
A direção da EMEIF "Irma Carrit", 

no Jardim Cruzeiro, de Lençóis Pau
lista deu início ao projeto "Grêmio 
Juvenil, conselho escolar ativo". A 
iniciativa tem como foco a maior 
participação dos alunos com su
gestões nas decisões escolares, no 
que se refere a atividades culturais, 
educacionais, esportivas e sociais. 
Serão eleitos alunos dos 4 °  e 5 ° 
anos para serem os representan
tes de todos os demais. O Grêmio 
escolar faz parte do Programa Na
cional de Fortalecimento dos Con
selhos Escolares, proposto pelo Mi
nistério da Educação e Cultura.

RECUPERAÇÃO DE ÁREA RURAL
Tendo em vista o início da sa

fra da cana, que começa em abril, 
as equipes da Diretoria de Obras e 
Infraestrutura de Lençóis Paulista, 
têm trabalhado na área rural da 
cidade para recuperar áreas que 
foram danificadas pelas chuvas 
do início do ano. Entre os serviços 
realizados estão reparos na linha 
de tubos em áreas próximas à pro
priedade do Marum, Adão Pereira 
e Nenão Martim. Também serão 
realizados serviços de aterro em 
recuperação do acesso ao São Cris
tóvão e São José e recuperação das 
pontes Tangerino, Odária, Quatro 
irmãos e Marrequinha.

AUXILIO TRANSPORTE
BARRA BONITA

A Prefeitura de Barra Bonita de
finiu que vai reembolsar em 5 0 %  
o valor que os estudantes gastam 
para viajar para cidades vizinhas. 
Neste ano, quase 900 pediram o 
auxílio, sendo que 77 ainda estão 
em situação pendente e tem até o 
dia 5 de abril para regularizar e 86 
tiveram o pedido indeferido. O pri
meiro reembolso começa a ser fei
to na próxima semana porque hou
ve um atraso inicial, mas segundo 
o Departamento de Finanças, o re
embolsa vai acontecer até o último 
dia de cada mês.

COLETA DE LIXO

O Departamento de Gestão Am 
biental de Barra Bonita informou 
aos moradores que a coleta de lixo 
doméstico é feita diariamente das 
7h30 às 11h e que os resíduos de
vem ser conservados em casa até 
o caminhão passar. A orientação 
visa diminuir a quantidade de lixo 
jogada em terrenos baldios, áreas 
verdes, bueiros e estradas rurais.

PAIXÃO - Voluntário do Santuário Nossa Senhora da Piedade trabalhavam na tar
de de ontem nos últimos detalhes da encenação da Paixão de Cristo, que seria 
apresentada às 19h30 de ontem. Trabalho e emoção entre os participantes.
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ARTE &  VIDA -  No mês de março, 30 mulheres do programa de geração de 
renda de Lençóis Paulista participaram do curso de culinária sobre chocolates. 
Segundo a assistente social e coordenadora do programa, Silvia Mendes Morelli, 
o objetivo era qualificar as alunas para o mercado de ovos de Páscoa.
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PARTICIPE! - Este é o seu  esp aço , m ande foto com 
c e n a s  positivas ou negativas, su g es tõ es , reclam ações. 
Para o e-mail cartadoleitor@ jom aloeco.com .br, com o 
núm ero de seu  telefone, au torização  e RG.
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FRASE
No poder de Deus tudo pode ser revertido e um 
mundo novo pode acontecer 
Monsenhor Carlos José de Oliveira, durante 

mensagem de uma Páscoa de paz e esperança 
a todos

Aprovada, PEC 
das Domésticas 
garante 17 novos 
direitos à classe

O B ra s il te m  ce rca  d e s e te  m ilh õ e s  e d u z e n - 
ta s  m il p e s s o a s  q u e  tr a b a lh a m  e m  a t iv id a d e s  
d o m é s t ic a s . S ã o  p r o f is s io n a is  q u e  c u id a m  de 
c r ia n ç a s  ou id o s o s , lim p a m  e o rg a n iz a m  r e s i
d ê n c ia s , a tu a m  co m o  m o to r is t a s , ja r d in e ir o s  ou 
c o z in h e iro s . M u ito s  d e le s  n ão  tê m  jo r n a d a  de 
tr a b a lh o  re g u la r iz a d a  e n e m  g a n h a m  a d ic io n a l 
n o tu rn o , q u a n d o  e x e c u t a m  s e r v iç o s  à  n o ite . 
M a s is s o  a g o ra  v a i m u d a r com  a c h a m a d a  P E C  
d a s  D o m é s t ic a s , já  a p ro v a d a  no S e n a d o  e na 
C â m a ra  F e d e ra l, q u e  g a ra n te  1 7  n o v o s  d ire ito s  
a e s s e s  t r a b a lh a d o re s . A  n o v a  le i e s t a b e le c e  
o ito  h o ra s  d iá r ia s  de tr a b a lh o  e 4 4  h o ra s  s e m a 
n a is , h o r a -e x t r a  e s a lá r io  n u n ca  in fe r io r  a o  m í
n im o . O te x to  d e v e  s e r  p ro m u lg a d o  n o s p ró x i
m o s d ia s  no C o n g re ss o , m a s  a lg u n s  ite n s  a in d a  
v ã o  d e p e n d e r  de re g u la m e n ta ç ã o  p a ra  e n tra r  
e m  v ig o r. En tre  e le s  o fu n d o  de g a 
ra n t ia , o s e g u r o -d e s e m p r e g o  e o 
a u x ílio  p a ra  c re c h e . A s  m u d a n ç a s  
p o d e m  p re o c u p a r e m p re g a d o re s , 
m a s  e s p e c ia lis t a s  a f irm a m  q u e  a 
p re s id e n t e  D ilm a  R o u s se f (P T ) Já 
e s tu d a  m e d id a s  p ara d e s o n e r a r  a 
P E C  d a s  D o m é s t ic a s  a p ro v a d a  
no S e n a d o .
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Im p o sto s p ag o s em  2 0 13  ch e g a m  a 
40 0  b ilh õ e s  de re a is . O v a lo r, que d e 
v e ria  se r a tin g id o  n esta  q u in ta -fe ir a , 
é  a so m a de to d o s os trib u to s fe d e 
ra is, e sta d u a is  e m u n ic ip a is  co b rad o s 
dos b ra s ile iro s  d e sd e  o p rim e iro  dia 
do ano. O cá lcu lo  é do Im p o stô m etro , 
s is te m a  m a n tid o  p ela  A s so c ia ç ã o  C o 
m e rc ia l de São Paulo, e in d ica a c e le 
ra çã o  da a rre c a d a ç ã o  tr ib u tá ria , a p e 
sa r d as d e s o n e ra ç õ e s  que o g o ve rn o  
fe d e ra l e stá  p ro m o ve n d o . Em 2 0 12 , os 
40 0  b ilh õ e s  fo ram  a lc a n ç a d o s  n o ve 
d ia s  d e p o is , no d ia 6  de a b ril. A  A s 
so c ia ç ã o  C o m e rc ia l de São P aulo  a le r 
ta para a carg a tr ib u tá ria  de p rodutos 
m uito  p ro cu ra d o s para o a lm o ço  d e s 
te D o m in g o  de P ásco a. Os p e ix e s  têm  
3 4 %  de im p o sto s no preço fin a l e o 
ca m a rã o  tem  3 3 % .

SUS d e v e rá  fa z e r re c o n stru ç ã o  de 
m a m a  logo a p ó s  a re t ira d a , n o s c a 
so s  d e câ n ce r. A  e x ig ê n c ia  é d e um  
p ro je to  d e le i a p ro v a d o  no C o n g re s 
so N a c io n a l, q u e  só e s p e ra  por s a n 
ção  da p re s id e n te . S e g u n d o  o te xto , 
a re c o n stru ç ã o  p re c isa  s e r  fe ita  na 
m e s m a  c iru rg ia  da re t ira d a  do t u 
m or. Se a m u lh e r  n ão  t iv e r  c o n d iç õ e s  
c lín ic a s  p ara  isso , a p lá s t ic a  d e v e rá  
s e r  m a rc a d a  a s s im  q u e  o e sta d o  de 
s a ú d e  m e lh o ra r.

O p ro jeto  de lei a sse g u ra  um d ire ito  já  
p re v isto  na c o n stitu içã o . A  in te n çã o  é 
a g iliz a r  a re a liz a ç ã o  do p ro ced im en to . 
H oje, m u ita s  p a c ie n te s  que p erd eram  
a m am a por ca u sa  do c â n ce r p re c isa m  
e sp e ra r m uito  e até d e s is te m  de fa ze r 
a c iru rg ia  re p a ra d o ra .

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

MftTRiCfllftS ABEBTfô
Novas turmas de

CABELEIREIRO
MANICURE

V o c ê  a in d a  c o n c o rre  a u m  salão d e  
b e le za  c o m p le to  n o  fin a l d o  curso""

*Será sorteado um salão de beleza, válido para os cursos deformação profissional.
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fORMAÇÁO PROffSSIONdl. DA BSLEZA
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Opinião á FRASE
• Na verdade, temos que trocar a palavra de ordem. 
A palavra não é mais competição e, sim, cooperação. 

João Cury, prefeito de Botucatu sobre candidatura 
regional à Assembleia Paulista.

PARA PENSAR
"A vida sem luta é um 
mar morto no centro do 
organismo universal.". 

Machado de Assis

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

O desenvolvimento regional necessário

A

A LUZ RESSUSCITA AMANHÃ!

crença de que ninguém é uma ilha 
sempre fez parte da cultura institucio
nal e do pensamento jornalístico de O 

ECO. Um jornal que acredita no potencial da 
região e cobre as notícias que afetam a vida 
de seus moradores. Que sempre procurou, 
em suas matérias, ouvir suas implicações 

nas cidades da região. Que -  apesar da 
discordância de algumas autoridades 
-  procura sempre que possível fazer 
comparações entre os municípios, não 

para instigar a concorrência, mas 
para mostrar que é possível fazer 
mais e melhor.

E é exatamente neste contexto 
que a edição de hoje traz uma ma
téria que está fora do nosso raio de 

circulação, mas que afeta diretamente 
a vida das pessoas que estão nesse 
perímetro. A reportagem trata da pré- 

-candidatura ou da articulação da 
candidatura de Fernando Cury para 
deputado estadual. Fernando é irmão 

de João Cury, prefeito de Botucatu.
A matéria tem interesse jornalístico 

porque o que está se desenhando é um 
projeto político regional para o Centro-Oes- 
te paulista. Um projeto sintonizando com

o crescimento que a região deve ter nos 
próximos anos. Após o quase esgotamento 
do crescimento da Capital paulista, que já 
extrapolou a Grande São Paulo. Em segui
da, houve o crescimento da região do en
torno de grandes cidades paulistas, como 
Campinas, Ribeirão Preto, São José de Rio 
Preto e Sorocaba. Diversos especialistas -  
e empresários que já estão vislumbrando 
esse potencial de crescimento e já estão 
investindo. Basta ver ampliação da Ambev, 
da Duratex, do Grupo Lwart, entre outras. 
Agora é a vez do eixo rodovias Castello 
Branco e Marechal Rondon, sentido Botu- 
catu e Bauru.

Apesar do grande trabalho feito pelo 
deputado estadual Pedro Tobias, atender 
todas essa região é uma tarefa hercúlea. 
A região se mobiliza para ter mais vozes 
somadas na Assembleia Legislativa. O pre
feito de Botucatu usa seu prestígio para 
viabilizar um projeto político que coloca o 
irmão como candidato, um movimento que 
pode agitar o mundo político regional. Se a 
pré-candidatura Cury vai ou não se concre
tizar, não se sabe. Mas a antecedência do 
projeto pensado mostra que eles não estão 
de brincadeira.

///////////////////////////////////////////////////////^^^^
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Mem órias
Angelo Neto

A grande noite chegou. É quase hora de 
ir à missa de Natal. Uma movimenta
ção diferente instiga o garoto, mas a 

ansiedade é maior que qualquer sentimen
to. Todos tomam banho e se arrumam em 
uma hora. Como é de costume, a família 
chega um ou dois minutos atrasada. Tempo 
de apenas perder o cântico de entrada.

O tewmpo parece não passar. O me
nino fica impaciente, mas em momento 
algum desrespeita o local em que está. A 
pergunta "quantas músicas ainda faltam?" 
se repete por várias vezes. A mãe, pacien
te, conta nos dedos e responde ao filho. 
O olhar do pai, sério, é quase uma ordem. 
"Silêncio. Aqui não é lugar para conversar". 
A irmã, pequena, aproveita para descansar 
nos ombros da mãe.

A celebração chega ao fim. O momento 
tão esperado está próximo. Ao chegar em 
casa, os irmãos correm para os fundos, onde 
se deparam com a mais bela surpresa. O Pa
pai Noel, mais uma vez, não se esqueceu 
das crianças. As tias tentam não se emocio
nar. Uma delas cochicha no ouvido da mãe 
dizendo "deu tudo certo". O pai coruja testa 
todos os brinquedos e aproveita para brin
car e se divertir com os filhos. A ceia está 
chegando. É hora de ir à casa dos avós.

O grande dia chegou. O clima parece 
não ser o mesmo dos outros dias. A ma-

nhã de Páscoa se mostra triste. O menino 
pergunta para a mãe. "Porque todos estão 
chateados?". A mãe responde. "Hoje é o 
dia em que Jesus morreu". E ainda comple
ta. "Toda a semana vamos à missa, mas 
hoje é especial. Você e sua irmã precisam ir 
comigo e o papai. E ainda tem a Hora San
ta". Como todos os anos, o horário do meio 
dia é o escolhido.

O banquete do almoço traz uma mesa 
farta, com bacalhau e batata feitos pela avó. 
O cheiro do macarrão (sem carne moída, 
apenas com molho) não traz dúvidas: a co
mida está pronta. O que antes parecia ser 
exagerado, aos poucos diminui. As sobras 
são divididas e guardadas para o próximo 
dia. Mesmo o garoto não querendo, a hora 
passa depressa e a despedida é inevitável. 
O dia reserva outros compromissos.

A tarde vai chegando ao fim. A visita aos 
outros avós acontece depois da procissão. 
Tios e tias, alguns deles vindos de outras 
cidades. Beijos, abraços e elogios. "Como 
você está lindo, cresceu. A tia estava com 
saudades". O famoso e tradicional lanche de 
pão com sardinha e queijo traz um momento 
especial: a reunião com todos os familiares 
maternos. O avô cuidadoso pouco se impor
ta com a falta de visão e cuida dos mínimos 
detalhes. Histórias de quando era jovem, da 
Itália e da época e que serviu o exército e 
quase foi para a Segunda Guerra Mundial. A 
noite chegou. É hora de ir para casa.
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Todos pela educação?
Ana Carolina Costa,
estudante de jornalismo da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho"

Em um artigo publicado no jornal Le Mon
de Diplomatique Brasil deste mês, o pro
fessor Gaudêncio Frigotto, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, é enfáti
co ao afirmar que avançamos de forma des
prezível no aumento quantitativo e na quali
dade dos jovens que cursam o ensino médio 
na idade adequada. E o pior: ele defende que 
as políticas de formação profissional para a 
grande massa de jovens e adultos brasileiros 
situam-se na lógica da improvisação, da pre- 
carização e do adestramento.

Se para alguns tal posicionamento pare
ce demasiadamente radical, em essência ele 
faz um raio-X claro e definido do país em que 
vivemos. Afinal, no Brasil, impera a cultura 
elitista que evoca o poder da educação, mas 
não se esquece de perpetuar a precariedade 
do modelo social que tira do povo aquilo que 
lhe pertence por direito: o ensino público de 
qualidade, laico, gratuito e universal.

Até podemos cair na tentação de acre
ditar que o discurso da presidenta Dilma 
Rousseff sobre a precisão de se destinar 
10 0 %  dos polêmicos royalties de petróleo a 
melhorias na educação assinala algum tipo 
de mudança nesse horizonte. Isso, no entan-

to, não elimina o fato de que retrocedemos 
toda vez que insistimos em acreditar que 
alcançaremos o patamar de outros países 
que apostaram na educação enquanto fonte 
de desenvolvimento, simplesmente defen
dendo que a construção de novas escolas, 
o ensino integral ou a instauração do ensino 
médio profissionalizante é o que nos basta.

A história aqui é diferente. O setor priva
do dita a regra e o governo obedece; o que 
se aponta como inovação converte-se em 
mero joguete num mar de interesses, onde 
estão implicados "investidores sociais", de 
grupos industriais a instituições filantrópicas. 
Como resultado, vemos prevalecer um siste
ma educacional que paira sobre as desigual
dades crônicas que emanam das estruturas 
sociais sem se envolver. Vemos nossa crença 
na mudança dependente da luta, da vonta
de de ultrapassar as barreiras de um sistema 
político e econômico pouco preocupado em 
alicerçar ou formar pensadores capazes de 
agir sobre as falhas impostas por séculos de 
descaso e exploração.

Por isso, quando nos abrimos ao discur
so de que vivemos em um país democráti
co, antes de tudo, devemos nos abrir a ideia 
de que somente pela organização de forças 
políticas e culturais poderemos forçar as 
mudanças estruturais que nossa sociedade 
necessita especialmente no que concerne à 
educação de qualidade para todos.

I

Vereadores de Lençóis 
participam de encontro regional

Os vereadores tucanos Manoel dos Santos Silva, Emerson Carrit Coneglian e 
Francisco de Assis Naves participaram, na quarta-feira 27, de um encontro pro
movido pelo prefeito de Botucatu, João Cury. A reunião concentrou políticos de 
toda região e serviu para lançar o irmão, Fernando Cury (PPS), pré-candidato a 
deputado estadual. João pediu o apoio de todos e defendeu o fortalecimento 
regional. O objetivo inicial do prefeito será buscar apoio nas 20 cidades no 
entorno de Botucatu.

FOTO: VITOR GODINHO/O  ECO

QUARTETO TUCANO
Os vereadores Manezinho, Chico Naves e Emerson, com o prefeito de Botu- 

catu, João Cury.

Caixinha de surpresas!
A sessão de segunda-feira 25 foi 

estranha. Surpreendendo a todos os 
presentes, o presidente Humberto 
José Pita (PR) começou os trabalhos 
no horário previsto, às i9h. E para 
completar a noite, terminou antes 
das 2ih30.

Aprovado, chefe
Quem deve ter gostado da ideia é 

José Pedro de Oliveira (PR), o Coroné 
Bentinho. Ele já havia manifestado di
versas vezes seu descontentamento 
com o término tardio das sessões.

Eleito
O vereador Anderson Prado de 

Lima (PV) foi empossado esta sema
na delegado federal parlamentar do 
CONFEP, na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

Respeito
Com Prado como delegado, a Câ

mara ganha mais uma classe de au
toridade, a "judiciária". Vale lembrar 
que a Casa já tinha e continua tendo 
um coronel. Ainda não se sabe o que 
faz um delegado federal parlamentar.

Palmas, palmas!
Ainda durante a sessão, deram 

entrada duas moções de aplausos 
de iniciativa do vereador Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Manezinho,

uma à Prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
e uma ao vice e diretor do SAAE (Ser
viço Autônomo de Água e Esgoto), 
José Antonio Marise.

ETE
O objetivo das moções é parabe

nizar os dois pela construção da Esta
ção de Tratamento de Esgoto de Len
çóis Paulista, que opera com 10 0 %  da 
sua capacidade.

Engraçado?
Ao ler as matérias, Manezinho dis

se que todos os vereadores haviam 
assinado, mas se corrigiu logo em 
seguida, já que alguns parlamentares 
não haviam tido acesso ao documen
to. Pita não se conteve e mergulhou 
em gargalhadas.

Bom moço

A atitude do presidente foi estra
nha. Estaria o republicano discordan
do das moções? A troca de olhares 
frequentes com Ailton Tipó Laurindo 
(PV) não deixa dúvidas. Apesar disso, 
Pita assinou para manter a boa ima
gem do comandante da Casa.

Negativo
Tipó e Nardeli da Silva (PSC) fo- 

i^^mos únicos que não assinaram as 
moções. O vereador do PV, aliás, fez 
questão de demonstrar isso com ges
tos bastante vistosos.
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O Google anunciou nesta 
quarta-feira o lançamento 
de seu smartphone 
oficial, o Nexus 4, 
no Brasil. Aparelho é 
fabricado pela LG.

Pesquisadores criam 
rede que opera a 99,7% 
da velocidade da luz

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Pesquisadores da universidade de Sou- 
thampton, na Ingalterra, produziram uma 
fibra ótica capaz de transferir dados a 
9 9 ,7 %  da velocidade da luz. Foram transfe
ridos 73,7 terabits por segundo, conforme o 
site Extremetech. Segundo o site, trata-se 
de uma velocidade 1 mil vezes superior às 
redes 40 gigabits mais avançadas usadas 
atualmente, e com uma latência bem mais 
baixa. A velocidade da luz, por definição, 
é de 299.792.458 metros por segundo, no 
vácuo. Em outros ambientes, geralmente é 
mais lenta. No caso da fibra ótica, a que

da na velocidade é de 3 1 % .  Na pesquisa, 
no entanto, os cientistas produziram 

uma fibra ótica que usa ar, permi
tindo aumentar 0 aproveitamento 

"  da velocidade. Esta não é a primeira 
tentativa de utilizar 0 ar, no entanto, 

é a que teve mais sucesso recentemente 
graças à tecnologia utilizada. Os pesquisa
dores melhoraram 0 design do núcleo oco, 
usando um aro fotônico ultrafino. Este novo 
desenho permite uma perda baixa (3,5 dB /  
km) e banda larga (160 nm). Para alcançar 
a taxa de transmissão de 73,7 terabits por 
segundo, os pesquisadores usaram uma 
técnica para transmitir três modos de 96 
canais de 256 Gbps.

I Rápidas
^  • -  CORTE - A Guarda Costeira do Egito flagrou

na quarta-feira três mergulhadores cortando 
^  cabos submarinos de Internet, disse o Exérci

to, no primeiro indício de que uma sabotagem 
pode estar causando os problemas registrados 
nos serviços online nos últimos dias. Uma pa
trulha abordou um barco pesqueiro perto de 
Alexandria, no Mediterrâneo, e prendeu três 
mergulhadores, disse a assessoria de imprensa 

^  do Exército na sua página oficial do Facebook.
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A g u d o s
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

S A M U

192
Bo rebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

Polícia SUSPENSO
A Azul Linhas Aéreas suspenderá dois horários de voos a partir do dia 15 
de abril. Serão suspensos o voo 4363, com saída às 6h de Bauru e chegada 
às 6h55 em Campinas, e o voo 4362, com saída às 20h53 do aeroporto de 
Viracopos e chegada às 22h03 no Moussa Tobias. O motivo é o baixo movimento 
apresentado nesses horários, tornando a operação inviável.

e s t a t í s t i c a s

Roubos despencam entre janeiro e fevereiro

Ações planejadas 
baixam indicadores; 
vítimas no trânsito 
aumentaram

Carlos A lberto  Duarte

O número de roubos, ocor
rência considerada grave, 
despencou entre os meses 

de janeiro e fevereiro deste ano. 
Enquanto em janeiro foram 19 
crimes com essa característica, no 
mês de fevereiro foram registrados 
cinco casos, de acordo com dados 
oficiais da Secretaria da Segurança 
Pública de São Paulo.

As ações direcionadas das 
polícias Civil e Militar, o intenso 
combate ao tráfico de drogas, iden
tificação e prisão de criminosos 
contribuíram para a redução da cri
minalidade na cidade que chegou 
ao ápice no mês de dezembro de 
2012, com 25 roubos, quase um por 
dia. Ainda de acordo com números 
oficiais, houve redução também no 
número de furtos: de 74 em janeiro 
para 47 em fevereiro.

Dois tipos de crimes regis
traram aumento de ocorrências: 
furto e roubo de veículos. Em ja
neiro passado foram cinco furtos 
de carros e motos contra 12 em 
fevereiro. Já os roubos de veículos 
foram quatro casos em fevereiro

contra nenhum em janeiro. Em ja
neiro e fevereiro de 2012, a polícia 
registrou 6 e 1 casos de furtos, res
pectivamente, nos dois primeiros 
meses do ano. Em janeiro de 2012 
foram registrados dois roubos de 
veículos e nenhum em fevereiro.

Um tipo de ocorrência chama 
atenção das autoridades: os casos 
de lesão corporal, que incluem 
brigas, desentendimentos entre 
casais, discussões banais que ter
minam em agressões. Em 2011 
foram 271 casos desse tipo de de
lito ante 370 em 2012 e 80 entre 
janeiro e fevereiro de 2013.

TRÂNSITO E TRÁFICO
As vítimas de acidentes de

trânsito também têm aumentado 
ano a ano em Lençóis Paulista. Em 
2011, foram registradas 171 lesões 
corporais culposas (sem intenção) 
por acidente de trânsito, que resul
taram em 7 vítimas fatais.

Em 2012, o número foi a 229 
acidentes e 7 mortes no trânsito. 
De janeiro a fevereiro deste ano 
já são 39 vítimas do trânsito e três 
vítimas fatais.

As ocorrências de tráfico de 
entorpecentes, aquelas quando a 
polícia surpreende menores ou 
adultos com drogas, também estão 
em ritmo crescente nos últimos 
três anos. Em 2011, fizeram 51 re
gistros, contra 100 em 2012 e 23 
nos dois meses de 2013.

N O V O  C O M A N D O

Capitão propõe ação contra desagregação familiar

Há 20 anos na P M , 
capitão Valetim 
comandou Força 
Tática, Rocam e Canil

Carlos A lberto  Duarte

Desde segunda-feira, o capi
tão Paulo Cesar Valetim, 42 
anos, natural de Bauru, é o 

novo comandante da 5^ Compa
nhia da Polícia Militar. Sob seu 
comando, além de Lençóis Pau
lista estão outros sete municípios 
(Borebi, Agudos, Paulistânia, Ca- 
brália Paulista, Ubirajara, Lucia- 
nópolis e Duartina). Com 20 anos 
de corporação, capitão Valetim 
comandou Base Oeste da PM, a 
4^ Companhia e a Força Tática, 
Rocam e Canil, todos em Bauru, 
após permanecer seis anos em 
São Paulo depois de se formar na 
Academia Barro Branco.

COMANDO -
Capitão Paulo
Cesar Valentim,
comandante do
pelotão da 5®

“  Cta da Polícia
.-^Militar, em .. ■í^ tÍ  -

. Lençóis

Receptivo, o oficial disse 
que chega para, além de manter 
baixo os índices de criminalida
de, atuar em programas sociais 
para combater a desagregação 
familiar, um dos grandes proble
mas da vida moderna.

Mesmo atuando em Bauru, o 
capitão contou que sempre acom
panhou as estatísticas de Lençóis 
Paulista. "Infelizmente, verifica
mos que indivíduos reincidem 
no crime e com a prisão dessas 
pessoas, há uma tendência de

queda nas estatísticas", afirmou, 
ao demonstrar a intenção de inten
sificar a Ronda Escolar, retomar o 
Proerd (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên
cia) nas escolas e buscar parcerias 
do Lions, Rotary Clube e Maçona- 
ria para realizar palestras contra a 
desagregação familiar.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o comandante da 5  ̂
Companhia chamou a atenção em 
relação às brigas entre famílias e 
o envolvimento de adolescentes

com drogas. "Os pais precisam 
estar atentos às companhias dos 
filhos", alertou. Afirmou que os 
responsáveis precisam verificar 
os objetos que filhos, muitas vezes 
sem renda, levam para casa.

Paulo Cesar Valentim disse 
que a Polícia Militar deverá atu
ar na prevenção primária e não 
apenas na repressão. Afirmou 
que pretende estreitar ainda mais 
o relacionamento com Polícia 
Civil. "A Polícia Militar é um 
pequeno elo da segurança", re
sumiu, ao declarar que uma rua 
má iluminada afeta segurança 
pública, buracos nas vias públi
cas causam acidentes.

O capitão disse ainda que 
pretende dialogar com o Executi
vo e o Legislativo sobre atividade 
delegada e destacou a recompo
sição do efetivo com 12 policiais 
militares, considerado número 
significativo para um município 
do porte de Lençóis Paulista.

Infarto fulminante mata preso lençoense em Bauru
O professor de Língua Portu

guesa, Moacir José de Moura Ju
nior, 29 anos, preso em 2012 em 
Lençóis Paulista com quase 300 
gramas de cocaína em uma escola 
estadual, morreu quarta-feira na 
unidade prisional onde cumpria 
pena, em Bauru.

O corpo do professor, que 
teria sido vítima de um infarto

fulminante, foi velado no Velório 
Oswaldo Panico. O sepultamento 
ocorreu na quinta-feira, às 15h.

Ano passado, após denúncias 
de estudantes de que ele estaria 
vendendo droga na escola, a Polí
cia Civil iniciou as investigações e, 
em março de 2012, prendeu o pro
fessor em flagrante. À época, o fato 
teve repercussão nacional.

45 MIL
Ladrões invadiram e furtaram 

uma residência, quarta-feira, na 
avenida Ubirama, em Lençóis 
Paulista. Em boletim de ocorrência 
da PM, a vítima informou que, ao 
chegar em casa às 20h, constatou 
que as portas e janelas estavam 
arrombadas. Na residência foram 
encontrados um martelo e chaves

de fendas utilizadas pelos ladrões. 
Foram levadas R$ 25 mil em jóias 
e R$ 45 mil em dinheiro.

Um pedestre foi vítima de 
assalto, quarta-feira, em Maca- 
tuba. O fato ocorreu às 21h na 
Vila Nova. A vítima relatou que 
caminhava quando três homens, 
armados de revólver, a abordaram 
e pegaram seu celular.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS: 02/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:

I J. F. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -  EPP |

CNPJ: 44.527.182/0001-29

Endereço: Rua Pedro Natalio Lorenzetti, n.° 838
Cidade: Lençóis Paulista -  SP
CNPJ: 01.229.799/0001-55

1 - OBJETO: Contratação de empresa para construção de Pólo de Academia da Saúde, loca
lizado a Rua Dr Pereira de Rezende esquina com Rua Dr João Abílio Gomes, Bairro Centro, 
com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra com respectiva ART, sendo que 
o objeto deverá ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memoriais des
critivos, planilhas de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, em anexo, que 
fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é de acordo com as portarias de n.° 1.401, 
de 15 de junho de 2011 e n.° 3.164, de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, 
iniciando-se no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2.013 (dois mil e treze) e com término 
em 09 (nove) de abril de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado nos limites previs
tos na Lei Federal n.° 8.666/93;.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 22 de fevereiro de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 02 / 2013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:

I TOCA DO DRAGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA I

1 - OBJETO: aquisição de combustível para uso da Frota Municipal sendo: 16.000 (dezesseis 
mil) litros de óleo diesel comum e 13.000 (treze mil) litros de gasolina comum.
2 - DA REMUNERAÇÃO: Fica alterado o valor unitário dos itens sendo:
- Gasolina comum de R$ 2.899, passando a vigorar o valor unitário para R$ 2.999.
- Óleo diesel comum de R$ 2.149, passando a vigorar o valor unitário para R$ 2.299.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 30 de Janeiro de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 30/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:

AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Endereço: Rua José Pinto de Almeida, 399, Bairro Alto
Cidade: Piracicaba -  SP
CNPJ: 05.386.262/0001-50

Endereço:
Cidade:

Rua Dr Pereira de Rezende, n.° 38, Centro
Areiópolis -  SP

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação para tratamento de resíduos sépticos do setor de Saúde, conforme 
Anexo I, que faz parte integrante de Edital de Licitação.
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica suprimido o valor total contratado na Despe
sa: 698; categoria econômica: 339039990000; Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 
COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS, e acrescido o valor acima mencio
nado na despesa 884; categoria econômica: 339039990000; Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica -  TESOURO
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 02 de Janeiro de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP Motorista 062 Denominação Local de Prova Endereço

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO Padeiro 005 | Agente de Serviços Gerais “EMEF. PROF. 
GUIOMAR 

FORTUNATA 
CONEGLIAN 

BORCAT”

Rua Horácio Dias 
Baptista, 255 

-  Jardim Caju -  
Lençóis Paulista 

-  SP.

PARA AS PROVAS Vigilante 057
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 001/2013, DE 22 DE JANEIRO DE

2QJ3 II -  INDEFERIR NA CONDIÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, por não preencherem o requisito 3.6 do Edital de Concurso Público

Agente Escolar

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, PREFEITA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRI
BUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:
I -  HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos 
inscritos para os cargos:

Denominação Quantidades 
de inscritos

Agente Administrativo 616
Agente Comunitário de Saúde -  Área 1 -  Bairros: Jardim das 
Nações e Jardim Nova Lençóis 022

Agente Comunitário de Saúde - Área 4 - Bairros: Jardim Europa, 
Vila Cachoeirinha, Jardim Maria Luiza III, Jardim Santana, 
Residencial Açaí I e II, Jardim Monte Azul, Residencial Atenas e 
Jardim Grajaú

034

Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 4A -  Bairros: Vila 
Antonieta I, Vila Paccola, Vila Maestro Amélia, Vila São Judas 
Tadeu, Vila Marimbondo e Centro

024

Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 4C -  Bairros: Jardim 
Lago da Prata, Jardim Itamarati 008

Agente Comunitário de Saúde -  Área 5 -  Bairros: Conj. Hab. 
Lençóis Paulista D, Cidade Jardim do Caju I, Cidade Jardim do 
Caju II

019

Agente Comunitário de Saúde -  Área 7 -  Bairros: Núcleo Hab. 
Luiz Zillo, Jardim América e Parque Residencial Rondon 030

Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 7A -  Bairros: Jardim 
Ubirama, G. Marco 021

Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 7B -  Bairros: Jardim 
Granville, Jardim Ipê, Jardim Morumbi, Vila Santa Cecilia e Vila 
Virgilio Capoani

011

Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 8A -  Bairros: Jardim 
Maria Luiza I e II, Jardim Príncipe, Residencial Santa Terezinha 
I e II

041

Agente Comunitário de Saúde - Área 9 - Bairros: Parque 
Elizabeth, Jardim São João, Vila Contente, Vila Baccili 019

Agente de Serviços Gerais 176
Agente de Vigilância Eletrônica 012
Agente Escolar 240
Assistente de Saúde da Família 041
Desenhista Projetista 014
Monitor de Creche 438
Monitor Cultural -  Pintura em Tela 012

001/2013, as seguintes inscrições ficando as mesmas DEFERIDAS na condição de 
NÃO Portadores de Necessidades Especiais:

N°
Inscr. Candidatos Cargos Documento

Identificação

05541 Adriana Cristina Queiroz Bruno Agente Comunitário 
Saúde -  Área 7 21713093-8

05416 Karina Leite da Cruz Agente Comunitário 
Saúde -  Área 7 47.343.211-0

05293 Maria Franciele da Silva dos 
Santos

Agente de Serviços 
Gerais 414834094

07539 Silvana Aparecida dos Santos 
Alves Paccola

Agente de Serviços 
Gerais 26142347-2

06003 Luiz Antonio Correia Agente Escolar 43.306.154-6
07479 Valdemir Pires de Andrade Agente Escolar 221976917
07327 Marcos Antonio Araujo Motorista 24489047-X
05908 Edson Amorim Bezerra Vigilante 433057348

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

Denominação Local de Prova Endereço

Agente Administrativo

“EMEF. PROF. 
GUIOMAR 

FORTUNATA 
CONEGLIAN 

BORCAT”

Rua Horácio Dias 
Baptista, 255 

-  Jardim Caju -  
Lençóis Paulista 

-  SP.

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

Denominação Local de Prova Endereço

Monitor de Creche
“ETEC -  

CIDADE DO 
LIVRO”

Avenida Lazaro 
Brigido Dutra, 
2000 -  Jardim 
Ibaté -  Lençóis 
Paulista -  SP.

INICIO DAS PROVAS: 14h30min -  DOMINGO -  07/04/2013

III -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no 
dia 07 DE ABRIL DE 2013. nos seguintes locais e horários:

INICIO DAS PROVAS: 14h30min -  DOMINGO -  07/04/2013
Denominação

Agente Comunitário de Saúde -  Area 1 
Agente Comunitário de Saúde - Área 4
Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 
4A
Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 
4C
Agente Comunitário de Saúde -  Área 5 
Agente Comunitário de Saúde -  Área 7
Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área
7A
Agente Comunitário de Saúde -  Sub-área 
7B
Agente Comunitário de Saúde 
8A

Sub-área

Agente Comunitário de Saúde - Área 9
Agente de Vigilância Eletrônica
Assistente de Saúde da Família
Desenhista Projetista
Monitor Cultural -  Pintura em Tela
Motorista
Padeiro
Vigilante

Local de Prova

“ETEC -  
CIDADE DO 

LIVRO”

Endereço

Avenida Lazaro 
Brigido Dutra, 
2000 -  Jardim 
Ibaté -  Lençóis 
Paulista -  Sp.

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CON
VOCAÇÃO, através do site www.consesp.com.br. ESSA COMUNICAÇÃO NÃO 
TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e 
documento de identificação com foto, conforme Edital.
Nos horários estabelecidos no Edital, o portão será fechado, não se permitindo a 
entrada de candidatos retardatários.
IV -  DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos sobre o pre
sente Edital, devendo os mesmos serem protocolados no setor competente da Prefeitura. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Lençóis Paulista -  SP, 27 de março de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 210,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
m u n i c í p i o  d e MACATUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA 
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00

| | I I I DESPESAS EXECUTADAS I I I
| | I I DESPESAS EMPENHADAS I — ------- I % I % I
| | Dotacao I Dotacao I I DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM I ((b+c) I ((b+c)/a) I SALDO A LIQUIDAR I
| FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial I Atualizada I-- ------------------- I-- RESTOS A PAGAR I / totalI I (a-(b+c)) I
| | I (a) I No Bimestre I Ate o Bimestre I No Bimestre I Ate o Bimestre I NAO PROCESSADOS I (b+c)) I I
| | I I I I I (b) I (c) I I I

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 38.882.800,00I 39.186.471,73I 17.568.871,25I 17.568.871,25I 5.540.750,33I 5.540.750,33I 0,00I 92,65I 14,13I 33.645.721,40I
| ADMINISTRACAO | I I I I I I I I
| administracao geral | 3.844.400,00I 3.844.400,00I 1.901.388,48I 1.901.388,48I 603.469,86I 603.469,86 0,00I 10,09I 15,69I 3.240.930,14I
| administracao financeira | 909.500,00I 909.500,00I 318.031,41I 318.031,41I 232.376,57I 232.376,57I 0,00I 3,88I 25,54I 677.123,43I
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | I I I I I I I I
| administracao geral | 835.600,00I 835.600,00I 269.723,12I 269.723,12I 104.476,48I 104.476,48 0,00I 1,74I 12,50I 731.123,52I
| assistencia ao idoso | 133.500,00I 133.500,00I 104.720,71I 104.720,71I 23.749,98I 23.749,98 0,00I 0,39I 17,79I 109.750,02I
| assistencia ao portador de deficiencia | 269.000,00I 269.000,00I 267.000,00I 267.000,00I 65.763,85I 65.763,85 0,00I 1,09I 24,44I 203.236,15I
| assistencia a crianca e ao adolescente | 534.500,00I 545.642,12I 322.980,07I 322.980,07I 52.176,47I 52.176,47 0,00I 0,87I 9,56I 493.465,65I
| assistencia comunitaria | 629.000,00I 629.000,00I 349.288,07I 349.288,07I 69.574,71I 69.574,71I 0,00I 1,16I 11,06I 559.425,29I
| SAUDE | I I I I I I I I
| administracao geral | 942.000,00I 916.500,00I 539.358,55I 539.358,55I 169.844,10I 169.844,10 0,00I 2,84I 18,53I 746.655,90I
| atencao basica | 2.666.000,00I 2.813.546,71I 1.054.196,92I 1.054.196,92I 476.478,38I 476.478,38I 0,00I 7,96I 16,93I 2.337.068,33I
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 5.220.000,00I 5.349.594,91 I 3.366.164,75I 3.366.164,75I 1.009.166,52I 1.009.166,52 0,00I 16,87I 18,86I 4.340.428,39I
| suporte profilatico e terapeutico | 605.000,00I 625.126,78I 197.208,57I 197.208,57I 87.494,75I 87.494,75I 0,00I 1,46I 13,99I 537.632,03I
| vigilancia sanitaria | 56.000,00I 56.000,00I 9.396,39I 9.396,39I 8.221,39I 8.221,39I 0,00I 0,13I 14,68I 47.778,61I
| vigilancia epidemiologica | 159.000,00I 179.761,21I 24.020,90I 24.020,90I 18.352,40I 18.352,40I 0,00I 0,30I 10,20I 161.408,81I
| EDUCACAO | I I I I I I I I
| administracao geral | 1.272.400,00I 1.272.400,00I 491.614,75I 491.614,75I 110.672,56I 110.672,56I 0,00I 1,85I 8,69I 1.161.727,44I
| alimentacao e nutricao | 434.000,00I 434.000,00I 103.817,29I 103.817,29I 59.717,29I 59.717,29I 0,00I 0,99I 13,75I 374.282,71I
| ensino fundamental | 7.073.000,00I 7.078.000,00I 2.642.378,99I 2.642.378,99I 1.040.647,96I 1.040.647,96 0,00I 17,40I 14,70I 6.037.352,04I
| ensino medio | 125.000,00I 125.000,00I 67.284,48I 67.284,48I 0,00I 0,00 0,00I 0,00I 0,00I 125.000,00I
| ensino profissional | 463.000,00I 463.000,00I 286.314,15I 286.314,15I 39.293,06I 39.293,06 0,00I 0,65I 8,48I 423.706,94I
| educacao infantil | 3.230.000,00I 3.225.000,00I 1.552.179,35I 1.552.179,35I 463.586,93I 463.586,93 0,00I 7,75I 14,37I 2.761.413,07I
| educacao de jovens e adultos | 34.000,00I 34.000,00I 6.825,19I 6.825,19I 0,00I 0,00 0,00I 0,00I 0,00I 34.000,00I
| educacao especial | 310.000,00I 310.000,00I 310.000,00I 310.000,00I 77.499,99I 77.499,99 0,00I 1,29I 24,99I 232.500,01I
| CULTURA | I I I I I I I I
| difusao cultural | 315.000,00I 315.000,00I 147.582,56I 147.582,56I 44.611,42I 44.611,42I 0,00I 0,74I 14,16I 270.388,58I
| URBANISMO | I I I I I I I I
| infra-estrutura urbana | 2.430.600,00I 2.430.600,00I 456.788,77I 456.788,77I 251.752,71I 251.752,71I 0,00I 4,21I 10,35I 2.178.847,29I
| servicos urbanos | 1.941.000,00I 1.941.000,00I 596.757,15I 596.757,15I 171.680,73I 171.680,73 0,00I 2,87I 8,84I 1.769.319,27I
| transportes coletivos urbanos | 210.000,00I 210.000,00I 25.928,73I 25.928,73I 15.292,98I 15.292,98 0,00I 0,25I 7,28I 194.707,02I
| SANEAMENTO | I I I I I I I I
| saneamento basico urbano | 2.939.000,00I 2.939.000,00I 1.636.106,18I 1.636.106,18I 203.084,73I 203.084,73 0,00I 3,39I 6,90I 2.735.915,27I
| GESTAO AMBIENTAL I 1 1 1 1 1 1 1 1
| preservacao e conservacao ambiental | 193.800,00I 193.800,00I 11.142,40I 11.142,40I 6.042,40I 6.042,40 0,00I 0,10I 3,11I 187.757,60I
| AGRICULTURA | I I I I I I I I
| abastecimento | 96.000,00I 96.000,00I 20.094,48I 20.094,48I 8.538,13I 8.538,13 0,00I 0,14I 8,89I 87.461,87I
| COMERCIO E SERVIÇOS | I I I I I I I I
| administracao geral | 178.500,00I 178.500,00I 35.982,72I 35.982,72I 35.982,72I 35.982,72 0,00I 0,60I 20,15I 142.517,28I
| turismo | 21.000,00I 21.000,00I 0,00I 0,00I 0,00I 0,00 0,00I 0,00I 0,00I 21.000,00I
| DESPORTO E LAZER | I I I I I I I I
| desporto comunitario | 643.000,00I 643.000,00I 324.731,12I 324.731,12I 66.375,60I 66.375,60 0,00I 1,10I 10,32I 576.624,40I
| ENCARGOS ESPECIAIS | I I I I I I I I
| servico da divida interna | 130.000,00I 130.000,00I 129.865,00I 129.865,00I 24.825,66I 24.825,66 0,00I 0,41I 19,09I 105.174,34I
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | I I I I I I I I
| reserva de contintencia | 40.000,00I 40.000,00I 0,00I 0,00I 0,00I 0,00 0,00I 0,00I 0,00I 40.000,00I
IDESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.077.400,00I 3.077.400,00I 527.072,96I 527.072,96I 439.036,55I 439.036,55I 0,00I 7,34I 14,26I 2.638.363,45I

ITOTAL I 41.960.200,00I 42.263.871,73I 18.095.944,21I 18.095.944,21I 5.979.786,88I 5.979 .786,88 I 100,00I 14,14I 36.284.084,85I

IDESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) I I I I I I I I I
I ADMINISTRACAO I I I I I I I I I
I administracao geral I 295.000,00I 295.000,00I 103.670,99I 103.670,99I 38.040,13I 38.040,13 0,00I 8,66I 12,89I 256.959,87I
I administracao financeira I 115.000,00I 115.000,00I 20.328,63I 20.328,63I 20.328,63I 20.328,63I 0,00I 4,63I 17,67I 94.671,37I
I ASSISTÊNCIA SOCIAL I I I I I I I I I
I administracao geral I 107.000,00I 107.000,00I 17.579,70I 17.579,70I 17.579,70I 17.579,70I 0,00I 4,00I 16,42I 89.420,30I
I SAUDE I I I I I I I I I
I administracao geral I 241.000,00I 241.000,00I 67.430,93I 67.430,93I 61.977,16I 61.977,16 0,00I 14,11I 25,71I 179.022,84I
I atencao basica I 56.000,00I 56.000,00I 2.969,78I 2.969,78I 2.969,78I 2.969,78 0,00I 0,67I 5,30I 53.030,22I
I assistencia hospitalar e ambulatorial I 317.000,00I 317.000,00I 25.527,45I 25.527,45I 25.527,45I 25.527,45 0,00I 5,81I 8,05I 291.472,55I
I vigilancia sanitaria I 10.000,00I 10.000,00I 412,69I 412,69I 412,69I 412,69 0,00I 0,09I 4,12I 9.587,31I
I vigilancia epidemiologica I 26.000,00I 26.000,00I 1.544,28I 1.544,28I 1.544,28I 1.544,28 0,00I 0,35I 5,93I 24.455,72I
I EDUCACAO I I I I I I I I I
I administracao geral I 113.000,00I 113.000,00I 13.972,66I 13.972,66I 13.972,66I 13.972,66 0,00I 3,18I 12,36I 99.027,34I
I alimentacao e nutricao I 84.000,00I 84.000,00I 11.804,68I 11.804,68I 11.804,68I 11.804,68 0,00I 2,68I 14,05I 72.195,32I
I ensino fundamental I 923.000,00I 923.000,00I 158.192,17I 158.192,17I 141.240,39I 141.240,39 0,00I 32,17I 15,30I 781.759,61I
I ensino profissional I 23.000,00I 23.000,00I 661,20I 661,20I 661,20I 661,20I 0,00I 0,15I 2,87I 22.338,80I
I educacao infantil I 322.000,00I 322.000,00I 38.128,04I 38.128,04I 38.128,04I 38.128,04 0,00I 8,68I 11,84I 283.871,96I
I CULTURA I I I I I I I I I
I difusao cultural I 6.000,00I 6.000,00I 1.326,01I 1.326,01I 1.326,01I 1.326,01 0,00I 0,30I 22,10I 4.673,99I
I URBANISMO I I I I I I I I I
I infra-estrutura urbana I 254.000,00I 254.000,00I 36.551,68I 36.551,68I 36.551,68I 36.551,68I 0,00I 8,32I 14,39I 217.448,32I
I servicos urbanos I 137.000,00I 137.000,00I 20.647,33I 20.647,33I 20.647,33I 20.647,33 0,00I 4,70I 15,07I 116.352,67I
I transportes coletivos urbanos I 12.400,00I 12.400,00I 1.342,74I 1.342,74I 1.342,74I 1.342,74 0,00I 0,30I 10,82I 11.057,26I
I GESTAO AMBIENTAL I 1 1 1 1 1 1 1 1
I preservacao e conservacao ambiental I 14.000,00I 14.000,00I 1.507,69I 1.507,69I 1.507,69I 1.507,69 0,00I 0,34I 10,76I 12.492,31I
I AGRICULTURA I I I I I I I I I
I abastecimento I 3.000,00I 3.000,00I 367,80I 367,80I 367,80I 367,80 0,00I 0,08I 12,26I 2.632,20I
I DESPORTO E LAZER I I I I I I I I I
I desporto comunitario I 19.000,00I 19.000,00I 3.106,51I 3.106,51I 3.106,51I 3.106,51I 0,00I 0,70I 16,35I 15.893,49I

ITOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS I 3.077.400,00I 3.077.400,00I 527.072,96I 527.072,96I 439.036,55I 439 .036,55 I 100,00I 14,26I 2.638.363,45I

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2013 e hora de emissao 09:06 
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem 
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

http://www.consesp.com.br


• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2013 <

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PLANTADORES DE CANA DA 
REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA 

C.N.P.J. N° 50.848.910/0001-05

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARA E EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com os artigos 30,31,32,33 e 34 dos Estatutos Sociais, ficam 
os senhores associados da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da 
Região de Lençóis Paulista, convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária que será realizada, em primeira convocação, no 
dia 16 de Abril de 2.013 às 7:00 (sete) horas, em sua sede social, à Rua Pe
dro Natálio Lorenzetti, 698, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Contas de Re
sultado, com parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao Exercício de 2012;
b) Destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício de 2.012 (1° e 2° 
semestres);
c) Fixação dos honorários da Diretoria para o exercício de 2.013;

d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até Assembléia 
Geral Ordinária de 2016; e) NOTAS: 1 -  A partir dessa data encontram-se á 
disposição dos interessados, na sede social, os formulários e instruções neces
sárias a formação do processo de chapas a eleição, 2 -  As chapas concorrentes 
a eleição previstas no item “d”, assinadas por todos os integrantes, com as 
respectivas firmas reconhecidas e instruídas da documentação aludida na nota 
n° 1, deverão ser protocoladas na sede da Cooperativa até ás 17:00 horas do 
dia 09 de Abril de 2.013.
I) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) alteração do artigo 37 
do Estatuto Social .
A Assembleia funcionará e deliberará, em primeira convocação com a presen
ça de 2/3 dos associados; em segunda convocação, uma hora após, ou seja, às 
8:00 (oito) horas, com a presença da metade e mais um dos associados e em 
terceira convocação, uma hora após, ou seja, 9:00 (nove) horas, com a presen
ça de, no mínimo, 10 (dez) associados, com direito a voto.
Número de cooperados para efeito de quorum: 388 (Trezentos e oitenta e 
oito)

Lençóis Paulista, 28 de Março de 2013.
Hermínio Jacon 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

DECRETO N° 2859

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

Macatuba, 14 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2860

NOMEIA COMISSÃO PARA APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE IN
TERESSE SOCIAL NA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS.-

Macatuba, 18 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

DECRETO N° 2861

NOMEIA O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIEDARIEDADE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN
CIAS.

Macatuba, 21 de março de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 8 6

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO PLANO PLURIANUAL DO MU
NICÍPIO.-

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

Artigo 1°- Fica aprovada a alteração do Plano Plurianual, conforme consta do 
Anexo a esta Lei.

Artigo 2°- Para executar a ação neste exercício, fica o Executivo autorizado 
a abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais), consideram-se alteradas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2013, em decorrência do disposto neste 
artigo e no anterior.
Parágrafo Único -  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior serão provenientes da Secretaria de Economia, Planejamento e De
senvolvimento Regional e do tesouro apurado no exercício anterior.

Artigo 3° - Fica ainda o executivo autorizado a incluir esta nova ação no 
próximo Plano Plurianual, se necessário, em decorrência do cronograma de 
execução da ação.

Artigo 3o. — Esta Lei entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Macatuba, 27 de março de 2013.
TARCÍCIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 27 de mar
ço 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
CN-SIFPM m u n i c í p i o  DE MACATUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA 
BALANCO ORCAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO 
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00

Previsao
Inicial

RECEITAS REALIZADAS
Previsao
Atualizada

(a)
No Bimestre

(b) (b/a)

| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.167.200,00 | 43.288.872,11 | 7.569.734,77 | 17,48 | 7.569.734,77 | 17,48 | 35.719.137,34 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | |
| impostos | 2.455.600,00 | 2.455.600,00 | 309.680,48 | 12,61 | 309.680,48 | 12,61 | 2.145.919,52 |
| taxas | 487.400,00 | 487.400,00 | 13.898,69 | 2,85 | 13.898,69 | 2,85 | 473.501,31 |
| contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| receita patrimonial | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 7.000,00 | 7.000,00 | 486,00 | 6,94 | 486,00 | 6,94 | 6.514,00 |
| receitas de valores mobiliarios | 271.500,00 | 275.662,00 | 30.074,52 | 10,90 | 30.074,52 | 10,90 | 245.587,48 |
| receita de servicos | | | | | | |
| receita de servicos | 3.785.000,00 | 3.785.000,00 | 639.353,82 | 16,89 | 639.353,82 | 16,89 | 3.145.646,18 |
| transferencias correntes | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 35.299.200,00 | 35.319.400,00 | 6.362.147,50 | 18,01 | 6.362.147,50 | 18,01 | 28.957.252,50 |
| transferencias de instituicoes privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| transferencias de pessoas | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00|
| transferencias de convenios | 249.000,00 | 257.310,11 | 18.964,91 | 7,37 | 18.964,91 | 7,37 | 238.345,20 |
| outras receitas correntes | | | | | | |
| multas e juros de mora | 159.500,00 | 159.500,00 | 23.626,28 | 14,81 | 23.626,28 | 14,81 | 135.873,72 |
| indenizacoes e restituicoes | 16.000,00 | 16.000,00 | 33.704,08 | 210,65 | 33.704,08 | 210,65 | -17.704,08 |
| receita da divida ativa | 162.000,00 | 162.000,00 | 24.631,62 | 15,20 | 24.631,62 | 15,20 | 137.368,38 |
| receitas correntes diversas | 123.000,00 | 123.000,00 | 18.668,87 | 15,17 | 18.668,87 | 15,17 | 104.331,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| alienacao de bens | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.498,00 | 32,34 | 5.498,00 | 32,34 | 11.502,00 |
| transferencias de capital | | | | | | |
| transferencias de convenios | 1.000,00 | 90.000,00 | 89.000,00 | 98,88 | 89.000,00 | 98,88 | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |

| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 43.264.200,00 | 43.385.872,11 | 7.569.734,77 | 17,44 | 7.569.734,77 | 17,44 | 35.816.137,34 |

| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Externas | | | | | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 43.264.200,00 | 43.385.872,11 | 7.569.734,77 | 17,44 | 7.569.734,77 | 17,44 | 35.816.137,34 |

| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | |

| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.264.200,00 | 43.385.872,11 | 7.569.734,77 | 17,44 | 7.569.734,77 | 17,44 | 35.816.137,34 |

Ate o Bimestre 
(c) (c/a)

SALDO A REALIZAR 
(a-c)

SALDOS DE e x e r c í c i o s  ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) 
superavit financeiro 
reabertura de creditos adicionais

303.671.73
303.671.73 

0,00

| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | |
| | | | | DESPESAS EMPENHADAS |- ------- | |
| | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR |
| DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |- ------------------- |- ------------------ | RESTOS A PAGAR |((g+h)/f) | (f-(g+h)) |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |
| | | | | | | (g) | (h) | |

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 38.882.800,00| 303.671,73| 39.186.471,73| 17.568.871,25| 17.568.871,25| 5.540.750,33| 5.540.750,33| 0,00| 14,13 | 33.645.721,40|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 15.819.300,00| 0,00| 15.819.300,00| 2.785.977,00| 2.785.977,00| 2.442.944,32| 2.442.944,32| 0,00| 15,44 | 13.376.355,68|
| juros e encargos da divida | 72.000,00| 0,00| 72.000,00| 71.750,00| 71.750,00| 12.454,70| 12.454,70| 0,00| 17,29 | 59.545,30|
| outras despesas correntes | 22.515.500,00| 121.110,52| 22.636.610,52| 14.556.891,25| 14.556.891,25| 3.057.139,99| 3.057.139,99| 0,00| 13,50 | 19.579.470,53|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| investimentos | 284.000,00| 182.561,21| 466.561,21| 3.538,00| 3.538,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 466.561,21|
| amortizacao / refinanciamento da divida| 152.000,00| 0,00| 152.000,00| 150.715,00| 150.715,00| 28.211,32| 28.211,32| 0,00| 18,56 | 123.788,68|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r| 40.000,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 40.000,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.077.400,00| 0,00| 3.077.400,00| 527.072,96| 527.072,96| 439.036,55| 439.036,55| 0,00| 14,26 | 2.638.363,45|

|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 41.960.200,00| 303.671,73| 42.263.871,73| 18.095.944,21| 18.095.944,21| 5.979.786,88| 5.979.786,88| 0,00| 14,14 | 36.284.084,85|

|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,0

|SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 41.960.200,00| 303.671,73| 42.263.871,73| 18.095.944,21| 18.095.944,21| 5.979.786,88| 5.979.786,88 | 14,14 | 36.284.084,85|

|SUPERAVIT (XIII) | | | | | | 1.589.947,89 | |

|TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 41.960.200,00| 303.671,73| 42.263.871,73| 18.095.944,21| 18.095.944,21| 5.979.786,88| 7.569.734,77 | 17,91 | 34.694.136,96|

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 
receita de servicos (i-o)

receita de servicos (i-o)

TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS

Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)
No Bimestre

(b) (b/a)

97.000. 00

97.000. 00

97.000. 00

97.000. 00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

Ate o Bimestre | %
(c) | (c/a)

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

SALDO A REALIZAR 
(a-c)

97.000. 00

97.000. 00

| | |
DESPESAS

| DESPESAS EXECUTADAS | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
| Dotacao 
| Inicial
| (d)

| Creditos | 
Adicionais |

(e) | 
|

Dotacao | 
Atualizada |-

EMPENHADAS |-- 
| DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | 

RESTOS A PAGAR | 
NAO PROCESSADOS |

(h) |

% | 
((g+h)/f)| 

| 
|

SALDO A LIQUIDAR
(f-(g+h)) |

|
|

(f)=(d+e) | 
|

No Bimestre |
------------------- |-

Ate o Bimestre |
|

No Bimestre
------------------- |
| Ate o Bimestre |
| (g) |

| DESPESAS CORRENTES 
| pessoal e encargos sociais 
| outras despesas correntes

| 2.980. 
| 97.

|
400,00|
000,00|

|
0,00|
0,00|

|
2.980.400,00|

97.000,00|
431.272,96
95.800,00

|
431.272,96|
95.800,00|

431.272,96
7.763,59

| | 
| 431.272,96| 
| 7.763,59|

|
0,00|
0,00|

|
14,47 | 
8,00 |

2.549.127,04|
89.236,41|

|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.077. 400,00| 0,00| 3.077.400,00| 527.072,96 527.072,96| 439.036,55 | 439.036,55| 0,00| 14,26 | 2.638.363,45|

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2013 e hora de emissao 09:06 
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem 
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

CN-SIFPM m u n i c í p i o de MACATUBA
Relatorio Resumido da Execucao Orçamentaria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

CONAM

RREO ANEXO X (LDB, art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)
Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Ate o Bimestre
(b) (c)=(b/a)X100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Divida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Divida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Divida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Divida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Divida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR

2.579
301
214
11
43
36
-2

180
180

600,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
400,00
000,00
000,00

2.579.600,00
301.600,00
214.000. 00 
11.000,00
43.000. 00
36.000. 00 
-2.400,00

180.000. 00 
180.000,00

324.397,47
9.208,98

5.169,36
4.039,62

29.758.39
29.758.39

324.397,47
9.208,98

5.169,36
4.039,62

29.758.39
29.758.39

12,57
3,05

12,02
11,22

16.53
16.53

1.634.000. 00
1.600.000. 00 

5.000,00
16.000,00
13.000,00

464.000. 00
464.000. 00

1.634.000. 00
1.600.000. 00 

5.000,00
16.000,00
13.000,00

464.000. 00
464.000. 00

230.978,49
225.470,48

112,52
3.758,86
1.636,63

54.451.61
54.451.61

230.978,49
225.470,48

112,52
3.758,86
1.636,63

54.451.61
54.451.61

14,13
14,09
2,25

23,49
12,58

11.73
11.73

2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.625.000,00| 30.625.000,00| 5.750.571,15| 5.750.571,15| 18,77
2.1- Cota-Parte FPM | 10.962.000,00| 10.962.000,00| 2.007.763,80| 2.007.763,80| 18,31
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 10.962.000,00| 10.962.000,00| 2.007.763,80| 2.007.763,80| 18,31
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | | | | |

2.2- Cota-Parte ICMS | 17.705.000,00| 17.705.000,00| 2.866.544,03| 2.866.544,03| 16,19
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 130.000,00| 130.000,00| | |
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 158.000,00| 158.000,00| 25.413,34| 25.413,34| 16,08
2.5- Cota-Parte ITR | 170.000,00| 170.000,00| 1.173,30| 1.173,30| 0,69
2.6- Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 849.676,68| 849.676,68| 56,64
2.7- Cota-Parte lOF-Ouro | | | | |

3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 33.204.600,00| 33.204.600,00| 6.074.968,62| 6.074.968,62| 18,29

| | Previsao | Receitas Realizadas
| Previsao | Atualizada |-

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| %
| | (a) | | (b) |(c) =(b/a)X100

4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO| | | | |
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 823.500,00| 823.500,00| 184.793,76| 184.793,76| 22,44
5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 810.000,00| 810.000,00| 184.789,56| 184.789,56| 22,81
5.2- Outras Transferencias do FNDE | 13.000,00| 13.000,00| | |
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | 500,00| 500,00| 4,20| 4,20| 0,84

6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 81.000,00| 81.000,00| 7.871,00| 7.871,00| 9,71
6.1- Transferencias de Convenios | 81.000,00| 81.000,00| 7.871,00| 7.871,00| 9,71
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | | | | |

7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | | | | |
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 405.500,00| 406.762,00| 1.257,83| 1.257,83| 0,30

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 1.310.000,00| 1.311.262,00| 193.922,59| 193.922,59| 14,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB
Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre | Ate o Bimestrej %
| (b) |(c)=(b/a)X100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB

-6. 124 800, 00| -6. 124 800, 00| -1 150 111, 84| -1 150 111, 84| 18, 77
-2 192 400, 00| -2 192 400, 00| -401 552, 71| -401 552, 71| 18, 31
-3 540. 800, 00| -3 540 800, 00| -573 308, 76| -573 308, 76| 16, 19

-26 000, 00| -26 000, 00| | |
-31 600, 00| -31 600, 00| -5 082, 66| -5 082, 66| 16, 08
-34 000, 00| -34 000, 00| 232, 35| 232, 35| 0, 68
-300 000, 00| -300 000, 00| -169 935, 36| -169 935, 36| 56, 64

6. 140. 000, 00| 6. 140 000, 00| 1 274 873, 00| 1 274 873, 00| 20, 76
6. 100. 000, 00| 6. 100 000, 00| 1 273 387, 45| 1 273 387, 45| 20, 87

40 000,
|

00| 40 000,
|

00| 1 485,
|

55| 1 485,
|

55| 3, 71

-24 800, 00| -24 800, 00| 123 275, 61| 123 275, 61| -497 ,012- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB
Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada

(d)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Ate o Bimestre 
(e)

INSCRITAS EM | %
RESTOS A PAGAR | (g)=
NAO PROCESSADOS| ((e+f) 

(f) |/d)X100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | * | * | 857.406,86| 857.406,86| | *
13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 208.712,51| 208.712,51| | *
13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 648.694,35| 648.694,35| | *

14- OUTRAS DESPESAS | * | * | | | | *
14.1- Com Educacao Infantil | | | | | |
14.2- Com Ensino Fundamental | * | * | | | | *

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)
---------- |-----

* | * | 857.406,86| 857.406,86
----|---

*

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) |

19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100% |

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE |

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS |

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013 |

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Receitas Realizadas

RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre|

0,00 

67,25 %

VALOR

Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)

8.301.150,00

| (b) |(c)=(b/a)X100

1.518.742,15| 1.518.742,15| 18,29

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | %

22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3) 8.301.150,00|

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE
Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada

(d)
Bimestre |

|
Ate

---------- |
o Bimestre| 
(e) |

RESTOS A PAGAR | (g)= 
NAO PROCESSADOS| ((e+f) 

(f) |/d)X100

417 165, 54| 417 165 54| | *
208 712, 51| 208 712, 51| | *
208 453, 03| 208 453, 03| | *

1.068 701, 04| 1 068 701, 04| | *
648 694 ,35| 648 694 35| | *
420 006, 69|

|
420 006, 69|

|
|
|

*
*

39 954,
|

26|
|

39 954
|

26|
|

|
|
|

*
*

1.525 820, 84| 1. 525 .820 ,84 | *

23- EDUCACAO INFANTIL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO FUNDAMENTAL
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25- ENSINO MEDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS

29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)| * |

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.
36- CANCEL^ENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

123.275,61

1.485,55
0,00
0,00
0,00

602,61

37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 125.363,77

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | 1.360.502,81

39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100% | 22,39 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada

(d)

DESPESAS EXECUTADAS 

DESPESAS LIQUIDADAS 

No Bimestre Ate o Bimestre 
(e)

INSCRITAS EM | %
RESTOS A PAGAR | (g)=
NAO PROCESSADOS| ((e+f) 

(f) |/d)X100

4 0- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS | 
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO. |

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SAL^RIO-EDUCACAO|
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO |
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO|

207.107,47 207.107,47

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 207.107,47 

1.732.928,31|

Saldo ate o Bimestre

207.107,47|

1.732.928,3145- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Cancelado em 2013 
(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00|

VALOR FUNDEB (h)|

602,61

VALOR FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL

28.821,92|
1.273.387,45|

470.046,28|
1.485,55|

833.648,64|

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2013 e hora de emissao 09:07
NOTAS:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria

economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e
alteracoes posteriores.

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos

do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no 

RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

CLA SSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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



O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2013 -

Cotidiano TRAFICO
A Polícia Militar de Agudos prendeu, na tarde da quinta-feira, em 
flagrante por tráfico de drogas, D.L.C., de 39 anos, morador do 
Parque Pampulha. A equipe de patrulhamento urbano abordou o 
homem às 17h45 na avenida Alcides Escada, local conhecido como 
ponto de venda de entorpecentes.

M E IO  A M B IE N T E

Indústria e com ércio serão 
responsáveis pelo lixo que produzem
Plano de Resíduos Sólidos teve duas audiências públicas; terceira apresentação acontece dia 4

Carlos A lb e rto  D uarte

A indústria e o comércio 
terão responsabilidade 
sobre o lixo que produ

zem. Esta é uma das propostas 
inseridas no Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resídu
os Sólidos, apresentado semana 
passada em duas audiências pú
blicas. A terceira reunião para 
expor o plano está marcada 
para a quinta-feira 4 de abril, 
no CAC (Centro de Atendimen
to ao Cidadão) a partir das 15h.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o diretor de Agricultura 
e Meio Ambiente da Prefeitura 
de Lençóis, Benedito Luiz Mar
tins, disse que as novas regras se 
baseiam na lei federal 2.305, que 
prevê diretrizes de como deve ser 
gerenciado o lixo e o entulho pro
duzidos na cidade.

Na audiência, o diretor 
falou sobre logística reversa, 
tema bastante atual, que prevê 
que produtos como lâmpadas, 
eletrodomésticos, computado
res, entre outros em desuso, 
devem ser devolvidos aos fa
bricantes que darão destinação 
adequada aos produtos.

Martins explicou que, atu
almente, todo lixo e entulho 
produzidos na cidade são admi
nistrados pela Prefeitura Muni
cipal. Disse que o valor da taxa 
de lixo não é compatível com os

FOTO: ARQUIVO JORNAL O ECO

LOGÍSTICA INVERSA

Empresas geradores serão 
responsáveis por recolher 
lixo produzido com o 
descarte de produtos

custos da coleta. Explicou que o 
plano prevê, por exemplo, itens 
como aterro sanitário. Se no fu
turo deverá ser público ou pri
vado. Afirmou que atualmente 
o entulho é administrado pelo 
município, mas que a lei fede
ral já prevê os restos de constru
ção devem ser administrados 
pelo gerador.

“No passado, a preocupação 
era colocar o lixo o mais longe 
possível da cidade", lembrou, 
ao afirmar que atualmente há 
preocupação com a saúde pú
blica. “Se a coleta não for bem 
organizada, planejada, passa a 
ser um gargalo para o municí
pio", emendou.

NÚMEROS ASTRONÔMICOS

Levantamento divulgado 
ano passado pelo O ECO mostra 
números astronômicos do lixo 
produzido em Lençóis Paulista. 
Segundo dados da Diretoria de 
Meio Ambiente, são produzidos 
1,1 milhão quilos de lixo por 
mês, ou seja, 35 mil quilos por 
dia. Mensalmente, os lençoen- 
ses descartam 200 mil quilos de 
materiais recicláveis.

A Cooprelp (Cooperativa de 
Reciclagem de Lençóis Paulista) 
separa cerca de 80 mil quilos de 
recicláveis por mês. A coleta se
letiva ainda recolhe 60 mil qui
los mensalmente de recicláveis. 
Segundo o estudo, 52% do lixo

recolhido são matérias orgâni
cas (restos de comida e peque
nas podas de jardins), 8% papel 
e papelão irrecuperáveis, por 
causa de restos de óleo, feijão e 
cerca de 10% de fraldas e absor
ventes, que não são recicláveis, 
e 1% de pet e outros plásticos 
sem valor comercial.

Por mês, cerca de 6,5% do 
lixo produzido são de polietile- 
no, ou seja, cerca de 10 mil em
balagens de baixa densidade, 
como sacolas plásticas, sacos 
de lixo, saquinho para embalar 
verdura.

O estudo foi realizado pela 
Unesp (Universidade Estadual 
Paulista) Júlio de Mesquita Filho.

A N IV E R S Á R IO

Personagens do mundo comemoram os 155 anos da Cidade do Livro
Desfile de Aniversário levará personagens da literatura mundial à avenida Padre Salústio

Flávia P lacideli

Desfilarão pela Avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, comemorando 

o aniversário do município, per
sonagens famosos da literatura 
mundial com a participação dos 
alunos das escolas municipais, 
estaduais e particulares, bem 
como de atores da cidade. O 
tema do evento neste ano será 
“Personagens do Mundo come
moram os 155 anos da Cidade 
do Livro". Alunos irão se perso
nalizar em criaturas das histó
rias da literatura, contracenando 
com atores da cidade, mostran
do que a Cidade do Livro tam
bém é uma cidade de leitores.

A Prefeitura de Lençóis Pau
lista, por meio das diretorias de 
Educação e Cultura, já trabalha 
na preparação do tradicional 
desfile em comemoração ao 
aniversário da cidade. Na tarde 
da sexta-feira 15, uma reunião 
na Casa de Cultura apresen
tou a proposta às escolas en
volvidas. “Pensamos em obras 
literárias que representassem 
todos os continentes e, a partir 
de uma pesquisa entre nossos 
frequentadores de bibliotecas, 
chegamos ao consenso dos per
sonagens mais expressivos", 
disse o diretor de Cultura, Nil- 
ceu Bernardo.

Com a temática escolhida, 
mais uma vez Lençóis Paulista 
mostra sua preocupação em 
garantir que a Cidade do Livro 
seja também uma cidade de

leitores. “Neste ano, Lençóis 
também aproveita o desfile para 
levantar essa bandeira junto 
aos alunos e toda a população", 
aponta a diretora de Educação, 
Lucinara Barbosa.

As escolas vêm se preparan
do desde o começo do mês de 
março, incentivando a leitura 
dos alunos com as obras que 
serão apresentadas na avenida. 
Algumas das obras a se apre
sentar serão: Dom Quixote, O 
Vento levou, Volta ao Mundo 
em 80 dias, personagens do 
Monteiro Lobato, e a obra do 
Orígenes Lessa, literário lenço- 
ense, Memórias de um Fusca,

sendo contracenada pelos ato
res da Casa da Cultura, próxi
mo a apresentação da Escola 
Ana Nery na avenida.

Cada escola possuirá à 
frente seu pelotão com os alu
nos uniformizados, com cada 
escola apresentando a capa de 
uma obra conhecida, hom e
nageando o autor e uma frase. 
Além de várias fanfarras e ban
das da cidade que também se 
apresentarão na avenida, esse 
ano com a participação do 
SESI no evento.

Segundo a Diretoria de 
Educação, para os estudan
tes, a preparação do desfile

também é um momento mui
to valioso. “A escola procura 
trabalhar a tem ática escolhida 
dentro das aulas, para que a 
atividade na avenida tenha 
sentido para o aluno", explica 
Lucinara Barbosa. Um desfile 
tradicional, cívico e comemo
rativo é o que os organizadores 
do evento aguardam, com mui
ta cultura e estímulo a leitura 
mostrando sua beleza.

O desfile será realizado a 
partir das 8h do sábado, 27 de 
abril (um dia antes do feriado 
municipal), e contará com a 
participação de mais de três 
mil estudantes.

ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ (MF) 50.848.316/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(valores expressos em reais)

Ativo 2012 2011

Circulante
Disponibilidades 243.061 362.756
Adiantamentos 8.575 5.183
Outros Valores a Receber 709.921 185
Seguros a Apropriar 434 -

961.991 368.123

Não Circulante
Imobilizado Técnico 168.177 203.998
(-) Depreciações Acumulado (84.587) (90.072)

83.590 113.925

Total do Ativo 1.045.581 482.049

Passivo

Circulante
Fornecedores 
Obrigações Trabalhistas 
Obrigações Tributárias 
Outras Contas a Pagar 
Provisão de Férias e Encargos 
Cheques a Compensar

Não Circulante
Pis s/ folha
(-)Pis s/ folha
Provisão para contingencia

Patrimônio líquido
Patrimônio Social 
Ajustes Exercícios Anteriores 
Déficit do Exercício

Total do Passivo

2012 2011

6.241 34.431
136.213 124.208

19.071 25.455
233.456 141.727
176.318 150.736

5.886 7.431
577.185 483.989

131.883 114.312
(28.380) (11.105)
15.600 15.600

119.103 118.807

(120.748) 47.903
625.909 -

(155.868) (168.650)
349.294 (120.748)

1.045.581 482.049

Luiz Eduardo Conti 
Presidente 

CPF 063.379.828-1

Edvaldo Bento Maconi 
Contador

CRC 1SP156249/O-4

ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DO MEDIO TIETE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE 1̂  E T  CONVOCAÇÃO 
De conformidade com os Estatutos Sociais, ficam os senhores associados 
da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tiete, convocados para 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede social 
da Associação, sita à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 698, nesta cidade de 
Lençóis Paulista (SP), às 9h00 do dia 16 de abril de 2013, para tratar da 
seguinte ORDEM DO DIA: I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) 
Tomar conhecimento do Relatório do Presidente e o Parecer do Conselho 
Fiscal, referente ao Balanço e Contas do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012. II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Ratificação 
da assinatura e pagamento de royalties de variedades de cana do ano de 
2012.
Não havendo número legal para realizar a Assembléia à hora marcada, em 
primeira convocação, a mesma será realizada 1/ 2 (meia) hora depois, ou 
seja, 09h30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a 
presença de no mínimo 5% (cinco por cento) dos associados com direito 
de voto. Numero de associados para efeito de quórum: 550 (quinhentos e 
cinquenta).

Lençóis Paulista, 30 de março de 2013. 
a) PEDRO LUIS LORENZETTI 

Presidente

Organização Cristã de Ação Social 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios lindos em 3 I de dezembro de 2012 e 2011 

(Em reais)

Contexto operacional

A Organização Cristã de Ação Social, é uma Entidade civil, sem fins lucrativos, de 
caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade prestar auxílio à 
população carente, de acordo com os ensinos c princípios cristãos, sem discriminação 
de raça, cor, nacionalidade, credo ou religião, através de diversas áreas.

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis loram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da I.ei n“ 6.404/76 e da Lei i 1.638/07 e demais disposições 
complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício 
anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades

Compreendem os numerários depositados em conta corrente junto a Instituições 
Financeiras, sendo que as aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor 
original de sua aplicação, acrescidas dos seus respectivos rendimentos.

b. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de 
aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

c. Contribuição ao INSS e Impostos

Conforme legislação vigente, a ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL é 
uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS 
relativo a cota patronal sobre o salário pago aos seus funcionários.

Imobilizado

t.icnoo
i3 474.7')

IS SJt.Otl 
«S.ÍI3

Dirpr.
(640.46) 

(42.632.9;) 
(13.324.64) 
(I.‘>.872,1 8) 
(812.76)- 
(82.65) 

(II.221,5 2)

Stildt) líüiiidti

459.:

(84.587,1 2)

70 841.88 
2 594.75 
2.660.82 
.25.24 
4.39.95 

4 467.98 
S3.59«».16

4 Passivo Circulante

Sào registrados por valores nistoricos contraídos, ver 
rnonetarlamente quando esta exigência for pertinente.

5 Patrimônio íjqiiido

históricos contraídos, vencíveis a curto prazo e 
a exigência for pertinente.

atua

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos supcrávits/déficits apurados 
anualmente desde a data dc sua constituição. Com o défict apurado neste exercício, no 
valor de R$ 155.868 que será incorporado ao Patrimônio Líquido após aprovação do 
balanço em assembléia geral, a OCAS ficará com o Patrimônio Líquido negativo.

6 Subvenções e Doações
As subvenções c as doações, destinadas para o custeio das atividades operacionais da 
entidade foram contabilizadas em conta dc receitas.

Doações e Campanhas 2012
Doações Vítimas Violência Doméstica 318.015
Doações Diversas ^74.573
Total 492.588

2011
193.253

7 Receitas

As receitas sào provenientes de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, visando o atendimento social aos munícipes e estão apuradas pelo 
regime de competência, tendo como comprovantes avisos bancários e outros.

8 Despesas

As despesas foram apuradas airavés de notas fiscais c recibos em conformidade com as 
exigências legais-llscais.

9 Kstimativa das isenções sociais usufruídas cm 2012 e 2011 caso a Organização 
Cri.stã de Ação Social não fosse isenta:

Isenções
INSS - Cota patronal 
Cofins
Total das Isenções

Lençóis Paulista. 31 de dezembro de 2012

Luiz Eduardo Conti 
Presidente 

CPF,: 063.379.828-1

2012
546 325 
161237

2011 
464 C|18 
122 412

Edvaldo Bento Maconi 
Contador

CRC ISP 156.249/0-4

ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL 
CNPJ (MF) 50.848.316/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

Receita Bruta de Serviços
Convênios

Receita Líquida de Serviços

(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal 
Despesas Administrativas 
Receitas Financeiras Líquidas 
Subvenção Municipal 
Campanhas e Patrocínios 
Doações 
Outras Receitas

Déficit do Exercício

reais)

2012 2011
R$ R$

4.313.677 3.859.534

4.313.677 3.859.534

4.313.677 3.859.534

(4.539.812) (3.812.104)
(440.973) (453.683)

15.585 22.788
318.015

174.573 193.253
3.068 21.561

(4.469.544) (4.028.185)

(155.868) (168.650)
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Administração DESMATAMENTO
Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal 
subiram 2 6 % , entre 1 °  de agosto de 2012 e 28 
fevereiro de 2013, em comparação ao mesmo 
período do ano passado, informou o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

155 A N O S

Unidades de saúde serão entregues em abril
Obras de ampliação e reforma das unidades da Estratégia de Saúde da Família do Caju e do Júlio 
Ferrari estão em fase final; obras fazem parte dos festejos de aniversário de Lençóis Paulista

A n g e lo  N eto

O diretor de Saúde de Len
çóis Paulista, Márcio 
Santarém, convocou a 

imprensa na quinta-feira 27 
para anunciar que as obras de 
ampliação e reforma das unida
des da ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) dos bairros Jardim 
Caju e Conjunto Habitacional 
Júlio Ferrari serão entregues na 
primeira quinzena do mês de 
abril. Os eventos fazem parte 
da programação de aniversário 
de 155 anos de Lençóis Paulis
ta, comemorado em 28 de abril.

As reformas permitem 
maior disponibilidade de espa
ço para a população e para os 
médicos da cidade, desafogando 
o atendimento. A unidade Win- 
ter Malatrazi, no Júlio Ferrari, 
será inaugurada na sexta-feira 
5, às 10h. O investimento é de 
aproximadamente R$ 158 mil. 
Deste valor, R$ 83 mil vieram 
do Ministério da Saúde, através 
do programa Requalificação de 
Unidades Básicas de Saúde no 
componente reforma. O res
tante são recursos próprios do 
município.

“Essa unidade do Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Fer- 
rari é adequada principalmente

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

REFERÊNCIA -  Unidade da ESF 
no jardim Caju é considerada 

referência na cidade; obras 
de reforma e ampliação serão 

entregue sem abril

com relação à parte de acessibi
lidade e ergonomia. O objetivo 
da Prefeitura de Lençóis e da 
Diretoria de Saúde é melhorar 
sempre o serviço prestado à co
munidade", lembra Santarém.

Já na unidade Dr. Luiz 
Fernando Lélis Andrade, no 
Jardim Caju, foram investidos 
cerca de R$ 494 mil. A entre
ga será no dia 19 de abril, às 
10h. O ex-deputado José Paulo 
Toffano (PV) conseguiu R$ 200 
mil por meio de emenda par
lamentar através do vereador

Nardelli da Silva (PSC). Nesse 
caso, a equipe de atendimento 
será ampliada com a contrata
ção de mais um médico e uma 
enfermeira, dobrando a capaci
dade de atendimento. “Eu con
sidero essa unidade como refe
rência. É uma unidade que será 
contemplada com atendimento 
odontológico", completa o dire
tor de Saúde.

“Todas as nossas unidades 
são construções próprias e espe
cíficas para serem unidades de 
saúde. Dessa forma, consegui

mos adequar todo o espaço con
forme o recomendado pelo mi
nistério da saúde e a organização 
mundial da saúde". Santarém vê 
a possibilidade de, em um futuro 
próximo, construir uma unidade 
da ESF no Jardim Maria Luiza 
4. “Existem muitas coisas para 
fazermos, mas conforme vamos 
reformando e ampliando, nos 
adequamos. Existe a expectativa 
de que, com o desenvolvimento 
do bairro Maria Luzia 4, a uni
dade do Júlio Ferrari sirva de 
apoio para esse bairro construir 
futuramente uma unidade local".

A Saúde da Família é en
tendida como uma estratégia 
de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. Es
tas equipes são responsáveis 
pelo acompanhamento de um 
número definido de famílias, 
localizadas em uma área geo
gráfica delimitada. As equipes 
atuam com ações de promoção 
da saúde, prevenção, recupera
ção, reabilitação de doenças e 
agravos mais freqüentes, e na 
manutenção da saúde desta 
comunidade. Conheça mais 
sobre as estratégias de atenção 
básica à saúde.

FES T A

Ingressos da Facilpa podem ser parcelados no cartão
Exposição terá seis shows gratuitos; encerramento terá ingresso solidário para Rede do Câncer

Carlos A lb e rto  D uarte

Os ingressos para os cinco 
shows pagos da 36^ edição da 
Facilpa podem ser parcelados 
no cartão de crédito no escri
tório do Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado. Nos de
mais, 11 pontos de venda espa
lhados pela cidade os ingressos 
são comercializados à vista. Os 
bilhetes também podem ser ad
quiridos pelo site www.facilpa. 
com.br. A feira acontece do dia 
2 a 12 de maio.

Os ingressos do primeiro lote 
para os shows de Gustavo Lima, 
Jorge e Mateus e Munhoz e Ma-

riano custam R$ 30 por noite. O 
valor da meia entrada para esses 
shows é de R$ 20. Para quem vai 
adquirir para os shows de Hum
berto e Ronaldo e Victor e Leo, o 
valor dos ingressos do primeiro 
lote é de R$ 25 por noite. Para 
esses shows, a meia entrada terá 
valor de R$ 15.

Além dos shows pagos, em 
2013, sobem ao palco da Facil- 
pa com entrada gratuita a dupla 
André e Matheus (2 de maio), o 
lençoense Lucas Ferreira e a du
pla Cezar e Paulinho (5 de maio). 
As bandas vencedoras do Festival 
de Bandas Expovelha - Namp, 
Alpharock e Os Quatro se apre

sentam no dia 6 de maio, na noite 
seguinte será a vez do sertanejo 
raiz com duplas Célio e Nando, 
Michelle e Karoline, Francisco e 
Fernando, Augusto César e Gus
tavo e Orquestra Boca do Sertão 
de Lençóis Paulista.

A cantora gospel Damares 
se apresenta no dia 8 de maio. 
No encerramento da Facilpa, 
será a vez Júnior Hartung após 
a missa e antes do show de Sér
gio Reis, Renato Teixeira e Or
questra Municipal de Sopros de 
Lençóis Paulista.

Neste dia haverá cobrança 
de ingresso solidário em favor 
da Rede de Combate ao Câncer

de Lençóis Paulista. O ingres
so espontâneo para o show de 
Júnior Hartung e depois de 
Sergio Reis, Renato Teixeira e 
Orquestra Municipal de Sopros 
de Lençóis Paulista, no dia 12 
de maio, será de R$ 5.

RODEIO E TRÊS TAMBORES
Outras atrações como os 

Rodeios Copa Brahma Barre- 
tos e a etapa Máster de Rodeio, 
ambos da PBR Brasil e o Super 
Horse 3 Tambores Brasil com 
premiações aos competidores 
de aproximadamente R$ 115 
mil também fazem parte da 
programação da Facilpa 2013.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

ATENÇÃO ESTUDANTES QUE SOLICITARAM 
AUXÍLIO TRANSPORTE 2013

RESULTADO

A Diretoria de Assistência e Promoção Social e Comissão de Aná
lise do Auxílio Transporte, informa que os resultados da primeira 
etapa do Auxilio Transporte serão divulgados no período de 01 a 05 
de Abril, das 8h30 as 16h30, na DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA 
E PROMOÇÃO SOCIAL -  NO CENTRO DE AÇÕES SOCIAIS -  
RUA 7 DE SETEMBRO (ENTRADA: PORTÃO ENTRE A CASA 
DA CULTURA E O PRÉDIO DO CORREIO)
O Estudante ou Responsável Legal deverá comparecer à Diretoria de 
Assistência e Promoção Social no endereço acima citado para tomar 
ciência do resultado.
Os estudantes com PROCESSOS INDEFERIDOS poderão recorrer 
entrando com requerimento próprio do Auxilio Transporte no prazo 
de 01 a 05 de Abril de 2013, no horário das 8h30m as 16h30m.
O estudante com requerimento deferido deverá entregar os recibos 
de Fevereiro e Março até o dia 15 de Abril de 2013, das 08h00 às 
17h00, na recepção desta Diretoria.

A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, Estado 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 138 de 28.03.2013...........Exonera Ana Benedita Pereira de
Lima Bodo da função de Vice-Diretor de Escola, afasta do cargo de 
Professor de Ensino Fundamental I e a designa para exercer o cargo 
de Coordenador Pedagógico.
Portaria 426 de 27.03.2013...........Abre processo administrativo em
face de funcionário público municipal.
Portaria 427 de 27.03.2013...........Abre processo sumário em face de
funcionária pública municipal.
Portaria 428 de 28.03.2013...........Designa Vanilce Aparecida Gilioli
e Silva para exercer a função de Encarregado de Carpintaria e Serra- 
lheria no período de 1° a 30.04.2013.
Portaria 429 de 28.03.2013..............Designa Ana Paula Balsi Goes
para exercer a função de Coordenador de Controle e Acompanha
mento de Convênios no período de 1° a 10.04.2013.

Lençóis Paulista, 28 de março de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de março de 2013. Na página A10. 
Valor da publicação R$ 81,34.

E ( EgS010Cí)
3269-3311

VEJA OS PONTOS DE VENDA DOS 
INGRESSOS DA FACILPA:

» L O JA S  SILVA
(todas as unidades)

» A R T  P EL P A P EIA R IA
(Avenida Nações Unidas, 195, Núcleo 
Luiz Zillo)

»A C ILP A
(Rua Piedade, 161, Centro)

»AUT^O POST^O M IN A TEL
(Av. Lázaro Brígido Dutra, 1701, Caju)

sP A D A R IA  DO CÉSAR
(Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 
1756, Bela Vista)

M Q U A R E IA  PAPELAR IA
(Rua Jorge Amado, 240, Cecap)

»S U P ER P EL
(Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 
991, Centro)

»ES C R ITÓ R IO  D A FACILPA
(Av. Lázaro Brígido Dutra, 300)

»OKM ODA^S
(duas lojas: Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 636; Rua 13 de Maio, 712, ambas 
no centro)

»P R ÍN C IP E SH OPPING
(Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 137, 
Centro)

»AUT^O POST^O A V EN ID A
(Av. Padre Salústio Rodrigues Machado, 
1212, Centro)

» A S P  -  Associação dos Servidores 
Públicos (Rua Cesar Giacomini, 241, Vila 
Santa Cecília). Os ingressos também 
podem sem comprados diretamente no 
site www.facilpa.com.br

»P O W IN F INFORM ÁTICA
e Suprimentos -  Rua Prof. Felipe Lebeis 
de Aguiar, 110 -  Pederneiras

yím m m m m m m m m íím m m m m m m m m m m m

http://www.facilpa
http://www.facilpa.com.br
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Regional
Fn Ti I DIVULGAÇÃO

OVOS DE PASCOA
Os 230 alunos do Projeto Educartes, de Macatuba, receberam na quinta-feira 28, ovos de chocolate 
em comemoração a Páscoa. A entrega ocorreu nos dois períodos de aulas. Antes de receberem os 
ovos, as crianças acompanharam a apresentação de uma coreografia sobre a ressurreição de Jesus 
Cristo. A coordenação agradece às empresas Agrosolo (Bauru), Alarmac, Atacadão das Baterias, Rodos 
e Vassouras Olivatto, Freitas Assessoria, Posto Belphman (Ipiranga), Tecnocana e Minetto Auto Peças.

S A U D E

Agudos registra 46 
casos de dengue
Apenas três casos são importados; diretoria nega epidemia 
e começa força tarefa para combater focos do mosquito

W e lin to n  Barros

O município de Agudos já re
gistrou 46 casos de dengue 
este ano. É o município 

com o maior número de pessoas 
infectadas da região de circulação 
do jornal O ECO. As informações 
foram divulgadas esta semana 
pela assessoria de imprensa da 
Prefeitura, que garantiu que a 
cidade está travando uma batalha 
contra o Aedes aegypti.

Dos 46 casos contabilizados 
neste ano, três são importados e 
43 são autóctones, ou seja, con

traídos no próprio município. 
A Secretaria de Saúde iniciou 
esta semana um trabalho de 
nebulização e bloqueio em toda 
a cidade, já que os casos estão 
espalhados por vários bairros.

A diretora de Saúde de 
Agudos, Marli Rondina, disse 
que a cidade não sofre uma 
epidemia de dengue, mas que 
é preciso cuidado. "Não sofre
mos uma epidemia de dengue, 
se comparado ao número de 
habitantes do município. Mas 
é claro que é preocupante, as 
cidades vizinhas também têm

EPIDEMIA? - A diretora de 
Saúde Marli Rondina disse que 

não há uma epidemia, mas 
o número elevado de casos 

autóctones inspira cuidados

registrado altos números da do
ença", completou.

Marli disse também que já 
se reuniu com vereadores, pre
feito e outras autoridades do 
município e convocou uma mo
bilização contra a dengue para

FOTO: w e l in t o n  BARROS/O ECO

o dia 13 de abril.
O mutirão irá percorrer to

dos os bairros da cidade durante 
todo o dia e recolher materiais 
inservíveis, além de oferecer 
orientação aos moradores. Os 
pacientes que contraíram a do

ença já passam por tratamento 
e orientação médica, todos com 
a situação estável.

COMBATE

Voluntários podem partici
par da ação de combate à dengue

em Agudos no dia 13 de abril. Os 
interessados devem entrar em 
contato no Posto de Saúde Cen
tral Dr. Jacob Casseb, em frente 
à praça Santo Antonio. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3262-8700.

B A R R A  B O N IT A M A C A T U B A

Câmara repercute notificação à banca 
proibida de abrir aos domingos

Empresa foi intimada com base em lei de 1957; audiência pública 
debaterá horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais

Fo To  JORNAL O ECO

Da Redação

A lei municipal 199, de 19 
de agosto de 1957, que 
dispõe sobre o horário 

de funcionamento do comér
cio local, obrigou a Barra Som 
Presentes, estabelecimento de 
Barra Bonita, a fechar suas 
portas na manhã do domingo 
24. A banca de jornal localiza
da na rua Primeiro de Março 
foi notificada na quinta-feira 
21 por fiscal da Prefeitura e 
impedida de funcionar sob o 
risco de penalidades.

A notificação foi assinada 
pelo encarregado do setor de 
fiscalização e posturas, Edmun
do Morais de Oliveira. A lei 
que determina o fechamento 
do comércio aos domingos foi 
aplicada pela primeira vez nas 
últimas décadas e outras lojas 
que funcionam aos domingos 
abriram normalmente.

Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Barra 
Bonita e Igaraçu do Tietê e ve
reador, Ariovaldo Ari Gabriel 
(PSD) mostrou-se indignado 
com a situação. "Participo de 
reuniões em várias estâncias 
turísticas e em todas se traba
lha sempre, tudo é uma ques
tão do comerciante cumprir 
os acordos sindicais", disse o 
vereador. "A Prefeitura nunca 
multou os comerciantes com 
base nessa lei. E eu sempre vou 
proteger os empresários, mas

POLÊMICO - Barra Som volta a abrir novamente aos domingos

os funcionários que trabalham 
de domingo precisam ser bem 
remunerados", reforçou.

Líder do Executivo na Câ
mara, Gabriel eximiu o prefei
to Guilherme Belarmino (PP) 
de culpa no caso e defendeu a 
regularização da lei.

Para Manoel Fabiano Fer
reira Filho (PSDB), a Prefei
tura teve responsabilidade no 
caso, tanto que investiga o 
assunto. "Acredito, no entan
to, que o prefeito não teve a 
intenção de pedir a fiscaliza
ção. Mas o fiscal não sai para 
a rua sem autorização", argu
mentou. O vereador disse que 
a Câmara irá reagir. "Vamos 
esperar as informações para 
tomar as providências cabí
veis, mas sou a favor que o 
comércio abra o máximo de 
tempo possível, pois isso gera 
emprego e impostos".

NÃO SABIA

Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, nem 
o prefeito Guilherme Belarmi- 
no e nem o chefe de gabinete, 
Márcio Salvi, sabiam da atitude 
do fiscal. "Isso não poderia ter 
acontecido, até porque a em
presa tem alvará especial para 
abertura no domingo", disse 
o assessor de imprensa Kris 
Moreira. "Ele (o funcionário) 
tomou a iniciativa e está sen
do apurado por influência de 
quem. Não avisou ninguém, 
nem seu chefe que é o diretor 
de Finanças".

A Prefeitura promoverá no 
próximo dia 11, às 19h30, no 
Teatro Prof^. Zita De Marchi, 
audiência pública para debater 
o horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestadores de 
serviços de Barra Bonita.

Apae ganha nova cozinha completa
Com patrocínio do grupo Lwart e Zilor, entidade construiu ambiente que 
atenderá aos alunos que precisam de terapia ocupacional

Da Redação
f  t  d iv u l g a ç ã o

A Apae de Macatuba inau
gurou, na tarde da quin
ta-feira 28, uma cozinha 

experimental que atenderá aos 
alunos que precisam de tera
pia ocupacional. O local leva o 
nome de Maria Lucilla Nunes 
Gouveia, que foi presidente da 
entidade durante 29 anos. Todo 
o ambiente é adaptado para 
atender às necessidades dos 
alunos. Além da cozinha expe
rimental, o evento serviu para 
a entrega oficial de um veículo 
Gol, que a entidade comprou 
com o recurso liberado pelo 
secretário do Desenvolvimento 
e Ação Social de São Paulo, Ro
drigo Garcia. O carro foi com
prado por R$ 29.792,00.

De acordo com o presidente 
da Apae, Marcos Donizete Oli- 
vatto, foram gastos R$ 30 mil na 
reforma e adequação da cozi
nha. Todo o dinheiro veio atra
vés do patrocínio dos grupos 
Lwart e Zilor. Cada um colabo
rou com R$ 15 mil. "Não fosse o 
apoio deles, seria difícil a gente 
conseguir essa cozinha em tão 
pouco tempo", comentou. A di
retora da entidade, Maria Eliza 
Galassi, também agradeceu às 
duas empresas. "É um projeto 
que sonhávamos há muito tem
po e que graças a Lwart e Zilor 
foi possível realizar".

Eliane Oliveira, gerente 
de marketing institucional da 
Lwart, esteve presente à inau
guração e parabenizou o traba
lho da Apae. "É uma entidade

PLACA DESCERRADA -  Autoridades macatubenses inauguram a 
cozinha experimental da APAE, construída com recursos doados

que tem atendido um número 
grande de pessoas com defici
ências das mais diversas e é um 
trabalho que tem muita entrega 
dos funcionários, exige muito 
das pessoas", disse. "E o grupo 
Lwart tem dentro de seu perfil 
de atuação estar sempre junto 
com as entidades. Dentro do 
possível, a gente procura aten
der porque encaramos como 
forma de participar do desen
volvimento da comunidade".

O grupo Zilor também este
ve presente através da secretária 
do conselho administrativo, Elza 
Maria Messias Lopes. "É um 
grande prazer para a Zilor estar 
junto com a Apae e toda inaugu
ração é uma festa porque a gente 
sabe a dificuldade que as enti
dades enfrentam para conseguir 
novos espaços", comentou Elza. 
"A Zilor, que tem como princí
pio sempre apoiar e participar 
da comunidade de seu entorno, 
fica feliz em participar desse 
projeto", completou a secretária.

A HOMENAGEADA

Feliz com a homenagem, 
Lucilla Gouveia, dividiu com 
amigos que estiveram com 
ela desde 1983 à frente da 
entidade, o momento. "Essa 
homenagem é de todos que 
com partilharam  comigo es
ses 29 anos de Apae. Quero 
transferir essa homenagem 
com toda a diretoria", de
clarou ela. "É gratificante e 
pretendo continuar ajudando 
sempre a Apae. Essa causa é 
muito nobre e a recom pensa 
vem de Deus".

O prefeito Tarcisio Mateus 
Abel também não poupou elo
gios à homenageada. "É uma 
homenagem justa para uma 
pessoa que sabemos de sua 
competência e de dedicação 
não só pela Apae, mas para toda 
a cidade", ressaltou. "Parabéns 
a Apae pela conquista e o nosso 
obrigado todo especial ao grupo 
Lwart e Zilor pela colaboração 
imprescindível".
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Esportes HANDEBOL
A equipe masculina de handebol de Agudos faz amistoso 
hoje, contra Itatinga. A partida será no ginásio de esportes 
municipal, a partir das 10h. A meta da equipe é se preparar 
para os Jogos Regionais de julho e também para os Jogos 
Abertos da Juventude que começam em abril.

B A S Q U E T E

Ex-alunos do Alba são convocados para seleção sub-19
Aos 18 anos, Lukinha e Matheusão estão na lista; atletas vão treinar para o 11° Campeonato Mundial da categoria, em Praga, na República Tcheca

A n g e lo  N eto

Mais uma vez, o trabalho 
realizado pela diretoria 
de Esportes e pelo pro

fessor das escolinhas de bas
quete, Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu, é destaque 
no cenário nacional do esporte. 
Na quarta-feira, o técnico De- 
métrius Ferracciú convocou a 
Seleção Brasileira Sub-19 Mas
culina e dois jogadores criados 
nas categorias de base do Alba/ 
Lençóis Paulista estão na lista.

Os jovens de 18 anos Lucas 
Henrique Moreira, o Lukinha, 
e Matheus Henrique Pereira, 
o Matheusão, ambos nasci
dos na cidade de Macatuba, 
jogam atualmente na equipe

principal do Limeira e vêm se 
destacando na NBB (Liga Na
cional de Basquete). Lukinha, 
aliás, é considerado o xodó 
da torcida e ganha cada vez 
mais espaço entre os titulares. 
Ambos jogaram o campeonato 
Paulista de Basquete em 2012 
por Lençóis Paulista e ficaram 
entre os cinco maiores pontu- 
adores da competição.

"Devo muito do que estou 
conquistando ao projeto Alba 
de Lençóis Paulista. O Dudu 
acreditou em mim quanto eu 
ainda treinava em Macatuba e 
me levou para Lençóis. Hoje 
treino muito forte, duas vezes 
por dia, sempre escutando o 
meu técnico que tem bastante 
experiência para transmitir",
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EXEMPLO - Lukinha 
é considerado um dos 
jogadores chave do elenco 
do Limeira e xodó da torcida

afirma Matheusão.
Os dois se apresentam  no 

dia 10 de abril, às 12h30, na 
Arena Olímpica de São Sebas
tião do Paraíso, em Minas Ge
rais. Os treinamentos visam 
à disputa do 11° Campeonato 
M undial da categoria, que 
será realizado de 27 de junho 
a 7 de julho, em Praga, na 
República Tcheca. Dos mais 
de 20 jogadores convocados, 
apenas doze seguem para a 
disputa do mundial.

B A S Q U E T E

Sub-16 tenta segunda vitória seguida no Paulista
Após vencer a primeira no campeonato estadual, Alba tenta embalar na 
competição; jogo é fora de casa contra Rio Claro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

A n g e lo  N eto

A equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista encara 
hoje, às 15h, o primeiro 

desafio fora de casa no Cam
peonato Paulista organizado 
pela FPB (Federação Paulista 
de Basketball). Os lençoenses 
viajam até Rio Claro para enca
rar o ACBD Rio Claro e tentam 
a segunda vitória seguida no 
campeonato.

O Alba está em quinto lu
gar no grupo A. Um resultado

positivo deixa a equipe de Len
çóis Paulista em uma situação 
bastante confortável na tabela. 
"Confesso que não conheço a 
equipe de Rio Claro, mas sabe
mos que eles têm uma grande 
estrutura no basquete. A missão 
é difícil, sabemos disso, mas a 
garotada está acreditando. Va
mos viajar em busca da vitó
ria", afirma o técnico Leonardo 
Henrique Oliveira, o Dudu.

Após duas derrotas segui
das no campeonato jogando 
em seus territórios, o Alba

conseguiu vencer a primeira na 
semana passada. A crescente 
da equipe faz com que Dudu 
acredite em uma possível clas
sificação. "Eu achei que iria 
demorar mais para os meninos 
entenderem que o campeonato 
da federação é diferente. Se eles 
continuarem trabalhando forte, 
temos chances de vencer jogos 
fora de casa", completa.

O Alba é mantido pela Pre
feitura Municipal através da di
retoria de Esportes e patrocina
da pelo grupo Lwart e Lutepel. SEQUÊNCIA - Alba tenta hoje a segunda vitória no Campeonato Paulista contra o Rio Claro

Em boa fase, Expressinho pega o Sport pela Copa Lençóis Desafio de Outono será no dia 4 de abril
Já classificado para a 7  ̂

Copa Regional O ECO de Fute
bol Amador de Macatuba, o Ex- 
pressinho tenta amanhã manter 
a boa fase no ano. A equipe en
cara o Sport, às 10h, no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, 
pela Copa Lençóis Sport Shoes 
2013. No outro jogo da rodada, 
Alfredo Guedes pega o Nova 
Lençóis, às 8h.

As duas partidas de ida fa
zem parte da segunda fase da 
competição. Caso haja vitória 
por três ou mais gols de diferen
ça, não haverá jogo de volta. O 
técnico do Expressinho Clóvis
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Gino Pereira, o Mosca, está con
fiante para o confronto. "Vamos 
jogar para tentar eliminar o se-

gundo jogo. Esse ano, a sorte está 
do nosso lado. Temos que ter 
cautela e respeitar o adversário".

DISPUTADO - Partida 
promete fortes emoções

BOLA ROLANDO

JO G O S  DE A M A N H Ã  DA 7  ̂COPA 
R EGION AL O ECO DE FUTEBOL 
A M A D O R  DE M AC ATUBA (NO 
ESTÁDIO M UNICIPAL A M A D EU  
ARTIOLI)

G r u p o  A
Grêmio Cecap x Monte Mor, às 8h30 
Santa Luzia x Ajax/MAC, às 10h

G r u p o  B
Atlético Macatuba x Areiópolis, às 
15h30

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

A Prefeitura de Len
çóis Paulista, através da 
diretoria de Esportes e a 
ALCA (Associação Len- 
çoense de Cicloativismo) 
promovem no domingo, 7 
de abril, o Lençóis Paulis
ta no 8° Desafio de Moun- 
tain Bike de Outono, na 
Cuesta do Gigante Ador
mecido (Bofete, Botucatu, 
Pardinho).

A aventura de cerca de 
30 quilômetros é para ci
clistas condicionados que 
tenham  e façam uso de

capacete. Os demais equi
pamentos de proteção tam 
bém  são bem  vindos, mas 
não requisitos básicos.

O desafio é limitado 
para 60 ciclistas com d i
reito a transporte ida e 
volta, camiseta do desafio, 
frutas e água na trilha e al
moço no final. As adesões 
podem  ser adquiridas na 
secretaria do ginásio An
tônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão a R$ 50. Mais in 
formações pelos telefones 
3264-1444 e 8144-6008.
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ENTREVISTA
João Cury defende 
projeto  regional
para eleger 
deputado estadual

(S2
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CULTURA
Lençóis recebe 
ópera, cinem a e 
m úsica na próxima 
semana

(B)
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Antonieta canta há oito décadas na 
Semana Santa de Lençóis; mesmo com 

96 anos, faz questão de participar da ■ 
liturgia de Domingo de Ramos

A  v o z  d a

Verônica
Priscila Pegatin

Quando tinha apenas 16 
anos, Maria Antonieta 
Giovanetti Miller come

çou a participar - a convite do 
padre Salústio - da Semana San
ta. Na data mais importante da 
Igreja Católica ela participava 
interpretando Verônica. Com 
duas atuações, uma na liturgia 
de Domingo de Ramos e outra 
na encenação da Sexta-feira San
ta, onde durante a caminhada de 
Cristo até o calvário, enxugava o

rosto de Jesus com um pano - e 
ali fica a imagem dele - e ela en
toava o canto, com o qual ficou 
conhecida. “Canto em latim e 
repito três vezes a frase 'Oh, 
homens que passam por este 
caminho, vejam quanta dor é a 
minha dor'", diz. “Tudo isso, an
tigamente em um cenário de cal
vário, onde um pano grande se 
abria quando cantava. Madalena 
ficava deitada na cruz, São João 
de pé e as três Marias do lado. 
Era muito bonito", relembra.

Hoje, aos 96 anos, completa

dos em fevereiro, Antonieta não 
participa mais da Sexta-Feira 
Santa, mas continua cantando 
no Domingo de Ramos, onde 
neste ano se apresentou no San
tuário Nossa Senhora da Pieda
de e na Igreja Nossa Senhora 
Aparecida. “Canto desde peque
na e sempre gostei", ressalta.

Há tantos anos com um 
papel tradicional para a Igreja, 
ela conta que já viveu muitos 
momentos como Verônica. “An
tigamente, a gente se vestia de 
preto. Então, o padre João falou

que não queria nada daquela 
cor. Corremos comprar pano, 
vermelhos, azuis. Quando todo 
mundo viu o pessoal com vestes 
diferente, disseram que gosta
ram, que ficou bonito, então o 
padre João falou que era para 
cantar desse jeito", relembra. 
Outra recordação é sobre o per
curso e a quantidade de vezes 
que ela cantava. “Fazia fila de 
dois a cada lado, no meio iam as 
imagens dos santos, a banda e a 
gente cantava", diz. “Saía da Pie
dade, passava no hospital onde

cantava, descia a rua 15, onde 
também cantava e depois volta
va para a Piedade". Para que os 
fiéis ouvissem a voz de Verôni
ca, Antonieta subiu em uma ca
deira. “Tem gente que até hoje 
vem e me fala que carregava a 
cadeira que eu subia. Até meus 
filhos carregavam", recorda.

Mas cantar, para ela, ain
da é um dom que faz questão 
de dividir com quem gosta de 
música. Além do Domingo de 
Ramos, Antonieta participa das 
missas no cemitério, do Hos

pital, às quintas-feiras e uma 
vez por mês do apostolado da 
oração. “Gosto e sempre gostei 
de cantar na Igreja. Até ensinei 
algumas meninas a cantar Ve
rônica. Algumas continuaram, 
como a Clara que cantou on
tem. Outras, não", diz.

Com três filhos, cinco netos 
e três bisnetos, Antonieta garan
te que não pretende deixar de 
cantar para a Igreja. “Não vou 
viver eternamente, mas quero 
continuar cantando até quando 
puder", finaliza.

C EM

Caixeiro do Riso deve ter casa cheia amanhã
Apresentação acontece no Clube Esportivo Marimbondo; sócios não 
pagam e para não sócios os convites custam R$ 20

Da Redacâo

0 humorista Giovani Braz 
disse que espera ver o 
Clube Esportivo Marim

bondo (CEM) cheio amanhã, 
Domingo de Páscoa, para as
sistir ao seu show Caixeiro do 
Riso. Em entrevista ao ECO 
90.1 Notícias, Braz disse que 
além dos personagens que in
terpreta deve fazer imitações 
de cantores famosos, como Fá
bio Júnior, Maurício Manieri, 
Renato Russo, Caetano Veloso 
e Tim Maia. “Escolho alguns 
para não dar sono", brincou, 
ao afirmar que o grande hit do

seu humorístico é a paródia da 
música Esse cara sou eu, de 
Roberto Carlos. Na nova versão 
antirromântica, Braz interpre
ta “Esse cara é o teu (marido). 
Além das imitações e piadas, 
Giovani incorpora personagens 
como a nordestina Josineide, o 
gago Fafi Falafácil, a psicóloga 
Gil lete, o Caixeiro e o Saideira, 
o bêbado da Praça é Nossa.

O humorista disse que o 
show tem repercussão positiva 
por onde passa. Explicou que 
a maioria do público o conhe
ce da televisão, onde o tempo 
é limitado e algumas piadas 
censuradas. “No espetáculo te-

mos piadas um pouco mais pi
cantes", alertou, acrescentando 
que o Caixeiro do Riso é desa
conselhado para menores de 12 
anos desacompanhados.

Giovani Braz participou do 
programa do Ratinho, do SBT, 
segunda-feira retrasada, onde 
anunciou o show de Lençóis 
Paulista. Hoje à noite, o Caixei
ro do Riso será apresentado em 
Poços de Caldas (MG). O Cai
xeiro do Riso tem uma hora e 
meia de duração. Sócios do Ma
rimbondo tem entrada franca, 
mas é necessário retirar convi
tes na secretaria do clube. Não 
sócios pagam R$ 20.

GARGALHADA -
Giovani Braz interpreta 

o bêbado da praça 
é nossa amanhã em 

Lençóis

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Entrevista í FRASE
• "A palavra de ordem não é mais competição e sim cooperação. O 
desenvolvimento é regional, não podemos falar em desenvolvimento local, 
numa ilha de bem-estar, de qualidade de vida enquanto as cidades do entorno 
estão em dificuldades de todas as ordens. Temos que olhar para isso",

João Cury, prefeito de Botucatu.

E LE IÇ Õ E S  2014

João Cury lança irmão e defende fortalecimento regional
Prefeito de Botucatu recebeu políticos da região para discutir a pré-candidatura do irmão Fernando Cury à Assembleia Legislativa de São Paulo

V ito r Godinho

Na quarta-feira 27, uma reu
nião em Botucatu começou 
a desenhar o cenário das 

eleições de 2014, que define os 
próximos deputados federais, es
taduais e senadores, o governador 
do Estado e o presidente da Repú
blica. No Centro-Oeste do Estado, 
o prefeito de Botucatu, João Cury, 
reuniu políticos e militantes para 
anunciar a pré-candidatura de 
seu irmão, Fernando Cury (PPS) 
para Assembleia Legislativa. Para 
o prefeito, Fernando é uma opor
tunidade de viabilizar um forte 
nome que represente a região no 
entorno de Botucatu, que há qua
se 20 anos não tem um deputado 
estadual. “Estamos falando de 20 
municípios com uma demografia 
eleitoral de 350 mil. A região pre
cisa e merece um representante".

O mais novo de uma família 
de políticos, Fernando partici
pou da campanha vitoriosa que 
conduziu o irmão à prefeitura de 
Botucatu em 2008. Em 2012 -  por 
compromissos profissionais -, 
Fernando entrou apenas no final 
da campanha de reeleição do ir
mão. Ajudou a decidir.

“Estamos montando um pro
jeto de pré-candidatura regional 
para Botucatu e para toda região. 
Começamos a pensar nisso em 
2012, logo após a eleição muni
cipal. Esse é o momento. Nossa 
região está sem deputado estadual 
desde 1994 e ela está crescendo. 
Hoje, ficamos na dependência 
de deputados de outras regiões 
que vêm aqui buscar o voto e, 
em contrapartida, mandam um 
ambulância, uma emenda de R$ 
50 mil, de R$ 100 mil", declarou 
Fernando. A seguir, a entrevista 
do prefeito João Cury.

O ECO - Vocês pretendem 
formar um grupo para ter um 

nome regional?
João Cury - Exatamente. Há 

um sentimento nas pessoas, nas 
lideranças da região, de que po
demos propor uma candidatura 
para deputado estadual que tenha 
aproximação maior, que conheça 
de perto os desafios da região. 
Nossa região cresce, mas pode 
crescer com mais qualidade, com 
mais rapidez, dependendo de 
uma grande articulação das for
ças vivas na região, da política e 
de pessoas de compromisso com 
ela. A pré-candidatura do Fer
nando Cury responde esse desejo 
que a região tem. Percebemos nas 
pessoas que estão se articulando, 
que participam de reuniões, um 
desejo forte de discutir temas re
lacionados ao desenvolvimento 
regional e como se faz a política. 
A política como acreditamos: a 
política séria, de mãos dadas em 
busca de solução pelos diversos 
problemas das nossas cidades e 
para melhorar a vida das pessoas. 
Há uma identificação de princí
pios, de valores e de um projeto 
de maior representatividade da 
região. Isso nos motiva.

O ECO -  A falta de represen

tante da região na Assembleia 
faz muita falta?

Cury - Eu acredito nisso. Já tive 
discussões políticas com pessoas 
que ainda enxergam a política riva
lizando ações entre os municípios. 
Isso é uma bobagem. Antigamente 
era o seguinte: Botucatu conquis
tou isso, Lençóis perdeu isso, São

Manuel perdeu isso, Avaré ganhou 
aquilo. Fica a competição e não 
faltam pessoas para estimular isso, 
o que é ruim. Cria uma rivalidade 
que é perniciosa. Para ser bom para 
um, tem que ser bom para o outro. 
Não existe essa ilha, ninguém vive 
numa ilha autossuficiente. Temos 
que trocar a palavra de ordem. A 
palavra de ordem não é mais com
petição e, sim, cooperação. O desen
volvimento é regional, não podemos 
falar em desenvolvimento local, em 
ilha de bem-estar, de qualidade de 
vida enquanto as cidades do entor
no estão em dificuldades. Temos 
que olhar para isso. Em Botucatu, 
fazemos essa discussão com muita 
dificuldade. Há quem diga que o 
desenvolvimento regional é boba
gem, que temos que crescer somen
te aqui, promover somente aqui. 
Não concordamos com isso. Para 
ser bom para Botucatu, tem que ser 
bom para Pardinho, Bofete, Lençóis, 
São Manuel, Areiópolis...

O ECO -  O desenvolvimen

to de uma cidade beneficia a 
outra?

João Cury - Claro. Temos 
que crescer como um todo, de 
forma organizada. Desenvolver 
gerando oportunidades para as 
pessoas dos nossos municípios, 
gerando empregos. As pessoas 
precisam de emprego. Programas 
assistenciais são importantes, so
mos favoráveis. Mas não podemos 
nos enganar, não é o que liber
ta. O que liberta as pessoas, dá 
dignidade e emancipa chama-se 
emprego. Temos que trabalhar 24 
horas para a região ser um pólo 
gerador de emprego. Seja em 
Lençóis, onde a prefeita Bel faz 
um trabalho maravilhoso, seja em 
Botucatu, São Manuel, Agudos, 
Avaré. Temos que trabalhar para 
isso. O emprego liberta, emanci
pa e a região tem que ser um pólo 
gerador, de atração de negócios, 
de geração de empregos e renda 
para os municípios. Esse é um 
foco que temos que atuar de mãos 
dadas. Trabalhar para todos se de
senvolverem com qualidade.

O ECO - Há a possibilidade 
de seu irmão Fernando ir para 
o PSDB ou a intenção é trans

formar a pré-candidatura em 
plataforma regional de apoio à 

reeleição de Geraldo Alckmin?
Cury - Uma das grandes pre

ocupações é exatamente o rumo 
das coligações que decorrem no 
período eleitoral. Uma condição 
é que qualquer condição políti
ca que envolva esse grupo esteja 
alinhada com a recondução do 
governador Geraldo Alckmin ao 
Palácio dos Bandeirantes. Não 
tem a menor possibilidade se 
não existir. Qualquer candidatura 
regional a deputado que não este
ja alinhada com isso, temos que 
repensar, recolocá-la no eixo, para 
que - acima de tudo - permaneça 
nesse projeto de um dos homens 
públicos mais sérios que temos 
neste país.

O ECO - O PSDB estadual 

prevê uma campanha muito 
disputada em 2014?

Cury - Acho que vamos po
larizar de novo as eleições para 
Governo do Estado entre PT e 
PSDB. Podem surgir outras for
ças, o que é importante, inclusi
ve o nascimento de mais forças 
políticas. Mas acredito que fique 
polarizado. Não estamos com o
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DOSE DUPLA - João Cury (em pé) e Fernando Cury: o que liberta as pessoas e dá dignidade é emprego

Geraldo Alckmin só porque ele 
é governador. Temos que resgatar 
algumas coisas que não caem de 
moda, embora hoje o PT tenha 
feito da política um instrumen
to muito pragmático de acesso e 
manutenção do poder. Não pode
mos nadar nesta corrente, temos 
que enxergar a política como um 
instrumento, uma forma de servir 
à sociedade, mudar a vida das 
pessoas. Poder para cada gesto e 
cada ação, ter resposta para uma 
pergunta que tem que ser indi
vidual dentro de nós: é isso vai 
melhorar a vida do mais pobres, 
de todos os pobres? Se você en
contrar resposta para essa pergun
ta, a ação política se justifica. Se 
não encontrar a resposta, a ação 
política na verdade perdeu a sua 
força, o seu brilho. A gente perce
be o empobrecimento da prática 
política, da ação política, da for
ma de servir à população. É uma 
política muito pragmática, do vale 
tudo para atingir o resultado, não 
interessam os meios. Não pode! A 
política não é um vale tudo, não 
pode ser feita de qualquer jeito.

Tem que ser feita com princípios, 
com valores que passam pela éti
ca, pelo trato da coisa pública. A 
nossa participação no alinhamen
to da recondução do governador 
Alckmin é, antes de tudo, por 
princípios que regem a sua vida 
pública. Não podemos votar em 
quem deu mais uma praça ou 
menos uma praça, em quem fez 
mais uma creche ou menos uma. 
Temos que votar em pessoas hon
radas, que sejam decentes. Isso 
não cai de moda.

O ECO - Vocês já pensam 
em dobradinha com federal?

Cury - A lógica é a mesma: 
buscar nomes que sejam candi
datos da região. Às vezes, pode 
existir dentro do partido a necessi
dade de uma dobrada, uma força 
política do próprio partido. Mas 
se a ideia é fortalecer a região, 
que se busque uma dobrada para 
representar a região. Se tivermos 
um representante na Assembléia 
Legislativa e outro na Câmara 
dos Deputados, isso fortalece o 
que estamos buscando, que é o

desenvolvimento regional com 
qualidade. A ideia é trabalhar de 
forma orgânica e alinhada a uma 
candidatura de deputado federal 
também da nossa região.

O ECO - O senhor tem man

dato na Prefeitura de Botucatu. 
Quais são as pretensões após 
esse período? Pensa em candi

datura federal?
Cury - Hoje, não. Meu plano

é terminar o trabalho que temos 
na Prefeitura. Temos muitos com
promissos com a população de 
Botucatu, que assumimos no ano 
passado. Temos muitas obras a 
serem entregues na região. Tem 
muitas obras em Botucatu e são 
obras que a região espera que 
sejam inauguradas. Precisamos 
pilotar e monitorar para que esse 
processo aconteça o mais rápido 
possível, entregá-las à popula
ção da região. Falo de um AME 
(Ambulatório Médico de Especia
lidades) na região, de um Centro 
Lucy Montoro, um novo hospital, 
a primeira pinacoteca do Estado 
de São Paulo, um Bom Prato para 
atender à região. São compromis
sos regionais e temos compromis
sos locais, que precisamos honrar 
para mostrar aos nossos eleitores, 
às pessoas que acreditaram em 
nós, que não estávamos em uma 
aventura. Tudo aquilo que propu
semos fazer são coisas realmente 
palpáveis e possíveis de serem en
tregues e que melhorarão a vida 
das pessoas. Enquanto isso não 
acontecer, pensar em qualquer 
passo lá na frente é prematuro, 
é irresponsável. Porque temos 
ainda muita coisa para executar e 
realizar nesses três anos e meio à 
frente da Prefeitura de Botucatu.
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Cultura

E S P E T Á C U LO

Lençóis recebe Maratona Cultural EmCena Brasil

Projeto, que também será apresentado em Botucatu, conta com teatro, cinema e oficinas de arte

Da Redação

Nos dias 3 e 4 de abril 
(quarta e quinta-feira), 
a Duratex traz para a 

população de Lençóis Paulista 
o "EmCena", uma maratona 
cultural que oferece um paco
te com atrações destinadas a 
públicos diferentes. Estão pro
gramadas sessões de cinema e 
peças teatrais para os adultos, 
além de números circenses para 
a família. Para as crianças, have
rá espetáculos infantis e oficinas 
com contadores de histórias e de 
desenho e plantio de sementes.

O projeto consiste em um 
contêiner adaptado como pal
co, no qual são feitas todas as 
atividades culturais. Em Len
çóis Paulista, ele será instala
do na praça Comendador José 
Zillo (Concha Acústica) e terá 
apresentações gratuitas -  das 
15 às 21h na quarta-feira e das 
15 às 20h na quinta-feira. Ao 
todo são 40 artistas e técnicos 
que se revezam no palco e 
proporcionam momentos dife
rentes de arte.

Além de Lençóis Paulista, 
no mês de abril, o "EmCena" 
também se apresentará em Bo
tucatu (dias 6 e 7 de abril) e Ita-

FOTO: DIVULGAÇÃO

ATRAÇÃO - A  Noiva do Defunto, da Cia andaime Unimep, é uma das 
atrações da Maratona Cultural EmCena Brasil

tinga (dias 13 e 14 de abril), des
locando-se para outras cidades 
do Estado nos meses seguintes. 
"A Duratex acha importante es
tar presente em oportunidades 
como esta, que valoriza as ex
pressões de arte e cultura de 
nossa sociedade. Nosso objetivo 
é promover o crescimento da 
empresa em conjunto com de
senvolvimento sustentável das

comunidades onde atuamos", 
diz Robson Rodrigues Resende, 
Gerente Executivo Florestal São 
Paulo Oeste.

Idealizado e interpretado 
pela Cia. Abaréteatro, o projeto 
é patrocinado pela Duratex por 
meio do Programa de Incentivo 
à Cultura do Estado de São Pau
lo -  ProAC e conta com apoio 
da Prefeitura Municipal.

SERVIÇO PROJETO 
EM CENA BRASIL

CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA
Comendador José Zillo -  Lençóis 
Paulista
Dias 03 e 04 de abril

PROGRAMAÇÃO
3 de abril -  quarta-feira
^  15h -  Contação de história -  Pedro 
Pedroca Catimbirimboca (Cia. Mão 
Livre)

16h -  Oficina de Confecção de 
Desenho e Plantio de Sementes (Cia.
Mão Livre)

17h -  Teatro para crianças: Boi 
Viramundo (Cia. Abaréteatro)
19h -  Espetáculo de Mamulengo -  As 
Folias no Terreiro do Seu Mané Pacaru 
(Mamulengo da Folia)

20h -  Sessão de cinema - Cine 
Curta Brasil
^  21h -  Espetáculo para adultos:
A Noiva do Defunto (Cia andaime 
Unimep)

4 de abril -  quinta-feira
^  15h -  Contação de história: O 
Mosquito Faniquito do Siricutico (Cia. 
Mão Livre)

16h -  Oficina e Atividades na 
Gibiteca e Biblioteca -  Confecção de 
boneco de Luva (Cia. Mão Livre)

17h -  Teatro para crianças: Faz 
de Conta que Tem História (Cia. 
Abaréteatro)
^  19h -  Show -  convidado local 
^  20h -  Espetáculo Circense -  versão 
brasileira (Los Circo Los)

Am m m m m ím m m m y

SUCESSO
A banda paulistana Joe Roberts sobe novamente ao palco 
do Quinta Music, no Alameda Quality Center. O espetáculo 
acontece na quinta-feira 4, e se inicia às 21h. A entrada 
é gratuita e os lugares são limitados. Joe Roberts é ex- 
integrante da banda norte americana Men Without Hats.

M Ú S IC A

Lençóis recebe 
Ópera La Bohème
Espetáculo será no dia 5 de abril, às 20h, 
na danceteria Four; ópera é um estilo 
musical inédito na cidade

A n g e lo  N eto

Lençóis Paulista recebe, 
no dia 5 de abril, um 
estilo de evento iné

dito na cidade. É a Ópera 
Contada e Cantada La Bo- 
hème, uma produção da 
Companhia de Ópera Cur
ta Ópera. O espetáculo 
será apresentado na Casa 
de Shows Four, a partir 
das 20h.

Ópera Curta é um tipo 
de espetáculo de teatro 
musical criado por Cleber 
Papa e Rosana Caramas- 
chi, sob a direção musical 
Luís Gustavo Petri, basea
do em óperas famosas e na 
literatura que lhes deu ori
gem. A Ópera Curta possui 
uma dramaturgia própria 
que engloba partes consi
deradas imprescindíveis 
das óperas convencionais.

Para o diretor de Cul
tu ra  Nilceu Bernardo, a 
novidade irá  a tra ir um  
excelente público. "Nós

tem os um público bas
tante diversificado. Isso 
faz com que nós p ra tique
mos o nosso olhar com 
mais respeito para outras 
áreas. Sem dúvida a co
m unidade começa a ser 
sensível e transm ite para 
outras relações".

La Bohème é uma ópe
ra em quatro atos de Gia- 
como Puccini, com libreto 
de Luigi Illica e Giuseppe 
Giacosa, baseado no livro 
de H enri Murger, Scènes 
de la vie de bohème. Es
treou no Teatro Regio de 
Turim a 1 de fevereiro de 
1896, sob a regência de 
Arturo Toscanini

A realização é da Se
cretaria de Estado da Cul
tura. Não haverá cobrança 
de ingressos, mas é preci
so efetuar reserva na Casa 
da Cultura Professora Ma
ria Bove Coneglian. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 14 
3263 6525.
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Mulher SUCOTERAPIA
Conheça a dieta que promete eliminar até seis quilos em um mês.
Há quem se renda à famosa dieta líquida, feita à base de água, chás 
e sucos desitoxicantes para alcançar a perda rápida de peso. No 
entanto, para se conseguir um corpo bonito e saudável é preciso ingerir 
alimentos sólidos para o cérebro entender que está sendo alimentado.
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Outono requer 
cuidados ainda 
m ais in tensõsy 
com  a pe leU f  *

, « ! É f

FIQUE BEM- Ao sair 
do banho, aplique um 

bom̂  hidratante com 
componentes como 

uréia, ceramidas e óleos 
essenciais, sugerem a 

especialista

Mesmo em dias frios e nublados é essencial usar o protetor solar, diz especialista

Da Redação

Um solzinho quente de manhã e um friozinho gostoso du
rante a noite: assim é o outono. Uma das estações mais 
agradáveis do ano. No entanto, a época exige atenção re

dobrada com a beleza, pois o clima seco causado pela baixa 
umidade do ar tende a maltratar a pele. "As mulheres devem ter 
preocupações com o ressecamento, que piora muito nesse perí
odo. A água quente do banho e o uso de buchas, por exemplo, 
facilitam o surgimento de coceiras e outras dermatoses, porque 
retiram a gordura natural necessária para a manutenção de uma 
aparência saudável", afirma a dermatologista Carla Bortoloto.

O abuso de sabonetes e produtos à base de álcool também co
labora para uma pele sem vida. "Saiu do banho, aplique um bom 
hidratante com componentes como uréia, ceramidas e óleos essen
ciais", sugere a especialista. Lava o rosto muitas vezes por dia? A dica 
é utilizar apenas água morna e um pouco de sabão, preferencialmen
te com pH neutro, ensina a médica.

Ao contrário do que se pensa o sol do outono também é prejudi
cial para a beleza. Mesmo em dias frios e nublados é essencial con
tinuar usando o protetor solar, pois segundo a especialista, a emissão

de raios ultravioletas é ininterrupta. "Pessoas que não estiverem com 
a proteção ficam mais suscetíveis aos danos causados pelos raios 
ultra violeta", diz Carla.

IRRITAÇÃO
"Qualquer componente que não tenha sua composição 100% de 

algodão pode desencadear algum tipo de alergia, e a lã é uma delas. 
Portanto, deve-se evitar o contato desse tecido direto com a pele", re
comenda a dermatologista. Experimente vestir uma camiseta de al
godão de manga comprida, e aí, sim, por cima dela, uma peça mais 
quente para se proteger do frio, sugere. Desse modo, você evita o 
surgimento de alergias e fica ainda mais quentinha durante o outono.

A especialista conta que o uso de loções oleosas e a exposição ao 
vento gelado também desencadeiam, ou pioram, quadros de acne e 
dermatite seborréia: duas principais doenças típicas da estação. Ela 
explica que a seborréia (a famosa caspa) é uma enfermidade crônica 
e, apesar de não ser contagiosa é mais freqüente do que se imagina, 
atingindo as regiões da pele com aumento das glândulas sebáceas, 
como couro cabeludo e face. "Vermelhidão local, coceira e a presen
ça de descamação fina e de coloração branca são alguns dos sinto
mas que indicam a doença", enumera a dermatologista.
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Coque com tranças é 
romântico e versátil!
Penteado pode ser usado em festas 
formais ou no dia a dia

SEGREDO - Tranças podem ser românticas e versáteis

Da Redação___________ ã___________________________________

Coques e tranças são dois dos penteados que nunca 
saem da moda. Fresquinhos e elegantes, eles são 
também versáteis e podem ser usados em produ

ções supersofisticadas ou no dia a dia. Se você é fã desses 
estilos, tente misturá-los em um único visual. Christina 
Butcher, do Hair Romance, ensina o passo a passo. "Qual
quer pessoa com cabelo médio ou longo pode fazer esse 
penteado", diz Christina, que pensou na produção em um 
dia de muito calor.

1. Para começar, deixe uma seção de cabelo solta de 
cada lado do rosto, juntando o restante (meio) para trás em 
um rabo de cavalo. Deixe o rabo bem solto e leve.

2. Trance a metade de cima da parte que foi deixada solta 
do lado esquerdo, e enrole sobre o rabo. Repita do outro lado.

3. Trance a parte inferior do cabelo e enrole novamen
te no rabo de cavalo. Prenda no lugar com um grampo sob 
o rabo. Aqui é muito importante puxar suas tranças de to
dos os lados, para deixar com aspecto mais grosso e cheio.

4. Trance sem prender muito seu rabo e enrole para 
baixo, formando um coque. Prenda no lugar com gram
pos. "Finalize com um leve jato de spray para cabelo, para 
fixar o penteado no lugar", aconselha Christina.
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HORÓSCOPO 30/03 A 05/04
F o n t e : I n s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁR IES
Bom ganho de

H  dinheiro proporcio
nado pelo esforço 
em seu trabalho ou 
negócios inicia

dos há tempos ou em funções 
públicas. Tome cuidado com aci
dentes provocados por produtos 
inflamáveis. A lua vai favorecê-lo 
no trabalho.

LEÃ O
r Evite o pessimismo 
W B  e seja mais confian

te e empreendedor, 
hábil e ambicioso, 
que terá muito su

cesso em tudo que fizer. Aumento 
de vitalidade, da influência pesso
al e das chances no amor.

SAG ITÁRIO
Neste período, você 

^  poderá enfrentar al
guns pequenos obs
táculos e oposições 
inesperadas. Com o 

auxílio de amigos, parentes, cole
gas e vizinhos, poderá contorná
-los. Evite atitudes agressivas. 
Deixe de lado o ciúme.

TOU RO
Momento benéfico. 
A fase é favorável 
para tudo o que 
pretenda realizar ou 
receber. Faça deste 

período, um marco de esperança 
e otimismo. Procure vivê-lo inten
samente. Ideal para o amor.

V IR G EM
Nesta fase você 
pode esperar uma 
expansão em seus 
horizontes de 
conhecimentos e 

relações. Não de importância aos 
obstáculos que surgem no período 
da manhã. Tarde e noite propícios. 
Visitas e agradáveis notícias.

CAPRICÓRNIO
Demonstre firmeza, 

^  convicção e mais 
confiança em si, 
que conseguirá, 
neste período,

influenciar pessoas importantes 
para o seu progresso e prospe
ridade profissional e material.
Faça prevalecer seu otimismo e 
receberá reais benefícios.

G ÊM EO S
^  Momento negativo, 

^  f  ^  principalmente com 
IT a  a pessoa amada 

e os assuntos 
domésticos. Procure 

compreender as pessoas de men
te elevada e se aprimore. Período 
dos mais difíceis, que acabará 
superando se confirmar nas suas 
possibilidades e otimismo.

LIBRA
Cuidados com 
prejuízos causados 
por empregados ou 
sócios. Não realize 
o negócio que está 

pretendendo. Aguarde uma fase 
mais favorável para concretizá-lo. 
Não abuse da saúde e não discuta 
com a pessoa amada.

A Q U Á R IO
Nesta fase, você 

^  m  poderá ter uma 
ideia brilhante

im iH P  e promissora de 
sucesso. Mas,

somente a coloque em prática 
quando tiver certeza de uma boa 
chance. Continue cauteloso com 
seu dinheiro, seu trabalho e com 
sua saúde.

mais organizado. 
Bom período para se destacar 
intelectualmente sobre os demais.

ES CO RPIÃO
Evite prejudicar sua 
saúde, não come
tendo excessos na 
alimentação, e com 
bebidas alcoólicas. 

Não confie demais em subordi
nados e em estranhos. Todavia, o 
sucesso pessoal e a evolução da 
personalidade serão evidentes.

PEIXES
Grandes chances de 
ascensão e brilho 

V  - artístico e mesmo 
jurídico. Aproveite 
os próximos dias

para manifestar seus pensamentos 
relacionados com as pessoas que 
lhe querem bem e tratar de assun
tos relacionados ao casamento.
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Televisão BBB 13
Com 6 2 ,7 9 %  dos votos, a mineira Fernanda se tornou, 
na terça-feira 26, a campeã do BBB13 e levou o 
prêmio de R$ 1,5 millhão. A sister disputou a final com 
o casal Nasser e Andressa, que teve 2 8 ,2 9 %  dos votos 
para ele e 8 ,9 2 %  para ela.

S A LV E  J O R G E

Lucimar reencontra Morena e conhece a neta
A  jovem volta ao Brasil com segurança e trazendo a pequena Jéssica

Da Redação

Promete ser emocionante 
o reencontro de Lucimar 
(Dira Paes) e Morena 

(Nanda Costa), em Salve Jorge. 
Afinal, a doméstica acreditava 
que a filha havia morrido em 
um atentado a bomba em Is
tambul, Turquia, e nem imagina 
pelo sofrimento que a herdeira 
passou enquanto esteve naquele 
país. Além disso, Lucimar não

sabe que Morena deu à luz uma 
menina, nomeada Jéssica, fru
to de seu relacionamento com 
Théo (Rodrigo Lombardi).

Em uma cena que será exi
bida na próxima semana, Helô 
(Giovanna Antonelli) pede para 
encontrar a doméstica em um 
local determinado por ela, pois 
quer ter uma conversa impor
tante. Chegando lá, a moradora 
do Alemão vê a delegada com 
um bebê e ouve que aquela me

nina é sua neta. Nisso, Morena 
se aproxima e mãe e filha se 
abraçam, matando um pouco a 
saudade após meses sem qual
quer contato.

Helô deixa bem claro para 
Lucimar que ninguém pode 
saber que a jovem está viva e 
de volta ao Brasil, nem mes
mo Junior (Luiz Felipe Mello). 
Ela, por sua vez, anuncia para 
a comunidade que o exame de 
DNA do corpo que seria de sua

MOMENTOS 
DECISIVOS -  Lucimar se 

espanta ao reencontrar 
Morena, em Salve Jorge

filha deu negativo.
Enquanto isso, Morena 

pergunta sobre Théo (Rodrigo 
Lombardi) para Barros (Marce
lo Airoldi) e Helô, que evitam 
falar qualquer coisa, até que a 
delegada decide revelar que ele 
está morando com Érica (Flávia 
Alessandra).

Fi T i I DIVULGAÇÃO
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FLO R  D O C A R IB E
Segunda-feira -  Cassiano e Duque 
conseguem fugir em direção à mata, 
mas são perseguidos pelos capangas 
de Dom Rafael. Dom Rafael e seus 
capangas acertam um dos tanques 
de combustível do avião onde estão 
Cassiano e Duque, que são obrigados 
a aterrissar.

Terça-feira -  Isabel aceita o convi
te de Ciro, Amadeu e Rodrigo para 
conhecer sua casa. Cassiano colhe 
uma flor do Caribe para dar a Ester 
quando chegar ao Brasil. Bibiana ten
ta animar Donato. Cassiano e Duque 
conseguem embarcar em um ônibus 
que passa pela estrada.

Quarta-feira -  Cassiano e Duque reco
nhecem a filha de Dom Rafael. Ciro 
cede seu quarto para Isabel. Dom 
Rafael sente saudades da filha. Cris
tal beija Cassiano. Cristal avisa a Cas- 
siano e Duque que tentará ajudá-los 
a voltar para o Brasil. Cassiano liga 
para Chico e avisa que está voltando 
para a Vila dos Ventos.

Quinta-feira -  Hélio entrega um che
que a Bibiana para pagar o barco de 
Donato, e pede à mãe segredo sobre 
a origem do dinheiro. Alberto fica 
zangado com Ester ao perceber que 
foi ela quem tramou a prisão de seus 
clientes. Cristal aconselha Cassiano e 
Duque a se esconderem até sua par
tida para o Brasil.

Sexta-feira -  Ester tenta conversar 
com Alberto, mas o empresário pre
fere não confrontá-la. Cristal ofere
ce dinheiro para ajudar Cassiano e 
Duque. Ester se emociona ao se re
cordar de Cassiano. Natália conhece 
Juliano. Cassiano e Duque resolvem 
pegar um ônibus para ir até o navio 
mercante que os levará para o Brasil.

Sábado -  Amaralina avisa a Duque e 
Cassiano sobre a presença do avô no 
Brasil, e resolve dividir a cabine do 
navio com eles. Juliano leva um peixe 
para Natália. Ester discute com Dio- 
nísio por ele não aceitar que William 
brinque com seus bisnetos.

G U E R R A  D O S  S E X O S
Segunda-feira -  Nando conta para Ro- 
berta que foi sequestrado. Juliana fa
la para Fábio que se casará com Nan- 
do. Dominguinhos lembra a Charlô 
que todos os homens da família 
possuem uma marca de nascença. 
Roberta não acredita em Nando e o 
manda embora de sua casa.

Terça-feira -  Nando e Roberta con
versam emocionados. Vânia vai atrás 
de Ulisses na academia. Kiko aceita 
o plano de Lucilene e Dalete. Semí- 
ramis não deixa Frô entrar em casa. 
Nando se despede de Roberta. Olívia 
se preocupa com o jeito como Charlô 
fala sobre Dominguinhos.

Quarta-feira -Juliana faz as pazes com 
Nando e volta para a casa de Felipe. 
Olívia revela para Charlô que Domin- 
guinhos não gostou de vê-la beijar 
Nenê. Isadora combina com Ronaldo 
de testar Carolina. Nando conta para 
Juliana que Felipe gosta de Roberta. 
Charlô afirma a Nenê que o ajudará 
se ele também ajudá-la.

Quinta-feira -  Juliana pede perdão a 
Roberta. Kiko conta para Ary e Ira
cema que colocou uma poção em 
suas bebidas. Ary e Iracema decidem 
dar uma nova chance a Nando. Dino 
encontra o spray usado para sabotar 
o desfile e o manda para análise. Frô 
vê a boneca russa na casa de Nieta.

Sexta-feira -  Frô avista Kiko e não o 
reconhece. Manoela e Ciça convidam 
Fábio para jantar. Nieta percebe que 
Carolina tem vergonha dela. Ciça pe
de para Fábio ficar com Manoela. Fe
lipe vai à festa de noivado de Juliana. 
Fábio fala para Manoela que gosta 
de tê-la como amiga.

Sábado -  Zenon entrega a Domingui- 
nhos a taça preparada para ele. Nando 
não aceita morar no apartamento de 
Juliana. Dominguinhos consegue tro
car sua taça. Roberta leva Felipe para 
dançar. Nando chega à casa de Ulisses 
e se surpreende ao encontrar Analú. 
Dominguinhos finge estar tonto e Ze- 
non, Charlô e Olívia o observam.

S A LV E  J O R G E
Segunda-feira -  Helô explica como 
seria a participação de Sheila na in
vestigação. Lurdinha pergunta se 
Sidney tem alguma notícia sobre a 
pulseirinha de sua irmã que divulgou 
no site. Rayanne conta para Delzuite 
o que descobriu sobre Pescoço. Sheila 
aceita ajudar Helô. Élcio estranha o 
interesse de Lívia em Theo.

Terça-feira -  Theo e Morena se beijam. 
Nunes consegue falar com Helô. Lívia 
repreende Wanda por ter ido atrás do 
coronel. Lucimar descobre que a filha 
fugiu. Érica e Áurea se preocupam 
com o sumiço de Theo. Helô e Barros 
procuram Morena na casa de Theo.

Quarta-feira -  Theo fica abalado com 
a possível gravidez de Érica. Mustafá 
questiona Russo sobre Morena. Wa- 
leska fala para Almir sobre as me
ninas traficadas. Russo promete se 
vingar de Mustafá. Érica confirma a 
gravidez e Theo fica apreensivo. Zyah 
mente para não levar os turistas ao 
restaurante de Cyla.

Quinta-feira -  Helô afirma para Ri
cardo que Lívia assassinou Jéssica e 
Raquel. Lurdinha não deixa que Aisha 
veja que ela mora em uma comuni
dade. Mustafá fala para a filha que 
eles irão para o Brasil. Os capangas 
de Russo observam Sarila com o neto 
no colo. Isaurinha reclama por Celso 
não querer ir ao casamento de Aída.

Sexta-feira -  Sarila invade as casas 
dos vizinhos à procura do neto. Zyah 
e Bianca se declaram um para o ou
tro. Amanda se enfurece com a pre
sença de Antônia no casamento de 
Aída. Helô percebe a tensão de Lívia 
ao falar de Theo. Lucimar fala para 
Morena que Wanda está no Rio de 
Janeiro.

Sábado -  Theo pede para Lívia nunca 
mais procurá-lo. Lívia diz a Stenio que 
foi agredida por Theo e o denuncia. 
Helô questiona Theo sobre seu envol
vimento com Lívia. Rosângela marca 
encontro com Vanúbia. Érica e Áurea 
recebem a intimação para Theo.
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Sociedade GATINHO
CHARMOSO
Rafael, 5 anos, já mostra 
que tem estilo de 
galã de novela.

q 3 0

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS

Horário de aterrdimento 
düs 6h30 às 17h30

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

Parabéns ao casal M aria  Rita e A ndré, pelo casam ento no dia 23, na Igreja 
M atriz  de São M anuel. Fe ic idades e harmonia.

Sorria com todas as suas forças, porque a 
felicidade verdadeira pertence a quem a busca 

com intensidade.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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R.CelJ. A. Martins. 1045 
F: 3263-2414

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

R. Luiz Vaz Pinto, 619 
F: 3264-4000

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

coresvivas@lpnet.com.br

FOTO: STUDIO A

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
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Sociedade ESFIH A
Ruan, Maria, 
Miguel e 
Terezinha, na 
Cia. da Esfiha

Acorde para a vida, porque para ser feliz não tem 
hora. Pode ser já, pode ser agora. Viva a vida 

com alegria e boas amizades.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

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

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

Equipe Bar do Português

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

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

Ambientes
Executivos

Qualidade do básico ou luxo

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

C
Scaroaro

móveis para escritório
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Coluna da

Aposentadoria
relevante

No 6 de abril, aposenta
-se Maria Helena Bianchi de 
Souza, assistente administra
tivo da Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa, de Lençóis 
Paulista. Esta poderia ser 
uma aposentadoria como 
muitas, mas se destaca pela 
peculiaridade do fato. Faz 30 
anos que Helena trabalha em 
um só lugar: a Biblioteca Mu
nicipal, na qual iniciou seus 
serviços em 1983. Adquiriu 
uma cultura ímpar, conheceu 
pessoalmente Orígenes Les- 
sa, bem como Pedro Block, 
Dias Gomes, Rachel de Quei
rós, entre outros.

Em sua fala, citou que, de 
início, a Biblioteca possuía 
um acervo pequeno e que 
foi, principalmente, Orígenes 
Lessa o incentivador do cres
cimento daquele acervo, com 
a colaboração em doações da 
população lençoense. Hoje, 
atende a um público infanto- 
-juvenil assim como é feito 
no Espaço Cultural. Na gestão 
da prefeita Bel, que tem um 
olhar sempre atento à cultu
ra, a BMOL passa por refor
mas em sua estrutura física. 
Quanto ao usuário, diz que há 
anos a opção dominante era 
a procura por pesquisas estu
dantis. Hoje, com o advento 
da Internet há mais retiradas 
de livros com temas variados.

Da personalidade de Orí
genes Lessa, Maria Helena 
ressaltou que era uma pes
soa divertida, bem humo
rada, que brincava com os 
amigos escritores pedindo 
doações: "quem doasse mais 
livros, teria seus nomes em 
ruas; quem doasse menos, 
teria seus nomes em becos".

Parabéns, Maria Helena. 
Viver 30 anos rodeada de li
vros é um privilégio concedi
do a poucos, ainda mais ago
ra que a leitura está sendo 
tão subestimada, competin
do a todos nós o seu estímu
lo entre os jovens. Faremos a 
nossa parte.

Semana de Teatro
Mais uma vez, temos que 

afirmar que Lençóis Paulista 
muda a sua cara. Da econo
mia pujante, alia agora a cul
tura, fato comprovado de 19 
a 24 de março na 18^ Mostra 
de Teatro Projeto Ademar 
Guerra, que aconteceu na 
Casa da Cultura. O Projeto 
Ademar Guerra realizado 
pela Secretaria de Cultura 
do Governo de Estado tem o 
objetivo de orientar grupos 
teatrais através de ações 
de formação, difusão e pro
moção cultural. Em parceria 
com a Prefeitura de Lençóis 
Paulista, através do diretor 
da Cultura Nilceu Bernardo, 
a semana foi um sucesso 
entre o público, envolvendo 
várias cidades como Tupã, 
São Carlos e Pirassununga. 
Parabéns aos organizadores 
e participantes.

Nilza í
fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Páscoa é dizer sim ao amor e à 
vida; é investir na fraternidade, 
é lutar por um mundo melhor, é 
vivenciar a solidariedade."

Fale com  a  g e n te
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jomaloeco.com.br

A niversário
A pequena Maria Isabel 

Camargo Tomazi comemo
ra 2 aninhos esta semana. 
Xodó do avô Élio, a prince
sa mostra que tem estilo 
até mesmo para ir à escola. 
Ela recebe os parabéns dos 
pais Érica e Kiko, dos avós 
e tios. E também da nossa 
coluna social.

A o w w  POTÊNCIA!

O locutor e radialista Cris- 
tiano Castelhano também 
vai invadir a praia da co
municação impressa. No dia 
6 de abril, ele estreia uma 
coluna semanal no jornal O 
ECO. O objetivo da coluna 
será retratar -  através de sua 
lente fotográfica privilegiada 
-  momentos inusitados e in
teressantes do cotidiano de 
Lençóis Paulista e região.

U N
Tecnologia da Informação

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

Microsoft Pa rtner N etwork- SAPBusinessOne ^ b o W E B E , q C O R

FAÇA MELHOR
do que nunca. 

(14) 3 2 6 ^6 3 7
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacao]

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jomaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacao
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q , GiJl plantas tem a solução JlP||||̂ , completa para o seu jardim

EMPREGO
Controle de jornada de trabalho 
é maior desafio de nova PEC 
das Empregadas (2)
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Móveis 
personalizados dão 
beleza e praticidade 
para casa e escritór
Planejamento anterior ao acabamento pode 
render,grande economia para obra; preços 
variam conforme o projet^ l DI -

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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NA HORA DE PRESENTEAR
O jardim é uma natureza organizada pelo 

homem e para o homem. Surpreenda com as 
novidades que a Gill plantas pode oferecer na 

área de paisagismo e flores para presentear.
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GILL PLANTAS: agora com novos endereços 
para melhor atender Lençóis Paulista e região
Empresa trabalha com 
projeto de ajardinamento, 
implantação de jardins, 
manutenção técnica de área 
verde e lagos ornamentais, 
além do fornecimento de 
plantas naturais e artificiais

Da Redação_______________

Com o viveiro de plantas localiza
do na rua Pascoal Bernardino, s\n, 
parque Rondon, a em presa oferece 

uma grande variedade de palm eiras, á r
vores nativas e frutíferas, arbustos, for- 
rações e gram ados.

Gill plantas conta ainda com a flori
cultura localizada na rua Felipe Cama
rão, N°556, Jard im  Ubirama, oferecen
do grandes novidades para presentear 
como buquês, cestas para datas espe
ciais, orquídeas, vasos e plantas natu 
rais e artificiais para interiores.

Além da experiência no mercado, 
G ilm ar Lourenço da Silva, proprietário 
da em presa, trabalha com plantas de 
qualidade e preços mais atrativos que o 
convencional. "Há 12 anos tenho loja no 
Ceasa de Bauru, então trago para Len
çóis os preços de lá, assim  os m oradores 
daqui não precisam  mais sair da cidade 
em busca de qualidade e preços".

Além de uma grande variedade, qua
lidade e preço, Silva garante vantagem 
na forma de pagamento. "Aceitamos

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O EC

NOVA OPÇÃO EM BOM GOSTO - Conheça as vantagens de ter um jardim planejado para enriquecer o ambiente doméstico ou profissional

cartão. D ividim os em até seis vezes, de
pendendo do valor da com pra e temos 
convênio com a Associação dos Servi
dores Públicos", finaliza.

O Gill Plantas -  Viveiro fica na rua 
Pascoal Bernardino, s/n -  Rondon. Te
lefones (14) 9813 1694, 9777 9650. Flo
ricu ltu ra fica na rua Felipe Camarão, 
N° 556 -  Jard im  U biram a. Telefone (14) 
3264 2037.

FRASE

í "Há 12 anos tenho loja no Ceasa 
de Bauru, então trago para 
Lençóis os preços de lá. Assim os 
moradores daqui não precisam 

mais sair da cidade em busca de 

qualidade e preços."

Gilmar Lourenço da Silva, 
proprietário da Gill Plantas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

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

FUSCA, A N O  78, cor branco, 
ótimo estado. Tratar (14) 32643- 
4173/ 9178-4013.

ESCORT, A N O  89, cor cinza, 
1.8, álcool. Tratar (14) 9652- 
5322/ 3263-4279.

T EM PR A , cor azul, 4 portas, 
d h, R$4 mil, mais documento. 
Tratar (14) 9678-2739.

B ELIN A, A N O  85, álcool. 
Tratar (14) 9754-9091 ou R: 
Mario Diegoli, 381 -  Caju com 
Thiago.

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

IP A N EM A  2.0, A N O  94, cor
bôrdo, álcool, original, com
pleto. Tratar (14) 3264-9003/ 
9196-4755.

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

ASTR A HB, 4 portas, advan- 
tage, preto modelo 2011. Tratar 
(14) 9706-5116.

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, A N O  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.

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

UNO M ILLE FIRE, ano 2003, 
ótimo estado, aceito troca por 
carro ou moto de menor valor. 
Tratar (14) 3263-6721/ 9630- 
1560/ 9724-5713.

GOL 1.0, ano 97, cor azul, com 
rodas de liga leve, lindão. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9630-1560/ 
9724-5713.

GOL 1.0 8V, ano 2004, cor 
preto, 3° dona, semi novo, 
aceito troco por carro de menor 
valor. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560/ 9724-5713.

UNO M ILLE, A N O  91,
som, rodas, ótimo estado, R$ 
2.800,00+promissórias de R$
239,00. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560/ 9724-5713.

GOL G3 POW ER , ano 2002,
4 portas, 72 mil km originais, 
direção hidráulica+ trava + 
alarme. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560/ 9724-5713.

C AM INHÃO 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 FIRE, 1.0, Flex, ano 
2007, cor prata, 4 portas, em 
ótimo estado e conservação. 
Tratar (14) 9808-1032 com Ana 
ou (14) 9676-5704 com Edson.

GOL, A N O  01, 2 portas,8v, 
R$11 mil. Tratar (14) 3263-3348 
e 9703-1919.

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

CELTA, A N O  2004, cor prata, 
ótimo estado, R$ 13.800,00. 
Tratar (14) 3263-4371/ 
9708-1331.

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

PARATI, A N O  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.

ZA FIR A  ELEG A N C E 2.0, 
ano 06, flex, prata, completa, 
câmbio manual, 4 pneus 
novos, revisada. Tratar (14) 
9822-4209.

S A N T A N A , A N O  2001,
cor prata, completo, R$
12.500,00. Tratar (14) 9711
8519.

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

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

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

AS T R A  S ED A N , ano 99,
completo, GLS, com rodas, 
som, IPVA e linc 2013 pagos,
R$ 16.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

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

GOL G3, completo, rodas 17, 
som, alarme, IPVA e linc 2013 
pago, R$ 14 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

AS T R A  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 ELX  10 , ano
2010, flex, cinza com 
rd+dh+ve+te+al+limp/desemb. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

PEU GEO T 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 G LX 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, A N O  2010, cor
preto, completo, financiamento 
em 48x s/ entrada. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

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

KADET, A N O  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, A N O  84, motor 
AP, álcool, R$ 6 mil. Tratar (14) 
9113-6282/ 9728-0666.

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

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

ESCORT GL 1.8, ano 95,
coe bege, gasolina, trava /  
alarme /  rodas liga, r$8.900,00. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

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

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

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

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

veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

veículos (14) 3264-1000.

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

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
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Classificados

MICRO ONIBUS, ano 89,
cor branco, diesel, interior 
com prateleiras, r$14.900,00. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

CORSA W AG O N  1.6, ano
98, cor verde, gasolina, básico, 
r4 11.900,00. Tratar evidence 
veículos (14) 3264-1000.

K AD ET 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.

A S TR A S EDAN 1.8, ano
2000, cor azul, completo, 
rodas liga leve, r$ 18 mil.
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

H O N D A  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.

M ERIVA J O Y  1.8, ano 07,
cor branca, flex, completa. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

PAG A N  M O TO 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 P A R C E LA  

DO M ERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

GO L, A N O  99, 4 portas,
1.0, 16v, revisado, otimo 
estado, r$ 10.500,00. Tratar (14) 
9791-1109

ESCORT EURO PEU , ano
97, 1.8, 16v, com dh e ldt, r$
5.500.00, documentado. Tratar 
(14) 9791-1109

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.

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

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

COMPRO GOL, Corsa,
Uno, palio, Fiesta do ano, 
Celta, ano 95 à 2006, pago a 
vista. Tratar (14) 3263-3348 e 
9703-1919.

COMPRO SEU CARRO em
bom estado quitado ou até 
mesmo financiado. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9630-1560/ 
9724-5713.

GC 150, ano 07/08, cor pre
ta. Tratar (14) 9877-7985.

TRICICLO COM CAPACI
DAD E para 3 pessoas, 
ótimo preço. Tratar (14) 
9752-3588.

X T Z  LA N D ER , ano 2007, 
motor na garantia, R$
7.500.00. Tratar (14) 9740- 
4992/ 3263-6919.

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

TITAN 150, ano 2004.
Tratar (14) 9754-9091 ou 
R: Mario Diegoli, 381 -  
Cajú com Thiago.

TITAN 150 ESD , ano 2007, 
cor azul, R$ 3.700,00 ou 
R$ 1.500,00 + materiais 
de construção parcelado 
em lojas. Tratar (14) 
9694-5852

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

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

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

CG TITAN, ano 2005, cor 
prata. Tratar (14) 9652- 
5322/ 3263-4279.

H O N D A  BIZ 125 ES, ano
07/08, 15 mil km, pneus 
novos, partida elétrica, cor 
preta, R$ 4.200,00. Tratar 
(14) 9790-1586.

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

FIN AN C IAM EN TO  DE 
M OTO honda okm com 
entrada com a menor 
parcela do mercado. 
"Grátis 02 capacetes'' 
Pagan Motos. Tratar (14) 
3264 4345.

VILAS M OTO PEÇAS -
Oficina especializada, 
pinturas especiais, aces
sórios, pacotes de revisão 
multimarcas, personaliza
ção em led. Rua Antonio 
Paccola, 20, Fone (14)

3263- 5436. H OR NET 600F, 
ano 2011, cor azul, IPVA, 
seguro e licenciamento 
pagos, revisada, 6.600 km, 
R$ 28.500,00. Tratar (14)
3264- 4542.

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

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 Motos, Fone 
(14) 3264 4345.

COMPRO M O TO H ONDA
semi nova ou troco por 
moto 0km, pagan motos 
Tratar (14) 3264 4345.

COMPRO OU ASS U M O

financiamento de moto 
CB 300. Tratar (14) 9767
6736.

FAÇO M A N U TEN Ç Ã O  e
formatação de micros 
em geral. Tratar (14) 
9183-9459.

FORM ATE SEU computa
dor, e faça manutenção 
de sua rede por um pre
ço imperdível. Tratar (14) 
9712-5207 com Luan.

INFORMÁTICA -  Hard 
Manutenção em compu
tadores e impressoras, 
recarga de cartuchos 
e tonners, (micros 
usados com garantia) 
Computadores usados 
com garantia a partir de 
R$ 300,00 e impressoras 
com cartuchos com ó ti
mos 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  IN FO R M Á
TICA c / experiência em 
manutenção, remoção 
de vírus, redes com fio e 
wirelles, formatação a 
partir de R$ 30,00. Tratar 
(14) 8155-5747 com 
Arthur.

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

(14) 3269-3311
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INDUSTRIA CONTRATA:
Vendedor externo/ interno 
-  ajudante de produção -  
secretária. Interessados enviar 
currículo para rh@grupo-msr. 
com.

C ASAL PROCURA emprego 
de caseiro, com 16 anos de 
experiência no ramo e refe
rências. Tratar (14) 9657-4310/ 
9601-5684.

PROCURO CHÁCARA
ou sítio para morar e tomar 
conta, sou aposentado e 
tenho referências. Tratar (14) 
9686-2419.

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

A U M E N T E  S U A  R E N D A  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.

CONTRATA-SE CAIXA/ 
A T EN D EN T E - Acima de 18 
anos, 2° grau completo com 
disponibilidade de horário 
e bom atendimento Não 
é necessário experiência. 
Empresa oferece plano de 
carreira, convênio médico e 
odontológico, vales transporte 
e alimentação. Enviar currículo 
na Rua Geraldo Pereira de Bar- 
ros, 795, Centro em Lençóis.

V EN D O  LINDOS filhotes de 

coker. Tratar (14) 3263-4133 e 

(14) 8210-5619.

PEDICURE A  DOMICILIO
para idosas, com hora 
marcada. Tratar (14) 
9658-6608 período da 
tarde.

SEG U R AN Ç A PESSO AL e
patrimonial. Tratar (14) 
9657-8088.

M A N U TEN Ç Ã O  E INSTA
LAÇÃO: cerca elétrica, 
interfone, automatizador 
de portão. Tratar (14) 
9657-8088.

CM INSTALAÇÃO e mon
tagem elétrica, venha e 
faça seu orçamento sem 
compromisso. Tratar (14) 
3263-3490/ 9128-4630/ 
9145-4248.

ELETRICISTA RESIDEN
CIAL, cobrimos qualquer 
oferta. Tratar (14) 9128
4630.

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

APARO SU A G R A M A  e
faço jardinagem, preço 
a combinar. Tratar (14) 
3263-4402/ 9195-5357/ 
9825-6602 com Wilson.

TAPEÇARIA M EG A  DECO
RAÇÕES dá até 40% de 
desconto na mão de obra 
da reforma de seu estofa
do. 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

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

V EN D O  MOTOR PERKINS
moderno, completo, 
diesel, 4 cilindros, R$
4.200,00. Tratar (14) 
9852-9543 ou R: Antonia 
Foganholi Paccola, 685 -  
Maria Luiza II.

V EN D O  1 TELEVISÃO 29", 
R$ 250,00 e 1 microon
das eletrolux, R$ 120,00. 
Tratar (14) 9852-9543 
ou R: Antonia Foganholi 
Paccola, 685 -  Maria 
Luiza II.

M O AGESSO E DECORA
ÇÕES, forro, sancas, 
paredes, molduras 
em geral. Ligue e 
agende sua visita sem 
compromisso. Tratar (14) 
9628-7511/ 9161-7402 
com Moacir.

LC M A LA G IN H O , cercas 
consertinas, central 
PABX intelbras, antenas 
via satélite e telecon
ferência, câmeras de 
segurança via internet. 
Tratar (14) 9711-1527.

A U LA S  DE D ESEN H O  e
pintura digital (caricatu
ras e outros). Tratar (14) 
9112-7826/ 3264-6558 
com Cristiano Paccola.

PEDREIRO, ALV EN A R IA ,
reboco, piso, revestimen
to, casa até 80 m .̂ Tratar 
(14) 9788-4339 com 
Chicão.

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

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

B AN H O  E T O SA nos finais 
de semana e emergên
cias. Tratar (14) 3263
4133 e (14) 8210-5619.

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

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

GHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiaçõo de aliiates
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  FREJS/TEAO S A A / C O  & R A O E S C O

TÉCNICA EM  EN FER M A 
G EM  free-lance, com trei
namento em primeiros 
socorros, habilitação B, 
comunicativa e ética. 
Oferece-se para cuidar 
de idosos ou crianças 
no período noturno 
as segundas, terças, 
quintas e sábado. Tratar 
(14) 9826-8108.

C ENTRAL M ÓVEIS Usa
dos, Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 1775. 
Fone (14) 9799-7874 e 
9115-5295.

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

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

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

SERVIÇOS D E TO R N O , sol
da e caldeiras. Usimax 
Lençois, Rua Graúnas, 
116 -  Jd. Nova Lençois. 
Tratar (14) 3263-5497.

C A JU  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 A LU G A 
-SE. Tratar na Rua José 
Príncipe Penhafiel, 842, 
JD. Príncipe, fone (14) 
9785-7545.

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

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

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

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

AFIAD OR DE FER R AM EN 
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.

D J PATETA FA Z 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 A U TO  Flex - 
Economia de combustí
vel até 12%. Tratar (14) 
9719-3581 /  8136-6428 
ou pelo site, w w w . 
naturalionix.com.br.

SERVIÇO D E JA R D I
N A G EM , profissional 
formado na área de 
jardinagem em geral, 
limpeza de terreno, sítios 
e chácaras, aplico mata- 
-mato e faz manutenção 
em cerca viva. Procuro 
trabalho fixo. Fone (14) 
9730-1660 /  9855-6555 
ou no endereço Antonio 
Zillo, 309 -  JD. Village.

LA N C H O N ETE E RESTAU
R AN TE dos viajantes, 
(comercial, self-service, 
prato feito e marmitex). 
Tratar (14) 3263-2412 
/  9686-1979 ou na rua: 
Gino A. A. Bosi, 140, Pq 
Rondon.

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

A U LA S  PARTICULARES de
matemática, ensino fun
damental, ensino médio 
e concursos. Tratar (14) 
3263-4586 /  8146-9406 
após as 13h.

mailto:lp@gmail.com
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A U LA S  A  DOMICILIO
de piano, teclado, violino, 
violão e canto. Tratar (14) 
3263-2891/3263-4937/9669- 
0255/9782-5523.

M O UR A JO R G E EDIFICA
ÇÕES - Projetos residenciais 
e comerciais, cálculo de 
materiais. Tratar c / Arilson 
(Técnico em Edificações -  
CREA-5063763735/td). Fone 
(14)9728-9982e 9196-9943.

M O N TAG ENS 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 Milani) Telefone 
(14) 3263-1795 e 9711-5644.

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

M A G A ZIN E GABRIEL
-  uma loja popular, com brin
quedos, 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 A N T E 
N A S  parabólicas, Home 
Theater, e TVs na parede. 
Tratar com Juvêncio (14) 
8118-6574 ou 3263-3636.

DANI M U D ANÇ AS -  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 
PR AGAS , aplicação de mata- 
-mato, controle de abelhas 
e fórmicas. Tratar (14) 9771
1693 com Nivaldo Bispo.

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

EM PÓRIO D A  C ERVEJA
- bebidas em consignação - 
plantão durante seus eventos
-  bebida gelada em grande 
quantidade. Tratar AV. Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
1145 ou (14) 3264-1224.

LIM P EZA  DE P ELE ,
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 EM PR ES A
RIAL: (Análise PE, Análise 
financeira, RH etc). Tratar 
com Luiz (14) 9702-6597.

TR AN Ç A AFR O , tranças 
trabalhadas, rastafári. (Aceita 
cartão Visa e Master). Tratar 
(14) 9702-0767.

EVENTOS EM  GER AL (Ca
ricatura ao vivo e sob enco
menda). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 9112-7826.

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

REGIO NAL A N D R A D E &
Assessoria Rural LTDA. Vai 
comprar seu imóvel rural? 
Consulte o Gestor Ambiental, 
assessoria em regularização 
e avaliação de propriedades 
rurais. Tratar (14) 9683-6437, 
www.regionaltodaraca. 
blogspot.com

COCHI

m m
m m

V EN D O  1 ESTU FA elétrica 
de 1,20m^ e 2 andares. Tratar 
(14) 9693-1495.

V EN D O  5 PISCINAS (duas 
de 1.500 L, uma de 9 mil L, 
uma de 3 mil L e uma de 5 
mil L), compro piscinas. Tratar 
(14) 9702-9538.

BICICLETA ARO 20” com
marcha, para criança, cor 
prata, ótimo estado, R$
90,00. Tratar (14) 3264-4501/ 
9604-6673.

V EN D O  2 TVS DE 14” , 2 Tvs 
de 20” , 1 Tv 21” tela plana,
1 Tv de 33” tela plana. Tratar 
(14) 3264-6583/ 9600-3424 
com Ricardo.

V EN D O  BETO NEIRA com
motor conservado, R$ 550,00 
e + ferramentas. Tratar (14) 
9646-4270.

V EN D O  U M A  M ERCEARIA
na Vila Capoani, R: 25 de 
Abril, próximo ao SAAE. 
Tratar (14) 9620-4146.

V EN D A  DE 01 TITULO do
Clube Esportivo Marimbondo. 
Tratar (14) 9715-6582 com 
Silvia.

V EN D O  G ELADEIRA FROST
Free 440L Eletrolux, branca, 
R$ 400,00 -  Vendo Lancha 19 
pés. Tratar (14) 9756-0258.

V EN D O  1 IM PRESSORA
Epson, semi nova, valor a 
combinar. Tratar (14) 3264
2420.

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

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

V EN D O  TRAILLER COM 
P LETO , chapa, frezeer. Tratar 
(14) 9119-4069.

V EN D O  15 CADEIRAS
universitárias. Tratar (14) 
8157-5454.

ALU G O  PASTO A  5 km da
cidade. Tratar (14) 9752-3588.

V EN D E-S E 25 carteiras 
universitárias em ótimo es
tado. Tratar (14) 3263-6139/ 
9756-7473.

V EN D O  1 M E S A  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.

COMPRE A G O R A seu carro 
zero semi novo ou usado, 
através de consórcio e ainda 
você pode usar ate 30% 
da própria carta de crédito 
p/ lance e aumentar a sua 
chance de contemplação! 
Grande Oportunidade. Tratar 
(14) 9727-3700 Ariane.

V EN D O  TRAILLER de
lanche, todo equipado, ótima 
localização, em funcionamen
to, clientela formada. Tratar 
(14) 8823-4801.

V EN D O  PLAY STATION II,
com 2 controles + 5 jogos. 
Tratar (14) 9799-7874/ 9674- 
5783/ 9115-5295.

V EN D O  ARQUIVO de aço,
R$ 160,00. Tratar (14) 9799- 
7874/ 9674-5783/ 9115-5295.

BICICLETA ERGOM ETRICA,
R$ 160,00, 1 esteira elétrica, 
R$ 300,00. Tratar (14) 9799- 
7874/ 9674-5783/ 9115-5295.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
Dia 03 Dia 06 Dia 10 
Quarta Sábado Quarta

Dia 13 Dia 17 Dia 20 
Sábado Quarta Sábado

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

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jribogâ

( 14) 3263-1485 
9791-4488

GU ARD A ROUPA 6 portas, 
mar^in, R$ 280,00, 1 guarda 
roupa 4 portas, tabaco, 1 
guarda roupa de madeira 
antigo, R$ 250,00. Tratar 
(14) 9799-7874/ 9674-5783/ 
9115-5295.

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

C ÔM O D A, R$ 120,00, mesa 
de mármore + 4 cadeiras,
R$ 250,00. Tratar (14) 
9799-7874/ 9674-5789/ 
9115/5295.

JO G O  SO FÁ, marron, R$
300.00 e jogo se sofá, azul,
R$ 230,00. Tratar (14) 9799- 
7874/ 9674-5783/ 9115-5295.

VEN D O  DEPOSITO DE água 
mineral. Tratar (14) 3263- 
2252/ 9670-8878.

VEN D O  TÍTULO Á G U AS
Quentes de Piratininga. Tratar 
(14) 9794-4304.

VEN D O  2 BALCÕES para 
mostruário (vidro). Tratar (14) 
9772-7315.

VEN D O  BARRACA para 
camping, 2 quartos + 
equipamentos. Tratar (14) 
9772-7315.

VEN D O  ESTOQUE DE
vasilhames (cerveja e 
refrigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador. Tratar (14) 
3263-6641/ 9698-7007.

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

POSTE PADRÃO pronto, 
monofásico, bifásico ou trifá- 
sico. Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

VEN D O  FIOS e cabos elétri
cos, lâmpadas econômicas a 
partir de 10w, interruptores 
e tomadas. Tratar (14) 3263- 
5859/ 9620-0962/ 9862-0930.

V EN D O  MATERIAS elétri
cos, industriais e prediais. 
Tratar (14) 3263-5859/ 9620- 
0962/ 9862-0930.

A R EIA  DO CAM PO a
partir de R$ 28,00 m .̂ Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

V EN D O  1 BERÇO c / cômo
da, R$ 220,00 -  1 carrinho 
de bebê azul (galzerano), R$ 
170,00 -  1 esteira (caloi), 
R$ 350,00. Tratar (14) 3263-

A R EIA  GROSSA LAV ADA a
partir de R$ 50,00 m .̂ Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

7354/ 9137-9030/ 9166-5442.
T ELH A R O M A N A  e portu
guesa, R$ 910,00 o milheiro. 
Tratar (14) 3263-0732 -  
Horário Comercial.

V EN D E-S E APAR ELHO CD
automotivo Pionner usado R$ 
100,00, 1 CD Kenwood R$ 
80,00 e 2 falantes 69” marca 
Buker, R$ 60,00 os dois, 1 
capacete, R$ 30,00. Tratar 
(14) 3263-3348 e 9703-1919.

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

A C O R D EO N, vendo, troco, 
conserto, tiro vazamento do 
fole e tenho correia e fecho
de fole. Tratar (14) 9711-8613.

M ÁQ U IN AS DE COSTURA
-  Venda de peças, motores, 
caixinhas, bancadas e

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

consertos. Tratar na Rua 
Santo Antonio, n° 773, JD. 
Bela Vista ou (14) 9712-5303 
com Cícero.

VEN D O  1 M Á Q U IN A  overloc 
chinezinha em ótimo estado. 
Tratar (14) 3264-5924.

TIJO LO B A IA N O , 8f e 6f,
R$ 390,00 o milheiro. Tratar 
(14) 3263-0732 -  Horário 
Comercial.

V EN D E-S E LE N H A  p/
fornos. Tratar (14) 9164-2852 
/  9695-4241.

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

VEN D O  C O N JU N TO  de
maçaricos com carburetei- 
ra, 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.

V EN D E-S E CARRINHO
de bebê cor rosa em bom 
estado. Tratar (14) 3264-7071 
e 9782-0578 com Nilza.

V EN D E-S E VARAS de
eucalipto, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 
9164-2852 /  9695-4241.

V EN D E-S E TIJO LO  baiano, 
tijolinho e telhas diversas. 
Tratar (14) 9178-4013 e 
3263-4173.

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

i ? t t ^ É f e O « r o

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP
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Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

H O LAM BR A, festa das 
flores dia 22/09/2013 - Hopi 
Hari 16/06/2013 -  Zoológico 
de São Paulo 14/07/2013
-  Parque O mundo da Xuxa 
dia 02/06/2013 -  Jacutinga 
e Monte Sião, 20/04/2013
-  Passeio da Maria Fumaça 
de Campinas a Jaguariuna, 
passeios em Pedreira e sho
pping D. Pedro, 01/05/2013
-  Campos de Jordão, 27 a 
29/09/2013 - Sitio do Carro- 
ção 06/10/2013 -  Natal Luz 
em Curitiba, 13 a 15/12/2013. 
Tratar (14) 3263-3267/ 9600
3485 com Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Caldas Novas, saídas 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.

EXCURSÃO PARA
São Paulo, 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.

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

JA C U TIN G A  E M O NTE
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.

A M ER IC A N A  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 PRAIA
Grande dias 06 e 07/04, R$
120,00 (passagem e hospeda
gem). Tratar (14) 9785-8074.

EXCURSÃO PARA 
“ THER M AS dos Laranjais", 
14/04/2013, R$ 110,00 
normal, R$ 90,00 estudante, 
criança até 6 anos não paga. 
Tratar (14) 9746-2701/ 3264
4251 com Nereide.

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

COM PRA-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 AN IV ER
SÁRIO WG (incluso cama 
elástica G e M, piscina de 
bolinha, pebolim, vídeo game, 
kit festa + mesas e cadeiras 
e campo society). Valor 
R$350,00. Tratar (14) 3263
1485 ou 9791-4488.

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

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

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

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

EXCURSÕES, Gideoes Mis- 
siónarios -  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 la
zer. Olímpia (Termas do Laran
jais) 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.

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

C ASA CECAP, 2dorms, 
s.tv, wc soc., coz. c / copa, + 
edícula c / 2 comôdos e wc 
social 2 vgs cobertas Obs: 
forro de madeira Vitagliano 
C82568/ 9724-8803 -  3263
3163 -  vitagliano.com.br/ 
ref:00205

C ASA C/ 154M2, 2 dorms, 
wc soc., 2 salas, cozinha 
ampla + edic. c / churras
queira, cômodo disp. e wc.
2 vagas cob. bem localizada. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  00247

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

C ASA C/ 75M^ bem localiz. 
no J. Paccola, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), wc 
soc., sala tv /  estar, coz. c / 
copa integ., bom acab. + esp. 
p/ ar. lazer fundos, 4 vgs des- 
cob, ac. financ.! Creci J23626 
-  Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br /  ref. 00259

C ASA JD  M . LU IZA II c/
3 dorms, (1 suíte), 2 wc 
sociais, s.tv, coz, área de 
lazer ,c/ churrasq., 3vgs 
cobertas Oportunidade! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00263

J D . PRINCIPE, ampla sala 
visit, s. alm./jantar interl. a 
coz c / arm e balcão, + 3 dor
ms, wc soc., a.s cob, ar. lazer 
c / churrasq. e wc + 2 vgs gds 
cob - bom acabamento! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00273

C ASA EM  L maravilhosa no 
Jd. M. Azul c / 140 m .̂ Possui: 
3 dorms (1 suíte), wc social, 
ampla sala de TV, s alm./ 
jantar, ót. coz. + a/s cob. - 
quintal espaçoso 5 vagas. 
Obs.: Acabam. de 1° - Vale a 
pena conhecer! Ac.financ. e 
est. permuta! Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00275

M AR IA LU IZA IV, casa com 
97m^ de construção ( na 
laje), parte hidraúlica pronta, 
terreno com total de 250 m ,̂ 
não aceito financiamento, R$ 
80 mil + prestações. Tratar 
(14) 9640-7851.

M AR IA LU IZA I , casa no alto 
do bairro, totalmente refor
mada, c / 120 m  ̂de constru
ção, na Rua Presbitero Carlos 
Gomes, 2 dorms, sala ampla, 
cozinha, gesso, cerca elétrica, 
rancho c / churrasqueira + 1 
quarto e WC, quintal grande, 
todo com piso, doc. ok (aceito 
financiamento). Tratar (14) 
8154-1999/ 3263-1617.

M AR IA LU IZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 m ,̂ 
coberto c/ estrutura metálica, 
e uma edícula c / muro de 3m 
de altura. Alarme e cerca elé
trica. Ideal p/ renda. Aceita 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

JU LIO FERRARI, casa com 2 
quartos, sala, cozinha e WC 
+ fundo e frente,aceito carro 
de menor valor. Tratar (14) 
9724-5713.

CECAP, DUAS CASAS
construídas no mesmo terre
no, 140 m  ̂área const., Rua 
Adriano da Gama Curi, 635. 
Tratar (14) 3264-7383.

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

VILA PACCOLA, casa com 3 
quartos, sala, copa, cozinha,
2 WC + edícula, localizada na 
Rua Americo Giovanetti, 97. 
Tratar (14) 3263-2848.

NOVO G R A JA Ú , casa com 
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna e 
varanda, medindo 76m^, Rua 
Benedito Santos, 287. Tratar 
(14) 9617-1135.

EDIFÍCIO JA C A R A N D Á ,
apartamento n° 23 bloco F,
R$ 150 mil. Tratar (14) 8172
0112.

J D . CRUZEIRO , casa com 3 
dorms, sala, cozinha e WC, 
terreno com 275 m .̂ Tratar 
(16) 9784-4064.

JAR D IM  M AR IA LU IZA ,
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

http://www.vitagliano
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EXPERIENCIA
Para 5 8 %  das empresas brasileiras, a idade do candidato é 
relevante no processo seletivo para uma vaga. Os candidatos 
mais jovens levam vantagem sobre os mais velhos na hora 
da contratação, já que os profissionais mais velhos ainda não 
são vistos como uma alternativa para o apagão de talentos.
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Controle de jornada é ponto m ais relevante 
da PEC das dom ésticas, dizem especia lis tas
Recomendação de especialistas em relação trabalhista é que empregadores criem um contrato para as domésticas

Da Redação

0 controle da jornada trabalho é a no
vidade mais relevante da PEC (Pro
posta de Emenda Constitucional) das 

Domésticas, aprovada no Senado na terça
-feira 26, opinam especialistas.

Segundo eles, é recomendável que os em
pregadores criem um contrato para os funcioná
rios domésticos fixando jornada e horas extras, 
por exemplo. “É preciso a elaboração de um 
contrato que estabeleça uma relação um pouco 
mais formal", afirma Ricardo de Freitas Guima
rães, professor da pós-graduação da PUC-SP.

Pelo texto da PEC, os empregados domés
ticos poderão trabalhar um máximo de 44 ho
ras semanais em jornadas de oito horas diárias. 
“Com a necessidade do controle da jornada de 
trabalho, o empregador pode usar cadernos de 
controle de ponto que vendem em livrarias e 
papelarias ou podem ser impressos pelo com
putador", recomenda a especialista em Direito 
Trabalhista Mirella Costa Macêdo Ferraz. 

Além do horário de entrada e saída, o

FOTO: DIVULGAÇÃO

APROVADO -

Senado aprova PEC 
das empregadas 
domésticas, mas 

alguns pontos 
ainda precisam ser 

discutidos

controle de ponto deve indicar o horário de 
intervalo para almoço e descanso. Patrão e 
doméstico assinam o livro, para atestar a 
veracidade das informações.

Contudo, alguns pontos da PEC ainda

deverão passar por regulamentação mesmo 
após a aprovação do texto. “Auxílio-creche, 
por exemplo, é destinado a empresa com 
mais de 30 funcionários. Questões como 
essa e o auxílio família ainda deverão ser

debatidas", afirma Freitas. “Algumas regras 
não são aplicáveis aos domésticos", conclui.

O seguro contra acidente de trabalho 
também precisa de regulamentação poste
rior. Seu valor vai de 1% a 3% do salário, 
de acordo com o risco da atividade - o que 
ainda não foi definido. O mesmo vale para 
o adicional noturno, que precisa de regula
mentação sobre o valor aplicável ao domés
tico e o período de trabalho a que se refere.

De acordo com Mirella, as questões que en
volvem o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) também exigirão regulamentação. 
Isso porque o depósito do FGTS (equivalente a 
8% do salário), até então facultativo para os do
mésticos, será obrigatório. “Como os depósitos 
do FGTS estão ligados a outros direitos, como a 
multa rescisória por demissão por justa causa e o 
seguro-desemprego, esse ponto precisa de regula
mentação", diz a especialista. Mas não há consen
so sobre esse ponto. Freitas, da PUC-SP, acredita 
que a aplicação do recolhimento deve ser imedia
ta após a aprovação da PEC. A única diferença é 
que o recolhimento passa a ser obrigatório.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Apresentada no Salão de Colônia de 2012, na Alemanha, a 
nova geração da BMW R 1200 GS chegará ao Brasil em abril. A 
motocicleta da BMW mais vendida no mundo vem equipada 
com refrigeração mista, ou seja, líquida e a ar. Na Alemanha, a 
versão standard da motocicleta parte dos 14.100 euros.

A l j c í  i o w a y
Som  Acessórios

Trava • Alarmes • aparei hos M P3 •  Acessórios

•CAIXASDESOM —
•RÁDIOS 

•TODOSOS MODELOS 
DE VOLANTES 

CONRRA!

A c e ita m o s  to d o s  os ca rtõe s em  o té  5 vezes 

R: Cel V. Rocha 524 - ( 1 4 )  3264-3316
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Aprenda a montar um 'kit básico' de 
limpeza e manutenção para carros
Produtos automotivos 
ganham espaço com recorde 
de vendas de veículos, mas é 
preciso atenção na escolha

Da Redação

Os seguidos recordes de vendas da indús
tria automobilística nacional têm incre
mentado as gôndolas de supermercados 

com itens específicos para carros. Com o au
mento da frota circulante, os produtos básicos 
para limpeza e manutenção ganham cada vez 
mais espaço nas prateleiras. Diante do apelo 
comercial, quem deve ficar atento é o consu
midor, para não levar para casa produtos que 
vão acabar no armário pela falta de uso.

De acordo com especialistas do IQA (Ins
tituto da Qualidade Automotiva), o kit básico 
para cuidar do carro — sem precisar da aju
da de um lava-rápido — deve conter: cera 
neutra para pintura, silicone para limpeza de 
painéis plásticos, 'pretinho' para os pneus, 
silicone para as partes plásticas, xampu, sol
vente neutro, estopa macia e limpa parabrisa. 
É recomendável usar produtos de marcas co
nhecidas, pois se não forem de boa qualidade, 
danificam o carro, como é o caso da cera, que 
pode manchar a pintura, e do silicone, que se 
tiver excesso de álcool resseca o painel.

A cera é um produto que deve ser mani
pulado na sombra e com uma estopa macia. 
Mesmo as de boa qualidade, se forem usadas 
no sol, mancham porque a lataria fica muito 
quente. O especialista ressalta que a cera só

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUSTRE - A cera é um 

produto que deve ser 
manipulado na sombra, 

com uma estopa macia e v  
a cada seis meses, para 

não agredir a pintura

deve ser aplicada de seis em seis meses, no 
mínimo, para não agredir a pintura.

Sobre o estofamento o recomendado é lim
par com xampu específico ou com espuma de 
lavagem a seco, caso for de tecido. Em bancos 
de couro, é aconselhável a limpeza apenas com 
um pano limpo com água e são ou produtos 
'multiuso'. Não se deve passar nos bancos de 
couro nem o silicone e muito menos lustra mó
veis, já que o assento é um item de segurança e

qualquer produto que se passa no banco acaba 
deixando-o escorregadio e em uma frenagem 
brusca, o corpo se desloca.

Já o uso do 'pretinho', produto que pro
tege o pneu, deve ser usado em pequenas 
quantidades. O pretinho é importante, mas 
se passar demais ele vai espirrar e grudar 
na roda e na pintura.

Entre todos estes cuidados, ao levar em 
conta a questão da segurança, o item mais im-

portante é o xampu de parabrisa. Como ele de
sengordura o vidro, ajuda a deslizar as palhetas 
do limpador. Se o vidro está muito sujo e não 
há este produto no compartimento de água, o 
vidro embaça, o que é muito perigoso. O uso 
de detergente resseca a borracha das palhetas, 
por isso não é recomendável.

Em relação a todos os produtos, especialis
tas aconselham a não deixar nenhum dentro do 
carro, pois podem ter substâncias inflamáveis.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Imóveis (0

PEQUENAS MUDANÇAS
Para dar uma cara nova aos móveis antigos, uma dica é 
trocar os puxadores. Eles podem ajudar na decoração e na 
renovação de cômodas e armários. Há modelos para todos 
os gostos e bolsos, dependendo do material e do formato.

ro comum -  Temperado  
Jateado -  Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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M óveis personalizados dão praticidade e beleza ao ambiente

Atenda às necessidades sem 
perder a utilidade; consulte 
um profissional antes do 
acabamento do imóvel

Priscila Pegatin_________________

jK  primeira impressão de alguém que vi
sita uma casa ou empresa com móveis 

^ ^ % ) ersonalizados é sempre de surpresa. 
Primeiro pelo design, depois pela praticida- 
de, mas por último sempre surge a dúvida de 
quanto tudo isso pode custar. Michel Moreno, 
proprietário de uma marcenaria em Lençóis 
Paulista tem experiência de 15 anos no merca
do. Mais recentemente, desenvolveu o projeto 
do salão de cabeleireiro do Jassa, em São Pau
lo, e explica que o valor depende do orçamento 
disponível pelo cliente.

"Vendemos a necessidade real da pessoa. 
Por ser personalizado, vai para o que ela pre
cisa e em algumas situações ela não vai encon
trar aquilo pronto. Então, se torna mais barato".

Na hora de planejar um móvel é importan

te seguir alguns passos. O primeiro é pensar no 
espaço onde ele vai ficar, na função que vai ter 
e quanto o cliente pode investir. "A via de regra 
da marcenaria sob medida é não estabelecer 
regra, com exceção da ergonomia e da utiliza
ção. Por exemplo, um guarda-roupa não pode 
ser tão inovador que perca a essência que é ser 
um lugar para colocar as roupas", diz.

Após decidir que tipo de móvel a pessoa 
quer e para qual função ela precisa, é hora de 
sentar para discutir o preço. "Pode ser feito um 
levantamento da variação de preço e o cliente 
vai escolher o que se encaixa melhor no bol
so", diz. "Quem dimensiona o orçamento é o 
próprio cliente. Cabe a marcenaria ter conheci
mento de material, de custo", explica.

Quem pensa que móvel planejado deve ser 
pensado só após a construção se engana. "Se a 
pessoa trouxer a planta da casa em construção 
e começar a pensar em que tipo de móvel vai 
querer e onde, é possível até economizar mate
rial, como colocar gesso em um local que não 
precisa e descer a fiação elétrica apenas onde 
ela não será necessária", diz. "Além do móvel, 
é possível pensar no piso, iluminação e cor da 
parede", acrescenta.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

PRATICIDADE -  Marcenaria de 
móveis personalizados trabalha 

com criação, construção e 
instalação do produto

FRASE

í “Vendemos a necessidade real da pessoa. Por 

ser personalizado vai para o que ela precisa e 

em algumas situações ela não vai encontrar 
aquilo pronto, então ele se torna mais barato."

Michel Moreno, proprietário da marcenaria 
Quality, de Lençóis Paulista.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

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

OS VALORES CONOUlSTADOS GARANTEM TOTAL 
EXCELÊNCIA E PROPORCIONAM PARA NOSSOS CLIENTES O 

QUE HÁ DE MELHOR NO SEGMENTO DE IMÓVEIS.

w w w .t o l e d o i m o v e is .c o m .b r
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Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel Os melhores imóveis
ITAMARATI

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

piscina, garrem . 
Valor: R$ 550.000,00

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

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

Valor: R$ 320.000,00

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

banheiro, lavanderia, área 
lazer c/ piscina, garagem. 
Valos: R$ 650.000,00

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

coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

www.toledolmovels.com.br
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 364 
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

JARDIM VILLAGE
03 dorm, sendo 01 suíte c/ 
closet, 02 salas, lavabo, coz, 
sala de estar, sala de jantar, 

despensa, lavanderia, 
garrem  coberta para 3 

carros, canü
Valor: R$ 550.000,00

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 

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

banheiro, lavanderia, 
edícula com churrasqueira, 

banheiro e despensa, 
garagem para 2 carros. 

Valor: R$ 400.000,00

vfm.vitagliano,com,br
Oportunidade:
Casa linda t j  2  dormitórios (suíte) -  ref.00250 

Ótimo acabamento -  Beto (14) 9724-8803

TOLEDO
im o  v e i s

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
*  DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (14 ) 9S44-8 164  
8117-8164

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 /
9795-0722.

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

JD . G R A JA Ú , 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 /  9795-0722.

JD . G R A JA Ú , 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 /  9795-0722.

JD . DO C AJU  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 /  
9795-0722.

JD . DAS N AÇÕ ES, 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD . M AR IA LU IZA 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 /  9795-0722.

JD . ITAPUÃ, 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD . M AR IA LU IZA 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 /  9795-0722.

JD . M AR IA LU IZA IV,
02 dormitórios, sendo 01 
suÍte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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 /  9795-0722.

RES. S AN TA TER EZIN H A  II,
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
p/ carro. - R$ 115.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

NÚC LEO , 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 /  9795-0722.

CASA V. C APOANI- 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.

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

JAR D IM  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 . G R A JA Ú - 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 . M AR IA LU IZA  II- 3 dorm 
(sendo 1 suite), cozinha, copa, 
sala, bho social, lavanderia, 
garagem coberta p / 2 carros. 
126m^ de construção. CASA 
NOVA. R$270 mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD . M AR IA LU IZA  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 . U BIRAM A- 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 
11x25m2. R$195mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CASA NO CENTRO (venda)
- com 3 quartos, 2 banheiros 
e 1 sala. R$ 110.000,00 prox. 
Antiga gráfica28 de abril 
-Cód.0083 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NO JAR D IM  EURO
PA (venda)- com 3 quartos, 
sendo 1 suite, sala, cozinha, 
banheiro, closet, garagem 
para 2 carros. Cód.0072 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

S A LA  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

CASA N OV A NO JAR D IM  
SANTA Terezinha (venda)- 
-com 3 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, 2 banheiros, ran
cho com churrasqueira, forno 
p/ pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, garagem 
p/ 2 carros, portão basculan
te, cerca, armário embutido 
no rancho, lindo jardim na 
frente. $ 240.000,00(não acei
ta financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JAR DIM  
M AR IA Luiza 2 - com 170,00 
m2 de área construída e 
terreno de 200,00 m2, c/ 2 
suítes, 1 quarto c / banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem p/
2 carros e imóvel na frente 
possui 01 quarto, banheiro 
e cozinha que está alugado; 
R$ 150.000,00 (não aceita 
financiamento) Cód.0057 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

EXC ELEN TE SOBRADO NO
Jardim Itamaraty (venda) - 
com fino acabamento, 3 quar
tos sendo 1 suíte c / banheira 
de hidro, 2 salas, 2 banheiros, 
blindex, assoalho, ventilador 
de teto, mármore italiano na 
sala, esquadrilhas e portas 
basculantes de madeira, pis
cina, 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

CASA NO JAR D IM  M ARIA
Luíza 2 (venda) - ótimo aca
bamento c / 3 quartos sendo 
1 suíte, closet, jardim de 
inverno, armários embutidos 
nos banheiros e cozinha, 
blindex, sala, copa, rancho 
com churrasqueira, despensa, 
e gesso nos cômodos R$
230.000,00 (não aceita 
financiamento). Cód.0080 
Trat.Imobiliária 21 -  Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JAR D IM  M O NTE
Azul (venda) - em boa 
localização com 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
com armário e blindex, 
rancho com churrasqueira e 
banheiro, garagem para dois 
carros c / portão basculante, 
pintura nova e jardim de in
verno. R$ 185.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0077 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

APAR TAM ENTO AV ENID A 
PADRE Salústio (venda) - 
com 2 quartos; 1 banheiro;
1 sala, pisos de Cerâmica; 
com Fitness; Sala de Leitura; 
Piscina; Playground; Salão 
de Festas; Central de Gás; 
Blindex; Estacionamento;
Sala de Jogos; Churras
queira; Elevador; Sacada. 
Financiamento direto com a 
construtora. Cód.0001 Trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JAR D IM  PRÍNCI
PE (venda) - com 2 Quartos;
2 banheiros; 1 sala; Blindex; 
Imóvel novo, rico em esqua
drias 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

JD . UBIRAM A- 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

CASA NO BAIRRO CECAP
(venda) - com 3 Quartos, 1 
Suíte, 1 sala, dep. empre
gada. Imóvel totalmente 
reformado, laje, telhas tipo 
americana, telhados novos, 
madeiramento de excelente 
qualidade. R$ 105.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.042 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CASA NO  JAR D IM  Príncipe 
(venda) - com 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros, 1 sala. 
Excelente imóvel com armá
rio 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 seminova, 
armário na garagem, churras
queira e lavanderia. Perto da 
creche e quadra poliespor- 
tiva. R$ 270.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0039 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

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

AÇ AÍ 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.

M AR IA LU IZA IV, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem descoberta, 
próxima ao SESI, R$ 85 mil + 
prestações do terreno. Tratar 
(14) 9713-8759/ 3264-3811.

M AR IA LU IZA IV, casa com 
3 dorms, sala, cozinha, WC 
e lavanderia, não aceito fi
nanciamento, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9800-1874

M O N TE A Z U L, sobrado 
com barracão de 78m^ na 
frente, R$ 150 mil. Tratar (140 
9769-9098.

JD . p r í n c i p 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

JAR D IM  U BIR AM A : 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

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

JAR D IM  JO Ã O  PACCOLA :
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 
churrasqueira/bgaragem p/ 
02 carros/R$-155.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

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

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

JAR D IM  M AR IA LU IZA II:
prédio com 6 apartamentos 
de 42,00 m2 cada de 01 
dorm.sala/coz./banh./ 
R$-600.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JAR D IM  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

JAR D IM  M O N TE A Z U L :
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 . AM ERIC A, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187
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JD . AM ÉRIC A: sobrado, 
c / 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/garagem 
3 carros/edíc.c/01 dorm. 
sala.coz.banheiro/ valor: 
R$-200.000,00. Toledo Imó- 
veis-3263-0187

JD . AM ÉRIC A, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01 
dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo Imó- 
veis-3263-0187

PQ .R ES .R O N D O N , 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD .JO A O  PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

C ENTRO, 1 °C A S A : 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

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

DISTRITO INDUSTRIAL:
barracão com 170,00 m2 de 
construção - terreno com 
1.300,00 m2 - R$-150.000,00 
- Toledo Imóveis-3263-0187

PQ .RES .R OND ON : 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

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

JD .M A R IA  LU IZA II - CASA 
NOVA com piso laminado de 
madeira/3 dormitórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavande- 
ria/CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JA C A R A N -
D Á - 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

C ASA COM 2 quartos, 
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p / 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com 
laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula 
com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, com forro 
de madeira, terreno com 
área total de 253 m ,̂ com 
154,45 m  ̂de construção, não 
aceito financiamento, R$120 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

M A M ED IN A , 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.

JA R D IM  C A JU , casa com 
3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, wc 
social, suíte, copa cozinha 
revestida,armário embutido, 
lavanderia coberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 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.

JU LIO  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.

JA R D IM  PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, wc social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p/ vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m ,̂ com 124,77 m  ̂de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

EDÍFICIO COMERCIAL (Luiz
Paccola), sala com 43,47 m ,̂ 
com 2 banheiros, no terceiro 
andar, R$ 26 mil.Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

JA R D IM  M AR IA 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)

JA R D IM  M AR IA LUISA
ll, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc social, 
1 suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
lavanderia coberta, garagem 
coberta com madeira a vista 
p/ 3 carros, portão basculante 
fechado automatizado, pintu
ra boa, ótima localização. R$ 
175 mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

JA R D IM  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)

R O N D O N, 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).

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

CECAP, C ASA COM 6 cô
modos de esquina, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9653-6869 e 
(14) 3264-8367.

JA R D IM  PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p/ 1 
carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CECAP, C ASA COM 4
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, laje, área 
total de terreno 202m^ com 
82m^ de construção, esquina, 
toda murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não acei
ta financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.

CECAP, V EN D O  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.

VILA M AR IA 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, C ASA com 3
quartos, sala, cozinha toda 
revestida, wc social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p/
2 carros, bom acabamento, 
fundo com 1 quarto, churras
queira, banheiro. R$ 170 mil, 
aceita permuta e financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JU LIO  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).

N ÚC LEO , 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).

iP R O R T U N I D Á D E S ,

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 i a b i b a r e
CRECI 76074 I MÓVEIS

habitarelp.com.br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 
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JU LIO  FERRARI, 2 dorms, 
sala, cozinha e WC, R$ 73 
mil. Tratar (14) 9789-8227.

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  C A JÚ , casa com 3 dorms, 
sala, cozinha, WC, garagem, 
churrasqueira, R$ 140 mil, 
ótimo oportunidade para 
investimento. Tratar (14) 
8116-4619.

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

JD  JO Ã O  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.

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

AÇ AÍ, 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.

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

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

JA R D IM  U B IR AM A, 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 
(14) 3264-3343.
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JARD IM  UBIRAM A,
01 suíte, 02 dormitórios, 
sala ampla, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 
dois carros. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, 
R$340 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em 
gesso. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

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

VILA AN TO N IETA, 01
suíte, 02 dormitórios, Sala 
de estar, sala de TV, copa, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$ 
370 mil, obs: laje, taco e 
piso frio. Cerca elétrica 
e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA AN TO N IETA, 3
suítes (sendo uma com 
closet), sala de estar, sala 
de TV, escritório, lavabo, 
copa, cozinha, área de 
serviço e garagem para 
vários carros. Salão de 
festas com churrasqueira. 
Área de lazer com vestiá
rios, piscina e quadra de 
esportes, R$ 1.100.000,00, 
obs: laje, taco e piso frio. 
Ótimo acabamento.Armá- 
rios embutidos em todos 
os dormitórios e cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

3 2 6 3 - 0 0 2 1
CASA NO JARDIM MARIA LUIZA 2 (venda) - ótimo acaba
mento cl 3 quartos sendo 1 suíte, closet, jardim de inverno, 
armários embutidos nos banheiros e cozinha, blindex, sala, 
copa, rancho com churrasqueira, despensa, e gesso nos cô
modos R$ 230.000,00 (não aceita financiamento). Cód.0080 
Trat.lmobiliária21 -  Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021-www. 
imobiliaria21 Lp.com.br
CASA NO JARDIM MONTE AZUL (venda) - em boa locali
zação com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro com armário e 
blindex, rancho com churrasqueira e banheiro, garagem para 
dois carros d  portão basculante, pintura nova e jardim de in
verno. R$ 185.000,00 (aceita financiamento) Cód.0077 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.
imobiliaria21 Lp.com.br_________________________________
CASA NO CENTRO (venda) - com 3 quartos, 2 banheiros e 1 
sala. R$ 110.000,00 prox. Antiga gráfica28 de abril -Cód.0083 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13de maio, 430 tel. 32630021-www.
imobiliaria21 Lp.com.br_________________________________
CASA NO JARDIM EUROPA (venda)- com 3 quartos, sendo 
1 suite, sala, cozinha, banheiro, closet, garagem para 2 car
ros. Cód.0072 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel.
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br___________________
TERRENO NO JD. UBIRAMA- com 275,00 m2 murado nos 3 
lados em bom local; R$ 120.000,00 (não aceita financiamen
to) Cód.0065 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.lmobiliaria21Lp.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.imobiliaria21Lp.CQm.br 
CASA NOVA NO JARDIM SANTA TEREZINHA (venda)-com 
3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, rancho com 
churrasqueira, forno p/ pizza e a lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p/ 2 carros, portão basculante, cerca, armário 
embutido no rancho, lindo jardim na frente. $ 240.000,00(não 
aceita financiamento) Cód.0062 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
CASA NO JARDIM MARIA LUIZA 2 - com 170,00 m2 de área 
construída e terreno de 200,00 m2, d  2 suítes, 1 quarto d  ba
nheiro, 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 financiamen
to) Cód.0057 trat. 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. 
imobiliaria21 Lp.com.br

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone; (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

JARD IM  PRÍNCIPE,
edícula com 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro. Área 
de lazer com churrasquei
ra, R$ 126 mil, obs: laje 
e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARD IM  PRINCIPE, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 190 mil, obs: laje e 
piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARD IM  M ARIA LUIZA
II, construção nova, sendo
01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para
02 carros, R$270 mil, obs: 
Laje e porcelanato. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARD IM  M ON TE A Z U L ,
1 suíte, 02 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem, R$ 310 
mil, obs: laje, piso frio, 
acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARD IM  C AJU , 03
dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e gara
gem. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 140 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARD IM  G R A JA Ú , 01
suíte, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço fechada e 
entrada para carro, R$ 150 
mil, obs: laje e piso frio, 
construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARD IM  SÃO JO Ã O , 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, 
R$ 100 mil, obs: forro 
e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARD IM  SÃO JO Ã O ,
02 dormitórios, 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.

JARD IM  SÃO JO Ã O , 03
dormitórios, 02 salas, cozi
nha, 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 Imobili
ária (14) 3264-3343.

D ig n id a d e , H o n e s tid a d e  e  C la re za  
n a s  n e g o c ia ç õ e s ...

ISantangclo (14) 3 2 6 3 -7 0 9 4rmóveis”™""™
V E N D A -A S S E S S O R IA -A V A LIA Ç Ã O

w w w .santangeliDimOVeiS.corn.br
Jardim  do Caiu I

02 dormitórios, sala, cozinha americana, 
WC, área de serviço e garagem.

R$ 160.000,00

Jardim  América
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

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

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jardim  Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula d  01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional LuizZiM o
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho d  churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, WC, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, WC.

R$ 280.000,00

Núcleo Habitacional LuizZiM o
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e garagem. Fundos d  01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim  Itamaratv
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cxDzinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço d  churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jardim  Itaouã
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jardim  Villaae
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte d  
banheira, closet, salas (Estar - TV - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm  Graiaú
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jardim  Graiaú
02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, WC, lavanderia, 

varanda e entrada p/ carro. R$ 150.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim  
Morumbi.

Av. 9 d e  J u lh o , 9 4 4  -  C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta  - SP 
F ones: 3 2 6 3 -7 0 9 4  / 9 7 9 5 -0 7 2 2

NÚCLEO LUIZ ZILLO , 3
dormitórios, 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 Imobili
ária (14) 3264-3343.

JARD IM  M ARIA LUIZA
IV, 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada 
para carro. Área de lazer 
com despensa, R$ 110 mil 
+ parcelas do terreno, obs: 
laje, piso frio e acaba
mento em gesso. Armário 
embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARD IM  NOVA 
LENÇÓIS, 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro e 
garagem. casa nos fundos 
com 02 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, R$ 85 
mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

N ós dam os  
o carin ho  que  
su a  b ic ic le ta  

m erece.

R: G u a ian azes , 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

A  IMOBILIÁRIA SIG 
IMÓVEIS comunica a 
todos que está adminis
trando alugueis, e nesse 
momento está precisando 
e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponivéis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. 
sig imóveis fica na rua 
machado de assis, 680 
(fones: 3264-5624, 9695
8789)

M ARIA LUIZA II, casa 
nova c/03 dorms(1 suíte), 
sala, cozinha, garagem co
berta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)8118-1234/3264-5624.

PQ. SÃO JO S É , casa 
c / 03 dorms( 1 suíte c / 
closet), sala estar, sala tv, 
sala jantar, cozinha c/ar- 
mários R$ 390.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 8118-1234/3264- 
5624.

EDÍCULA JD  ITAMA-
RATY, (parte alta), 02 
dormitórios(1 suíte), 
sala de tv, copa/cozinha 
R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

ED IC ULA DE FESTAS
JD Itamaraty, 01 dormi
tório, cozinha, banheiro, 
salão de festas c / 02 
banheiros e churrasqueira, 
renda mensal de R$
2.000. 00(aluguel) R$
310.000. 00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 3264- 
5624/9595-8789

A P A R T A M EN T O  NO
residencial Jacarandá, 41- 
E, R$ 140 mil. Tratar (14) 
9790-1586.

M A M ED IN A , CASA c/
02 dormitório, sala grande 
TV, cozinha, lavande
ria, espaço p / piscina 
Terreno c/360,00m2 R$
145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD  IPÊ, SOBRADO 
NOVO 04 dorms( 02 
suítes), Sala Estar,
Sala Jantar, Cozinha 
Planejada, Lazer c/ 
churrasqueira, piscina 
R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD  ITAMARATY, casa 
c / 03 dorms(1 suíte c/ 
banheira e closet), sala 
estar, sala jantar, cozinha 
planejada, piso laminado, 
espaço para área de 
lazer R$ 400.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 
3264-5624/8118-1234.

JD  ITAMARATY, CASA
c / 03 dorms(1 suíte ), 
sala de tv, sala jantar, 
cozinha planejada, lazer c/ 
piscina R$ 550.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
8118-1234/3264-5624.

J D  ITAM ARATY,
casa c / 03 dorms, (1 
suíte c / closed e armário), 
mezanino, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha 
planejada, lazer c / pis
cina R$ 590.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

M A M ED IN A , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
para carro. Uma suíte 
grande anexa, R$ 135 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.lmobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.CQm.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeli
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Classificados

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite 
financiam ento. Tratar 
(14)9667-0989 ou 9627
0989.

ALUGO KITINETE, no cen
tro. Tratar (14) 9756-0258.

ALUGO MURO para 
propaganda. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGO ESPAÇO C/  300m^, 
excelente localização, 
na R: Treze de Maio (ao 
lado Café do Feirante). 
Tratar (14) 9627-3747 com 
Adilson.

CHÁCARA PARA FINS
de semana com piscina. 
Tratar (14) 9772-7315.

ÁGUAS STA BARBARA,
casa com piscina, estação 
hidromineral. Tratar (14) 
9772-7315.

PROCURO PESSOA SEM
vícios para dividir o alu
guel, quartos individuais, 
casa no centro com 
garagem. Tratar (14) 9721
6290 com Luíz.

ALUGO CASA NO MARIA
Luiza IV, perto SESI, casa 
nova, 1° inquilino, 3 
dorm.(1 suíte), sala, copa, 
cozinha, 2 WC, lavanderia, 
garagem para 4 carros 
descobertos, cerca elétri
ca. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGA-SE BARRACÃO
COM 200 m2, 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.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14)
3263- 1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatiza- 
do, 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.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

RONDON, ALUGA-se casa 
nos fundos, exijo fiador, 
direto com proprietario. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA Praia 
Grande, frente ao mar, 
com 3 dormitórios (novo). 
Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamen
tos, bodas, aniversários, 
formaturas, confraterniza
ções em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

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

LINDA CHÁCARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c/ sala ampla, 
coz., 2 dorms, wc social. 
linda varanda, piscina + casa 
p / caseiro. Obs: curral e ót. 
árvores frutíferas - energia 
e água da propriedade -  
Imperdível - Creci J23626
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br -  ref. 00264

ÓTIMA CHÁCARA C/
5000m2 á 8 min. de Lençóis 
Pta, casa c/ 230m2 3 dorms 
(1 suíte), 2 wcs social toda 
avarandada + ár. lazer c/ 
quiosque, piscina, 2 wcs, 
churrasq. piscina e edícula. 
Obs: confira, exc. prop, -  
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com.br -  
ref. 00265

CHÁCARA 5.200M2 BOA p/
produzir c / estufas, além de: 
pés de frutas, poço caipira 
e energia elétrica + casarão 
de 400m^. Obs: terra rocha
-  prop. bem tranq. - docts 
tudo ok! Dist. aprox. 20km 
de Lençóis Pta ou 9km de 
Areiópolis. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00276

CHÁCARA EM MACATU-
BA, c / casa nova, área de 
lazer, 1.500m^ total. Aceito 
casa em Pederneiras. Tratar 
(14) 9794-8730.

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.

CORVO BRANCO, chácara 
com casa, pomar, piscina. 
Aceito troca por casa no valor 
de R$ 250 mil. Tratar (14) 
9776-6522/ 8174-0930.

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina grande, 
terreno com área de total de 
5 mil m2, vendo ou troco por 
casa em Lençóis Paulista. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

ALFREDO GUEDES, chácara 
com 9 mil m^, casa com 10 
cômodos, nova, com piscina 
de 32 mil L. Tratar (14) 3264- 
5381/ 9704-3307.

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 
Ok-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, JARDIM Ca-
pri, chácara com 2.204,12m2 
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
Capri chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA Jardim Capri, 
chácara, com 2.118,00m2 - 
R$-205.000,00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com 
5.990,00 m2 de área,
1° casa, 3 quartos com 
suíte, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia e piscina 
grande -  2° casa, 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de câ
meras, R$ 530 mil - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

TERRENO NO JD.
Ubirama- com 275,00 m2 
murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0065 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w ww. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM
Itapuã -ótima localização 
para comércio , 2 lotes 
com área regular com 746 
m^. R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

TRUCKCENTER295  
EMPRESA EM EXPANSÃO, ADMITE:

- MECÂNICO DIESEL COM 
EXPERIÊNCIA 

- BORRACHEIRO 
-ALINHADOR  
- MOTORISTA

INTERESSADOS ENTREGAR CURRICULUM 
NO SEGUINTE ENDEREÇO:

Rua Argentina, 289 
Pátio do Auto Posto 295 

em frente à Lwart

TERRENO NO JARDIM
Humaita (venda) -ó tim o  
terreno, todo murado, 
localização nobre, 340 
m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no 
meio do loteamento por 
R$ 38.500,00. Tratar 9772
7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
parte alta, medindo 
250,00 m^, com entrada + 
72 parcelas no valor de R$
315,00. Tratar 9772-7716 
com Cláudio

VILA ANTONIETA,
lote de terreno com 
a área de 325,00 m2 
(13,00x25,00m2) com 
frente para a avenida, R$ 
80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, 
com a área de 396,50m^ 
(cada) totalizando uma 
área de 793,00m^ (13,00 
x 30,50m2 cada lote), 
R$-270 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2- 
-com alicerce de 49,00m2 
(na laje), murado, com por
tão basculante, R$52 mil 
+ 109 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-0187

RONDON: excelente opor
tunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

JD . MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 
m2 com uma constru
ção de 78,00 m2 (na 
laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396,50 m2, 
excelente localização, 
R$-130.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA do
rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por 
edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

JD  EUROPA, terreno de 
10x20m^, murado, pronto 
para construir. Tratar (14) 
9142-9430 com Bruno.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, lote com 224,43 
m2. (10,40X21,50), R$
25.000,00 + parcelas. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO, lote 
com 275,00 m2 (11X25), 
R$ 53.000,00, obs. Lado 
de baixo da rua. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

RONDON, terreno de 
esquina, lado de cima, 
ótimo, localizado R: Rogé
rio Giacomini, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9112-8113/ 9660-7812 
com Roberto Castiglioni.

JD . ITAMARATY, terrenos 
com 417,77 m^, R$ 130 
mil, na R: Joana. Tratar 
(14) 9790-1586.

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

http://www.vitagliano
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.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
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

✓  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
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

TERRENO M AC A- 
TU B A Condomínio 
Fechado, lotes a partir de 
420,00m2, R$ 90.000,00, 
poucas unidades, já com 
casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
(14) 8118-1234/3264- 
5624.

M ARIA LUIZA IV,
terreno, R$ 22.000,00 
mais 97 prestações R$
430,00. SIG IMÓVEIS 
(CRE Cm 5691)3264- 
5624/8118-1234.

JD  G R A JA Ú , terreno 
c/ 250m2, R$ 45.000,00 
mais 55 parcelas 
de R$ 295,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 56691) 
3264-5624/8118-1234.

M AC ATUBA, terreno 
com 2.500m^, no trevo que 
tem 2 postos de gasolina 
e futuro supermercado, 
murado nas laterais e 
no fundo, c / calçada, de 
frente p / rodovia, aceita 
outro imóvel no negocio. 
Tratar (14) 8154-1999.

TERRENO 330M ,̂
próximo ao clube espor
tivo Marimbondo (Rua 
Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

JD . M ARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m^, 
entrada de R$20 mil 
+financiamento. Incluso- 
transferência. Tratar (14) 
9617-1135.

A N T O N IET A , terreno 
com aproximadamente 
400m^, na Av. João 
Paccola, R$ 90 mil, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JAR D IM  C A JU , terreno 
com área total de 200 
m .̂ R$ 50 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD . M ARIA LUIZA IV,
terreno com 234m^, parte 
alta, R$ 65 mil. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD  G R A JÁ U , terreno na 
parte baixa, R$ 55.000,00. 
Aceita Financiamento. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/8118-1234.

JD . C A JÚ , terreno 
com 200m^, R$ 50 mil. 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

PARQUE ELIZAB ETH E,
terreno com área total de 
250 m^, ótima localiza
ção, aterrado pronto p/ 
construir. R$ 70 mil aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

PQ. ANTARTICA COM
área total de 410,10m^, R$ 
450 mil, ao lado do Forum. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis. 
com).

JAR D IM  M ARIA LUISA
IV, terreno com área 
total de 234 m^, parte 
alta R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JAR D IM  STA TEREZI-
N H A , esquina, terreno 
com área total de 234 
m^, R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

IM O V E IS »^
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JARD IM  M ARIA LUIZA
IV, terreno com área total 
de 206 m2^. Entrada de R$ 
21 mil 119 parcelas de r$ 
435 mil. Obs* pagamos 
a transferência. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD  M ARIA LUISA III,
terreno com 200 m^, ótima 
localização. R$ 62 mil n / 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 628 m^, 
ótima localização, aceita
mos propostas. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 340  JD. JOÃO PACCOLA
(14)3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU
(14)3264-4625

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

JO Ã O  PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo 
ao centro. R$ 60 mil n / 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

R O ND ON , terreno com 
401,81 m^, todo murado, 
ótima localização. R$ 100 
mil aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

C AM PINHO, duas 
áreas de 10 mil m^ cada, 
incluindo área verde, uma 
contém pomar, curral, 
cocheiras, 2 nascentes, 2 
tanques de peixes, área 
verde R$ 120 mi, e a outra 
somente terra R$ 100 mil. 
aceito permuta e propos
tas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD  ANTÁRTICA, TER
RENO C/  331 m^, frente 
c/14,50m^, fundo 22,85m^. 
R$ 115 mil, não aceito 
financiamento. Tratar 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD . JO Ã O  PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD . JO Ã O  PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

JD  M ORUM BI, terreno 
com área total de 311 m^, 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 899 m^, 
exelente oportunidade 
p / o investidor. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD . M ARIA LUIZA IV,
Terreno c/ 223,31 m^ - R$
17.000. 00 + Prestações de 
R$ 400,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

RES. SAN TA TEREZI-
N H A , Terreno c / 200,00 
m^ - R$ 30.000,00 + 
Prestações de R$ 435,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
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FOTO: O ECO
A Caldos e Cia 
oferece tudo 
o que há de 

melhor em caldos, 
porções e petiscos. 
Além daquela cerveja 
gelada. Confira o 
mais novo point de 
Lençóis Paulista, que 
fica na rua Machado 
de Assis, 433, Vila 
Antonieta. Telefone 
(14) 9634 9162.
Na foto, Maycon, o 
proprietário da 
Caldos e Cia.

CALDOS E CIA

Com experiência 
de 23 anos na 
cultura oriental, 

o professor Marcos 
Venditti oferece 
aulas de Lian Gong, 
yoga e meditação, 
em Lençóis Paulista. 
As turmas são 
organizadas de 
segunda a quinta- 
feira, de manhã ou 
à noite. O Centro 
de Cultura Oriental 
Shenmen fica na rua 
Coronel Joaquim 
Gabriel, 643, Centro. 
Para agendar aula, 
ligue (14) 3263 1676 
ou 9134 7329.
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FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

SHENMEN

DROGARIA ULTRA POPULAR

^ X  Há um ano em 
Lençóis Paulista, 
a Center Gás e 

Água oferece serviços 
de entrega 24 horas 
para todos os bairros 
da cidade, além 
de atendimento de 
qualidade e segurança 
na troca do gás e 
água. A Center Gás e 
Água fica na avenida 
Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola,
420, Parque Rondon. 
Telefones (14) 326 5326, 
3263 4604 e 9683 2930. 
Na foto, o proprietário 
Mário e a neta Luiza.

^ X  Com uma equipe 
^ y  qualificada 

para melhor 
atendê-lo, a Drogaria 
Ultra Popular oferece 
o melhor preço em 
medicamentos, 
inclusive nos de 
uso contínuo, além 
de produtos de 
perfumaria e fraldas 
com descontos 
especiais. Confira! Na 
rua Geraldo Pereira 
de Barros, 771, Centro. 
Telefone: (14) 3263 
6899. Na foto, Vagner, 
Fernanda, Maria 
Helena e Graziele.

FOTO: O ECO

CENTER GÁS E ÁGUA
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