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V IV E R  B E M
J u íz a  A n a  L ú c ia  A ie l lo
está entre as entrevistadas no 
Viver Bem Especial M u lh e r

IM Ó V E IS
Engenheiro civil orienta sobre 
im p e r m e a b i l iz a ç ã o  da obra 
e como r e p a r a r  in f i l t r a ç õ e s  NQ0

E D IT A L
Desde quinta, O  E C O  publica  
editais da Prefeitura. Nesta  
edição, c o n c u rs o  d o  S A A E

Bel anuncia nova rodoviária para 2014
Pacote de obras conseguidas junto ao governador Geraldo Alckmin inclui muros de arrimo no Júlio Ferrari e asfalto no Distrito Empresarial f i í
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RELIGIÃO

Conclave começa 
na terça-feira

O Vaticano anunciou ontem que co
meça na terça-feira o conclave que vai 
escolher o sucessor de Bento XVI. Na 
programação do dia 12 está a celebra
ção de uma missa de manhã. À tarde 
começam as votações. O cardeal que 
alcançar 2/3 dos votos será nomeado o 
novo papa. O cardeal arcebispo de São 
Paulo, Dom Odilo Scherer, é um  dos 
favoritos para ser o próximo papa.

a Bonita 
raçu 

reiópolis 
çóis

AGUDOS
Cidade cobra 'taxa do lixo' 
de 1998 a 2000_________ Ç |
IGARAÇU DO TIETÊ 
CDHU promete concluir 
obras de 232 casas C)
ESPORTE
A.F.L. decide título contra 
Porto de Areiópolis
BASQUETE
Sub-16 estreia em casa no 
Campeonato Estadual C)
ESPETÁCULO 
Humorista Giovani Braz se 
apresenta no CEM (B)

24 HORAS

Prefeitura 
suspende alvarás 
especiais

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
suspendeu alvarás que perm itiam  o 
funcionamento 24 horas de dois es
tabelecimentos localizados na região 
da Bela Vista. A suspensão do horário 
especial está fundam entada na recla
mação de moradores do entorno por 
perturbação de sossego e em  ofício 
da Polícia M ilitar, que constantem en
te atendia às ocorrências nas imedia
ções dos dois estabelecimentos.

GRUPO DE TRABALHO - Reunião que decidiu R$ 3 milhões para Lençóis tinha Rubens Cury, Marise, Pedro Tobias, Bel e Alckmin

m íd ia

Pesquisa 
M elhores do Ano 
já  está nas ruas

Já está nas ruas a pesquisa M e
lhores do Ano, encomendada pelo O 
ECO. Nesta fase, os lençoenses vão es
colher os melhores nas áreas de comér
cio e serviços. No total, 85 segmentos 
serão avaliados pela opinião popular, 
além de personalidades que se desta
caram em 2012. A entrega dos troféus, 
já tradicional na cidade, acontecer dia 
17 de agosto, com o show do Bee Gees 
Alive e orquestra, no Clube Esportivo 
M arimbondo. Tony Escriptori, que 
interpreta Robin Gibb no show, conta 
que o espetáculo já passou por teatros 
em São Paulo e outros Estados do 
país, sempre com casa lotada.

B R A Ç O
F O R
Um guincho I que trabalhava 
em um prédio no Centro de 
Lençóis Paulista chamou 
a atenção de todos que 
passavam pela rua 7|de 
Setembro na manhã |de 
ontem. A altura quelchegava' 
o guincho era impressioante.

lOIO: MÁRCIO MOREIRA/O ICO

BARRA BONITA

Dívida do Hospital 
passa dos R$ 5 milhões

Depois de muita especulação sobre 
o valor real da dívida do Hospital e 
Maternidade São José, em Barra Bonita 
-  falou-se em R$ 4,5 milhões, R$ 7 mi
lhões e até R$ 9 milhões -, o presidente 
interino da entidade, José Maria Cape- 
lasso, disse ao O ECO, nesta semana, 
que o valor é de aproximadamente R$ 5 
milhões. De acordo com ele, as variáveis 
surgem dependendo da forma como se 
analisa os posicionamentos que podem

ser tomados. "Se fôssemos fechar o hos
pital, por exemplo, seria necessário um  
valor maior que esse. Algo em torno de 
R$ 9 milhões mesmo. Se somarmos 
acertos trabalhistas, caso fôssemos ape
nas demitir alguns funcionários, o valor 
também seria maior do que os R$ 5 
milhões. Mas o que temos mesmo de 
dívida, se analisarmos de hoje para trás, 
é algo em torno de R$ 5 milhões, um  
pouco mais", explicou Capelasso.

JUSTIÇA

Dois são condenados a 26 e 22 anos de prisão
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ICO

Jandir Garcia de Freitas Filho e 
Kléber Márcio Gomes foram conde
nados ontem pela morte de Elizabete 
Ferreira, 26 anos, em 2009, no Júlio 
Ferrari. Jurandir foi condenado a 26 
anos de prisão e Kléber a 22. Os dois 
foram denunciados por homicídio tri
plamente qualificado. Jandir, marido 
da vítima, teria planejado o crime e 
contratado Kléber para executar a m u
lher. Elizabete foi morta por asfixia na

frente do filho do casal, à época com 
pouco mais de um  ano de idade. Klé- 
ber receberia um  Voyage pelo crime. 
O Tribunal do Júri se reúne mais duas 
vezes este mês. Dia 22 de março, será 
julgado Marcos Roberto Queiroz acu
sado de matar um a m ulher de 77 anos 
em outubro de 2009. Três dias depois, 
dia 25 de março, um  hom em  acusado 
de tentativa de homicídio em janeiro 
de 2006 tam bém  vai a Júri Popular.
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T E M P O
SÁBADO, 09/03

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuvaà 
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C & T  ®
Novo feed de notícias 
do Facebook é 
inspirado no celular

R Á D IO  <A3I
Congresso derruba 
veto e beneficia 
municípios

F e ch a m en to "  
desta ed ição:

2 0 h 5 5

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


Opinião í FR A SE
• "Quando fomos fazer o pedido ao governador, ele se 
baseou nas rodoviárias construídas mais recentemente 
em cidades de porte semelhante ao nosso".

prefeita Bel Lorenzetti

PA RA  PEN SA R
"O único lugar onde o 
sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário". 

Albert Einstein
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Primeiro grande 
anúncio do segundo 
mandato tucano
O anúncio conjunto feito on

tem pela prefeita Bel Loren
zetti e pelo vice-prefeito, 

José Antonio Marise de que Len
çóis terá um novo terminal rodo
viário pode ser considerado a me
lhor notícia deste início de novo 
mandato. Ainda mais com a no

tícia de que os recursos serão 
disponibilizados pelo governo 
estadual, cenário que alivia 
bastante os cofres da Prefei

tura já bastante açodados 
pela crise econômica que 
afetou a arrecadação.

Até 2012, a Prefeitura es
tudava como viabilizar uma 

obra fundamental para a cida
de, porém custosa para o mu

nicípio. Chegou a se cogitar 
uma parceria público-priva-

da para a construção do terminal. 
Uma empresa seria contratada 
para erguer o prédio e, em tro
ca, receberia a concessão do lo
cal para exploração por um tempo 
determinado.

Ainda não sabe exatamente o 
modelo de construção da obra, 
mas segundo a prefeita Bel Loren- 
zetti, o projeto será desenvolvido 
pela Artesp, que poderá ficar res
ponsável pela licitação da obra.

Nesse caso, vale ressaltar o es
forço político da prefeita Bel e do 
Marise que diante da dificuldade 
financeiro em realizar a obra bus
caram uma solução para a ques
tão. É um bom exemplo para to
dos os políticos. Afinal, mais difícil 
que sugerir ideias é buscar recur
sos para executá-las.

///////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Interação 
com o Todo

Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Omais interessante é perce
ber o despreparo da popu
lação em expressar o seu 
descontentamento, mas ao mes

mo tempo a i mportância da ma
nifestação popular. Nós vivemos 
em um momento extremamente 
bizzaro da democracia brasilei
ra. Nós possuímos liberdade de 
expressão, mas ao mesmo tem
po não fazemos uso dela e muito 
menos somos educados a fazê-lo. 
Principalmente no que se refere 
ao campo político, o absurdo é 
claro e escancarado. Todos po
dem se informar pelos órgãos de 
imprensa do despreparo de nos
sos parlamentares em todos os 
níveis, do oportunismo de grupos 
privados na política, do aumento 
abusivo do salário dos políticos, 
da política educacional ridícula ou 
do sistema de saúde precário.

Mas apesar de toda a informa
ção, o brasileiro continua a cuidar 
de sua vida como se todas estas 
coisas e, muitas outras, não fi
zessem parte de seu país e não 
influenciasse em sua qualidade 
de vida. Nós pagamos impostos 
abusivos e não refletimos que 
estes impostos pagos possuem a 
função de criar para todos uma 
infra-estrutura que facilite o de
senvolvimento da vida de cada 
um. Pior, nós sabemos que este 
retorno dos impostos não acon
tece como deveria. Nós pagamos 
impostos e, ao mesmo tempo, se 
desejamos ter uma determina
da qualidade de vida, pagamos 
escola, convenio de saúde, lo
comoção própria etc. Em outras 
palavras, nós pagamos tudo do
brado, isso se temos condições 
financeiras para tal. Nem preciso 
gastar estas linhas para descre
ver o que podemos assistir pela 
televisão e o que é noticiado 
pela imprensa escrita. Mas, é im-

portante escrever que tudo isso 
acontece, porque somos extre
mamente passivos.

O brasileiro é capaz de ter um 
esplendido repudio diante da má 
atuação do técnico de seu time 
de futebol, mas é incapaz de ocu
par as ruas em frente aos órgãos 
públicos para exigir o que lhe é 
de direito.

Existem naturalmente diversas 
razões históricas como também 
mecanismos atuais de manipu
lação para que o brasileiro te
nha este comportamento pacato. 
Mas, chega uma certa hora em 
que o escândalo e o sofrimen
to deveriam deixar de ser piada 
para ser motivo de verdadeira 
mudança. Nós precisamos ser 
realistas. Não há mudança social 
e política com "oração pela paz", 
louvor a Deus, o simples voto das 
eleições ou a esperança em um 
"salvador da pátria".

A mudança só acontece se o 
povo praticar algo extremamen
te fértil para uma democracia: a 
manifestação popular nas ruas. Os 
franceses sabem disso, os argen
tinos sabem disso, os alemães sa
bem disso, os brasileiros precisam 
(mais do que eles) aprender esta 
verdade.

O sistema político deseja que 
cada um viva a batalha do dia-a- 
-dia, ou seja, cada um batalhando 
para ganhar o seu "pão" tão ne
cessário. Mas, o "pão da justiça" 
não é batalhado individualmen
te, mas em grupo, coletivamente, 
popularmente. O interessante é 
que manifestação popular não é 
ensinada na escola. O que seria 
muito bom para o aumento do sa
lário dos professores e mudança 
na política do ensino público.

Não sejamos ingênuos, os di
reitos só são adquiridos pela pres
são e pela discussão. Sem a parti
cipação real das pessoas comuns, 
a participação real de grupos eco
nômicos na política publica se tor
na cada vez mais fácil e eficiente.
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Geraldo Alckmin quer vir para inaugurar creche
Durante o encontro com a prefeita Bel Lorenzetti, que aconteceu na quinta

-feira 7, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou 
que gostaria muito de comparecer à inauguração da creche no bairro Santa Te- 
rezinha, em Lençóis Paulista. A construção da creche vem sendo indicada por 
prefeitos da região como referência, já que está com as obras adiantadas.

r n i n :  d iv u l g a c a o

Visita
Geraldo Alckmin disse que gos

taria de vir a Lençóis Paulista para 
inaugurar creche no bairro Santa Te- 
rezinha.

Escolhida
A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 

foi escolhida, na manhã de ontem, 
representante dos municípios no 
Conselho Estadual de Saneamento 
do Comitê Bacia Hidrográfica do Tie
tê Jacaré (CBH-TJ).

Reunião
A escolha foi feita durante a 52  ̂

Reunião Plenária do CBH-TJ, realiza
da na Fatec em Jaú. A reunião, que 
contou com a presença de prefeitos 
de toda a região, definiu também o 
presidente do comitê, representan
te no Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos.

Transeunte
Na manhã de ontem, Dia Inter

nacional da mulher, o médico gine
cologista e presidente da Câmara de 
Lençóis Paulista, Humberto Pita (PR), 
passeou pela rua 15 de Novembro.

Enquete
No centro comercial da cidade, 

Pita sondava a opinião das pesso
as sobre transformar a rua 15 de 
Novembro em um calçadão. Foram 
mais de 30 ouvidos e apenas uma 
pessoa teria sido contrária à ideia. 
O resultado da enquete foi divulga
do na página do facebook do fotó
grafo Billy Mao, um dos assessores 
recém-contratados porPita .

É pau, é pedra
Entre os comentários postados

na rede social, teve quem gostou e 
quem rechaçou a ideia. Para alguns 
dos internautas, o calçadão facili
taria a vida para os consumidores. 
Outros reclamam que já não tem 
onde estacionar e que é cada dia 
mais complicado andar de carro no 
Centro. Se fechar a rua, então...

Especulação im o b iliá ria
Teve internauta que postou co

mentário afirmando que isso só fa
vorece quem tem terreno na região 
central, já que seria necessário cons
truir estacionamentos particulares. 
Enfim, o calçadão provocou discus
são e deve virar um requerimento 
na próxima sessão legislativa.

Facilpa
A diretoria da Associação Rural 

de Lençóis Paulista anuncia que os 
ingressos do primeiro lote para a 
36  ̂ Facilpa, que ocorre de 2 a 12 de 
maio, começam a ser vendidos na 
terça-feira 12. Os valores e pontos 
de venda serão divulgados no co
meço da próxima semana.

Relem brando
Conforme já foi divulgado, já 

se sabe que os shows pagos serão 
de Gusttavo Lima (dia 3 de maio), 
Humberto e Ronaldo (4), Jorge e 
Mateus (9), Victor e Léo (10) e Mu- 
r̂ hoz e Mariano (11). Na lista dos 
shows gratuitos estão André e Ma- 
theus (2), Dameres (8), Sérgio Reis 
e Renato Teixeira (12), entre outros.
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A G E N T E S  D A  D E N G U E
Funcionários do Setor de Vetores do Departamento 
de Saúde de Barra Bonita começaram a fiscalizar 
o Cemitério Municipal da Estância. O objetivo é 
identificar os criadouros do mosquito da dengue, 
principalmente vasos de plantas com água parada.

FRASE
"Se os dois concorreram, um mandando e o 
outro executando, então eles vão responder 
pela mesma pena". Henrique Ribeiro Varonez, 
promotor de Justiça, sobre julgamento de dois 
homens acusados de homicídio ontem

S i  Dinheiro à vista?10" COPA TV TEM
Pederneiras será sede da 

abertura da Copa TV TEM de Fut- 
sal 2013, no dia 14, a partir das 
19h. Está é a primeira vez que a 
cidade recebe o evento que será 
no Ginásio de Esportes Munici
pal "Antônio Florêncio Pereira".
A expectativa é que mais de 1,5 
mil pessoas lotem o ginásio para 
assistir aos jogos de abertura do 
campeonato, que serão entre as 
equipes masculinas de Peder
neiras e Bocaina e entre as equi
pes femininas de Jau e Pirajuí.

PROJETO CULTURAL PRO BANDA
O Departamento de Cultura 

e Turismo da Prefeitura Munici
pal de Pederneiras está com as 
inscrições abertas para o Proje
to Cultural "Pró Banda". As aulas 
são destinadas para crianças e 
jovens de 10 a 17 anos que dese
jam aprender a tocar trombone, 
trompete, bombardino, saxofone 
e flauta transversal. A inscrição 
é gratuita e pode ser feira no 
Centro Cultural "Izavan Ribeiro 
Macário" sem data definida para 
acabar. O Projeto "Pró Banda" 
prepara os integrantes da Banda 
Municipal. São necessários para 
a inscrição RG ou RA do aluno.

BEL ASSINA CONVÊNIOS
A Prefeita Bel Lorenzetti, junta

mente com a Diretora de Assistên
cia e Promoção Social, Elisabeth 
Athanásio, participaram nesta se
mana de um encontro, em Bauru, 
para assinatura de convênios com 
a Secretaria de Estado de Desen
volvimento Social. A Prefeita Bel, 
assinou dois convênios com libe
ração de recursos. O primeiro, no 
valor de R$ 48 mil, voltado para a 
Proteção Social Básica. E um se
gundo, no valor de R$ 70 mil, para 
a Proteção Social Especial, que 
será utilizado junto aos Centros de 
Convivência. 
// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // // // // // ^ ^ ^ ^

HOMENAGEM -  Para presentear elas, ontem, no Dia Internacional das Mulheres, 
o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) ofereceu alguns minutos de beleza, 
para quem passou pelo local.

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

Os municípios em que circula o jornal O ECO poderão 
ter mais dinheiro em caixa com a posição do Congresso, 
que derrubou o veto da Presidente da República, Dilma 
Rousseff, aos royalties. Agudos que recebeu pouco mais 
de R$ 200 mil de royalties e fundo especial em 2011 pas
saria a receber R$ 1,2 milhão este ano, diferença de 985 
mil a mais. O repasse de Lençóis Paulista saltaria de pouco 
mais de R$ 300 mil para R$ 1,8 milhão (quase 1,5 milhão a 
mais) e Pederneiras dos pouco mais de R$ 230 mil com os 
dois repasses em 2011 para R$ 1,3 milhão este ano (dife
rença de R$ 1,1 milhão) Somados aos municípios de Arei- 
ópolis, Borebi, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê e Macatuba, 
as receitas podem chegar a cerca de R$ 7 milhões a mais. 
Com a derrubada do veto, o imposto do petróleo vai ser 
distribuído entre todos os Estados e municípios que não 
produzem petróleo. A votação terminou às 4 e meia da 
madrugada desta quinta-feira. Dos 81 senadores, 63 vo
taram pela rejeição ao veto da presidente Dilma Rousseff. 
Na Câmara, a derrubada do veto variou de 349 a 354 vo
tos, já que estavam em votação 142 vetos a 
artigos do projeto. Houve maioria nas 
duas casas legislativas e, portanto, 
a nova lei passa a valer assim que 
for publicada no Diário Oficial da 
União. Parlamentares dos Estados 
produtores, como Rio de Janeiro 
e Espírito Santo recorreram ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) para 
manter 0 dinheiro unicamente nas 
suas mãos e a disputa jurídi
ca parece longe de acabar.

Entre royalties e fundo especial, Areiópolis 
recebeu R$ 98 mil no ano retrasado passaria 
a receber R$ 500 mil a mais; Borebi de R$ 74 
mil receberia R$ 450 mil. Barra Bonita teria 
aumento de receita de R$ 994 mil, já que 
dos quase R$ 200 mil passaria a receber R$ 
1,2 milhão.

A receita de Igaraçu do Tietê aumentaria R$ 
751 mil este ano. Em 2011 entre royalties e 
fundo especial o município que recebeu R$ 
148 mil passaria a receber pouco mais de R$ 
900 mil e Macatuba dos 129 mil com os dois 
repasses passaria e receber R$ 750, ou seja, 
R$ 620 mil a mais, segundo o site da (CNM) 
Confederação Nacional dos Municípios.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
ratifica a contratação da empresa GL ENTRETENIMENTO LTDA - ME, 
com registro no CNPJ/MF sob n.° 13.687.859/0001-44, para apresentação 
musical da dupla “Cézar e Paulinho”, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta 
e cinco mil reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.° 006/2013, Processo n° 047/2013, com fundamento no in
ciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal de 
Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.° 8.666/93, rati
fica a contratação da empresa PROESTE SERTANEJO POP PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA., com registro no CNPJ/MF sob n.° 17.314.491/0001- 
48, para apresentação musical do cantor “Lucas Ferreira”, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO N.° 007/2013, Processo n° 048/2013, com fundamento 
no inciso III do artigo 25, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades. Como não houve manifestação do proprietário ou responsá
vel, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado 
a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.
Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Maria Luiza 
Comércio E 

Empreendimentos 
Ltda. M.E.

Rua: Dayse Paccola 
Capoani - Lote: 33/ 

Quadra: 24, Jd. Maria 
Luiza IV

28328/5635 R$ 98,40

Maria Luiza 
Comércio E 

Empreendimentos 
Ltda. M.E.

Rua: Dayse Paccola 
Capoani - Lote: 34/ 

Quadra: 24, Jd. Maria 
Luiza IV

28329/5634 R$ 98,40

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de março de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 120,47.

grátis!
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.
4 " .

C L A S S I E C O
A o  la d o  d a  c o m u n id a d e

• 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

mailto:oeco@jomaloeco.com.br


God of War: 
Ascension explora o 
passado violento de 
Kratos; história se 
passa 10 anos antes 
da história original.

Facebook: novo 
Feed de notícias é 
inspirado no celular

I 0 &

'^ 1

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nesta quinta-feira, o Facebook anunciou 
mais uma grande atualização em seu servi
ço -  a segunda em menos de três meses. 
Em evento realizado na Califórnia, o CEO 
Mark Zuckerberg, com apoio de sua equipe 
de executivos, apresentou a nova versão 
do feed de notícias, área responsável por 
mostrar ao usuário conteúdos publicados 
por seus amigos e também páginas das 
quais o cadastrado é fã. De acordo com Ju- 
lie Zhuo, diretora de design do Facebook, a 
novidade é inspirada na tela dos smartpho- 
nes. É uma informação bastante significati
va. Afinal, como já ficou claro, mobilidade 
é 0 grande desafio da rede. A nova ver
são do feed de notícias é bem mais leve 
do que a atual e oferece um controle maior 

do conteúdo exibido. A lateral direita da 
página ganhou um menu com diversas 

categorias, como jogos, grupos e mú- 
^  sicas. Ao selecionar uma das opções, 
*  0 usuário tem acesso apenas a posta

gens relacionadas ao tema escolhido. 
As imagens e os vídeos ganharam mais 

destaque. O espaço dedicado ã visualiza
ção desses conteúdos ficou maior e menos 
sujeito a interferências de textos. Durante 
a apresentação desta quinta-feira, Zucker
berg disse que a mudança atende a uma 
demanda dos usuários, uma vez que a pu
blicação de fotos e vídeos cresceu mais de 
5 0 %  desde o lançamento do site, em 2004. 
As novidades devem chegar lentamente ao 
perfil dos usuários. Apenas 1 %  dos usuários 
terão acesso imediato ao recurso, o que re
presenta cerca de 10 milhões de pessoas.

I Rápidas
^  •  TELEFONIA -  Há apenas dois anos no catá-
^  logo de produtos da Microsoft, o Skype foi 
^  a estrela da apresentação da companhia na 

feira de tecnologia CeBIT, que ocorreu nesta 
^  semana em Hannover (norte da Alemanha). 
^  Segundo Kevin Turner, chefe de operações da 

Microsoft, o Skype já é responsável por um 
terço do tráfego telefônico mundial.

///////////^ ////////////////////^ ^ ^ ^
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Lençóis P au lis ta  B orebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância 3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

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

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

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

Polícia TRAFICO DE DROGAS
A Polícia Militar de Pederneiras apreendeu 26 
porções de maconha com um jovem em atitude 
suspeita. Policiais realizavam patrulhamento 
quando se depararam com o rapaz. Ele foi preso em 
flagrante e conduzido à delegacia.

l a t r o c ín io

Homem é morto a facadas em Agudos
Comerciante foi 
encontrado morto em 
casa; adolescente 
confessou o crime

W elinton Barros_______

Um homem de 56 anos 
foi encontrado morto na 
quinta-feira 7, em sua re

sidência, na avenida Sebastiana 
Leite, no Centro de Agudos. Por 
volta das 7h, o irmão da vítima 
o encontrou dentro de sua casa 
com várias marcas de facadas 
pelo corpo.

O comerciante Valdinei Ro
cha foi encontrado caído sobre 
a cama, em seu quarto. Ele mo
rava em uma edícula nos fun
dos da casa de seu irmão, que 
ao levantar pela manhã, perce-

FOTO: PAULO FRANCO

BRUTAL - Comerciante foi esfaqueado dentro de sua 
residência; adolescente de 16 anos confessou o crime

beu a falta de um automóvel na 
garagem, um Mercedes classe 
A. O irmão da vítima foi até a 
edícula, onde encontrou Valdi-

nei já sem vida.
A Polícia Militar foi acionada 

e, com o auxílio da Polícia Mili
tar Rodoviária de Agudos, Força

Tática de Bauru e do helicóptero 
Águia, encontrou o veículo, com 
placas de Limeira, em frente a 
uma casa no bairro CDHU, em 
Agudos. O veículo foi abandona
do no local sem combustível.

Nas buscas pelo autor do 
crime, os policiais chegaram 
até um adolescente de 16 anos, 
que morava próximo ao local 
onde foi encontrado o veículo. 
Ele foi levado até a delegacia e 
confessou ter matado o comer
ciante. O jovem, que não teve a 
identidade revelada, não disse o 
que teria motivado o crime.

O caso foi registrado na 
Delegacia da Polícia Civil de 
Agudos como latrocínio, ou 
seja, roubo seguido de morte. O 
delegado responsável pelo caso, 
Jader Biazon, disse que a Polí
cia investiga a possível partici
pação de outro rapaz no crime.

LENÇÓIS

Por sossego, Prefeitura suspende alvarás 24 horas
Suspensão está 
fundamentada 
em reclamação 
de moradores

Carlos A lberto  Duarte

A
Prefeitura de Lençóis 
Paulista suspendeu alva
rás de horário especial

de funcionamento de dois esta
belecimentos comerciais da ci
dade. Nos dois casos, os locais 
podiam funcionar 24 horas. 
Com a suspensão dos alvarás, 
os estabelecimentos localizados 
na região da Bela Vista poderão 
funcionar até meia-noite.

De acordo com diretores 
da Prefeitura Municipal, a 
suspensão do atendimento 24 
horas está fundamentada nas

reclamações de moradores do 
entorno e em ofício com pedi
do de fechamento por parte da 
Polícia Militar.

Nos locais, segundo de
núncia de moradores, além de 
menores comprarem bebida 
alcoólica livremente, ocorria 
perturbação de sossego, dire
ção perigosa de veículos, ma
nobras radicais e depredação 
de próprio público (Praça do

Asilo) durante as madrugadas. 
Além disso, nas imediações 
da praça foram registradas 
duas tentativas de homicídio 
no ano passado.

O despacho emitido pela 
Prefeitura Municipal prevê mul
ta de R$ 228 em cada reiteração 
do descumprimento do horário, 
redução do horário de funciona
mento, e até interdição dos esta
belecimentos comerciais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇAO: DISPENSA POR LIMITE N.° 45/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA GARCIA

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇAO: DISPENSA POR LIMITE N.° 48/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua Roque Tagliatella, n.° 362, Vila Cremer
Cidade: Areiópolis -  SP

CPF/MF: 180.854.838-82

Endereço: Av. Duque de Caxias n. 12-57
Cidade: Bauru -  SP
CNPJ: 66.980.731/0001-59

OBJETO: Prestação de serviços profissionais autônomos e fornecimento de material e equi
pamentos para atender toda a demanda na lavagem de uniformes para uso das equipes do 
Departamento de Esportes do município de Areiópolis/SP.
VALOR: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), a ser pago em parcelas iguais, mensais e 
sucessivas no valor R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) cada, para pagamento até o dia 10 
do mês seguinte ao vencido.
PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de janeiro de 2013 (dois mil e 
treze) até 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), quando será considerado 
extinto de pleno direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

OBJETO: Locação de um sistema telefônico, contendo uma central PABX marca DIGISTAR, 
equipado com 1E1 47 ramais e fone de cabeça.
VALOR: R$ 1.995,00 (Hum mil, novecentos e noventa e cinco reais), a ser pago em parcelas 
iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), onde 
serão pagos mensalmente até o décimo dia do mês subseqüente.
PRAZO: O presente contrato tem o prazo a contar do dia 02 (dois) de janeiro de 2013 (dois 
mil e treze) e a vencer em 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser 
prorrogado por livre acordo entre as partes, nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93. 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036990000 969 OUTROS serv iço s

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇAO: DISPENSA POR LIMITE N.° 46/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

339039990000 213 OUTRAS SERV. d e  TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
339039990000 510 OUTRAS SERV. d e  TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

OSNY BERNARDES

AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇAO: DISPENSA POR LIMITE N.° 49/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I DANIEL FRANCISCO PAFETTI ME
Endereço: Rua 28 de Abril, n.° 1.045, apartamento 71, Jardim Humaitá

Cidade: Lençóis Paulista - SP
CPF/MF: 361.710.348-00

Endereço: Rua Dr. Napoleão Laureano, n.° 25, Vila Antártida
Cidade: Botucatu -  SP
CNPJ: 03.458.571/0001-62

OBJETO: Locação do imóvel urbano localizado nesta cidade na rua Dr. Pereira de Rezende. 
n.° 215, centro, Areiópolis -SP, destinado à instalação e funcionamento da Diretoria Munici
pal de Educação.
VALOR: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), a ser pago em parcelas iguais, mensais e 
sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o dia 10 do mês seguinte ao vencido. 
PRAZO: A presente locação será por prazo determinado a contar do dia 02 (dois) de janeiro 
de 2013 (dois mil e treze) e a vencer em 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), 
podendo ser prorrogado por livre acordo entre as partes, nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036150000 487 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de implantação, configuração e ma
nutenção em 03 (três) servidores de controle de acesso a conteúdos de internet, elaborado no 
software livre LINUX, localizados nas Unidades Escolares: José Lourenço Blanco, Mario de 
Barros Aranha, Haydée Canavesi Lourenção.
VALOR: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) a ser pago em parcelas iguais, mensais 
e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, para pagamento até o dia 10 do 
mês seguinte ao vencido.
PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de janeiro de 2013 (dois mil e 
treze) até 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), quando será considerado 
extinto de pleno direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 47/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 510 OUTROS serviços DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALDIR EDUARDO CAVALLERO

Endereço: Rua Roque Tagliatela, 230 -  Vila Cremer
Cidade: Areiópolis -  SP

CPF/MF: 931.009.738-87

AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 50/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I CELEIDA TERESA DOS SANTOS DOMINGOS ME

OBJETO: Locação do imóvel urbano localizado nesta cidade na Avenida Ignácio Leite. n.° 
972, Cohab, Areiópolis -SP, destinado à instalação e funcionamento da BIBLIOTECA MU
NICIPAL “Vinicius de Almeida Portes”.
VALOR: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), a ser pago em parcelas iguais, men
sais e sucessivas no valor de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) até o dia 20 do mês 
seguinte ao vencido.
PRAZO: A presente locação será por prazo determinado a contar do dia 02 (dois) de janeiro 
de 2013 (dois mil e treze) e a vencer em 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), 
podendo ser prorrogado por livre acordo entre as partes, nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Endereço: Rua Duque de Caxias, n.° 322
Cidade: Sã Manuel -  SP
CNPJ: 08.487.771/0001-67

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036990000 186 OUTROS se r v iç o s  DE PESSOA FISICA

OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alarmes de segurança instalados nas 
EMEFs “José Lourenço Blanco, Mario de Barros Aranha, Haydée Canavesi Lourenção, 
EMEI Pedro Pupo da Silveira e Diretoria Municipal de Educação”.
VALOR: R$ 1.890,00 (Hum mil, oitocentos e noventa reais) a ser pago em parcelas iguais, 
mensais e sucessivas no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) cada, para pagamento 
até o dia 10 do mês seguinte ao vencido.
PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 02 (dois) de janeiro de 2013 (dois mil e 
treze) até 31 (trinta e um) de março de 2.013 (dois mil e treze), quando será considerado 
extinto de pleno direito.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

133903999000N 510 | OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

AREIOPOLIS, 23 de Janeiro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL



Administração BAZAR
O Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras realiza hoje, das 
8h30 às iih30, o tradicional bazar da pechincha no estacionamento 
da Caixa Econômica Federal. Serão oferecidos cortes de tecidos, 
calçados e roupas novas e usadas, tudo vendido a preço simbólico 
pelas voluntárias do Fundo Social. A entrada é gratuita.

OBRA

Bel anuncia nova rodoviária para 2014
Pacote de obras autorizadas pelo 
governador Geraldo Alckmin inclui 
ainda muros de arrimo no Júlio Ferrari e 
pavimentação no Distrito Empresarial

): MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A ngelo  Neto

A prefeita Bel Lorenzet- 
ti (PSDB) convocou a 
imprensa na tarde de 

ontem para anunciar a cons
trução da nova rodoviária em 
Lençóis Paulista. Além da 
obra, a prefeita também reve
lou a liberação de R$ 1 milhão 
para a construção dos muros 
de arrim o no Conjunto H abi
tacional Maestro Júlio Ferrari 
-  velha reivindicação dos mo
radores -  e R$ 500 mil para 
mais uma etapa da pavim en
tação do Distrito Empresarial.

A autorização do governa
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
aconteceu em reunião na 
quinta-feira 7, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo. 
O encontro, intermediado 
pelo deputado estadual Pedro 
Tobias (PSDB), contou tam 
bém com a participação do vi- 
ce-prefeito José Antonio Mari- 
se (PSDB) e do sub-secretário 
da Casa Civil, Rubens Cury.

A nova rodoviária será 
construída em uma área pró
xima ao Senai, às margens 
da rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). Alckmin já encami
nhou a documentação à Ar- 
tesp (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) para 
que sejam analisadas todas as

exigências técnicas.
Os recursos serão liberados 

pelo Governo do Estado e o 
projeto será desenvolvido pela 
Artesp. "O governador disse 
que eles têm os projetos-pa- 
drão e que será verificado qual 
é mais adequado para Lençóis 
Paulista", afirma Bel.

A prefeita estima que a 
obra custe em torno de R$ 
1,5 milhão e que fique pronta 
no início de 2014. "Quando 
fomos fazer o pedido ao go
vernador, ele se baseou nas 
rodoviárias construídas mais 
recentem ente em cidades de 
porte semelhante ao nosso", 
declara.

A construção da nova ro
doviária é um sonho antigo 
da população lençoense e um 
compromisso de cam panha 
de Bel e Marise. O local onde 
funciona hoje a rodoviária, 
na avenida 25 de Janeiro, 
será destinado, provavelmen
te, a um term inal urbano.

"Temos que ter um servi
ço de transporte urbano com 
comodidade para as pessoas, 
com guichês, atendim ento, 
sanitários, entre outros. Em 
um prim eiro momento, sem 
me reunir com outros setores, 
esse local deve ficar como 
term inal urbano", explica a 
prefeita Bel Lorenzetti.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, 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:

Resolução n°. 001/2013-CA de 27.02.2013....Dispõe sobre aprovação
das contas do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - 
IPREM, relativas ao exercício financeiro de 2012.

Lençóis Paulista, 08 de Março de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de março de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 33,49.

ANUNCIO -  Bel e Marise anunciaram pacote de obras para Lençóis Paulista; expectativa é de que novo terminal rodoviário fique pronto no início de 2014

Muros no Júlio Ferrari e asfalto no Distrito Empresarial
Em coletiva na tarde de 

ontem, a prefeita Bel Loren- 
zetti e o vice-prefeito José 
Antonio Marise, além de 
anunciarem a construção do 
novo Terminal Rodoviário, 
afirmaram também outros 
pedidos atendidos pelo gover
nador Geraldo Alckmin. O 
segundo pedido atendido é de 
R$ 500 mil, destinado a mais

uma etapa de pavimentação 
do Distrito Empresarial. Com 
esse recurso, o Distrito estará 
quase totalmente pavimenta
do. Bel avalia que esta con
quista é importante para os 
empresários que já possuem 
seus negócios no local e tam
bém uma excelente oportuni
dade para que novos empre
endimentos sejam instalados

no local futuramente.
Outra obra autorizada 

pelo governador e já encami
nhada ao secretario da habi
tação Sílvio Torres é a cons
trução de muros de arrimo 
no bairro Júlio Ferrari. Uma 
planta do bairro foi apresen
tada a Alckmin, na qual mais 
de 50 lotes serão beneficiados 
com a obra.

"É uma notícia que nós 
damos com muita alegria, pois 
estamos lutando há muito tem
po por isso. Na administração 
do Marise, ele conseguiu fazer 
uma parte dos muros e agora 
iremos fechar esse bairro com 
relação a esse assunto". As pró
ximas etapas serão concluídas 
através da secretaria, por inter
médio do governador.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 026/2013 -  Processo n° 049/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de suco concentrado. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e amostras: 20 de 
março de 2013 às 15:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de março de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 027/2013 -  Processo n° 051/2013

Objeto: Aquisição de um veículo tipo Van com capacidade para 15 
passageiros. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 20 de março de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 08 de março de 2013. JOSÉ DE- 
NILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de março de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 39,85.

CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
EDITAL

Ficam os sócios proprietários convocados a comparecer a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA (art. 41 do Estatuto Social) que será realizada no 
próximo dia 26 de março de 2013, terça-feira, às 20h00min, no Salão 
Social do Clube Esportivo Marimbondo, em primeira convocação com a 
presença de metade mais um dos sócios, para apreciação e votação das contas 
do exercício de 2012, e para tratar de outros assuntos de interesse do clube.

Não havendo quorum no primeiro horário, a ASSEMBLÉIA será instalada 
às 20h30min com qualquer número de sócios presentes.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.
FAUSTO BENEDITO MORALES 

PRESIDENTE DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

Sem ana ,
ulhep
LOJAS SILVA

Hoje é o último dia. 
Aproveite!

^Uma hom enagem  da Lojas Silva 
a to d as  as mulheres.

ORGANIZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente edital ficam convocados os associados da ORGANIZAÇÃO 
CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 26 de Março de 
2013, na Rua Sete de Setembro n°732, com a presença de metade mais um 
dos associados, às 17:00h, e em segunda convocação, com a presença de 
qualquer numero dos associados às 18:00h, para tratar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Prestação de Contas ; com aprovação dos relatórios de 
atividade do exercício 2012 Balanços e Demonstrativos de Receitas e Des
pesas e Relatório de atividades do ano entrante.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.
Rogerio Vaitekvicius Santo Andre 

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Pelo presente edital ficam convocados os 479 cooperados da Cooperativa 
Educacional de Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLEIA GE
RAL ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 25 de março de 2013, na 
sala de reunião da sua Sede Social, sito à rua Lídio Bosi, n. 491, em Lençóis 
Paulista - SP, às 17h30h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) do número total de cooperados; às 18h30 em segunda convoca
ção, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados; 
às 19h30, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 
(dez) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitu
ra para discussão e aprovação do Relatório da Diretoria Executiva, Balanço 
Geral, Demonstração da Conta “Sobras e Perdas”, Parecer do Conselho Fis
cal e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2012; 2) Destinação 
das sobras líquidas; 3) Eleição do Conselho Fiscal e Conselho Admi
nistrativo; 4) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013 
Rosângela Dias Morales Malagi 

Diretora Presidente

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


Regional BARRA
Um homem perdeu mais de R$ 2 mil no golpe "da gratificação", 
na manhã da quinta-feira 7, em Barra Bonita. A vítima acreditou 
que iria receber um dinheiro como forma de agradecimento por 
ela ter encontrado um envelope perdido de uma empresa e 
acabou tendo a carteira "furtada" com mais de R$ 2 mil.

AGUDOS

Justiça obriga Agudos cobrar taxa retroativa
Taxa do lixo foi 
extinta em 2000 e 
pagamentos são 
cobrados agora

W elinton Barros_______

N a quarta-feira 6, pro
prietários de imóveis 
em Agudos começaram 

a receber boleto de pagamento 
de forma retroativa da Taxa de 
Serviços Urbanos (TSU), co
nhecida como "taxa do lixo”. 
Após decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau
lo, os débitos, que deveriam ter 
sido pagos entre 1998 e 2000, 
estão sendo cobrados agora.

A taxa foi suspensa em 
2000, após o Ministério Pú
blico do Estado de São Paulo 
ajuizar Ação Civil Pública plei
teando a declaração de incons- 
titucionalidade da cobrança, 
o ressarcimento dos valores já 
pagos e a suspensão imediata 
da taxa, que anteriormente era 
descontada junto ao carnê do 
Imposto Predial Territorial e 
Urbano, o IPTU.

Em outubro de 2011, o Tri
bunal de Justiça cassou a limi
nar e permitiu a cobrança da 
taxa, até então suspensa. Como

CONTA SALGADA - Contribuintes são pegos de surpresa com a cobrança

a Prefeitura não pode abrir mão 
de receita -  segundo determi
nada a Lei de Responsabilidade 
Fiscal -, ele foi obrigada a en
caminhar os carnês realizando

a cobrança dos proprietários de 
imóveis à época citada pela de
cisão judicial (1998 até 2000).

Donos de imóveis que já 
receberam os carnês foram pe-

gos de surpresa, já que a taxa 
é referente a nos anteriores e, 
muitas vezes, elevado. O jor
nal O ECO teve acesso a um 
boleto enviado pela Prefeitura. 
O documento apresentava uma 
somatória das taxas dos anos de 
1998, 1999 e 2000 que chega
ram a R$ 314,76.

Procurado pela reportagem, 
o prefeito Everton Octaviani 
(PMDB), lamentou a cobrança. 
"Trata-se de uma ordem judi
cial. Infelizmente, nós somos 
obrigados a fazer a cobrança 
desses valores devidos entre 
1998 e 2000. Caso contrário, 
a Prefeitura é penalizada por 
renúncia de receita”, explicou.

Na primeira sessão extra
ordinária do ano, o Executivo 
enviou à Câmara Municipal 
projeto de lei incluindo a TSU 
no Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis).

Com isso, o contribuinte 
poderá quitar seus débitos -  in
cluindo a taxa do lixo -  por um 
valor menor, excluindo juros e 
multas. O pagamento deve ser 
feito até o dia 30 de abril.

Quem optar por fazer o 
parcelamento da dívida deve 
procurar o setor de dívida ati
va da Prefeitura. Nesse caso, o 
contribuinte perde o benefício 
de isenção de multas e juros.

EDUCAÇÃO

Educadores recebem  capacitação para trabalhar com o Projeto Khan

Ferramenta de ensino será implantada na rede 
municipal; método nasceu nos Estados Unidos

Da Redação

Uma parceria da Prefei
tura de Lençóis Paulista 
(por meio da Diretoria 

de Educação) e a Fundação Le- 
mann leva para sete escolas da

Rede Municipal de Ensino a 
famosa ferramenta de exercícios 
da Khan Academy. Na quinta
-feira 7 e na sexta 8, os cerca de 
50 educadores que já neste mês 
vão começar a trabalhar com a 
nova metodologia na sala de aula

passaram por capacitação para 
entender o funcionamento dela.

No primeiro momento, o 
Projeto Khan nas Escolas con
templará aproximadamente 
1480 alunos dos terceiros, quar
tos e quintos anos das escolas 
Idalina Canova de Barros, Lina 
Bosi Canova, Amélia Benta do 
Nascimento Oliveira, Guiomar 
Fortunata Coneglian Borcat,

Irma Carrit, Edwaldo Roque 
Bianchini e Luiz Zillo.

A iniciativa contribui com o 
aprendizado de matemática por 
meio do uso do computador, da 
utilização de vídeos curtos com 
uma linguagem direta e muito 
didática para explicar os conteú
dos escolares, e plataforma com 
um mecanismo de game, que 
motiva o interesse dos alunos.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
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 Executivo 114 de 5.03.2013..........Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 28.000,00.
Decreto Executivo 115 de 5.03.2013..........Altera dispositivo do Decreto
Executivo n.° 349, de 22.11.2011.
Decreto Executivo 116 de 5.03.2013..........Dispõe sobre a homologação
do Processo Seletivo referente ao Edital para contratação temporária n.° 
02/2013.
Decreto Executivo 117 de 7.03.2013..........Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 48.000,00.
Portaria 367 de 6.03.2013................Autoriza Leandro José Pasqualinotto
a utilizar o Ginásio de Esportes “Antonio Giorgetti Costa Riacho”. 
Portaria 368 de 6.03.2013................Designa Edéria Pereira Gomes Aze
vedo para exercer a função de Encarregado de Administração do Meio 
Ambiente no período de 14 a 28.03.2013.
Portaria 369 de 7.03.2013................Afasta Franciele Cristina Paccola
Rossini, Agente de Serviços Gerais -  tratamento de saúde.
Portaria 370 de 7.03.2013................Convalida o afastamento concedido
a Raphael Guazzelli Valério, Professor de Ensino Fundamental II -  trata
mento de saúde.
Portaria 371 de 7.03.2013................Prorroga o afastamento concedido a
Fátima Terezinha Barnabé dos Santos, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 372 de 7.03.2013................Prorroga o afastamento concedido a
Carina da Costa Almeida, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 373 de 7.03.2013................Prorroga o afastamento concedido a
Luiz Sérgio Moreira, Agente Escolar.
Portaria 374 de 7.03.2013................Prorroga o afastamento concedido a
Selma Maria de Souza Vieira, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 375 de 8.03.2013................Nomeia Natália Regina Tudiçaki para
o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 376 de 8.03.2013...........Altera dispositivo da Portaria n° 279, de
22 de fevereiro de 2013.

Lençóis Paulista, 8 de março de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 001/2013 

Processo n° 050/2013
Objeto: Aquisição de material didático apostilado (kits educacionais). 
Tipo: Técnica e Preço -  Encerramento: 24 de abril de 2013 às 14:00 
horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 22 
de abril de 2013 -  O edital encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 08 de março de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Dire
tor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

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

Lençóis Paulista, 09 de março de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário ValorVA

Nexus
Participações S/C 

Ltda.

Rua: Benedito Dos Santos - 
Lote: 18/Quadra: E, Jardim 

Grajaú
25455/4733 R$

147,50

Edson Camargo 
Rodrigues

Rua: Antonia Foganholi 
Paccola - Lote: 13/ Quadra: 
20, Jardim Maria Luiza II

24903/5660 R$
118,00

Maria Luiza 
Comércio E 

Empreendimentos 
Ltda.

Rua: Decio Celso 
Campanari - Lote: 9/ 

Quadra: 24, Jardim Maria 
Luiza IV

28304/5645 R$
141,60

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de março de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 132,32.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2013

O S.A.A.E. - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Fede
ral, torna público a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados 
providos pelo Regime Estatutário, Lei Municipal n° 3660/06 -  Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista e alterações e na Lei 
Complementar n° 38/06 - Plano de Cargos e Salários e alterações. O Concur
so Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente ins
trumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal 
e Municipal vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de 
responsabilidade da CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas 
Sociais Ltda.
1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Lençóis Paulista -  SP.
1.1.2 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na 
cidade de realização das provas, estas, a critério da CONSESP, poderão ser 
realizadas em outras cidades próximas.
1.2 - Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimentos - Taxa Inscri
ção - Exigências
1.2.1 - NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO

Nomenclatura C/H
semanal Vagas Venc.

(R$)
Taxa 

de Insc.
(R$)

Exigências 
complementares 
no ato da posse

Advogado 20 01 1.687,20 50,00 Registro na OAB
Engenheiro Civil 40 01 3.021,29 50,00 Registro no CREA

1.3 - As atribuições são as constantes do anexo I do Edital na íntegra.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www. 
consesp.com.br no período de 10 a 17 de março de 2013, devendo para tanto 
o interessado proceder da seguinte forma:
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a 
cidade que deseja se inscrever.
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e 
clique em continuar.
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FI
NALIZAR INSCRIÇÃO.
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Acei
tação e, em seguida, clique em CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o va
lor correspondente em qualquer banco. Não serão aceitos recolhimentos em 
caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento.
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após 
a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis” 
exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, 
o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida.
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência 
deverão encaminhar via sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o 
CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, 
até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autentica
da, para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 -  Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 -  Dracena -  SP
h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento 
de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do 
candidato.

2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após 
a respectiva compensação.
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.con- 
sesp.com.br se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos 
e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato 
deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, 
para verificar o ocorrido.
2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta di
gitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso 
correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir compro
vante de inscrição.
2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via 
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet impli
cará na não efetivação da mesma.
2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses 
de cancelamento do certame pela própria administração ou quando o paga
mento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de 
cargos, seja qual for o motivo alegado.

2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Consti
tuição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa saúde 
física e mental, estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo mas
culino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente de que se aprovado, quando da convocação, deverá com
provar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo, constantes do 
presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem 
do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer 
esfera governamental.

2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contrata
ção, deverá apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital, 
os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas elei
ções ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço 
Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, 
declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos 
permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessá
rios que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 07 de abril 
de 2013, às 9h, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que 
será afixado no local de costume do SAAE de Lençóis Paulista - SP, por meio 
de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias.
O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, se acha afi
xado no local de costume na sede do S.A.A.E. - Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista e nos sites www.consesp.com.br, e ou www. 
saaelp.sp.gov.br , onde poderão ser consultados por qualquer interessado.

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

Lençóis Paulista -  SP, 08 de março de 2013.
José Antonio Marise 

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de março de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 162,66.
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Regional BOREBI
Os técnicos contratados para atuar na Casa da Agricultura de 
Borebi, o engenheiro agrônomo José Guilherme Benedetti 
e o médico veterinário Valdir Augusto Vieira, disseram esta 
semana que será necessária uma campanha de castração 
devido ao número de animais de estimação no município.

SAUDE

Dívida do Hospital São José passa de R$ 5 mi
Valor é maior do 
que levantamento 
inicial realizado 
pela entidade

Sandro A lponte

FOTO: SANDRO ALPONTE/O  ECO

D
epois de muita especulação 
sobre o valor real da dívida 
do Hospital e Maternidade 

São José, em Barra Bonita -  fa
lou-se em R$ 4,5 milhões, R$ 7 
milhões e até R$ 9 milhões -, o 
presidente interino da entidade, 
José Maria Capelasso, disse ao O 
ECO que o valor é de aproxima
damente R$ 5 milhões.

De acordo com ele, as variá
veis surgem dependendo da for
ma como se analisa os posiciona
mentos que podem ser tomados. 
"Se fôssemos fechar o hospital, 
por exemplo, seria necessário um 
valor maior que esse. Algo em tor
no de R$ 9 milhões mesmo. Se so
marmos acertos trabalhistas, caso 
fôssemos apenas demitir alguns 
funcionários, o valor também se
ria maior do que os R$ 5 milhões. 
O que temos mesmo de dívida, se 
analisarmos de hoje para trás, é 
algo em torno de R$ 5 milhões, 
um pouco mais”, explicou.

O problema maior do hos
pital é com o pronto-socorro, 
subvencionado pelas prefeituras 
de Barra Bonita e de Igaraçu do 
Tietê, as duas cidades assistidas 
pela entidade. O custo mensal 
para a prestar o serviço é de R$ 
400 mil. Os repasses das duas 
administrações não cobrem esse 
valor. A Barra firmou contrato 
para repassar R$ 250 mil a partir 
de março. Igaraçu tem destinado 
R$ 98 mil. Para que a conta feche, 
seriam necessários mais R$ 50 
mil de Igaraçu. "É um trabalho 
árduo, mas com o comprometi-

NEGOCIAÇÃO - José Maria 
Capelasso é o presidente do São 
José até o dia 14 deste mês

mento das duas cidades podemos 
equacionar o débito, reparcelan- 
do, conversando com os forne
cedores, recebendo os repasses. 
O que não pode é esmorecer”, 
declara Capelasso.

No dia 25, o presidente do 
hospital esteve em São Paulo, 
junto com mais 400 cidades, para 
assinar a Carta de Votuporanga, 
que, em síntese, pede um aumen
to de 100% nos repasses do SUS 
(Sistema Único de Saúde). "O 
SUS está acabando com o sistema 
de saúde. É muito pouco o que 
se paga”, lamenta Capelasso. "De 
cada R$ 100 investido em um pa
ciente, o SUS paga R$ 65, o resto 
é por conta da entidade”.

CERTIDÃO
A liberação da Certidão 

Negativa de Débito trouxe uma 
esperança para o hospital. "Sem 
o documento, que perdemos no 
ano passado e conseguimos de 
volta em janeiro deste ano, não
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Dívida do Hospistal de 
Agudos é de R$ 500 mil

Dívida também faz parte 
das contas mensais da Associa
ção do Hospital de Agudos. Se
gundo o gerente administrativo 
da instituição, Alberto Alves 
Lima, a entidade tem cerca de 
R$ 500 mil em contas penden
tes. "Nosso custo anual é de R$ 
8 milhões e fechamos o ano com 
meio milhão a menos. Temos 
que segurar as despesas e eco
nomizar nas compras”, diz ele. 
"Temos um trabalho bastante 
eficiente na cotação de preços e 
criamos um portal de compras”.

A reclamação de Lima é a 
mesma de Capelasso, o SUS 
precisa rever sua tabela de 
repasse. "A situação existente 
é por causa do SUS que paga 
menos, bem menos do valor 
do custo”, lamenta.

O ECO também entrou 
em contato com a Santa Casa 
de Pederneiras e o hospital 
Nossa Senhora Piedade, de 
Lençóis Paulista, mas até o 
fechamento desta edição as 
instituições não haviam infor
mado o valor de suas dívidas.

podíamos receber nenhum tipo 
de subvenção ou emendas con
quistadas por deputados. Agora, 
felizmente, temos esse importan
te documento”, disse o presiden
te do hospital. "E temos pedido 
muito o apoio dos vereadores que 
procurem seus deputados e nos 
ajudem. A gente tem sentido esse 
apoio de todos”. Para conseguir a

CND, o hospital precisou penho- 
rar parte de seu prédio, no valor 
de R$ 1 milhão.

No dia 14 haverá nova eleição 
que definirá o novo presidente 
do São José. João Fernando de 
Jesus Pereira, o Joãozinho, hoje 
tesoureiro interino, deve assumir 
o cargo. Só ele apresentou chapa 
para concorrer.

IGARAÇU DO TIETÊ

CDHU deve assumir conclusão de obra
Secretário de 
Obras diz que 
casas serão 
finalizadas logo

Sandro A lponte

O iI secretário de Obras de 
Igaraçu do Tietê, José 
Luiz Ricci, o Zequinha, 

informou que ele e o prefeito 
Carlos Alberto Varasquim 
(PMDB), o Bucho, estiveram 
em São Paulo na quinta-feira 7, 
em reunião com a diretoria da 
CDHU (Companhia de Desen
volvimento Habitacional e Ur
bano) e representantes da Se
cretaria Estadual da Habitação 
para tratar da conclusão das 
obras das 232 casas da compa
nhia - que há oito anos foram 
iniciadas e até agora não foram 
entregues aos mutuários.

Na semana passada, fun
cionários da CDHU de Bauru 
estiveram em Igaraçu do Tie
tê, se reuniram com Zequinha 
e foram ver a situação das 
casas. No local, puderam ob
servar que 60% do conjunto 
1, de 100 casas, está pronto 
e no conjunto 2, com 132 ca-

sas, apenas metade da obra 
foi concluída. "Nos reunimos 
com o pessoal de Bauru e 
eles nos orientaram ir até São 
Paulo para resolver o impas
se”, comentou o secretário de 
Obras. "A reunião lá foi muito 
boa e nossa expectativa é que 
nos próximos dias seja defi
nido como concluir as casas. 
Acho que chegamos perto de 
uma conclusão”.

Para Zequinha, há duas 
possibilidades: a CDHU fazer 
novo contrato com a Prefeitu
ra para que a administração 
termine as casas ou (a mais 
provável) se a própria CDHU 
finaliza a obra. "São eles que 
dirão o que vai ser feito. O 
mais importante é que vamos 
entregar as casas em breve”, 
afirmou Zequinha.

As casas foram sorteadas 
em 2005 e ainda não foram 
entregues. A princípio, seriam 
construídas em sistema de 
mutirão. Os mutuários recla
mam que ninguém da CDHU 
ou da Prefeitura esclarece a si
tuação. O assunto virou repor
tagem de O ECO no dia 28 de 
fevereiro e, depois, acontece
ram as reuniões com a CDHU 
de Bauru e de São Paulo.
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José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos EDITAL DE CONVOCAÇÃO

de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA,
lei, bem como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais: para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es

gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen-
Portaria n° 30/2013 de 06/03/13 - Designa, para exercer do dia to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará
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26 de fevereiro de 2013

06 -  Felipe de Maria Cimó
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Esportes COPA LENÇÓIS
Dois jogos agitam amanhã a Copa Lençóis Sport 
Shoes 2013, no estádio Archângelo Brega, o Bregão. O 
Paulistano encara o Júlio Ferrari, às 8h, pelo segundo jogo 
da primeira fase. Em seguida, Grêmio da Vila e Juventus 
fazem o primeiro confronto da segunda fase, às 10h.

CIDADE DO LIVRO

A.F.L. surpreende e faz a final com o Porto
Equipe lençoense passou pelos campeões e decide o título na terça; Porto também garante vaga

Angelo Neto

Lençóis Paulista estará repre
sentada pelo A.F.L. na final 
da Copa Cidade do Livro 

de Futsal Troféu Luis Antônio 
da Silva, o Mixirica. A equipe 
garantiu a vaga na decisão -  que 
acontece na terça-feira 12 - após 
passar pelos atuais campeões, o 
Amigos do Futsal de Borebi. 
O adversário será o Porto, que 
eliminou a Prefeitura de Itapuí.

Os finalistas foram definidos 
em dois jogos equilibrados. Na 
terça-feira 5, o Porto bateu a 
Prefeitura de Itapuí por 3 a 2. 
Éder Salomão marcou duas ve
zes e Douglas fez o terceiro para 
a equipe de Areiópolis. Wesley e 
Maiko descontaram para a Pre
feitura de Itapuí, mas o resulta
do não foi suficiente para modi
ficar o cenário da grande final.

No jogo seguinte, mais equi
líbrio e disputa em quadra. Os 
lençoenses do A.F.L. surpreen
deram e venceram por 2 a 1 o 
Amigos do Futsal. Lucas mar

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DECISÃO - Após dois anos sem título de lençoenses, A.F.L. pode quebrar jejum contra o Porto de Areiópolis

cou os dois gols. Elton descon
tou para a equipe de Borebi.

Na quinta-feira 7, o A.F.L. 
entrou em quadra precisando do 
empate e se garantiu na final da 
terça-feira 12. O Amigos do Futsal 
foi para cima, venceu por 3 a 2 e 
conseguiu levar o jogo para o tem
po extra. Raí (2) e Elton marcaram 
para a equipe de Borebi, enquanto 
que André, com dois gols, descon
tou para o A.F.L.. O jogo foi para

a prorrogação. O resultado já dava 
a classificação para os lençoenses 
que, no final da partida, ainda 
marcaram mais um com Rafael.

"Foi um jogo bastante trunca
do. Batalhamos até o final e con
seguimos sair com a vaga para a 
final. Para mim foi importante 
entrar e poder ajudar a equipe 
com dois gols. Nossa equipe evo
luiu durante o campeonato e hoje 
é bastante forte. Temos confiança

de que vamos fazer uma boa final 
e conseguir mais um título para 
Lençóis Paulista", afirmou o ala 
André, após a classificação.

O campeão será decidido 
em apenas um jogo. A grande 
final entre A.F.L. e Porto será 
na terça-feira 12, no ginásio 
Antônio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, às 21h15. Antes, a Pre
feitura de Itapuí e Amigos do 
Futsal decidem o terceiro lugar.

JOGOS DE HOJE DO CAMPEONATO 
INFANTIL 2013 TROFÉU CARLOS ALBERTO 
MASTRÂNGELO DUARTE

SUB -12
Botucatu x D.E.R, às 8h30, no Bregão 
Borebi x Pederneiras, às 14h30, no Bregão 
Marimbondo x Jovens Talentos, às 8h30, no Vagulão

SUB -14
Botucatu x D.E.R, às 9h30, no Bregão 
Borebi x Pederneiras, às 15h30, no Bregão 
Marimbondo x Jovens Talentos, às 9h30, no Vagulão

SUB- 16
Botucatu x D.E.R, às 10h30, no Bregão
Borebi x U.M.E, às 16h30, no Bregão
Marimbondo x Jovens Talentos, às 10h30, no Vagulão

JOGOS DE AM ANHÃ DA 7̂  COPA REGIONAL 
O ECO DE FUTEBOL AMADOR DE MACATUBA

GRUPO C
Palestra x Independente, no estádio Amadeu Artioli, às 15h30 
U.Ouro Verde x Caçula, no estádio Amadeu Artioli, às 10h

GRUPO D
Baurucel x Expressinho, no Campo do Lazer, às 9h30
Alfredo Guedes x Flamenguinho, no estádio Amadeu Artioli, às 8h30

BASQUETE

Alba estreia amanhã, jogando em casa, no Campeonato Estadual
Equipe encara o Metodista/São Bernardo em 
torneio da Federação Paulista de Basketball

Angelo Neto

A  equipe sub-16 masculina 
do Alba/Lençóis Paulista 
estreia amanhã, às 17h, 

no Campeonato Estadual organi-

zado pela FPB (Federação Pau
lista de Basketball). O adversário 
do primeiro jogo é o Metodista/ 
São Bernardo, no Ginásio de 
Esportes Antônio Lorenzetti Fi
lho, o Tonicão. O campeonato é

considerado o mais importante e 
disputado do Brasil.

Além do Alba e Metodista, 
a chave tem Paulistano, São José 
dos Campos, Barueri, Hebraica, 
São Caetano, Rio Claro, Taubaté 
e Banespa. Para o técnico Leo
nardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu, a equipe lençoense tem 
como objetivo a classificação

para a próxima fase. "Vamos 
tentar alcançar vários resultados 
positivos e, quem sabe, uma clas
sificação para próxima fase". Ele 
acredita que todos os jogos serão 
difíceis. "Não tem para onde fu
gir. O campeonato é difícil e so
mos francos atiradores", avalia.

O Alba é formado por garotos 
de Lençóis Paulista, diferente das

outras equipes que costumam 
contratar atletas para disputar o 
campeonato. "Nossa equipe é for
mada por garotos prata da casa. 
Não temos jogadores contratados. 
Vamos apostar bastante em uma 
defesa forte e treinar muito para 
conseguir se adaptar e tentar bus
car vitórias", promete o técnico.

Os treinamentos da equi-

pe para o estadual começaram 
no dia 20 de janeiro. "Estamos 
trabalhando forte, de segunda a 
sábado. Prometemos esforço e 
empenho para buscar a vitória", 
completa Dudu. O Alba/Lençóis 
Paulista é mantido pela Prefeitu
ra Municipal, através da Direto
ria de Esportes, e patrocinado 
pelo Grupo Lwart e Lutepel.
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O ECO ENTREVISTA
O ECO inicia 
pesquisa dos 
Melhores;
integrante da banda 
Bee Gess Alive
fala sobre show ^ 2

CULTURA
Espetáculo de 
dança premiado é
atração em Agudos

(D
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Humorista do SBT interpreta cinco 
personagens, entre eles, Saideira, o 
bêbado da Praça é Nossa

Carlos A lberto  Duarte

A  diretoria do Clube Es
portivo Marimbondo 
finalizou esta sema

na contrato com o humorista 
Giovani Braz para apresentar 
o stand up "Caixeiro do Riso 
-  Resista se for capaz" em 
Lençóis Paulista. O espetáculo 
acontecerá no domingo 31 de 
março. O espetáculo não é re
comendado para crianças com 
menos de 12 anos.

Este é o primeiro show de 
humor de 2013 do CEM, após o

sucesso de Paulinho Gogó ano 
passado, que levou mais de mil 
pessoas ao salão de festa, sendo 
recorde de público.

Neste show de humor solo, 
o ator e autor Giovani Braz in
terpreta cinco personagens e 
surpreende com sua agilidade e 
talento de mudar radicalmente 
de expressão e voz. Com humor 
inteligente, Braz abre o show 
de cara limpa, improvisando 
piadas, brincadeiras e pergun
tando o tipo de show que o pú
blico prefere ver (ligth, médio 
ou tudo liberado).

O espetáculo, segundo a 
produção do artista, contagia 
o público que vai ao delírio 
de tantas gargalhadas, além 
de uma reflexão motivacional 
que geralmente é aplaudida 
de pé. Humor, imitações, im
provisos, stand up, interati
vidade, motivação, música e 
acima de tudo talento, mostra 
o porquê este espetáculo é su
cesso por onde passa.

Giovani Braz estreou no 
teatro na cidade de Poços de 
Caldas (MG). Atuou em vários 
comerciais de TV, escreveu dois

shows de humor, o Musikiriso e 
o Caixeiro do Riso, este último 
sucesso de público e crítica.

Foi convidado a fazer parte 
do programa A Praça é Nossa, 
do SBT, em 2003. Desde então, 
foi destaque em várias chama
das e pico de audiência por 
diversas vezes interpretando o 
Caixeiro do Riso, um viajante 
contador de causos, o Chefinho 
do quadro "Tadinha seu Me
nezes" e atualmente o bêbado 
Saideira. Realizou nos últimos 
anos apresentações em vários 
estados do País.

HUMOR -  Artista da Praça 
é Nossa se apresenta em 

Lençóis no dia 31 de março

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


Entrevista
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Pesquisa Melhores do Ano está nas ruas
Questionário consulta preferência do lençoense em 85 segmentos da economia; festa dia 17 de agosto traz show de Bee Gees Alive e orquestra

Carlos Alberto Duarte 
e Vitor Godinho________

A pesquisa que vai apontar 
os Melhores do Ano em 85 
segmentos da economia de 

Lençóis Paulista já está nas ruas. 
A informação foi confirmada pela 
direção de O ECO. A sondagem é 
supervisionada pelo sociólogo Ney 
Góes, responsável por tabular os 
dados que revelarão os melhores 
nas áreas de comércio e serviços, 
além das pessoas que se destaca
ram em 2012. A festa que premia 
os vencedores acontece dia 17 
de agosto, no Clube Esportivo 
Marimbondo. Este ano, com um 
grande show do Bee Gees Alive.

Além dos prêmios dados pelo 
voto popular, O ECO também re
conhece pessoas e personalidades 
que contribuíram para o desenvol
vimento de Lençóis. “Pedimos que 
a população colabore respondendo 
aos questionários e opinando quais 
são os melhores lugares para fazer 
compras e obter bons serviços 
em Lençóis Paulista. Afinal, a di
vulgação da pesquisa estimula os 
empresários a buscarem o aper
feiçoamento o que, evidentemente, 
se reverte em bons serviços para 
o próprio consumidor", afirmou 
o sócio e gerente financeiro de O 
ECO, Tiago Francisco Moreno.

Para marcar esse momento, 
a festa dos Melhores do Ano traz 
um show inédito do Bee Gees 
Alive. Além dos três integrantes, 
a banda será acompanhada de 
uma orquestra. Com cerca de 100 
apresentações por ano, o show Bee 
Gees Chord's já passou por teatros 
em São Paulo e outros estados do 
país. Antes de se apresentar no 
Clube Esportivo Marimbondo, 
Tony Escriptori, que interpreta 
Robin Gibb no show, revela ao O 
ECO que o grupo planeja turnê 
na Argentina e Venezuela. Leia os 
principais trechos da entrevista.

O ECO - O show com or
questra já foi apresentado em 
São Paulo e fora do Estado...

Tony Escriptori - Com este 
show, já nos apresentamos em 
um dos teatros mais modernos do 
Brasil, o Teatro Riachuelo, da rede 
de lojas Riachuelo, em Natal (RN). 
Levamos o show Bee Gees Chord's 
também para Araçatuba (SP) em 
uma casa de show maravilhosa 
chamada Bella Vista. Palco dos 
maiores shows com artistas nacio
nais e internacionais. Apresenta- 
mo-nos para uma plateia de 4 mil 
pessoas sentadas. Em São Paulo, já 
nos apresentamos por algumas ve
zes em teatros, citando aqui Teatro 
São Paulo por duas vezes.

O ECO - Há quanto tempo 
estão na estrada?

Tony Escriptori - O show Bee 
Gees Chord's estamos apresen
tando desde 2006, sempre com 
lotação completa. Por ser um 
show que possui uma logística 
diferenciada, levando em conta o 
número de pessoas envolvidas no 
espetáculo, fica difícil divulgá-lo 
com uma agenda maior. Seu custo 
é alto e, para isso, é necessário que 
tenhamos patrocinadores dispos
tos a divulgá-lo. Mas o show está 
montado e sempre que nos con
sultam para nos apresentarmos, 
procuramos viabilizá-lo da melhor 
maneira possível. É um espetáculo 
lindo de se ver e ouvir.

O ECO - Como está a agen
da de shows?

Tony Escriptori - Todo o co
meço de ano, para o Bee Gees 
Alive, e acredito que para muitos 
outros artistas, eu diria que para
do. Este país tem a cultura que, 
enquanto o carnaval não acontece, 
nada acontece em determinados 
segmentos musicais. Nossa agen
da começa a reagir após este even
to. Geralmente, temos uma média

HOMENAGEM
A medicina tem um novo 
prêmio em âmbito inter
nacional para oferecer aos 
médicos ortopedistas que 
mais se destacarem no meio 
acadêmico em Ortopedia 
e Traumatologia: o prêmio 
bianual intitulado "CLEBER 
PACCOLA AWARD” que foi 
instituído durante o "In
ternational Symposium on 
Knee Trauma” em agosto de 
2012 na cidade de Ribeirão 
Preto. Esse prêmio foi ide
alizado pelo Dr. Mauricio 
Kfuri, (Prof. De Ortopedia na 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (USP)) numa 
merecida homenagem ao 
Prof. Dr. Cleber Antonio 
Jansen Paccola, filho de Lençóis Paulista, que dedicou sua vida a 
ciência em pesquisas no ramo da Ortopedia, notadamente em joe
lho e grandes articulações.
O Dr. Cleber Paccola em sua carreira profissional foi o representante 
legal da área de Ortopedia pela AO Fundation Latin America, (AO = 
Arbeitsgemeinshaft für Osteosynthesefragen) que traduzido signifi
ca: "Comunidade de trabalho para o estudo dos questionamentos 
relacionados à osteossíntese” .
Dr. Cleber Paccola morto em julho de 2011, deixou um legado de 
técnicas inusitadas e exemplos de dedicação, competência e amiza
de a todos que fizeram parte de sua trajetória profissional.
Era filho de Dr. João Paccola Primo e Sra. Alceste J. Paccola (Cecé), 
irmão da Profa. Soely Paccola, casado com Dra. Gabriela Lauretti 
(Especialista no Tratamento da Dor -  USP), e seus familiares veem 
agradecer através desse jornal agradecer a iniciativa do Dr. Mauricio 
Kfuri por esta homenagem dedicada à memória do colega e que 
sempre deixará saudades a todos que tiveram a oportunidade de 
conviver com ele.
Dr. Cleber Paccola que será lembrado para sempre, nos meios 
científicos, e principalmente na AO que ele participou, colaborou e 
agregou os grandes expoentes da Ortopedia Mundial nas reuniões 
por ele montadas no Brasil e que hoje prosseguem através do Dr. 
Mauricio Kfuri.

de 95 a 100 shows por ano.

O ECO - S e m p re  q u e  se  a p re 
s e n ta m  em  u m a  c id a d e , c o s tu 
m a m  vo ltar. A  q u e  a tr ib u i isso?

Tony E sc rip to ri -  Geralmente, 
voltamos. Não lembro, até hoje, de 
uma cidade - do nosso estado ou 
de outro - que não tenhamos volta
do. O motivo é a qualidade de tra
balho. Acreditamos muito naquilo 
que produzimos. Temos uma pro
dução muito cuidadosa. No que 
se refere ao trabalho musical, na 
direção do show, na nossa conduta 
moral e no respeito às pessoas. Se 
você unir esses ingredientes, coi
sas essenciais, não tem porque o 
trabalho não fluir favoravelmente.

O ECO - O que os lençoenses 
podem esperar do show com or
questra?

Tony Escriptori - Queremos 
que as pessoas tenham uma impres
são favorável e que o espetáculo cor
responda às expectativas. Por isso, 
tomamos muito cuidado na con
dução do show, pois é diferente de 
você atuar apenas com banda. Por 
estarmos todos os finais de semana 
apresentando um formato de show 
diferente, como é o One Night Only 
- The Show, quando você precisa 
direcionar a sua maneira de atuar 
musicalmente, a princípio é estra
nho, pois a proposta musical com 
orquestra é diferente de estar apenas 
com a banda. Junto com você tem 
músicos com instrumentos acústi
cos, fazendo com que a dinâmica do 
espetáculo seja totalmente favorável 
a estes instrumentos. Até porque 
a atração do espetáculo, de uma 
certa forma, são estes instrumen
tos acústicos. Deles que extraímos 
belas harmonias, belos sons. Tudo 
resulta em um espetáculo de muito 
glamour. As pessoas se emocionam.

O ECO - Vocês se apresen
taram duas vezes em Lençóis.

Além da orquestra, que é novi
dade, o repertório é diferente?

Tony Escriptori - Queremos 
pedir permissão ao jornal para, 
antes de responder, fazer um 
agradecimento muito especial ao 
Clube Marimbondo, pelas oportu
nidades que nos foram dadas para 
que pudéssemos trazer o nosso 
show para os lençoenses, o que 
muito nos honrou. Sobre o reper
tório, está com os grandes hits dos 
Bee Gees. Mesmo porque não se
ria nada agradável às pessoas irem 
para ouvir os hits e não ouvi-los. 
Existe uma diferença no set list, 
mas procuramos não extrair mui
tas canções do atual porque não 
se tem muito que mexer. Poderí- 
amos colocar outras canções que 
fizeram sucesso, mas podemos 
garantir, até porque já fizemos 
esta experiência, não obtivemos 
bons resultados. O que podemos 
assegurar é que são canções que o 
público conhece, canta e que já vi
veram muitas emoções com elas.

O ECO - Este ano, vocês 
planejam se apresentar fora do 
país?

Tony Escriptori - Acreditamos 
que este ano seja o ano interna
cional da Bee Gees Alive. A nossa 
produção está em entendimentos 
com uma produtora da Argentina 
para que, em abril, façamos seis 
apresentações naquele país. Te
mos também outra tournée para 
a Venezuela. Estamos fazendo os 
ajustes para mais três apresenta
ções, começando por Caracas. 
Oxalá, tenhamos a honra de nos 
apresentarmos nestes dois países. 
Seria um acontecimento que nos 
daria mais prestígio ainda, seriam 
as nossas primeiras apresentações 
em países da América Latina.

O ECO - Como é se apre
sentar na Festa Melhores 2012, 
promovida por um jornal que

FOTO: DIVULGAÇÃO

t r a g a  a  s u a  f a l u l ia  e  a m ig o s

PARA UMA AGRADÁVEL PEXARIA 
NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO A TODA POPULAÇAO
D e  te rça  a  dom ingo d a s  9 à s  19 h o ra s

completa 75 anos?
Tony Escriptori -  Queremos 

parabenizar todos os diretores 
deste jornal. Não é nada fácil uma 
empresa atingir os seus objetivos, 
levando-se em conta o nível de 
responsabilidade que envolve uma 
notícia. É diferente você colocar 
um CD para tocar e ouvir uma 
canção. Não tem que mexer em 
nada...ela está pronta. Notícia, 
fato, acontecimento, não se ouve 
...ele acontece, não chega pronto

para você. Aí é onde entra uma pa
lavra chamada cuidado. Uma notí
cia, um fato ou um acontecimento 
devem ser apurados...Há que se 
tomar muito cuidado antes de le
var ao conhecimento dos leitores. 
Quanto a nos apresentarmos na 
Festa dos Melhores de 2012, é mui
to honroso para nós. Não podemos 
decepcionar a confiança que estas 
pessoas nos proporcionam e tudo 
faremos por merecer estar neste 
acontecimento tão importante.
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Cultura

TEATRO

Espetáculo de dança premiado 
é atração em Agudos na sexta
“As Canções que Você Dançou pra Mim" foi considerada uma das melhores peças de 2011

A ngelo  Neto  
e W elinton Barros

A ssistir a um bom espe
táculo é uma excelente 
opção de entretenimen

to. Poder acompanhar uma as 
melhores peças do Brasil é algo 
para poucos. A cidade de Agu
dos recebe no dia 15 de março 
o espetáculo "As Canções que 
Você Dançou pra Mim", eleito 
pelo Jornal O Globo como um 
dos dez melhores de 2011. A Fo- 
cus Cia. de Dança é hoje uma 
das mais atuantes companhias 
de dança carioca.

No espetáculo, grande su
cesso de crítica, quatro casais 
são embalados por um "pot- 
-pourri" com 72 canções inter
pretadas pelo grande cantor e 
compositor Roberto Carlos. 
Músicas que marcaram épocas 
e que já se tornaram  clássicos 
da MPB (Música Popular Bra
sileira) aparecem agora como 
mote principal para mais uma 
produção da Focus. A direção 
e a coreografia ficam por con
ta de Alex Neoral.

O trabalho revisita grandes 
sucessos do rei como Detalhes, 
Outra vez, Desabafo, Cama e 
mesa, O calhambeque, entre 
outros eternos clássicos que 
compõem essa trilha, passando
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TOP - Espetáculo da Focus Cia. de Dança foi eleito pelo Jornal O Globo como um dos dez melhores de 2011

pelas décadas de 60 a 90. Nessa 
época, Roberto pôde alcançar 
várias gerações com canções 
que misturam e exaltam senti
mentos, falam de amor e rela
ções, exageram na musicalida
de e abusam do bom humor, 
trazendo para cena todo o ro
mantismo proveniente de suas 
canções, além das mensagens 
que marcam tantas histórias. As 
intenções nas palavras e a po

pularidade de Roberto Carlos 
com suas poesias em formas 
musicais são de direta conexão 
com o público.

O espetáculo "As Canções 
que Você Dançou pra Mim" 
faz parte do Circuito Cultural 
Paulista, uma parceria entre a 
secretaria de Cultura de Agu
dos e a secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo.

"Esse circuito sempre nos

brinda com excelentes espetá
culos. Temos sempre ótimos 
públicos, e mais uma vez a 
expectativa é muito boa. Es
peramos a presença de todos", 
convida a coordenadora de 
Cultura de Agudos, Cristiane 
Barbosa. A peça será exibida 
no Seminário Santo Antônio, 
às 20h30. A entrada é franca e 
os lugares são limitados.

T E A T R O
Começa no dia i8  de março a i8® Semana do Teatro de 
Lençóis Paulista. Durante uma semana, a Casa da Cultura e o 
Espaço Cultural vão receber nove espetáculos -  alguns deles 
premiados pelo público e crítica. Para participar será necessário 
reservar ingressos que serão distribuídos gratuitamente.

PROJETO CULTURAL

Projeto Cultura aos 
Domingos começa amanhã
Evento alterna teatro e sessões de cinema

Angelo Neto

s agudenses contarão com 
uma novidade cultural a 
partir de amanhã. O projeto 

"Cultura aos domingos -  teatro e 
cinema aos finais de semana" pro
mete levar à população filmes e 
peças teatrais gratuitamente, sem
pre aos domingos. Uma estrutura 
será montada na escola Coronel 
Leite, sempre a partir das 16h.

Amanhã, a primeira atração é 
a peça "Gente que vira palhaço", 
com a Companhia das Artes. No 
domingo 17 haverá sessão de ci
nema infantil. Dia 24 é a vez do

teatro "Mamãe coelha passou por 
aqui". Fechando a programação 
do mês, a criançada pode conferir 
mais uma sessão de cinema infan
til no dia 31. "Todos os domingos, 
até dezembro teremos alternada- 
mente uma peça de teatro infantil 
e no outro um cinema", lembra a 
coordenadora de Cultura de Agu
dos, Cristiane Barbosa.

O objetivo é intensificar os 
eventos culturais nos finais de 
semana. "O projeto levará muito 
bem-estar e alegria a todos", res
salta o prefeito Everton Octaviani. 
O projeto é realizado pela secreta
ria de Educação e Cultura.

M ÚSICA

Banda Sinfônica retoma atividades
Ensaios são realizados na Casa da Cultura

Da Redação

A Banda Sinfônica Jovem de 
Lençóis Paulista retomou 
seus ensaios na terça-feira 5 

de março, na Casa da Cultura Pro
fessora Maria Bove Coneglian.

O grupo foi criado para a 
formação dos músicos que vão 
integrar a Orquestra Municipal de 
Sopros. Segundo o maestro, regen
te titular da Orquestra e coordena
dor de Música, Marcelo Maganha, 
não existe limite de idade para 
ingressar no grupo.

Os interessados devem procu
rar a sede da Orquestra, na Casa 
da Cultura, todas as terças-feiras, 
das 18h às 19h15. "Os alunos te
rão à sua disposição o instrumen
tal mais completo de nossa região. 
Quando estudamos música, é fun
damental participarmos de algum 
grupo para adquirirmos experiên
cia prática", completa Marcelo.

Além dos instrumentos dispo
níveis para o aprendizado, a Ban
da Sinfônica Jovem conta com mo
nitores especializados e tem como 
regente Carlos Eduardo Bazuco.



- s S O j Z z  

RESERVA

LOTEAMENÍO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Ruas mais largas 
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Televisão

CELEBRIDADE
r

'E a hora da verdade', diz M aitê Proença sobre velhice

Atriz quer dar volta ao mundo em veleiro acompanhada de marinheiro

Da Redacâo

Prestes a estrear no papel 
de uma octogenária na 
peça "A beira do abismo 

me cresceram asas”, no Teatro 
Leblon, no Rio, a atriz, diretora 
e autora do texto que aborda a 
velhice, Maitê Proença conta 
sobre um projeto para quando 
a idade estiver mais avançada. 
”Dar a volta ao mundo num 
veleiro é um bom projeto que 
desenho para a minha velhice. 
Com um marinheiro jovem e 
multitask, porque ninguém é

de ferro”, disse Maitê.
A atriz também respondeu 

sobre a expectativa em relação 
ao sexo na velhice: ”Na peça 
uma personagem diz: 'Dou gra
ças a Deus de não ter mais que 
ficar seduzindo ninguém, tanta 
energia boa gasta com coisa 
inútil. Agora, sobra mais tem
po para o que importa'. Penso 
como ela. Estou louca para che
gar essa hora”.

Para ela, a vantagem de en
velhecer é não precisar medir 
palavras. ”É a hora da verdade. 
Até que enfim”.
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PLANOS -  Atriz disse querer dar 
a volta ao mundo quando estiver 
com a idade mais avançada

FUTUROS PAIS
O KLB Leandro e Natália G uim arães serão 
pais de gêm eas. Juntos há cinco anos, eles 
com em oram  a notícia. A  ex-M iss Brasil está 
no terceiro m ês de gestação e atualm ente 
é colaboradora do Program a da Tarde.

NOVELA

Ana Beatriz Nogueira morre em 
Salve Jorge para fazer Saramandaia
Personagem Rachel 
será assassinada 
pela vilã Lívia durante 
viagem à Turquia

Da Redacâo

Salve Jorge vai perder uma es
trela: Ana Beatriz Nogueira, 
que interpreta Rachel Flores 

Galvão. De acordo com a assesso- 
ria da novela, a personagem será 
assassinada pela vilã Lívia (Clau
dia Raia), após a socialite desco
brir quem é a vilã durante uma 
viagem à Turquia.

Oficialmente, a saída da atriz 
ocorre devido a escalação para o 
remake de Saramandaia, próxima 
novela das 23h da Globo. Po
rém, nos bastidores do folhetim, 
comenta-se que Ana não estaria lá 
muito satisfeita com a pouca parti
cipação da personagem na trama.

A morte de Rachel, que deve 
ir ao ar no dia 19, ocorre durante 
uma viagem à Turquia para ver Él- 
cio (Murilo Rosa) no campeonato 
de equitação. A forma pela qual 
ela irá ser assassinada por Lívia 
Marine, será a mesma pela qual 
morreu Jéssica (Carolina Dieck- 
mann): injeção letal.

Vale lembrar que Ana Beatriz,

FOTO: DIVULGAÇÃO

CORRERIA -  Ana Beatriz sai de 
Salve Jorge e engata novo trabalho

45 anos, já fez papeis marcantes 
em novelas como A Vida da Gente 
(2011), Insensato Coração (2011), 
Caminho das índias (2009), Ciran
da de Pedra (2008), entre outras 
da Rede Globo. Na Record, ela 
atuou em Essas Mulheres (2005) e 
Bicho do Mato (2006).
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LADO A  LADO
Segunda-feira - Lindaura ajuda Samuel, 
que se sente mal ao ouvir o ruído do 
avião de caça, pilotado por Cassiano, 
Ciro, Rodrigo e Amadeu. Alberto não 
aceita o cargo de presidente do Gru
po Albuquerque, deixando frustrado 
seu avô Dionísio. Cassiano, Ester e 
Alberto se encontram e relembram o 
tem po em que eram crianças.

Terça-feira - Dionísio não gosta de 
saber que Alberto deu o anel da avó  
para Ester. Alberto avisa ao avô que 
quando chegar a hora vai acabar 
com o noivado de Ester e Cassiano. 
Alberto é surpreendido com a greve  
dos salineiros. Ester esconde de Sa
muel o anel dado por Alberto.

Quarta-feira - Alberto coloca os cris
tais de diam ante junto com os cris
tais de sal, para disfarçar. Dionísio 
diz que o saco de diamantes deve  
ser colocado numa pasta, protegida 
por um código numérico, a ser re
velado som ente para Dom Rafael.

Quinta-feira - Cassiano parte para a 
propriedade de Dom Rafael para con
ferir os diamantes. Donato e Juliano 
comemoram a boa pesca do dia. Cas- 
siano assume o comando do voo e faz 
uma aterrissagem forçada em uma 
área deserta. Juliano avisa a Quirino 
que Doralice está interessada nele.

Sexta-feira - Cassiano se desespera 
quando Duque lhe diz que está em 
um presídio de segurança máxima. 
Ester tenta falar com Cassiano, mas 
não consegue. Alberto finge para 
Dom Rafael que está surpreso com 
a presença de cristais de sal no saco 
dos diamantes. Ester mente para Olí- 
via, diz que Cassiano ligou e está bem.

Sábado - Dom Rafael orienta Duque. 
Alberto engana Dionísio e diz ao avô  
que os diamantes foram entregues 
a Dom Rafael. Cassiano tenta fugir, 
mas é  pego pelos capangas de Dom 
Rafael. Dionísio expulsa Candinho de 
sua casa. Hélio e Donato discutem.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira - Roberta fica aflita 
com a confirmação de que a Positano 
foi vendida. Vânia pede para Rober- 
ta não entregar a fábrica. Juliana fica 
perturbada ao ver Nando sem cami
sa. Dominguinhos vai à loja à noite e 
o vigia o confunde com Otávio.

Terça-feira - Charlô não consegue 
atingir a m eta estipulada na apos
ta. Nando conta para Roberta que 
Veruska o beijou. Roberta não acre
dita que Nando não teve nada com 
Veruska. Charlô se recusa a aceitar o 
resultado da aposta. Dino comenta 
com Vânia que Roberta pode tentar 
abrir outro negócio, antes de entre
gar a Positano para Felipe.

Quarta-feira - Nando conta para Ro- 
berta o que aconteceu entre ele e Ju
liana. Fábio fica chocado com o que 
Frô afirma que houve entre Juliana 
e Nando. . Moysés afirm a a Nenê e 
Veruska que não sabe onde Vitório 
colocou os diamantes que comprou.

Quinta-feira - Charlô descobre que 
Dominguinhos é um primo que m o
ra em  Portugal. Zenon fica decep
cionado com o desprezo de Analú. 
Roberta insiste para que Veruska 
conte onde está o dinheiro da venda  
da Positano. Veruska avisa a N enê  
que Roberta está à  sua procura.

Sexta-feira - Roberta afirm a a Feli
pe que Vitório não podia vender as 
ações da Positano sem o seu con
sentimento. Juliana discute com Ca- 
rolina. Felipe fala para Roberta que 
Vitório apresentou uma procuração 
em  seu nom e, autorizando a venda  
das ações. Veruska confunde Do- 
minguinhos com Otávio.

Sábado - Kiko decide deixar a bone
ca russa com Ulisses. Veruska se in
form a sobre o valor dos diamantes 
que Vitório escondeu. Roberta afir
m a a Felipe que sua assinatura na 
procuração é falsa. Carolina afirma 
que se vingará de Charlô.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Lívia conta para 
W anda o que descobriu no escritó
rio de Stenio. Russo obriga Demir a 
sair com uma das moças. W anda é 
fotografada por um informante da 
Polícia Federal. Berna se prepara 
para se encontrar com Wanda.

Terça-feira - Berna conta para Helô  
que Adalgisa é W anda e que ela es
tá envolvida no sequestro de Aisha. 
Theo enfrenta Lívia. Haroldo fala pa
ra Stenio que Drica quer voltar com 
Pepeu da Turquia. Rosângela fala 
com uma m enina na praia com más 
intenções. M ustafá sente falta das 
joias de Berna e a questiona.

Quarta-feira - Waleska esconde o te
lefone e Demir vai embora. Morena 
conta para Ekram a história de São 
Jorge. Irina vê Waleska se afastar e 
avisa a Russo. Áurea fala de Morena 
durante o café da manhã e Érica se 
aborrece. Berna vê Lívia e Wanda jun
tas e se esconde para não ser vista.

Quinta-feira - Russo flagra Waleska ao 
telefone. Rosângela fala para Irina que 
não está interessada em seu cargo. 
Helô e Ricardo vão à boate onde Wa- 
leska disse ter trabalhado. Lívia pensa 
em Theo. Érica fala para Theo tomar 
cuidado com Élcio na competição.

Sexta-feira - Helô faz M orena pro
m eter que não contará a ninguém  
que está viva e avisa a Stenio que 
vai para a Turquia. Cyla afirm a a 
D em ir que descobrirá quem  é o pai 
do filho d e  M orena. Bianca conta 
para M a itê  que arm ou um encon
tro com Zyah no m esm o cenário 
em  que se conheceram.

Sábado - Almir im pede M orena de 
sair do carro e ir ao encontro de Lí
via. Zyah não vai ao encontro com 
Bianca. Ayla se queixa da ida do 
marido para Istambul. Tartan fala 
para Cyla que acredita que o filho de 
M orena seja de M ustafá. Lívia deci
de modificar as atividades da boate.

DEEM UMA PASSADINHA NO 3 L 0 6
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Sociedade PRESENTE 
DE DEUS
O pequeno anjo 
Enzo, aos 7 meses

Casais que selam aliança de amor eterno, gente 

É a beleza da vida. C O H S ** *

LOJA1:
R. Cel J. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

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

l o j a :
R. LuizVaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br

mailto:coresvivas@lpnet.com.br


Sociedade
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V A R A N D A
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Rodízio de Pizzas 
Todas as Quintas, 
Sextas-feiras 
e Sábados

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  G RAT IS: 
0800 77 21 295

Casais apaixonados, amigos animados e muita 
gente que quer o melhor do lado bom da vida. 

Confira as fotos no Giro Social.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Júlia, Edilene e Donizeti, na Pizzaria Hábil

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

Pedro, Edu e Leila, na Pizzaria Hábil

FOTO: STUDIO A

VAI UMA 
PIZZA?
Tânea e Ana 

Paula, na paz

(D 3 2 6 4 -3 4 7 9
w w w .rogete.com .br

Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

03o

H e m o l Q b
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30  ò s  i7 h30

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

Endereço: Av, 25 de Janeiro, 332 - Centro 
Fone: (14 ) 3264-3644

Local: H um aita  H all Eventos  
Rua Lidio Bosi, 4 2 5  J d . H um afta
Convites limitados 
Adulto R$ 10,00 - Criança R$ 5,00 
Informações: (14) 3264-5658 ou 
(14) 9742-5279 Díretamente do programa clubínho da a”fonçacta TV Preve

muita musica .brincadeiras shows de mágica e muita diversão

C'

http://www.rogete.com.br


Coluna da
aria N ilz a

fatos & pessoas
í

PEN SE N ISSO
"Dia Internacional da M ulher: Não 
há nada mais im portan te  que a 
mulher. O resto é bobagem !"

Oscar Niemayer

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

fotografia@ jornaloeco.com .br

Id a d e  n o v a
Hoje, 9 de março, Tiago 

Moreno faz 30 anos. Idade 
bonita para um jovem bo
nito que comemora tudo o 
que conquistou até agora. 
Felicidades, Tiago e mais 
sucesso ainda em sua vida.

B a r r a c a  S ã o  J o s é
A barraca da Igreja São 

José está com várias co
memorações para a festa 
do santo que se aproxima. 
Muita alegria no domingo, 
dia 3 de março, com a Roda 
de Violeiros e presença da 
sociedade de Lençóis Pau
lista e região. Beth Ataná- 
sio, Diretora Municipal, com 
sua família sempre presente 
quando se trata de colabo
rar com entidades. Registra
mos também, na foto, sabo
reando um churrasco, José 
Pereira de Souza e esposa, 
radialista da Rádio Clube de 
São Manuel.

A r t e s a n a t o  e m
B a r r a  B o n ita
Finais de semana na ci

dade de Barra Bonita são 
uma festa. Artesanato local 
dos ribeirinhos, com mui
to peixe empalhado, atrai 
gente de toda a região que 
usufrui também do turismo 
oferecido na eclusa do rio 
Tietê. Convém lembrar que 
uma eclusa é uma obra de 
engenharia hidráulica que 
permite a navegação, corri
gindo os desníveis dos rios. 
Num futuro próximo, com a 
construção de uma eclusa 
em Santa Maria da Serra, o 
rio Piracicaba se integrará à

Hidrovia Tietê-Paraná pos
sibilitando a navegação em 
toda esta região.

Á g u a  D o c e
Miria Breda Langona co

memorou, no dia 5 de mar
ço, o seu aniversário convi
dando sua fiel turma: Nancy 
Coneglian, Sueli Amaral, 
Zuleika Radichi, Yuli Orsi, 
Geanice Moretto, Marilda 
Minetto, Marilene Cordeiro 
e Leoni Simioni. Especialida
de da casa, o Escondinho de 
Carne Seca surpreendeu as 
convidadas, mais uma vez. 
Parabéns, Miria, que Deus a 
proteja sempre.

1- Beth Atanásio, Diretora Municipal, com a mãe e esposo, 
colaborando com a igreja São José; 2- O radialista José Pereira 

de Souza e sua esposa Teresinha ,no almoço da igreja São 
José; 3- Guardanapos em Barra Bonita; 4- Piranhas reais que 

passam por processo de secagem- artesanato em Barra Bonita.

1
Tecno log ia  da Informação

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

Microsoít Pa rtner N etwo rk- S A P Business
O ne ^ ^ gW E B o O

e^q C Q R

FAÇA M ELH O R
do  que nu nca.

( 1 4 )  3 2 6 3 - 3 6 3 7

www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca0j

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca0j


O ECO

N
Negócios S/A

NEGOCIOS
Além de som e alarme, Paulista som  
também realiza m a n u te n ç ã o  d e  
ar co n d ic io n a d o  <32

AUTOS
Ventura Pneus conquista 
r e g is tr o  n o  In m etro  e
atesta qualidade de produto <32

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 9 DE MARÇO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.103

FnTi I DIVULGAÇÃO

; iâ, _ -iO'. reprisenua apenii
P0lI%ilíOiri;i aso®-c®m consert® pode -chiiip-i'

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


O ECO

N
N e g ó c i o s FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

TRADICIONAL
O Paulista Som atende na avenida Nove 

de Julho, 741. Telefone (14) 3264 1351. Além 
das vantagens nos serviço, a loja parcela o 

pagamento em até 10 x no cartão

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 9 DE MARÇO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.103 <

P A U L IS T A  S O M  o fe re c e  
v a r ie d a d e  d e  s e rv iç o s
Especializada no ramo de 
som, insulfilm e alarme, a loja 
acompanha a evolução do 
mercado automotivo

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

Oar-condicionado automotivo, tão re
quisitado nos dias de muito calor e 
essencial aos motoristas que só se 

sentem seguros com os vidros fechados, 
funciona à base de gás de refrigeração e 
merece atenção especial. "Cerca de 70% 
dos problemas devem-se a vazamentos, 
mas também são comuns reclamações a 
respeito da parte elétrica", diz Evandro 
Aparecido Barbosa, o Paulista. "Salien
tando que carga excessiva de gás durante 
a manutenção, desinformação do proprie
tário e serviços não qualificados também 
podem ser causas de problemas com o ar". 
Por isso, nada mais indicado que instalar 
os equipamentos adequados e, sempre, 
procurar um local onde os profissionais de 
ar sejam responsáveis pelo serviço.

O martelinho de ouro é outro serviço do 
Paulista Som. "É indicado para carro que 
amassou, mas não perdeu a tinta. O marteli
nho não dá retoque e deixa a lataria perfeita, 
além de ficar mais barato que uma funilaria".

Outra novidade do setor de serviços é a 
aplicação da película de segurança. Parecida 
com o insulfilm, mas com maior resistência, 
a película dificulta estilhaçar o vidro em caso 
de acidente ou tentativa de roubo e ainda 
corta em 98% a ação dos raios ultravioleta.

Já entre a linha de acessórios, o Paulista 
Som trabalha com maçanetas, fechaduras,

máquinas de vidro elétrica ou manual, 
lanterna e farol, lonas marítimas, Santo 
Antônio, estribo lateral, parachoque de 
impulsão e engate. Além da experiência do 
Paulista, de 25 anos no mercado automoti
vo com serviços de muita qualidade, a loja 
sempre mantém uma equipe experiente e 
de ótimos profissionais.

EQUIPE -
Equipe com mais 

de 20 anos de' 
experiência

Afinal de contas encontrar mais de um 
serviço em um só lugar é uma novidade do 
mundo moderno. Por isso, o Paulista Som, 
traz a cada dia, o que há de mais moderno 
e prático em instalação, acessórios e ma
nutenção para o seu carro. "Para tudo isso 
investimos em funcionários qualificados e 
especializados", garante Paulista.

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


Classificados

PARATI 1.6, ano 83, cor 
branca, entrada R$2 mil + pro
missórias de R$ 279,00. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9772-7536.

PASSAT, ano 80, facilitado, 
entrada R$ 1.290,00+promis
sórias de R$ 179,00. Tratar (14) 
3263-6721.

GOL POWER G3, ano 2002, 4 
portas, cinza verano, completo 
-  ar, 2° dona c/ 72 mil km. 
Tratar (14) 3263-6721.

GOL SPECIAL, ano 2004, cor 
preto, c/ opcionais, 3° dona, 
aceito troca por Gol de menor 
valor. Tratar (14) 9630-1560/ 
3263-6721.

GOL 1.0, ano 99, 4 portas, cor 
chumbo metálico, c/ opcionais, 
aceito troca por Gol de menor 
valor. Tratar (140 9772-7536/ 
3263-6721.

GOL 1.6, ano 96, cor prata, 
completo. Tratar (14) 9630
1560.

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

SAVEIRO, ano 84, motor AP 
1.6, cor bege, R$ 6 mil. Tratar 
(14) 9113-6282.

UNO MILLE FIRE, ano 2003, 
cor branco, bom estado, vendo 
ou troco por carro de menor 
valor. Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

COMPRO SEU CARRO
quitado ou até mesmo financia
do. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

GOL STAR 1.8 AP, álcool, ano 
89, , doc. ok, R$ 5.300,00. Tratar 
(14) 3263-4371/ 9708-1331.

GOL BOLA, ano 96, doc ok, 
rodas de liga leve, pneus no
vos, ótimo estado, R$ 8.900,00. 
Tratar (14) 9708-1331/ 
3263-4371.

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

TEMPRA, ano 93, s/ docu
mentos, R$1.500,00. Tratar (14) 
9791-1109.

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

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

TEMPRA, ano 93, cor azul 
metálico, com D.H., vidro e 
trava, R$ 4.500,00. Tratar (14) 
9678-2739.

CHEVETTE, ano 89, em bom 
estado, troco por moto. Tratar 
(14) 9702-6802/ 3264-5236.

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

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

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

PARATI, ano 87, cor branca, 
álcool, doc. ok. Tratar (14) 3263- 
4569/ 9704-7918.

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

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

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

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

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

FUSCA, ano 1974, branco, 
gasolina (aceito troca). Tratar 
(14) 9701-6362.

ESCORT XR3 1.6, ano 89, cor
chumbo, vidro, trava, limp. e 
desemb. trasseiro, rodas de 
liga, 4 pneus novos. Tratar (14) 
9628-7511 com Moacir.

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

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

PASSAT, ano 76, cor amarelo, 
doc. ok, R$ 2.800,00. Tratar (14) 
8122-4417.

GOL SPECIAL 1.0, ano
1999/2000, gasolina. Tratar (14) 
91842123.

GOL, ano 88+carretinha 
documentada. Tratar (14) 
9667-7494.

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

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

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

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.

CORSA SEDAN, ano 98, 4
portas, trava elétrica, alarme, 
DVD, R$ 11 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

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

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

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

MONZA GL, ano 93/94, cor 
preto, 2 portas, completo -  ar, 
álcool, R$ 8 mil. Tratar (14) 
9820-0808.

PARATI, ano 93, cor vinho, 
álcool, 4 pneus novos + trava + 
som, doc ok, R$9.500,00. Tratar 
(14) 9600-8829.

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

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

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

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

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

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

FORD KA, ano 2010, cor preto, 
flex com 26.000 km, ótimo 
p/ financiamento. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRA SEDAN, ano 2005, 
completo, CD player com DVD, 
caixa selada com falante de 
10", duas cornetas com módulo 
corzus 3.100V, roda aro 18 e 
farol milha xenon. Tratar (14) 
9758-4556.

PALIO ELX, ano 2004, cor 
prata, 4portas, 1.3 fire flex, 
completo -ar, aceito troca, 
pneus novos, todo revisado e 
conservado, R$ 18 mil. Tratar 
(14) 9135-1816.

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

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

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTFÍA HB ADVANTAGE 2.0 2009 PRATA COMPLETO
CLASSIC LS 2011 CINZA TRAVA/ALARME /CD
MERIVAMAXX1.4 2011 PRATA COMPLETO
B LAZER 2.4 ADV 2005 PRATA COMPLETO
VECTRA EXPRESSION 2007 PRETO COMPLETO
VECTRA ELITE 2.0 2010 PRETO COMPLETO
S-10 2.2 CS 1997 CINZA DIREÇÃO
S-10 2.5 C DD LX 4x4 1999 AZUL COMPLETO
SILVERADO CONQUEST 1997 AZUL DIREÇÃO
ESCORT L 1.8 1993 VINHO
ESCORT 1.8 1993 VINHO
KA1.0 2009 PRATA TRAVA/ALARME
PASSAT 2.0 CONFORTLINE 2010 PRETO TIPTRONIC/COMPLETO
G O LFG L2.0 2003 PRETO COMPLETO
PARAT11.6 2009 PRETO COMPLETA/ RODAS
STRADA CE 2008 VERDE DR/VIDRO/TRAVA
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO/TETO
FIORINO 1.3 FIRE 2012 BRANCA
C R V LX 2.0 COMPLETA / COURO /AUT.
TOYOTA BANDEIRANTE 1990 AZUL
C-31.6 EXCLUSIVE 2008 PRETO COMPLETO
PAJERO GLS 2006 PRETA COMPLETA
H ILU X CD 3.0S R V 2011 PRETA COMPLETO
XSARA PICASSO GLX 2.0 16V 2003
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2007 PRETA COMPLETA
XSARA PICASSO GLX 1.6 16V 2010 PRATA COMPLETO
TWISTER 2007 PRETA

VEÍCULO EM PROM OÇÃO
CORSA 2 PORTAS

OPCIONAIS

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

NAO ESQUEÇA, SE ESTIVER COMPRANDO CARRO PARTICULAR 

E PRECISAR FINANCIAR, FAÇA-NOS UMA CONSULTA. 
TEMOS EXCELENTES TAXAS

ESTAM DS CDM PRANDD  
CA RRO S DD AND 2DDD 

AD 2DD5 EM 
E X C ELE N T E  ESTADD, 
CDM PF^M DS MDTD 

ACIMA DD AND 2DDS. Fones: 3264-3033 - 9668-3033 
9625-3 0 3 3 - 8148-7585 

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



Classificados

S-10 COLINA, cor prata, ano 
2008, flex, completa. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos.

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

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

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

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

HONDA LX, ano 99, cor 
azul, completo, R$ 16.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

GOL G5, cor prata, 1.0, 
completo, ano 2012, R$
29.500,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

PARATI, ano 2011, cor bran
ca, com D.H., R$ 28.500,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

PARATI, ano 2009, cor Bran
ca, com D.H., R$ 25.500,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

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

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  M ENOR P A R C E L A  

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

ESCORT GL 1.8, ano 95, cor
bege, gasolina, trava, alar
me, rodas de liga leve, R$
8.900.00. . Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

GOL M I PLUS, ano 98, cor 
branco, gasolina, rodas de 
liga leve, trava e alarme, 
R$10.500,00. . Tratar Eviden- 
ce Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

PRISMA MAX 1.4, ano
2009, cor prata, flex, R$ 
25.500,00Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

COMPRO CELTA, Fox, 
Astra. Tratar (14) 3263- 
3348/ 9703-1919.

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

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

VENDO OU TROCO 
POR CG 150, CB 300 +
19 parcelas de R$ 400,00. 
Tratar (14) 8166-9012.

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

SUSUKYINTRUDER
125, ano 06/07, 27 mil 
km, único dono, R$ 3 mil. 
Tratar (14) 9704-7835.

BIZ 125, novíssima, ano 
2006, baixa km, c / partida 
elétrica, $3.900,00. Tratar 
(14) 81895404 ou (14) 
3264-9913.

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

HONDA BIZ 125, ano
08, cor preta, com partida 
elétrica, 11 mil km, única 
dona, R$ 4 m il. Tratar (14) 
9691-3647.

HONDA XLX 350R,
ano 87, documentação 
Ok, m otor revisado, não 
aceito troca, R$ 3.800,00. 
Tratar com Andrade (14) 
9683-6437 ou w w w . 
regionaltodaraca.blogs- 
pot.com

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

HONDA FAN, ano 2008, 
cor preta, R$ 2.500,00. 
Tratar (14) 9624-6668.

CG TITAN KS 150,
ano 2005, cor azul, R$
3.000,00. Tratar (14) 
9135-1816.

SUNDO W N WEB
EVO, ano 2009, ano 
prata, partida e létrica e 
fre io  a disco, 8 mil km, 
R$2.500,00 aceito troca 
de m aior va lor carro ou 
moto. Tratar (14) 9135
1816.

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

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

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

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

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

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

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

HONDA GC 150, ano
2006, cor azul. Tratar (14) 
9761-3232.

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

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

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

QUADRICICLO YA- 
M A H A , R$ 6 mil. Tratar 
(14) 9756-0258.

INFO RM ÁTICA -  Hard 
M anutenção em com pu
tadores e im pressoras, 
recarga de cartuchos 
e tonners, (m icros 
usados com garantia) 
Com putadores usados 
com  garan tia  a pa rtir de 
R$ 300,00 e im pressoras 
com  cartuchos com  ó t i
mos preços. Pague com 
todos os cartões, A cilpa 
e Servidores Públicos.
R: Pará, 10 JD Cruzeiro 
Fone (14) 3263-3052, 
9793-3134 e 9106-9965.

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

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

HOUSE IN FO R M Á 
TICA -  Formatação de 
com putadores com pleta 
e rápida por R$ 40,00. 
Tratar (14) 9712-5207 /  
3263-1778 com Luan.

3269 -3311



Classificados

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

SE VOCÊ PRECISA DE 
EMPREGADA doméstica 
com referência, ligar para (14) 
3263-1923 das 14h as 17h.

PROCURO UMA PESSOA 
PARA LIMPAR a casa e 
passar a roupa, uma ou duas 
vezes por semana, que more 
nas imediações do Caju,
Ibate, Prata ou Bela Vista. 
Tratar 8119-5518.

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

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

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

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

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

VENDO LINDOS FILHOTES 
DE COKER. Tratar (14) 3263
4133 e (14) 8210-5619.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alitates
Confecção de 
carimbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  FREJVTE A O  &AA/CO  & R A D E S C O

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

BANDAS, shows, Djs, 
duplas, som, iluminação, 
equipamentos. Para aniver
sário, formatura, etc. Tratar 
(14) 9638-2863.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.naturalionix
http://www.regionaltodaraca
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BICICLETA ARO 20" p /
criança, cinza metálico, 
ótim o estado c / marcha, 
R$ 90,00. Tratar (14) 
9604-6673/ 8127-0171/ 
3264-4501.

CARTA DE CRÉDITO
R$160 mil, entrada 
R$2.728,89 + parcelas 
R$ 1.128,89. Tratar (14) 
9755-3496.

VENDO TUDO para pes
ca, ótimos preços Tratar 
(14) 9741-9140.

VENDO GELADEIRA
Brastemp (duplex), 340L, 
R$ 150,00. Tratar (14) 
3264-9117/ 9818-1874.

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

VENDO TV SAMSUNG ,
semi nova, com controle, 
14", R$ 200,00. Tratar (14) 
3264-9117/ 9818-1874.

VENDO 5 PISCINAS
(duas de 1.500 L, uma de 
9 mil L, uma de 3 mil L e 
uma de 5 mil L), compro 
piscinas. Tratar (14) 9702
9538.

VENDO UM A PRATE
LEIRA de ferro c / vidro. 
Tratar (14) 3264-6809/ 
9616-6451.

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

VENDO FILMADORA 
PROFISSIONAL, semi 
nova, Sony. Tratar (14) 
3263-0603.

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

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

VENDO OU TROCO por
carro um tra ile r de pastel, 
em funcionamento com 
boa clientela, R$ 9 mil. 
Tratar (14) 9113-6282.

GELADEIRA 440L f.
free -  Lancha 19 pés, ano 
2012 - Elegance -  90h, R$ 
50 mil, aceito troca por 
carro. Tratar (14) 9756
0258.

VENDO TV DE 14",
Philco, R$ 80,00. Tratar 
(14) 9881-7666.

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

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

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

VENDO 1 BERÇO c /
cômoda, R$ 200,00 
-  1 carrinho de bebê 
(galzerano), R$ 170,00 -  1 
bebê conforto novo, R$
110,00 -  1 esteira (caloi), 
R$ 360,00. Tratar (14) 
3263-7354.

VENDO SANFONA 80 
BAIXOS, Paolo Soprano, 
em perfeito estado. Tratar 
(14) 3264-5897.

VENDO PSP 3000,
destravado com 36GB 
+ 40 jogos. Tratar (14) 
9702-2528.

COCHI
m m
m m

VENDO TV 29", prata, 
Philco, 2 capacetes semi 
novo. Lavo sofá a seco em 
domicilio. Tratar (14) 9672
8298 com Hudson.

VENDO CD AUTOMO
TIVO e home theacher. 
Tratar (14) 9644-1065 ou 
Rua Horacio M oretto, 948 
-  M onte Azul com Jair.

VENDO LOJA de
confecções com 22 anos 
de clientela, com tudos,
R$ 15 mil, ao lado da 
farmácia da Cecap. Tratar 
(14) 9667-1503.

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

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

PSP, vendo ou troco por 
celular android, R$ 300,00. 
Tratar (14) 3264-1986.

VENDE-SE APARELHO
CD automotivo Pionner 
usado R$ 150,00, 1 CD 
Kenwood R$ 100,00, 2 
falantes 69", R$ 70,00, 
ótim o estado estado. 
Tratar (14) 3263-3348 e 
9703-1919.

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

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

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

MÁQUINAS DE COS
TURA -  Venda de peças, 
motores, caixinhas, ban
cadas e consertos. Tratar 
na Rua Santo Antonio, n° 
773, JD. Bela Vista ou (14) 
9712-5303 com Cícero.

AREIA GROSSA LAVA
DA a partir de R$ 50,00 
m3. Tratar (14) 3263-0732
-  Horário Comercial.

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

PISOS DIRETO DA FÁ
BRICA diversos modelos 
PI4, PI5, a partir R$ 8,50 
m2. Tratar (14) 3263-0732
-  Horário Comercial.

VENDO 1 MÁQUINA
overloc chinezinha em 
ótim o estado. Tratar (14) 
3264-5924.

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

VENDO CONJUNTO de
maçaricos com carbure- 
teira, 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.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
M A R Ç O

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ9702-7108 3263-6938 

3264-7919 9794-7639 
Falar com Ariindo ou Eliza

VENDE-SE GELADEI
RA branca extra-fina 
de 260 L, R$ 280,00 e 
ge ladeira E letro lux 250 
L, semi nova, R$ 280,00. 
Tratar (14) 9799-7874 e 
(14) 9115-5295.

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

VENDO FREEZER 
HORIZONTAL duas 
tam pas, semi novo, 
branco, R$ 850,00. Tratar 
(14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

VENDO TV 29" , te la 
plana, cor preta com 
contro le, semi nova. 
Tratar (14) 9794-3833.

VENDO U M A  TV 29"
Thoshiba te la  plana, R$
350,00 e uma TV Philips 
29", prata, R$ 290,00. 
Tratar (14) 9799-7874 e ( 
14) 9115-5295.

VENDO M Á Q U IN A
de lavar, E letro lux 6kg, 
semi nova, R$ 350,00 e 
um freezer vertica l 280L, 
branco, R$ 300,00. Tratar 
(14) 9799-7874 e (14) 
9115-5295.

BARZINHO MOGNO
com espelho, R$150,00, 
e penteadeira antiga 
com banco, R$ 150,00. 
Esteira e lé trica , R$
350,00. Tratar (14) 9799
7874 e (14) 9115-5295.

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

VENDE-SE CELULAR 
SAMSUNG Corbg des
bloqueado, com câmera, 
bluetooh, e-mail, te la tou- 
ch completo, R$ 200,00. 
Tratar (14) 9661-4109.

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) 3263-1485 
9791-4488

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

HOLAMBRA, festa das 
flores dia 22/09/2013 - 
Zoológico e Zoo Zafari de 
São Paulo, 17/03/2013
-  Jacutinga e Monte Sião, 
13/04/2013 -  Thermas dos 
Laranjais "M elhor Idade" 
de 08 a 09/04/2013 -  
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 
Carroção 06/10/2013 -  
Natal Luz em Curitiba, 13 
a 15/12/2013.Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁ
RIA CALDAS NOVAS,
saídas garantidas - 04 
a 09/05/2013 e 24 a 
29/08/2013. Informações 
e reservas: (14) 3263-3267 
e (14) 9600-3485 com 
Solange.

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

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

EXCURSÃO PARA SÃO 
PAULO, sábado -  13/03 
quarta -  16/03/2013 
sábado -  20/03/2013 
quarta -  23/03/2013 
sábado -  27/03/2013 
quarta -  30/03/2013 
sábado -  03/04/2013 
quarta -  06/04/2013 
sábado -  10/04/2013 
quarta -  13/04/2013 
sábado -  17/04/2013 
quarta -  20/04/2013 sá
bado -  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.

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

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.

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

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP



Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

M O NTE SIÃO ,
20/04/13. Tratar com 
A rlindo  (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 N 
TE SIÃO 08 /06 /2013. 
Tratar com A rlin do  (14) 
3263-6938 ou 9702- 
7 1 0 8 / 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639 / 9147-2393.

IB IT IN G A , 0 4 /05 /1 3  -  
1 4 /07 /1 3  -  21 /07 /13 . 
Tratar com A rlin do  (14) 
3263-6938 ou 9702- 
7 1 0 8 / 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639 / 9147-2393.

A M E R IC A N A  CENTER ,
1 8 /03 /1 3  -  0 1 /04 /1 3  
-  18 /04 /13 . Tratar com 
A rlin do  (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195
0800 ou Eliza (14) 3264
7919 ou 9794-7639 / 
9147-2393.

JD. GRAJAU, 02
dormitórios, sala, cozinha 
americana, banheiro social, 
área de serviço e entrada 
p / carro. - R$ 160.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

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

CASA EM L Jd M. Luiza IV: 
2dorms ,wc social, sala tv, 
coz, lavand., 3 vgs descob. 
Aceita permuta! Vitaglia- 
n o - C82568/ 9724-8803 
-  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref:00203

CASA CECAP, 2dorms, 
s.tv, w c soc., coz. c / copa, + 
edícula c / 2 comôdos e wc 
social 2 vgs cobertas Obs: 
forro de madeira Vitagliano 
C82568/ 9724-8803 -  3263
3163 -  vitagliano.com.br/ 
ref:00205

CASA c / 170 m^ no jd. prín
cipe, 3 dorms. 1 suíte, wc 
soc., s.tv, coz. c / arm., + ar. 
lazer c / churrasq. 4 vgs cob. 
exec localização! Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00223

LINDA RESID. centro próx 
a delegacia, clube entre 
outros, c / 3 dorms, 1 suíte,
2 wcs, escrit., coz, ar. serv., 
churrasq. e piscina 3 vgs 
cob. Oportunidade inclusive 
para clínica! Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00231

EXCEL. área comercial (in
dustrial) 2.093m^ á 200 mts 
da rod. Mar. Rondon,localiz. 
ótima uma empresa de 
até médio porte. Aceita 
permuta de 50% em veículo 
ou facilita o pagamento! 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00236

CASA CECAP c/ 2 dorms, 
s.tv, 1 wc., coz, +1 edícula, 
1vg coberta. Oportunidade! 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00241

CASA c/ 154m2, 2 
dorms, w c soc., 2 salas, 
cozinha ampla + edic. c/ 
churrasqueira, cômodo disp. 
e wc. 2 vagas cob. bem 
localizada. Creci J23626 
-  Vitagliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  00247

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

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 
m^, coberto c / estrutura 
metálica, e uma edícula 
c / muro de 3m de altura. 
Alarme, cerca elétrica. Ideal 
p / renda. Aceita imóvel 
no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

ILHA COMPRIDA,
apartamento do Brosco, 
mobiliado, R$ 70 mil, 
vendo ou troco. Tratar (14) 
9756-2647.

CECAP, duas casas cons
truídas no mesmo terreno, 
140 m^ área const., Rua 
Adriano da Gama Curi, 635. 
Tratar (14) 3264-7383.

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

JD. ITAMARATY, casa 
com 4 dorms (1 suíte), 
garagem p/ 3 carros, lago 
de carpas, churrasqueira c / 
forno, 281 m^ construídos, 
vendo R$ 400 mil ou troco 
por casa de menor valor. 
Tratar (14) 9741-9140.

MARIA LUIZA IV, casa 
nova. Aceito financiamento 
como parte do pagamento, 
R$190mil. Tratar (14) 
9609-5736.

VILA PACCOLA, casa 
com 3 quartos, sala, copa, 
cozinha, 2 WC + edícula, 
localizada na Rua Americo 
Giovanetti, 97. Tratar (14) 
3263-2848.

JD. ITAPUÃ, 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

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

JD. MARIA LUIZA IV,
02 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p / carro. - 
R$ 195.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

NOVO GRAJAÚ, casa com 
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna 
e varanda, medindo 76m^, 
Rua Benedito Santos, 287. 
Tratar (14) 9617-1135.

CASA BEM LOCALIZ. c/
ótimo acabam. no M. Azul. 
São 106m^ em boa planta,
3 dorms, wc social, s.estar, 
coz. c/ ligação p/ s. jantar+ 
rancho de lazer c / churras
queira. 1 vg. cob. C82568 /  
14-3724-8803 - 3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00188NÚCLEO, 2 dorms (1 suite), 

sala cozinha, garagem, área
de serviço, nos fundos 3 
cômodos com WC, R$ 85 
mil. Tratar (14) 9137-6986/ 
9796-6129.

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

JD. GRAJAÚ, 02
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro social, lavanderia, 
varanda e entrada p / carro.
- R$ 150.000,00 - Santange- 
lo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. DO CAJU II, 03
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavanderia 
e garagem. Fundos c/ 
churrasqueira e banheiro. - 
R$ 120.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. DAS NAÇÕES, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. - R$
115.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. MARIA LUIZA I, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social e entrada p / carro. - 
R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

STA TEREZINHA, R$ 70
mil + parcelas pequenas. 
Tratar (14) 8166-9012.

JARDIM MARIA LUIZA,
casa com gesso; cozinha 
planejada (fogão cooktop 
embutido); sala c/ sanca e 
lâmpadas dicroica; quintal 
com área de lazer, churras
queira, lago, canil com piso 
para 02 cães e área externa 
de alvenaria para terminar 
(banheiro social, sauna+ 
quartinho de bagunça), R$
170.000,00 - Tratar (14) 9613- 
1331/8119-7204/3264-7174
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O

GERAÇÃO DOS 20
Os jovens têm jornadas de trabalho mais longas. Em 2011, 
de acordo com o Serviço de Estatísticas do Trabalho, os 
trabalhadores de período integral e idade de 20 a 24 anos, 
trabalhavam apenas 2,1 horas semanais a menos que os 
trabalhadores com mais de 25 anos.
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Renda de mulheres cresce 83%, mas homens lideram
Em 2013, elas receberam R$ 
602 bilhões; previsão para 
este ano é de R$ 1,1 trilhão

Da Redação

Até o final deste ano, deverão ter passado 
pelas bolsas femininas R$ 1,1 trilhão, 
valor equivalente ao PIB (Produto Inter

no Bruno) da Suécia ou da Bélgica. Será um 
crescimento de 83% na massa de renda das 
mulheres brasileiras num período de dez anos.

Em 2003, as mulheres brasileiras haviam 
recebido R$ 602 bilhões já atualizados pelo 
INPC - número que inclui a renda do trabalho 
formal e informal e benefícios de aposentado
rias e pensão.

Os dados constam do estudo “Tempo de 
Mulher", do instituto de pesquisas Data Popu
lar, que mostra que, se seguirem seus planos, 
no final de 2013 elas terão comprado 6,5 mi
lhões de celulares e 6 milhões de televisores. 
“A massa de renda das mulheres, R$ 1,1 tri é 
superior ao que toda a classe C - que reúne 
104 milhões de brasileiros e representa 53% 
da população total do país - deve receber neste 
ano, um total de R$ 966 bilhões", diz Renato 
Meirelles, sócio e diretor do instituto.

Os números são reflexo da mudança que 
permitiu maior presença da mulher no merca-

do de trabalho, seja porque estudou e buscou 
uma oportunidade, seja pela necessidade de 
complementar a renda da família.

Nas duas últimas décadas, houve aumento 
de 162% no número de mulheres com carteira 
assinada. No mesmo período, a população fe
minina teve expansão de 36%. São H milhões 
a mais de brasileiras no mercado de trabalho 
formal nessas duas últimas décadas, contin
gente equivalente a quase toda a população de 
um Estado como o Rio Grande do Sul.

As projeções foram feitas a partir de dados 
do IBGE (pesquisas de orçamento familiar, 
mensal de emprego e nacional por amostra de 
domicílio) e com pesquisa realizada com 1.300 
mulheres de 44 cidades brasileiras, entre de
zembro do ano passado e fevereiro deste ano.

10 ANOS NA FRENTE
o crescimento da massa de renda das 

mulheres supera o avanço obtido pelos ho
mens nos mesmos dez anos. De 2003 a 2013, 
o valor masculino deverá ter aumentado na 
ordem de 45%.

Apesar de todo o avanço, a massa de renda 
das mulheres deve atingir apenas neste ano o 
mesmo R$ 1,1 trilhão (trabalho formal, infor
mal e benefícios) que os homens já consegui
ram receber há dez anos, em 2003. Neste ano, 
a massa de renda masculina deve atingir R$ 
1,6 trilhão.

MULHERES X HOMENS

Hoje elas ganham 83% a mais que 
na década passada, e eles, 45%

MASSA DE RENDA
Inclui trabalho formal, informal 
e benefícios previdenciários R$1,6

/ V

2003.

Homens Mulheres

*Projeção feita com base em pesquisas do IBGE 
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Trava • Alarmes • aparei hos M P3 • Acessórios
LANÇAMENTOS!

»PIONEERMIXTRAX 
COM CONTROLE

NAP0LITEIA7"

Aceitamos todos os cartões em oté 5 vezes
R: Cel V. Rocha 524 -(14) 3264-3316
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VENTURA PNEUS conquista registro do Inmetro
Registro é requisito essencial para 
garantir qualidade dos pneus reformados

V e n t u r a
R E N O V A N D O  P N E U S  E 0 ME I O  A M B I E N T E

PNEUS REFORMADOS  
POR A N O  NO BRASIL:

8 :
utomóveis:
m ilh õ es

•M
2  I

otocicleta:
m ilh õ es

• Caminhões e 
ônibus:

7 , 6  m ilh õ es
Os pneus reformados seguindo as certificações possui 
rendim ento quilom étrico semelhante ao novo, com  
custo aproxim ado de 75%  m enor ao consumidor.

• Fora de estrada e

3 0 0 m i í / a n o

Tudo indica que o Brasil deve se 
destacar cada vez mais no mercado de 
reforma de pneus, na América Latina 
e no mundo. De acordo com os da
dos da ABR -  Associação Brasileira do 
segmento de reforma de pneus, o país 
é o segundo maior mercado de refor
ma do planeta. Em média, reforma-se 
o pneu duas vezes, gerando três vidas 
para cada carcaça e ainda proporciona 
redução de 57% no custo/Km, maxi
mizando o retorno sobre o investi
mento em pneus.

A Portaria definitiva de n°. 444 do 
RAC (Regulamentação de Avaliação da 
Conformidade ) para a regulamentação 
do setor de reforma de pneus para ve
ículos comerciais, determina que todas 
as unidades Reformadoras de Pneus de
verão estar registradas no Inmetro.

O objetivo da medida é estabelecer 
a confiança do consumidor por meio 
de cumprimento de requisitos de se-

gurança para o produto, "procedimento 
pelo qual um fornecedor dá garantia escri
ta de que um produto, processo ou servi
ço de que ele está em conformidade com 
os requisitos especificados".

Os reformadores que não estiverem 
registrados junto ao órgão ficaram im
pedidos de exercer suas atividades legal
mente. A portaria 444, em seu artigo 7°, 
determina "que a fiscalização do cum
primento das disposições contidas nessa 
portaria, em todo território nacional, es
tará a cargo do Inmetro e das entidades 
de direito público a ele vinculadas por 
convênio de delegação". "Para o sucesso 
e moralização desse mercado de recapa- 
gem de pneus, é imprescindível a partici
pação das empresas e dos clientes", expli
ca o diretor comercial da Ventura Pneus, 
Luis Fernando Antunes Capelari.

Registrado sob o número 001291/2013, 
a empresa que é referência em reforma de 
pneus na cidade de Lençóis Paulista (SP)

reforça mais uma vez o alto padrão de re
forma executado pelos concessionários da 
rede TIPLER, que operam de acordo com 
o Manual TIPLER de Reforma (MTR) e en
tregam a seus clientes pneus reformados 
com a mais alta tecnologia em processos e 
equipamentos.

A TIPLER, após ter conquistado o pri
meiro registro segundo as normas da RAC 
444 no Brasil, através da unidade recapa- 
dora instalada em seu complexo indus
trial, se destacou no suporte à sua rede 
atuando em assuntos estratégicos para 
garantir a perpetuação e o crescimento de 
seus Concessionários no mercado de re
forma de pneus de forma rentável e sus
tentável através do STSA (Sistema TIPLER 
de Sustentabilidade Assegurada).

A marca se engajou no registro de 
todos os seus Concessionários no INME- 
TRO e para isso treinou e desenvolveu 
equipe especializada para atuar com foco 
neste objetivo e também estabeleceu par-

ceria com uma consultoria especiali
zada para prestar suporte ao processo.

A TIPLeR cumprimenta os pro
prietários e colaboradores da Ventura 
Pneus pelo registro, convicta de que 
novas conquistas e excelentes resul
tados se sucederão. A Ventura Pneus 
em parceria com a TIPLER, oferece a 
seus clientes além do Pacote de Va
lores, produtos de Linha Premium, 
que são resultados de 30 anos de in
vestimento em tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento, com maior desem
penho quilométrico, melhor relação 
custo x benefício, desenhos exclusivos 
e aplicações específicas para todos os 
segmentos de transportes; através das 
bandas (PERFORMACE / EXTRA / UL
TRA / ECOMAIS ).

Para outras informações, acesse o 
site da Ventura Pneus (www.venturap- 
neus.com.br) ou pelo telefone (14) 
3269-1212.

AMORTECEDOR
DIANTEIRO

VWGOL 
(até G4)

POR ' 
APENAS 4Xi

< 5 ’X

Distribuidor Oficial

ítR iD c e s w n í ftrestone

14 3264.8989
FACEBOOK.COM/JOX9CARCENTER
Av. 9  de Ju lho  esquina  com  Rua 13 d e  M a io  
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O ECO Imóveis
FOTO: DIVULGAÇÃO

T E L H A D O
O telhado é uma forma de impermeabilizar 
a casa, por isso o engenheiro civil Evandro 
Alberto Dalbem explica que é preciso ficar 
atento ao rufos e calhas para não ter problema 
de infiltração nas paredes de divisas

( 0

ro comum - Temperado 
Jateado -  Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim  A. M artins, 1976
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Infiltração e umidade prejudicam a estrutura da casa
Mercado oferece variedade de produtos e profissionais da área para resolver o problema

Priscila Pegatin

A infiltração, um problema comum em 
estacionamentos subterrâneos, muro 
de divisa e casas, além de deixar um 

aspecto desagradável, danifica e compromete 
as estruturas da construção. "A água caminha 
pelos vazios do tijolo e a tendência é subir, de 
1 metro a 1,5 metro em época de chuva, o que 
pode deixar fraco o revestimento e até compro
meter a estrutura", explica o engenheiro civil 
Evandro Alberto Dalbem.

Na maioria dos casos, a infiltração ou umi
dade aparece por falta prevenção no alicerce. 
"A infiltração é causada pela umidade ou uma 
patologia na construção. Em terrenos planos, 
longe de influência de águas, a impermeabi
lização deve começar depois de executar o ali
cerce, na fase anterior à alvenaria, que seriam 
as paredes", orienta Evandro. "A impermeabi
lização representa 0,1% do gasto total da obra".

Entre os tipos de impermeabilizante, Dal
bem explica que existem o rígido e o flexível. 
"O rígido era usado mais antigamente, onde a

pessoa executa um acabamento em cima, onde 
coloca um cimento. O flexível são as mantas, 
que estão dominando", diz. "Depois de feito o 
alicerce, o pedreiro faz um embasamento, ergue 
o alicerce no nível normal e aplica uma massa 
de cimento. Nesta massa, aplica o impermea- 
bilizante rígido ou flexível". A camada que o 
impermeabilizante cria é que impede que a 
água suba e se infiltra nas paredes.

Quando essa etapa não foi realizada, o 
proprietário pode ter problemas na casa. "Se o 
proprietário não for orientado ou se houve ne-

FRASE

í "Em terrenos planos, longe 
de influência de águas, a 
impermeabilização deve 
começar depois de executar 
o alicerce, na fase anterior 
à alvenaria, que seriam as 
paredes."
Evandro Dalbem, engenheiro.

gligência, vai lembrar quando acontecer o pro
blema e aparecer manchas na parede, descolar 
o revestimento e formar o bolor".

Nesse caso, o investimento de 0,1% pode 
custar até cinco vezes mais para ter o problema 
resolvido. "Tem que remover o reboco, chegar 
no tijolo. Depois disso, tem que impermeabi
lizar a parede antes do reboco, com materiais 
líquido, à base de epóxi e aplicado com pincel, 
e, depois, faz o revestimento".

No caso de proprietário que dividem o 
muro e a umidade for muito grande, é preciso 
usar uma manta de impermeabilização na par
te externa da parede.

Outro tipo de impermeabilização é a de 
telhados só com laje. "Coloca uma manta, mas 
tem que procurar por um fabricante creden
ciado, porque nesse caso tem que analisar a 
caída da água e o trabalho tem que ter garan
tia", diz. "Para o serviço de impermeabilização 
da alvenaria o próprio pedreiro pode fazer, 
sempre com a orientação de um engenheiro, 
no caso da construção, para não ter problemas 
futuros", finaliza Dalbem.

Mercado amplia 
produtos contra umidade

Em Lençóis Paulista, a marca 
Ciplak, da empresa Lwart Quími
ca, que faz parte do Grupo Lwart, 
é especializada em soluções para 
impermeabilização e recentemente 
lançou dois novos produtos.

O Mantacril Super é uma manta 
líquida, ideal para a impermeabilização 
de grandes lajes. Ele permite o assenta
mento de piso cerâmico direto, sem ne
cessidade de contrapiso. O produto pode 
ser aplicado em áreas sujeitas a empo- 
çamento e que armazenam água potável 
sem risco de alterar a qualidade da água 
e é recomendado para uso em telhados 
e lajes pelo fato de refletir até 66% dos 
raios contribuindo para a diminui
ção da temperatura dos ambientes.

Outra novidade no mercado é o 
Mantacril Fast, uma manta líquida, 
de secagem rápida que é ideal para 
aplicação em lajes expostas, muros, 
marquises e telhados. Os produtos 
podem ser encontrados em lojas de 
materiais de construção.

T O L E D O
UM NOVO ANO. UMA NOVA MAROA.

A TOLEDO DE SEMPRE.

OS VALO RES C O N O U lS TA D O S  G ARANTEM  TO TAL 
E XC ELÊNC IA  E P RO P O R CIO N AM  PARA NOSSOS CLIENTES O 

QUE HÁ DE M ELHO R NO SEG M ENTO  DE IMÓVEIS.
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Classificados
o  Melhor Lugar para 
Encontrar seu Imóvel Os m elhores im óveis

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. U BIRAM A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, copa, coz, banheiro, 

Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, 

banheiro, área de serviço/ 
garagem

Valor: R$ 300.000,00

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm 

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

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

CEN TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 
01 suíte, 02 salas, copa, 
coz, banheiro, despensa, 
edícula c/ churrasqueira 

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

www.toledolmovels.com.br
Tel (14) 3263-0187
Av. 25  d e  J a n e iro , 3 5 4  
C e n tro  '

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

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

despensa, lavanderia, 
garagem coberta para 3 

carros, canü
Valor: R$ 550.000,00

JA RD IM  V ILLA G E
Casa com 3 dorms, sendo 

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

banheiro, lavanderia, 
edícula com churrasqueira, 

banheiro e despensa, 
garagem para 2 carros. 

Valor: R$ 400.000,00

www.vitagliano.com.br
O p o rtu n id a d e :
Exelente terreno com 2S7m^ no Jd. Village 
CJ23626 - Beto Vitagliano (14) 9724-8803

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

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

FACOL
Foculdods "Origenes Lesso'

CONTRATAMOS

Profissionais da área de T.l.
Carga Horária; Parcial (scn)eiitaiioluraa)iiaslSli30ás22h30ou
IDfítj.Haa] ..........................................

Salário a Combinar | Cesta Básica | Transporte ba Empresa

ínteressarfos enviar cumculo para thÍ3go§Í3col.br 
ou ligue P3Í3 ili}3269-i800 (falar com TbiagoJ

JD. MARIA LUIZA IV , 02
dormitórios, sendo 01 suÍte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p / carro. - 
R$ 185.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

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

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

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

NÚCLEO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem. Fundos c / 01 dor
mitório, cozinha, banheiro e 
despensa. - R$ 105.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094.

NÚCLEO, 03 dormitórios, 
sala cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro. - R$ 140.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

CENTRO, 03 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
área de serviço, churras
queira e garagem. - R$
260.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. JOAO PACCOLA, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, garagem. - 
R$ 130.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

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

VILA MAMEDINA , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço c / banheiro, 
despensa e garagem. - R$
145.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

CENTRO - Sobrado, 3 
dorms, 3 salas, cozinha 
planejada, lavanderia, 
varanda c/hall, garagem 3 
carros. R$ 390.000,00. Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407. Ref. 
Site 06

V. CAPOANI - Garagem p/ 
2 carros, 3 dorms ( 1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, 
bho social, lavanderia. 
Edícula c / 1 dorms, bho, 
churrasq - R$270 mil - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JARDIM ITAMARA-
TY- Garagem p/ 2 carros 
cobertos, sala, 3 dorms, 2 
wc, cozinha planejada, la
vanderia, área de lazer com 
churrasq.- R$ 350 mil -  Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. GRAJAÚ- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha conjugada, lavan
deria, varanda, espaço para 
garagem p/ 3 carros. CASA 
NOVA. R$ 155 m il-  Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

JD. MARIA LUIZA
II- 3 dorm (sendo 1 suite), 
cozinha, copa, sala, bho 
social, lavanderia, garagem 
coberta p / 2 carros. 126m^ 
de construção. CASA 
NOVA. R$270 mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. MARIA LUIZA II- 3
dorms, sala, cozinha, área 
de serviço, bho social, 
garagem. 115m^ de cons
trução. Aceita-se parte do 
valor em carro ou terreno.
R$ 160 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. UBIRAMA- Garagem 
3 carros cobertos e 3 
descobertos, sala TV, sala 
de jantar, cozinha grande, 3 
dorms(sendo 1 suite), bho so
cial, edícula c / 1 dorm. Área 
construída 170m^. terreno 
11x25m^. R$195mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. UBIRAMA- Garagem 
p/ 5 carros sendo 2 cober
tos, 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 JARDIM MA
RIA LUÍZA 2 (venda) - ótimo 
acabamento c / 3 quartos 
sendo 1 suíte, closet, 
jardim de inverno, armários 
embutidos nos banheiros e 
cozinha, blindex, sala, copa, 
rancho com churrasqueira, 
despensa, e gesso nos 
cômodos R$ 230.000,00 
(não aceita financiamento). 
Cód.0080 Trat.Imobiliária 
21 -  Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM MON
TE 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

CASA NO CENTRO
(venda) - com 3 quartos,
2 banheiros e 1 sala.
R$ 127.000,00 prox.
Antiga gráfica28 de abril 
-Cód.0083 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM  
EUROPA (venda)- com
3 quartos, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro, 
closet, garagem para 2 
carros. R$ 410.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0072 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO 
JD. MARIA LUIZA IV
(venda) -esquina, próprio 
para comércio com 02 
banheiros nos fundos e 
terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NOVA NO JAR
DIM SANTA TEREZINHA
(venda)-com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, rancho com 
churrasqueira, forno p / 
pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, gara
gem 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.im obilia- 
ria21Lp.com.br

EXCELENTE SOBRADO
no Jardim Itamaraty (ven
da) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte 
c / banheira de hidro, 2 
salas, 2 banheiros, blindex, 
assoalho, ventilador de 
teto, mármore italiano na 
sala, esquadrilhas e portas 
basculantes de madeira, 
piscina, rancho c / chur
rasqueira, amplo jardim, 
cerca, interfone e armários 
embutidos; (aceita finan
ciamento) Cód.0055trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.im obiliaria21Lp. 
com.br

APARTAMENTO Avenida 
Padre Salústio (venda) - 
com 2 quartos; 1 banheiro;
1 sala, pisos de Cerâmica; 
com Fitness; Sala de 
Leitura; Piscina; Playground; 
Salão de Festas; Central de 
Gás; Blindex; Estaciona
mento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento 
direto com a construtora. 
Cód.0001 Trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CASA NO JARDIM 
PRÍNCIPE (venda) - com
2 Quartos; 2 banheiros; 1 
sala; Blindex; Imóvel novo, 
rico em esquadrias de 
madeira, banheiro grande, 
garagem para 3 carros, com 
amplo espaço em frente;
R$ 240.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0050 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

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

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

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

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 
M2, em bom estado, em 
terreno medindo 458M2, 
possuindo 3 dorm., sendo 
1 suíte, toda de laje, piso 
parte de madeira e outra 
de cerâmica, com garagem 
para 2 veículos. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

MARIA LUIZA I, excelente 
residência, nova, ótimo 
preço. Obs. Não aceito 
financiamento, R$ 285 mil. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

JD. SANTANA -  Duas 
casas, uma pronta e outra 
em construção, edificadas 
em terreno medindo 482,62 
M2 de esquina. Valor R$ 
280 mil. obs. não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. PRÍNCIPE, 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 financiamento- 
-R$-126.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

JD. EUROPA, 2 dorms 
(sendo 1 suite), lavanderia, 
sala, cozinha, portão 
basculante, cerca elétrica, 
despensa, garagem 4 
carros descobertos. R$
190.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CASA NO JARDIM M A
RIA LUIZA 2 - com 170,00 
m2 de área construída e 
terreno de 200,00 m2, c / 2 
suítes, 1 quarto c / banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem p/
2 carros e imóvel na frente 
possui 01 quarto, banheiro 
e cozinha que está alugado; 
R$ 150.000,00 (não aceita 
financiamento) Cód.0057 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

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

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

http://www.toledolmovels.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
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JARDIM  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

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

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

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

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

JARDIM  PRINCIPE-CASA
NOVA com 02 dorm./sala/ 
coz./ 2 banheiros/lavande- 
ria / garagem p / 3 carros/ 
excelente acabamento/laje 
e piso frio-R$-220.000,00 - 
TOLEDO IMOVEIS-3263-018

JARDIM  MONTE AZUL:
02 dom.sendo 1 suíte/sala/ 
coz./banheiro/jd.inverno/ 
lavanderia/entrada carros/ 
R$-180.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

JD. AMÉRICA : sobrado, 
c / 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/garagem
3 carros/edíc.c/01 dorm. 
sala.coz.banheiro/ valor: 
R$-200.000,00. Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA , 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01 
dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

PQ.RES.RONDON, 03
dorm/sala/coz/despensa/
banheiro/garagem/edíc.c/
churrasqueira/coz/01
dorm/banheiro/ valor:
R$-280.000,00-Toledo
Imóveis-3263-0187

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

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, 2° casa, 02 
dorm., sala, coz., banheiro, 
área de serviço, 3° casa 
com cozinha, banheiro, sa
lão c/churrasqueira. Todas 
edificadas no mesmo lote, 
entrada para vários carros 
- R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

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

DISTRITO INDUSTRIAL :
barracão com 170,00 m2 
de construção - terreno 
com 1.300,00 m2 - R$-
150.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

PQ.RES.RONDON: casa 
com 3 dormitórios/sala/ 
copa/cozinha/banheiro/la- 
vanderia/edícula c/churras- 
queira/1 banheiro/1 quarto/ 
garagem coberta para 2 
carros/R$-280.000,00-TOLE- 
DO IMOVEIS-3263-0187

JARDIM  PRINCIPE : casa 
com 2 dormitórios/sala/ 
cozinha/ 2 banheiros/la- 
vanderia/garagem coberta 
para 2 carros/ com fino 
acabamento/CASA NOVA- 
-R$-220.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

JD.M A R IA  LUIZA II -
CASA NOVA com piso 
laminado de madeira/3 
dormitórios/sala/cozinha/ 
banheiro/lavanderia/
CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

CENTRO -casa próximo a 
Cachaçaria com 3 dormi
tórios sendo 1 suíte/sala 
de estar/sala de jantar/ 
sala de TV/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavande- 
ria/garagem p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com 
churrasqueira/despensa/ 
sala/banheiro/ laje e piso 
frio/terreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JULIO FERRRARI, casa 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, 1 banheiro, piso 
frio, com salão de + ou - 45 
m ,̂ com piso frio, banheiro, 
garagem coberta p / 1 carro, 
boa localização, R$ 90 mil, 
aceito carro no valor de até 
R$20 mil no negócio, n / 
aceito financiamento. Pe- 
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM  PRÍNCIPE , casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c social, suíte, 
piso frio, com laje, 1 bela 
varanda, em volta da casa, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem descober
ta p / vários carros, portão 
fechado de correr, cerca 
elétrica, alarme, terreno 
com área total de 200 m ,̂ 
com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, acei
to financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

EDÍFICIO COMERCIAL
(Luiz Paccola), sala com 
43,47 m ,̂ com 2 banheiros, 
no terceiro andar, R$ 26 
mil.Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM  M AR IA  LUISA
II , casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc 
social, 1 suíte, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, lavanderia coberta, 
garagem coberta com 
madeira a vista p / 3 carros, 
portão basculante fechado 
automatizado, pintura boa, 
ótima localização. R$ 175 
mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM  PRÍNCIPE , casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com 
armário embutido, piso 
frio, laje com acabamento 
em gesso, churrasqueira, 
lavanderia coberta, gara
gem coberta p / 2 carros. 
obs* construção e fase de 
fino acabamento. R$ 230 
mil aceito permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

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

JARDIM  CAJU II , casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
revestida, piso frio, laje, 
lavanderia coberta, toda 
murada, parte alta, próximo 
a escola. R$95 mil n/aceito 
financiamento. Obs* casa 
com aproximadamente 4 
anos de construção. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

CECAP, casa com 4 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio, laje, área total de 
terreno 202m^ com 82m^ de 
construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não 
aceita financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TENHO VÁRIOS IM Ó 
VEIS CENTRAIS com
ótimos preços, e aceito 
propostas, boa localização, 
na rua 25 de janeiro, av, 
padre salustrio, 15 de no
vembro, 9 de julho e 28 de 
abril. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CECAP, vendo ou troco, por 
casa do mesmo valor, no 
melhor ponto do bairro, Av. 
Procópio Ferreira, 449. Acei
to financiamento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 3263-2327.

JARDIM  M AR IA  LUIZA
I, edícula toda murada com 
muro alto, piso frio, com 
laje, bem localizada,portão 
fechado de elevação. R$ 88 
mil mais parcelas. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

VILA M ARIA CRISTINA ,
casa com 3 quartos, sala, 
laje, piso frio, garagem 
coberta p / 2 carros, fundo,
1 quarto banheiro, chur
rasqueira, área total 275 
m2 com 218,85 m ,̂ R$ 165 
mil aceita permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, casa com 3 quar
tos, sala, cozinha toda re
vestida, wc social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p/
2 carros, bom acabamen
to, fundo com 1 quarto, 
churrasqueira, banheiro.
R$ 170 mil, aceita permuta 
e financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. UBIRAM A , casa com 
2 quartos, sala, cozinha, 
WC, edícula com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, 2 portas 
na frente para comércio. 
Tratar (14) 9728-0054.

O P O R T U N ID A D E S
I N C R Í V E I S ! !

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

SOBRADO JD. ITAMARATY c/ 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 m^. 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.

CASA NOVA JD  VILLAGE, 3 dorms(lsuíte), sala grande, 
bho social, cozinha,lavand., lazer c/churrasqueira, garagem p/ 

2 carro, R$ 350.000,00.

SOBRADO JD ITAMARATY, 3 dorms(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  V ILLAG E- 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 
doim s 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, 

lavanderia, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 32644151/9860-1407. Ref. Site 67

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

nBlabibare
CRECI 76074 I MÓVEI S
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R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  
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JULIO FERRARI, casa com 
3 quartos, sala , banheiro, 
piso frio, forro de pvc, com 
edícula, garagem para 2 
carros. R$88,000,00, não 
aceito financiamento. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

NÚCLEO, casa com 8 
cômodos, 3 banheiros, piso 
frio com forro de madeira, 
ótima localização, próximo 
ao posto de saúde. R$ 100 
mil n/aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CASA NA RUA 15 DE 
NOVEMBRO , c / 16
mt frente, 208mt^ área 
construída, excelente ponto 
em frente a supermercado. 
Tratar (14)-97553638.

JD. CAJU , casa com 3 
quartos, sala, cozinha, WC, 
churrasqueira, R$ 145 mil, 
aceito carro como parte 
de pagamento. Tratar (14) 
9842-7349.

CRUZEIRO, casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e gara
gem coberta (terreno 11x25) 
e construção de 140m2. 
Tratar (14) 9701-1896 com 
João Barbosa.

RESIDENCIAL JACA- 
RANDÁ - 4° andar/ 2 
dormitórios sendo 1 c / 
armário embutido/cozinha 
planejada/banheiro com 
box blindex e armário 
embutido/lavanderia/sala 
2 ambientes trabalhada em 
gesso/1 vaga de garagem 
coberta - TOLEDO IMÓVEIS 
- 3263-0187

CECAP, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, 
piso frio, laje, no fundo 1 
quarto, banheiro e opção 
de construção, boa locali
zação. R$ 100 mil n/aceito 
financiamento, aceito 
terreno. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM)

CECAP, casa com 6 cômo
dos de esquina, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9653-6869 
e (14) 3264-8367.

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.habitarelp.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
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JD JOAO PACCOLA, casa 
c / sala de TV, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassa- 
gem, lavanderia coberta, 
banheiro, churrasqueira 
e garagem para 2 carros. 
Com lOüm^ de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar (14) 
9747-3304.

JD ITAPUÃ , casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 W c 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.

IMOBILIÁRIA
COMPRA- VENDA- LOCAÇAO

AÇAÍ, R$ 120 mil, de 
esquina com 2 quartos, 
sala, cozinha e banheiro. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO, casa c / 3 quar
tos, sala, cozinha, w C  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 quar
tos, sala, copa, cozinha, WC 
e garagem p/ 2 carros, R$270 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

EDIFÍCIO IPÊ, 02 dormitó
rios, sala dois ambientes, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e uma vaga 
de garagem, R$ 140 mil, 
obs: Laje e piso laminado 
de madeira. Armário embu
tido na cozinha. 4° Andar. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

3263-0021
TERRENOS NO JARDIM  G R AJAU  - com 250,00 m2 (25x10) 
plano, parte alta, e murado;(aceita financiamento) trat. na Imo
biliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobilia-
ria21Lp.com.br___________________________________________
C A S A  NO JA R D IM  G RAJAU (venda)- com  2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de  fundo grande para área gur- 
met. Ótima oportunidadel R$ 158.000,00 (aceita financiamen
to) Cód.0044trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel.
32630021 - www.lmobiliaria21Lp.com.br_____________________
C A S A  NO JAR D IM  MONTE AZU L (venda) - com cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, garagem para 1 carro e 1 imóvel 
comercial na frente desocupado; R$ 107.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0061 trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430
tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br__________________
C A SA  CENTRO (venda) Rua libero Badaró -  R$ 127.000,00 
Cód.0083 ÓTIMA OPORTUNIDADE! Tratar na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  PARA LO C AÇ AO  rua São P aulo-Totalm ente reforma
da -  Portão eletrônico. Cerca elétrica; garagem coberta, sala de 
visita- sala de jantar- 3 quartos- 2 banheiros- sala de tv-cozinha 
com annários -  área de se r/iço  coberta -ca sa  para cachorro. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  NO B A IR R O  IR E R E - em  ó ti
m o estado. 6 côm odos com  garagem  coberta . T ra ta r na 
Im ob iliá ria  21 R ua 13 de m a io, 430  tel. 32630021 - ww w .
im ob ilia ria21Lp .com .b r__________________________________
C A S A  C O M ER C IAL OU R E SID EN C IAL N A  V IL A  C A - 
C H O EIR IN H A  para lo ca çã o - 1 Quarto, 1 banheiro e uma 
sala. Ó tima localização para moradia, escritório, loja, etc. 
C od.0087Tratar na Im obiliária 21 Rua 13 de maio, 430  tel.
32630021- w w w .im obilia ria21Lp.com .br___________________
C A S A  PARA LO C AÇ AO  N A  RUA X V  DE NOVEMBRO 
comercial ou residencial: 3 salas, 4 quartos, 2 banheiros; la
vanderia; área externa coberta com 3 cômodos. Garagem 
para 3 carros.trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel.
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_____________________
LO JA  N A  V ILA  CACHOEIRINHA para locação- 1 banheiro e 
um a sala. Ótima localização para comércio. Cod.0088 Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.
imobiliaria21 Lp.com.br____________________________________
EXCELENTE PONTO CO M ERCIAL no centro p/ locação: 700 
m2 de terreno e 520 m2 de área construída -  .IMPERDÍVEL. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021-
www.imobiliaria21Lp.com.br_______________________________
C A S A  PARA LO C AÇ AO  JAR D IM  UBIRAM A: 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta p/ 2 carros. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

Im o b iliá r ia  2 1  - Rua 1 3  d e  m a io , 4 3 0  
Lençóis P a u lis ta /S P  Fone; (1 4 )  3 2 6 3 -0 0 2 1  
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CENTRO, 01 suíte, 03 
dormitórios, banheiro 
social, 03 salas, escritório, 
copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço e garagem para 
02 carros. área de lazer 
com 02 banheiros e piscina, 
R$ 600 mil, obs: forro, car
pete de madeira. Armário 
embutido nos dormitórios, 
cozinha, escritório. Ótima 
localização. Terreno com
690,00 m .̂ Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JA R DIM  UBIRAM A , 01
suíte, 02 dormitórios, sala 
ampla, cozinha, banheiro 
social, área de serviço 
e garagem para vários 
carros. área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 180 mil, obs: 
laje/forro e piso frio. Aceita 
financiamento pela CEF. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JA R DIM  EUROPA, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro, R$ 170 mil, obs: laje 
e piso frio.

VILA CONTENTE, 01
suíte, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros. Área de lazer com 
cozinha e banheiro, R$ 130 
mil, obs: forro e piso frio. 
Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  ITAMARATY ,
01 suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, 
sala de jantar, cozinha, 
lavabo, banheiro social, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros. área de lazer com 
churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina 
pequena, R$ 840 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. armários embu
tidos em dois dormitórios, 
cozinha, área de serviço e 
despensas. A r condicionado 
nos dormitórios e móveis 
em madeira na área de 
lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

M A M E D IN A , 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social e entrada para carro. 
Uma suíte grande anexa,
R$ 135 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343.

VILA ANTONIETA , 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.

Dignidade, Honestidade e Clareza 
nas negociações...
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Jardim Villaae

03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem p/ 02 carros. R$ 350.000,00

Jardim América
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 
serviço cl churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, WC, lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R$ 410.000.00

Jardim Itamarah/
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional LuizZillo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 WC, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, WC, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, WC.

R$ 280.000,00
Núcleo Habitacional LuizZillo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e  garagem. Fundos cl 01 
dormitório, sala, cozinha, WC e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 salas, copa, cxDzinha, lavabo, WC, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, 02 

WC, área de serviço c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jardim ItaDuã
01 dormitório, WC, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jardim Villaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, salas (Estar - TV - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm Graiaú
03 dormitórios, saia, copa, cozinha, WC, 

iavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 210.000,00

Jardim Maria Luiza II
03 dormitórios, sala, cozinha, WC, área de 

serviço e entrada p/ carro.
R$ 165.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9  de Julho, 9 4 4  -  C entro  - Lençóis Paulista - SP 
Fones: 3 2 6 3 - 7 0 9 4  /  9 7 9 5 - 0 7 2 2

JARDIM  p r ín c ip e , 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro,
R$ 190 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343.

JARDIM  M ARIA LUIZA
II, CONSTRUÇÃO NOVA, 
sendo 01 suíte, 02 dormi
tórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros, R$ 270 mil, obs: Laje 
e porcelanato. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

RONDON , 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Área de lazer com 
banheiro, R$ 170 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Cerca elétrica 
e portão automatizado. 
Aceita financiamento.
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

Nós dam os  
o carin ho  que  
su a  b ic ic le ta  

m erece.

R: G ua ianazes, 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

JARDIM  CAJU , 03 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, $ 140 
mil, obs: forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM  GRAJAÚ , 01
suíte, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço fechada 
e entrada para carro, R$
150 mil, obs: laje e piso 
frio. CONSTRUÇÃO NOVA. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e área de 
serviço. Dois cômodos nos 
fundos, R$ 60 mil, obs: não 
aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliá
ria (14) 3264-3343.

JARDIM  M AR IA  LUIZA
IV , 01 suíte, 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e en
trada para carro, R$ 105 mil 
+ parcelas do terreno, obs: 
laje e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

A  IMOBILIÁRIA SIG IM Ó 
VEIS COMUNICA A TODOS 
QUE ESTÁ ADMINISTRAN
DO ALUGUEIS, E NESSE 
MOMENTO ESTÁ PRECI
SANDO E CADASTRANDO 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS DISPONIVÉIS 
PARA LOCAÇÃO, POIS ESTÁ 
COM CLIENTES EM SUA 
CARTEIRA A PROCURA.
SIG IMÓVEIS FICA NA RUA 
MACHADO DE ASSIS,
680 (FONES: 3264-5624, 
9695-8789)

JD STA TEREZINHA ,
c/03 dorms, sala, cozinha, 
Edícula c / Kit Churrasquei
ra, forno pizza, dormitório, 
banheiro e despensa, gara
gem coberta R$ 240.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

JD CAJU I , casa c / 2 
quartos, sala, cozinha, ga
ragem coberta p/ 2 carros e 
edícula nos fundos, R$170 
mil. Tratar (14)9871-1678.

JARDIM  UBIRAM 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 ardósia. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM  JOÃO 
PACCOLA, sobrado com 
01 suíte, 02 dormitórios, 
banheiro social, sala ampla, 
escritório, cozinha, área de 
serviço, garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira e banheiro,
R$ 330 mil, obs: laje, piso 
frio, acabamento em gesso, 
armário embutido na cozi
nha, cerca elétrica. ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

NUCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Edícula 
nos fundos com 01 dormi
tório, cozinha e banheiro,
R$ 150 mil, obs: forro e 
piso frio. Esquina, ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.
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Classificados

PQ. SÃO JOSÉ, 03 dorms(
1 suíte c/closet), sala estar, 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/armários R$ 390.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 9695-8789/3264-5624.

JD ITAMARATY, sendo 03 
dorms( 1 suíte c / armário), 
sala estar, sala tv, cozinha 
lazer c/churrasqueira e ba
nheiro. R$ 320.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

JD. ITAMARATY, edícula, 
(Parte Alta), c / 02 dormsI(1 
suíte), sala de tv,copa/ 
cozinha R$ 280.000,00 c/ 
130,00m2 de constr. SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

JD AMÉRICA, 03
dorms, sala Tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros, R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD NAÇÕES, sobrado
03 dorms, sala estar, sala 
TV, cozinha, 02 banheiros 
social, lazer c / churrasquei
ra e banheiro R$ 150.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, sobrado,
04 dorms (1 suíte c/closet), 
sala estar, sala jantar, 
escritório, adega, lazer c/ 
piscina, churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2
de construção, terreno de 
1.080,00m2 R$ 860.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

CENTRO, sobrado (próximo 
ao clube Marimbondo), 03 
dormitórios( 1 suíte ), sala 
estar, sala jantar, cozinha 
c/armários, piscina, chur
rasqueira R$ 700.000,00.
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAPUÃ, 03 dorms, 
sala de tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 
carros R$ 220.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

Terreno JD Europa c/
224,04m2 R$ 68.000,00

Casa em Macatuba (es
quina) JD Planalto, 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório, 
edícula c / dormitório, 
cozinha, sala, banheiro, 
garagem coberta.

Casa JD Village, 03 dor
m s/1 suíte ), saía de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c / churrasqueira 
R$ 350.000,00

Apartamento Edifício
San Remo, 03 dorms ( l 
suíte c/armários), dorm 
empregada, sala 02 am
bientes R$ 350.000,00

Casa Nova JD Monte 
Azul, c/03 dorm s(l suí
te c/closet e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/armários, lavanderia 
R$ 220.000,00 Chácara São Judas 

Tadeu de esquina 
c/5.000m2, casa laje c / 
04 dorm is(l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda mu
rada R$ 380.000,00

Terreno JD Santa Te- 
rezinha c/223,81m2 R$ 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

Terreno JD Grajáu
R$ 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. Apartamento Edifí

cio Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02° andar R$ 
140.000,00 (alugado até 
Abril) RS 140.000,00

Sítio em Macatuba c/03 
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/peixe, cachoeira, pasto 
R? 450.000,00

Terreno JD Itamaraty
parte alta c/508,00m2 
R$ 160.000,00

Chácara São Judas c /
2.500m2 de esquina 
R$ 130.000,00

JD IPÊ, sobrado, 04 dorms( 
02 suítes), Sala Estar, Sala 
Jantar, Cozinha Planejada, 
Lazer c / churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03
dorms(1 suíte c / banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço para 
área de lazer R$ 400.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm 591) 
3264-5624/9695-8789.

JD JOÃO PACCOLA, 03
dorms(1 suíte), sala TV, sala 
jantar, cozinha, lavanderia 
fechada, garagem 03 
carros, R$180.000,00. 
SIGIMÓVEIS (CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CLINICA MÉDICA
(próximo ao Hospital) 
com ponto comercial e o 
prédio. R$ 600.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9695-8789/3264-5624.

MAMEDINA , 02 dormitó
rio, sala grande TV, cozinha, 
lavanderia, espaço p/ 
piscina Terreno c/360,00m2 
R$ 145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

COMPRO CASA de
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is , n° 6 8 0  
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ALUGO CASA NO MARIA 
LUIZA I, com 2 quartos, 
sala, cozinha, WC, garagem 
descoberta, R$ 600,00 c/ 
fiador. Tratar (14) 3263-7139/ 
9700-1428.

APARTAMENTO na Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

ALUGO, casa nos fundos 
no Jd. Itapuã, com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, garagem 
coberta, R$ 500,00 c/ fiador. 
Tratar (14) 3263-7139/ 9700
1428.

ALUGO CASA com 2 cô
modos + WC no Jd. Nações. 
Tratar (14) 9755-1396 com 
Valdemir.

PROCURO CASA para 
alugar com 2 dorms e que 
tenha garagem para 2 
carros, pago até R$550,00 de 
aluguel, tenho fiador. Tratar 
(14) 9789-8607.

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

ALUGO BARRACA para 
fins de semana com piscina e 
churrasqueira no Maria Luiza 
I. Tratar (14) 9738-4727.

ALUGO EDÍCULA (fundos), 
para senhora aposentada/ 
pensionista ou casal sem 
filhos, ambos sem animal, 3 
cômodos + WC, R$ 350,00, 
água incluída, força separa
da. Tratar (14) 8193-9308.

ALUGA-SE KITINETE.
Tratar (14) 3263-6394.

ALUGO CASA na Rua Olavo 
Bilac, 557-1, sendo 2 dorm., 
sala, cozinha, lavanderia, WC 
e vagas de garagem, piso de 
vermelhão e forro de madei
ra. Valor R$ 400,00. Tratar 
9772-7716 com Claudio.

ALUGO SALA com banheiro 
+ cozinha na Rua 13 de Maio, 
1295, no Centro de Lençóis 
Pta. Ideal para comércio 
ou residência para pessoa 
sozinha. Tratar 9772-7716 
com Claudio.

ALUGO PONTO COMER
CIAL na Rua 15 de novem
bro, com aproximadamente 
200 mt ,̂ com ou sem móveis 
(loja de confecções). Tratar 
(14)-97553638.

ALUGO CASA na rua 15 de
novembro com 12 cômodos 
(208mt^ área construída) em 
frente ao supermercado. 
Tratar (14) 97553638.

ALUGO ÁREA DE LAZER
para festas e confraterniza
ções, localizado a 6 km do 
centro cidade (acesso pela 
Rodovia Marechal Rondon). 
Tratar (14) 97553638.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 9702-5659.

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 elétrica. Exige fiador, 
R$1 mil. Tratar (14) 8202
3367.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m ,̂ na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, futuro 
anel viário da cidade, ótimo 
para deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

SÍTIO COM CASA GRAN
DE e pomar, próximo a Usina 
Barra Grande, acesso c/ 
asfalto, R$ 600,00. Tratar (14) 
9178-9851.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE apartamento 
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 se
mana. Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

EDÍCULA para festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA EM ALFRE
DO GUEDES, 3 quartos, 
piscina, para finais semana, 
aniversários, festas em geral. 
Tratar (14) 3264-5381 ou 
9704-3307.

VIRGILIO ROCHA, chácara 
com 2.500m^ (área total), por
tão automático, 2 piscinas, 
rancho c/ churrasqueira e 
forno de pizza, espaço bem 
arborizado, sendo sede c/ 5 
cômodos, R$ 280 mil, aceito 
casa de menor valor. Tratar 
(14) 8182-3131/ (12) 7850- 
9342/ (12) 7812-0241.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil m ,̂ casa, pomar, 
piscina, estufa, R$ 260 
mil, aceito casa de menor 
valor. Tratar (14) 8174-0930/ 
9862-6493.

SÃO JUDAS TADEU,
chácara toda murada, 
5.600m^, murada (apenas 
terras), R$ 150 mil. Tratar (14) 
9756-2647.

SITIO AS MARGENS da
rodovia Mal Rondon (km 307), 
a 2km da área urbana com 
7,93 hectares, 1casa sede 
(piscina, sauna, churrasquei
ra, toda cercada em muro), 2 
casas caseiro, barracão para 
animais, 7 piquetes, cercas 
novas, lagoa, nascente, rio, 
georreferenciamento, Exce
lente oportunidade. Tratar 
(14) 97553638.

SÍTIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82568 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

SÍTIO 7KM DE LENÇÓIS 
PTA, c/ 4 alq., casa sede, 
casa p/ colaboradores, 500 
pés de manga, 500 pés de 
lichia em início de produção, 
plantações, piscina, represa, 
sistema de irrigação. Vitaglia- 
no C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00229

SÍTIO A 10 KM de Lençóis 
Pta, área de 1.59 alq., possui 
casa, 2 minas, represa, e 
pomar. Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref :00240

SÍTIO EM MACATUBA,
03 alqueires c/ 02 de cana, 
1.000pés de eucalipito, casa 
grande, rio na divisa, 100mts 
do asfalto R$ 350.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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

TERRAS LENÇÓIS PTA. c/
cana, 20,80 alqueires c/85% 
de aproveitamento da área, 
rio no fundo da propriedade 
R$ 45.000,00 o alqueire. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

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.

CHÁCARA NO BAIRRO 
CORVO BRANCO (venda)
- com 6mil m ,̂ piscina, 
pomar, estufa e rancho com 
churrasqueira (perto da cida
de) - R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0082 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CHACARAS TIA EMÍLIA,
01 dormitório, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, 
piscina, canil. - R$ 140.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

CHÁCARA A 800 METROS
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 m2 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, Jardim Capri, 
chácara com 2.204,12m2 
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM CA
PRI chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM  
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-205.000,00 
c/caixa d'água (todas 
muradas) - TOLEDO IMÓVEIS 
- 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área, com 2 
casas, piscina, pomar - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

CENTRO: Terreno c/ 
528,00m2 Valor R$ 265mil. 
Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

RONDON: excelente opor
tunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV :
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 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).

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados
P ro je tos  e  ex e c u ç ã o  d e  co m b a te  a o  incênd io

✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s :
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  d e  in cê n d io ;
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  lu z e s  de  e m e rg ê n c ia ;
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  G LP  (g á s  liq u e fe ito  de  p e tró le o )
✓  In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  de  a r  c o m p rim id o  

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP. 
lE m issão  de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3 2 6 4 .5 6 0 0
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

MACATUBA, terreno 
com 2.500m2, no trevo que 
tem 2 postos de gasolina e 
futuro supermercado, murado 
nas laterais e no fundo, c/ 
calçada, de frente p / rodovia, 
aceita outro imóvel no nego
cio. Tratar (14) 8154-1999.

JD ESMERALDA, terreno 
com 360 m ,̂ rua Vereador 
Silvio Amato, excelente 
oportunidade. R$ 120.000,00. 
Tratar (14)-97553638 (direto 
com o proprietário).

NOVA LENÇÓIS, lote 
44x25, R$ 300 mil, plano, 
murado, arborizado na Av. 
Imigrantes. Tenho lote menor 
de 11x23. Tratar (14) 8124
5101.

MARIA LUIZA IV, terreno 
com 225 m  ̂localizado na 
Rua João Ramponi, 539, R$
19.500,00 + 96 parcelas de 
R$ 440,00. Tratar (14) 9602- 
8261/ 3264-1574.

TERRENO 330M2, próximo 
ao clube esportivo Marim
bondo (Rua Tiradentes). Tratar 
(14) 9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

JD. PLANALTO MACA
TUBA, terreno com 200 m ,̂ 
local asfaltado, água, luz, 
esgoto, etc, plano e quitado. 
Tratar (14) 9119-7772.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 250 m ,̂ entrada 
de R$20 mil +financiamento. 
Incluso transferência. Tratar 
(14) 9617-1135.

ÓTIMO TERRENO c / área 
de 257m^ (11 mts de frente), 
exc. localiz. no Jd. Village. 
Obs.: plano e todo murado. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00278

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 400m^, na 
Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

PQ. ANTARTICA com área 
total de 410,10m2, R$ 450 
mil, ao lado do Forum. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, terreno com área total de 
206 m2 .̂ Entrada de R$ 21 
mil 119 parcelas de r$ 435 
mil. Obs* pagamos a transfe
rência. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, medindo 430 
m ,̂ esquina na parte baixa, 
quitado. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha

JD MARIA LUIZA III,
terreno com 200 m ,̂ ótima 
localização. R$ 62 mil n/ 
aceito financiamento. .
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (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).

CENTRO, terreno com área 
total de 628 m ,̂ ótima locali
zação, aceitamos propostas.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m ,̂ próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CAMPINHO, duas áreas 
de 10 mil m  ̂cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

I M Ó V E I S » ^
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JD MORUMBI, terreno 
com área total de 311 m ,̂ 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM MONTE AZUL,
terreno com 244,05 m̂ , 
esquina, plano, ao lado da 
escola. R$ 71 mil aceito fi
nanciamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m ,̂ todo murado, 
ótima localização. R$ 100 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c / 331 m ,̂ frente c/14,50m2, 
fundo 22,85m2. R$ 115 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (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
MATERIAIS  PARA CONSTRUCA O

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c / 223,31 m  ̂- R$
17.000. 00 + Prestações de 
R$ 400,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

RES. SANTA TEREZINHA,
Terreno c / 200,00 m  ̂- R$
30.000. 00 + Prestações de 
R$ 435,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

TERRENO NO JARDIM 
EUROPA- com 200 m2 
(20x10), plano - R$ 73.000,00 
(aceita financiamento) trat. 
na Imobiliária 21 -  Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JD. UBIRA-
MA- com 275,00 m2 murado 
nos 3 lados em bom local;
R$ 120.000,00 (não aceita 
financiamento) Cód.0065 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ -ótima localização 
para comércio , 2 lotes 
com área regular com 746 
m̂ . R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO GRAJAÚ
(venda) - com 250,00 m2 
(25x10) plano. Ótima locali
zação R$ 57.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0006 
trat. na Imobiliária 21. Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com. 
br Terreno no jardim Humaita 
(venda) -ótim 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.imobiliaria21Lp.com.br

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.

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ, medindo 265 m ,̂ a 80 
metros da Avenida principal. 
Excelente localização. Bom 
Preço. Quitado. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha

TERRENO JARDIM GRA-
JAÚ medindo, 275 m ,̂ parte 
baixa. Quitado e excelente 
preço. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, na
parte baixa, medindo 337,00 
M2 por apenas R$ 50.000,00 
(quitado). Obs. Não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

JD. GRAJAÚ, terreno com 
275 m2. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

VILA ANTONIETA, lote 
de terreno com a área de
325,00 m2 (13,00x25,00m2) 
com frente para a avenida,
R$ 80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2, murado, 
com portão basculante, R$38 
mil + 113 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO c/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

JD. JOÃO PACCOLA,
Terreno c / 221,50 m  ̂- R$
55.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.pedraoimoveis
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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ESQUADRÃO DA MODA

Ração e petiscos 
para cães, 
gatos, pássaros 

e peixes podem ser 
encontrados no 
Reino Encantando.
A loja oferece 
camas, roupas 
personalizadas, 
acessórios e 
brinquedos, além 
de variedades em 
peixes, aquários, 
medicamentos e linha 
completa de higiene 
e limpeza. Confira! 
Reino Encantado, na 
rua XV de Novembro, 
250, Centro. Telefone 
(14) 3263 3224.

Com 23 anos 
de experiência 
em moda, no 

Esquadrão da Moda o 
cliente encontra moda 
masculina e feminina, 
bolsas e acessórios, 
além de calças das 
marcas Empório,
Farol e Generativa, 
com estilos do 
casual ao social. O 
Esquadrão da Moda 
fica na avenida Padre 
Salústio Rodrigues 
Machado, 1299. 
Telefone (14) 9838 
1989. Na foto, a 
proprietária Antonia.

FOTO: O ECO

LA FEMME

^ X  Inaugurada na 
^ x  segunda-feira, a 

Van armarinhos 
e bordados é a mais 
nova opção para 
quem busca por 
linhas, lãs, pedrarias, 
aviamentos, toalhas e 
itens para o enxoval 
do bebê. Confira as 
novidades da loja que 
fica na rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 181. 
Telefone (14) 3264 
5801.

^ X  Recém- 
^ x  inaugurada, a 

La Femme atua 
no ramo da beleza 
com estética facial e 
corporal, manicure, 
pedicure, penteado, 
maquiagem e 
tratamentos capilares, 
como recuperação 
dos fios, corte e 
permanente. A 
equipe conta com a 
experiência da Arlete, 
com oito anos no 
ramo da beleza. A La 
Femme fica na rua 
Padre Anchieta, 364, 
Centro. Telefone (14) 
3264 4118.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

REINO ENCANTADO AN ARMARINHOS E 
BORDADOS

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


Viver
MAES E FILHOS
Os secredos da boa 
convivência entre 
mãe, quatro filhas e 
uma neta q
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Mulher de

fibra
Juíza Ana Lúcia Aiello 
se divide entre as 
responsabilidades do trabalho 
e os cuidados com os filhos; 
tudo sem descuidar da beleza

V í '
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Editorial

MULHERES
O ntem todas as mulheres com e

moraram um dia especial, e 
todas não é exagero, afinal foi 

o Dia Internacional das Mulheres. 
O Jornal O ECO, claro, não poderia 
deixar de homenagear as leitoras, 
entrevistadas e mulheres que fazem  
a diferença na nossa região. Por isso, 
reunimos um caderno Viver Bem es
pecial, com diversas entrevistas, só 
com elas e para elas, mas é claro que 
os hom ens também podem  'dar uma 
espiadinha'. Para eles, é sempre bom  
saber o que as mulheres pensam e 
gostam de fazer.

Entre as quase 20 entrevistadas 
desta edição, encontram os diferentes 
histórias de m ulheres, com o a Sa- 
brina Bosi Capoani, mãe de quatro 
filhas e avó de uma neta, a juíza Ana 
Lúcia A iello, que m esm o tendo um  
poder a mais que as outras, na hora 
de assumir o posto de mãe não es
conde a atenção e o carinho especial 
que sente pelos filhos.

Ainda neste mês abordamos te
mas como beleza com tendências de 
esmaltes, de trabalho, como de Leni- 
nha, profissional da área de equitação 
e assuntos como, carreira, família e 
claro vaidade. O Viver Bem desvenda 
os segredos da bolsa feminina, que 
mostra que elas não abem mão de 
levar um verdadeiro 'kit' de sobrevi
vência para as ruas.

No ensaio deste mês, trazemos as 
novidades da estação outono inverno da 
grife Vide Bula. Por isso, agradecemos 
a loja Girassol Modas que disponibili
zou um aperitivo dessa nova coleção.

Para finalizar o caderno na última 
página tem os a entrevista da Rita, fã 
de carteirinha da dupla sertaneja Jor
ge & Mateus. Ela contou um pouco  
sobre a paixão pelos ídolos e como 
conseguiu com o tem po, fazer com  
que o marido aceitasse esse jeito de 
ser, que só quem é fã entende.

Boa leitura e até o caderno Viver 
Bem de abril!



Mães & Filhos
'A casa das seis mulheres'
Elas adoram rosa, dividem roupas e garantem que é possível conviver sem brigas

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

.íjSO ELAS
'■ Em um 'mundo cor 

de rosa' mãe, filhas 
& e neta, dividem a

 ̂mesma casaíl/A '
t

Priscila Pegatin

Quuantas?". Essa é 
I uma pergunta 
■comum para a 

família de Sabrina Bosi Ca- 
poani, 46 anos, mãe de qua
tro mulheres e avó de uma 
menina de três anos, a Júlia 
Ticianelli Sarzi, afinal, to
das moram na mesma casa. 
"As pessoas comentam, 
'nossa, mas são tantas m u
lheres'", brinca Gabriela 
Capoani Ticianelli, 24 anos, 
a segunda das quatro filhas.

Porém, o que pode pa
recer assustador para algu
mas famílias, elas garantem 
que não é tão complicado. 
"Fiquei sabendo só na hora 
do nascimento se iria ter 
menina ou menino", conta 
Sabrina. "Mas acho mais 
fácil cuidar de meninas,

nunca tivem os problemas, 
todas são compreensivas, 
claro que cada uma com  
um jeito de ser".

Para as irmãs Carolina 
Capoani Ticianelli, 26 anos, 
Gabriela, Rafaela Capoani 
Ticianelli, 22 anos e Isado- 
ra Capoani Ticianelli, que 
completa 20 anos hoje, é 
com um  viver em uma casa 
cor de rosa, literalmente. 
"Minha mãe sempre gostou 
de rosa e procura comprar 
coisas cor de rosa", diz 
Gabriela que coinciden
tem ente estava com uma 
blusa cor de rosa, no dia da 
entrevista. "Mas elas tam
bém  gostam da cor, entre 
uma roupa azul e rosa, elas 
sempre gostam da rosa", se 
defende a mãe.

Como as irmãs têm  
pouca diferença de idade,

além do gosto pela cor, ou
tra vantagem é na hora de 
dividir roupas, calçados e 
acessórios. "Duas usam o 
mesmo número de sapato e 
as outras três também usam  
a mesma numeração, então 
emprestamos calçados uma 
da outra, assim como rou
pas", diz Carolina. Mas Sa
brina garante que não existe 
briga. "Tem que pedir antes 
de pegar", é a regra. Ainda 
em relação a idade, Caroli- 
na e Gabriela, com diferen
ça de dois anos, dizem ser 
mais ligadas, assim como 
Rafaela e Isadora. "Além de 
irmã somos amigas, confi
dentes", garante Carolina.

A união em casa se es
tende para a rua e rede de 
amigos. "Quando vou com 
prar alguma roupa gosto 
que minha mãe ou alguma

das minhas irmãs venham  
comigo, assim  é mais fácil", 
diz Gabriela. Tanta com 
preensão, segundo elas, 
também garantem harmo
nia nos dias mais difíceis 
do convívio feminino, a 
TPM (Tensão Pré Menstru- 
al). "Acho que por ter tantas 
mulheres na casa consegui
m os entender melhor e até 
sermos mais companheiras 
nessa fase", diz Gabriela. 
"A gente sabe até onde che
gar ao convívio para não 
tirar do sério e evitar uma 
briga", explica a mãe.

Porém, na hora de fa
lar do futuro, as irmãs se 
separam Carolina garante 
que quer ter outra menina 
para compor a família, já 
Gabriela diz que quer dar 
o primeiro menino desse 
mundo tão cor de rosa.



MULHER 
PARABÉNS PELO  

SEU  d ia !
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Beleza
FOTO: DIVULGAÇÃO

Novas cores de esmalte para o outono/inverno encantam o 
público feminino; preto, vermelho e nude são destaques

Da Redação

E smalte é um assun
to que as mulheres 
adoram. N os últimos 

anos, eles passaram a ocu
par um espaço enorme na 
moda e na vida feminina 
e tão importante quanto os 
sapatos e as bolsas, o esm al
te é um dos acessórios mais 
populares e democráticos 
que existem.

Para a coleção de cores 
do outono/inverno 2013, 
como de costume, tanto as 
roupas como também as ma

quiagens são compostas de 
tons mais escuros, por isso 
essas são as cores que mais 
combinam com o inverno.

Os m odelos de esmaltes 
inverno 2013 ganharam co
res como azul petróleo, azul 
marinho, preto, vermelho 
vinho, glitter, degradê e 
varias outras tendências, 
como a decoração que já 
caiu no gosto das mulheres 
na primavera/verão.

Segundo especialistas 
do assunto, o glitter, as 
unhas flocadas e com ca
murça continuam na nova

estação, além do metálico.
O famoso "renda" há 

tem pos já cedeu lugar para 
os nudes. No inverno 2013, 
a turma das discretas po
derá optar, por exemplo, 
entre os tons de bege e pês
sego, aposentando os rosa
dos. Já o preto deve ter um  
reinado soberano, d ividin
do o trono com  os cinzas 
foscos e metálicos bem  es
curos. A novidade fica por 
conta dos marrons e azuis 
que podem  ser uma boa 
alternativa para quem quer 
fugir do convencional.

INVISTA 
NAS CORES 
DA ESTAÇÃO

/  Vermelho-vivo: o
vermelho é um clássico, 
muito requisitado no 
inverno, mas nessa 
temporada ele vem mais 
vibrante.

Preto: aposta certeira 
para as unhas de inverno, os 
esmaltes pretos combinam 
muito bem com o estilo 
rocker. Várias marcas 
investiram na tonalidade.
/  Cinza: é um curinga para 
as unhas da temporada, 
pois ele vai bem até com 
tons terrosos.
/  Metalizado: o esmalte 
dourado ficou mais fechado, 
quase bronze, mas prova 
que os metalizados devem 
continuar com fôlego nas 
próximas estações.

Nude: as tonalidades 
de pele são chiques e 
transmitem uma imagem 
muito clean. Por isso, foram 
eleitas por marcas que 
apostaram em uma moda 
sofisticada, para equilibrar 
visuais que já tinham muita 
cor e estampas.

Poderoso, o vermelho é 
a cor que passeia tranquila 
por todas as estações. No 
inverno, a tendência são os 
tons mais fechados, como 
vinho e cereja, mas nada im
pede de usar os alaranjados.

Assim como as roupas 
e calçados, aos poucos, a 
nova coleção de esmaltes 
da estação chega para o 
público feminino e cai no 
gosto da mulherada.



Beleza

'O segredo'
da bolsa feminina

MOMENTO DA BELEZA ,
-  Durante o dia, Letícia 
aproveita os itens que 
carrega na bolsa para dar 
um up na maquiagem

Mulheres levam verdadeiros kits 
de sobrevivência para o dia a dia; 
batom é um dos itens indispensáveis

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Priscila Pegatin

C oloridas, discretas, 
grandes, pequenas, de 
mão, de lado, a bolsa 

feminina além de compor o 
look sempre foi um assunto 
polêm ico, já que os hom ens 
acreditam que dentro delas 
existam grandes segredos, 
que na verdade nem as mu
lheres entendem o porquê 
de tanta curiosidade.

Para elas, falar dos itens 
de dentro de uma bolsa é 
um assunto divertido e que 
resumi um pouco da vaida
de feminina. "Acho que eles 
comentam porque levamos 
muitas coisas e eles só car
regam uma carteira, e no 
bolso ainda", diz Carla Apa
recida Justo, 29 anos, sobre 
a opinião masculina. "Leva
mos na bolsa só o necessário 
para o dia a dia", resume.

O necessário, porém, 
pode se tornar uma lista 
grande que vai de item de 
maquiagem, higiene a som
brinhas. "Independente do 
tamanho da bolsa procuro 
sempre levar a carteira, 
celular, pente, batom, es
pelho, escova de dente, 
perfume e uma toalhinha", 
diz Carla. "Se couber levo 
uma sombrinha também",

confessa. Já Doralice do 
Santos Aliatto, 58 anos, se 
considera mais básica e diz 
que além da carteira e do 
celular, indispensável para 
sobreviver, sempre tem  
um batom a mão. "Faço a 
maquiagem em casa e trago 
um batom só para retocar 
durante o dia".

Já as amigas Letícia Fer
nando Avelino da Silva, 21 
anos e Isabella Moreira da 
Silva, 16 anos, assim como 
Carla, levam um verdadeiro 
kit de sobrevivência de ma
quiagem na bolsa. "Espelho, 
blush, base, pó, lápis e gloss. 
Coloco tudo em um estoji- 
nho para ficar mais fácil de 
achar", diz Letícia. "Às vezes 
nem uso, mas é bom trazer 
na bolsa caso precise de 
algum retoque na maquia
gem", confessa Isabella.

E a bolsa leva só uma 
parte dos itens de beleza 
que as mulheres têm. Em 
casa, os produtos se multi
plicam com  variedade de 
cores. "Durante o dia faço 
um tipo de maquiagem, 
mas a noite tem  que capri
char, não pode faltar uma 
sombra escura, como preta 
e azul", diz Letícia. "E co
loco novamente na bolsa os 
itens para retocar", finaliza.



Entrevista
Entre as mulheres, uma de destaque

Juíza Ana Lúcia 
Aiello relembra 
diferença entre 
homens e mulheres

Priscila Pegatin

alar de mulheres que têm 
caigo de comando em 
Lençóis Paulista não é tão 

difícil. Além da prefeita, Bel 
Lorenzetti, a titular da Vara 
Judicial e diretora do Fórum é 
a juíza Ana Lúcia Aiello. Há 12 
anos no comando em Lençóis, 
a magistrada divide o trabalho 
no Fórum, com as obrigações 
de casa, a atenção especial para 
os filhos e garante que tem 
tempo para o lazer e cuidar da 
beleza. "Percebo que as mulhe
res estão assumindo cargos im
portantes da mesma forma que

os homens. Não tem discrimi
nação, nenhum tipo de diferen
ça entre o trabalho realizado, 
porque as mulheres estão se 
dedicando da mesma forma", 
diz. "Mas as mulheres têm um 
jeito muito particular de traba
lhar porque tem um instinto 
materno, mais feminino, mais 
peculiar que os homens".

Apesar de ser muito res
peitada no cargo que ocupada, 
no começo da carreira a juíza 
conta que passou por situações 
hoje consideradas inconve
nientes para as mulheres.

"Em 1998 quando iniciei, 
a magistratura era um cargo 
mais para homens. As mulheres 
tinham que usar saia tanto para 
fazer o concurso como para tra
balhar", conta. "Lembro até que 
teve um concurso que várias 
mulheres não puderam entrar 
porque não estavam de saia, teve

repercussão nacional, inclusive".
O cenário só mudou cinco 

anos depois que Ana Lúcia 
começou na profissão. "Hoje 
podemos usar calça para traba
lhar, assim como para fazer a 
prova", diz. "E já temos vários 
concursos em que as mulheres 
são maioria e tem juízas pas
sando em 1° e 2° lugar".

Outro fato diferente do 
início da carreira da juíza foi o 
esforço que tinha que fazer para 
trabalhar em outras cidades. 
"Quando a gente é substituto 
trabalha em várias comarcas e 
alguns lugares não têm hotel. 
Em 1999, quando trabalhava 
em Tuapina não tinha hotel en
tão dormia na cidade vizinha, de 
Rio Claro, mas quando era ma
gistrado homem podia dormir 
no próprio Fórum", conta, "Para 
os homens era permitido dor
mir no Fórum, levar colchão,

mas para as mulheres não".
Mas tudo isso, são histórias 

para contar, já que atualmente a 
juíza garante que não existe qual
quer tipo de distinção. "Percebo 
que tanto o trato com os advoga
dos, com as partes são iguais".

Com uma carga horária que 
se estende do serviço no Fórum 
até a casa, Ana Lúcia se divide 
entre os afazeres do trabalho e do 
lar. "Levo as crianças para a esco
la, gosto de lazer ginástica, depois 
trabalho um pouco em casa, ve
nho ao Fórum e levo mais alguns 
processos para casa", conta. "À 
noite ajudo meus filhos a fazer 
tarefa, jantamos juntos, é um 
período só para eles" Tudo isso 
sem contar as tarefas de casa. 
"Mercado, costureira, farmácia, 
todos os afazeres do lar'!

E na agenda ainda cabe 
a ida ao cabeleireiro. "Acho 
muito importante a gente se

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

NO PODER-
Ana Lúcia conta 
sobre a carreira de 
juíza, a dedicação 
como mãe e o 
tempo dedicado 
para a beleza

cuidar, fazer ginástica que 
além de trazer a saúde traz 
satisfação pessoal. Frequento 
o cabeleireiro uma vez por 
semana para fazer a mão, cui
dar do cabelo, não deixo de 
lado, me cuido", conta.

"Além do lazer com os 
filhos, gosto de ir ao cinema, 
sair para passear, comer, mas 
não dispenso ficar em casa e 
ler um bom livro ou assistir a 
um bom filme, gosto do meu 
canto", finaliza Ana Lúcia.

V 8 de Março

A o  I H Ô m e M
PRAZER EM VESTIR BEM M O D A S

Sempre com você, 
e especíalmente 

neste

c t O T . P t d A O

D ü T O íJ O / I í r O d S J O
Rua General Osório, 153 - Bela Vista 

Lençóis Paulista - (14) 3264-3930

levar a mulher à Monalisa para presenteá-la.

Não importa se ela é sua amiga, 
namorada, esposa, mãe e, 
por que não sua sogra?
Hoje é um dia perfeito para 
presentear todas as mulheres.

O
MONA lisa ^anos

Presente nos m elhores m om entos.



Melhor Idade

Hobby: viver a vida
Viagens, festas 
e encontro com 
amigas estão na 
lista das atividades

Priscila Pegatin

A  imagem da mulher 
mais velha que passa o 
dia em casa se dividin

do entre os afazeres domésti
cos e o tricô está cada dia mais 
ficando no passado. Hoje, ao 
invés de elogiar os trabalhos 
de artesanatos, os filhos in
vejam a disposição e alegria 
de senhoras que depois do 
60 anos, mantém uma agenda 
lotada, mas não de obrigações 
e sim de atividades que ofere
çam satisfação e prazer em vi
ver a vida. "Não fico em casa, 
hoje estou só para esperar a 
entrevista", confessa Jeanice 
Terezinha Moretto de Matos, 
66 anos. "Trabalhei muitos 
anos como professora, depois 
que me aposentei, continuei 
na educação de jovens e adul
tos e agora tenho muita ativi
dade como voluntária e tempo 
para aproveitar", conta.
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DIVERSÃO -  Jeanice guarda várias recordações de viagens e encontros; já Tereza não dispensa um bom baile e arrasta pé

Teresa Prado Lima Pinto, 
que completou 66 anos no dia 3 
de março, também está na lista 
das mulheres que aproveitam a 
vida. Ela ainda trabalha, mas 
diz que é só por hobby. "Gosto 
de trabalhar, de costurar, conti
nuo porque me faz feliz", diz.

Em comum, essas duas

mulheres têm disposição e 
vontade de transformar a me
lhor idade em mais uma fase 
de bons momentos. "Curti 
muito, viajei muito, mesmo 
entre altos e baixos com doen
ças consegui superar. Gosto de 
passear, dançar, conto piada, 
brinco, me sinto jovem", diz

Teresa. "Já viajei para o sul, 
para Natal, Distrito Federal, 
na pousada do Rio Quente fui 
várias vezes e quero ir mais", 
brinca. "Só Poços de Caldas 
que ainda não conheço, acre
dita, mas pretendo ir um dia".

O mesmo espírito man- 
te'm Jeanice, que todo ano tem

quase como que uma obriga
ção fazer uma viagem. "Esse 
ano fui para Buenos Aires, 
mas ainda vou para Minas Ge
rais (risos). Uma vez por ano 
viajo com meu marido, filhos 
ou amigos e depois reúno as 
fotos dos melhores momentos 
e monto um álbum para recor

dar de tudo mais a frente", diz.
Como a quantidade de 

mulheres na melhor idade 
que buscam por lazer é gra
de, elas gostam de se reunir 
em grupos, para organizar as 
atividades. "Já fiz parte da 
diretoria do clube da melhor 
idade, a gente organizava os 
bailes. Ia ao baile, chegava 
em casa 3 horas da manhã e 
mesmo assim não deixava de 
ir para a missa no domingo 
de manhã", faz questão de 
contar Teresa.

Já Jeanice se reune uma 
vez por mês com a Turma Le
gal. "Somos dez aposentadas. 
Ao longo das semanas com
binamos o encontro. Apro
veitamos para conversar, 
bater papo e comer", brinca. 
"Às vezes vamos à casa de 
alguma das integrantes da 
Turma, ou em uma chácara".

O lema de Teresa e Jea
nice, sem dúvida é curtir a 
vida. "Marco quadrilha, me 
visto de Papai Noel, me re- 
úno com o pessoal da hidro 
e fazemos muita festa o ano 
todo", diz Jeanice. "É muito 
bom se sentir jovem, gostar e 
curtir", finaliza Teresa.

Larissa Araújo Galli
Fisioterapia 
Acupuntura 
Acupuntura Estética 
Pilates 
DTM 
Laser

Rua Chile,324 '  Macatuba - SP 14.3298"1903 9162"2714



Vitrine da Moda

no la r, rm  trabalho ot^ 
naâodedade, n õ o h án ad a i 

q ra n d lm q u e a fo rça d e ] 
um am ulher, fa rab á iA í 

W aln tern ad o n ald a

Com coragem e ternura, 
amor e muito trabalho, 

as mulheres ocupam espaços 
e geram mudanças.

Com perseverança, as mulheres 
correm atrás dos sonhos 
e do desejo de crescer, 

melhorar e ser feliz!

8 de Março
Dia Internacional da Mulher

Prefeita Bel
^  Macr o Oube Marimbondo)

R„aTUade««. í '  . , , 3 6  / 9771-71M



Vitrine da Moda

M u lh e r , s ím b o lo  
a m o r, p e rs e v e ra n ç a  

d e s p re n d im e n to . 
G u e rre ira , a m ig a , 

c a r in h o s a  e  d e d ic a d a . 
P a r a b é n s  p e lo  s e u  d ia !

y Mulher.
Que penso com o coroçõo, 

que oge pelo emoçõo 
e que vence pelo omor. 
Porobéns pelo seu dio!

Vereador 
Chico Noves 

e família
1  y h i é / l

her,
com seu jeito  especial de ser, 

você é exemplo de amor, perseverança, 
coragem e determinação.

Emerson Coneglian 
Vereador



completo

Exercícios
FOTO: DIVULGAÇÃO

TRATAMENTO DA AGUA 
COM OZÔNIO

Ballet é uma das atividades físicas mais completas para o corpo e a 
mente; mas, procura pela dança ainda é maior pelo encantamento

PISCINAS DE FIBRA •  REVESTIMENTO EM VINII^ARA 
PISCINAS RESIDENCIAIS, CLUBES E ACADEMIAS 

AQUECIMENTO DE PISCINAS, PEQUENO, MÉDIO 
E GRANDE PORTE, COM SOLAR E TROCADOR DE CAÉ)R 

FILTROS E BOMBAS •  MANUTENÇÃO EM GERAL

www.centerpiscinas.com.bp Pagamentos 
centerpis@ig.com.br facilitaâos

Priscila Pegatin

M ovimentos leves, 
precisão e beleza. 
A dança sempre en

cantou homens e mulheres 
com diferentes ritmos e esti
los, mas o ballet, entre elas, 
é  quase que uma herança 
deixada de geração para ge
ração, pois toda mulher, em  
alguma fase da vida, se vê  
em frente a uma sapatilha 
e uma sala com barras. "O 
ballet encanta pela leveza 
dos movimentos. É muito 
mais por causa desse en
cantamento que as pessoas 
procuram essa dança", ex
plica Alina Thereza Bove

Lenci Paccola, formada em  
educação física e professora 
de ballet da Casa da Cultura 
Maria Bove Coneglian, com  
experiência de 30 anos.

Apesar de a dança se 
dividir entre uma forma de 
arte e uma opção de ativi
dade física, em qualquer 
idade os benefícios para o 
corpo e para a mente são 
percebidos. "No corpo, 
o ballet desenvolve a ca
pacidade física, habilida
de motora, flexibilidade, 
equilíbrio e coordenação", 
enumera Alina. "Trabalha 
a musculatura da ponta do 
pé até a cabeça", ressal
ta. O ballet, assim como a

musculação não encurta os 
músculos, o que garante 
melhores resultados em fle
xibilidade e equilíbrio.

Já o trabalho com a 
mente inclui criatividade, 
força para enfrentar desa
fios e imaginação. "Como a 
atividade é aliada à música 
o corpo e a mente traba
lham juntos na dança o que 
ajudar na beleza corporal, 
visão, precisão e expressão".

E para quem acredita 
que existe tempo para pre
guiça na dança, está enga
nado. A rotina de aulas, en
saios e apresentações coloca 
de lado qualquer sedentaris- 
mo e ainda promove a inte

gração social. "A dificuldade 
de se relacionar e a falta de 
exercícios são os principais 
problemas atualmente e 
com o ballet é possível m e
lhorar as duas partes".

A dança é recomendada 
para qualquer idade, con
trariando a crença de que 
os benefícios só são perce
bidos na infância. "O ballet 
pode ser praticado a partir 
dos três anos de idade, mas 
percebemos um aproveita
mento maior em crianças a 
partir dos cinco anos", diz 
Alina. "E não tem  limite, 
tem os crianças, jovens e 
mulheres mais velhas. É só 
começar", finaliza.

http://www.centerpiscinas.com.bp
mailto:centerpis@ig.com.br


Saúde
Elas se cuidam mais
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No ano passado 
mais de 10 mil 
mulheres passaram 
pela rede pública

Priscila Pegatin

Em 2012, um estudo pu
blicado pelo centro de 
pesquisa do Instituto 

Delboni Auriemo M edici
na Diagnóstica revelou que 
as mulheres realizam mais 
exames preventivos do que 
os hom ens. Para confirmar 
os dados, o SUS -  Sistema 
Único de Saúde aponta que 
a cada oito consultas gine- 
cológicas acontece apenas 
uma urológica.

A maior incidência na 
procura fem inina por um  
m édico está relacionada 
à prevenção do câncer de 
mama, acompanhamento 
da idade reprodutiva, da 
menopausa e cuidados com  
doenças coronárias e pro
blem as hormonais.

Em Lençóis Paulista,

só no ano passado, 10.684 
mulheres passaram por 
consultas ginecológicas e 
obstetrícias pela rede mu
nicipal de Saúde, segundo 
informações divulgadas 
pela Prefeitura.

A maioria na UBS (Uni
dade Básica de Saúde) da 
Cecap, com 3.207 atendi
mentos. Seguido por 2.743 
consultas no RAIS Mulher 
(Rede de Atendimento Inte
gral à Saúde da Mulher ”Ger- 
trudes Moreira Campanari").

A Rede oferece consultas 
ginecológicas, acompanha
mento para pré-natal, ava
liações cirúrgicas e outros 
exames, como ultrassons, 
coloscopia, biópsias e cau- 
terizações. A equipe multi- 
disciplinar, formada por gi
necologistas e clínico geral, 
ultrassonografista (ginecolo
gia e obstetrícia), auxiliar de 
enfermagem e enfermeira, 
psicólogo, nutricionista e as
sistente social, além do aten
dimento organizam palestras 
para gestantes e trabalha o 
Planejamento Familiar com

casais.
Ainda sobre a presença 

das mulheres na busca por 
consultas, exames e trata
mentos 3.493 procuraram 
as unidades da rede de 
Lençóis para o exame de 
Papanicolau, que previne 
o câncer de colo uterino e 
522 mulheres passaram por

Para elas, atendimento 
é especial o ano todo

Como a mulher m o
derna desenvolve diver
sas atividades, ir até um  
médico cuidar da saúde 
não pode ser uma difi
culdade. Neste ano, em  
Lençóis Paulista, o cro- 
nograma fixo para coleta 
de Papanicolau, atende 
em horário flexível.

Segundo informa
ções da Diretoria todas 
as Unidades Básicas

de Saúde, com exceção 
a unidade da Cecap e 
ESFs (Estratégia Saúde 
da Família) realizam a 
coleta do material sem 
pre às quartas-feiras, 
das 14h às 21h. A mu
dança do cronograma 
foi justamente para 
atender as mulheres 
que trabalham fora, mas 
que têm  a consciência 
que precisam se cuidar.

w

SÓ PARA ELAS ̂
Com atendimento só para -i 

j S f  '  mulheres, Rais realiza 
consultas, exames, acomu 
,panhamentos_e palestras- g

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FOB-USP 
CR O SP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
Clareamento com luz/laser 

e Restaurações Estéticas 
F O B -U S P -C R O S P  99.226

Tel:(14) 3263-2907 
Rua Piedade, 183 - Sala 23 

Edifício Center Lençóis 
Centro - Lençóis Paulista - SP

triagem neonatal.
Mas a explicação para 

elas liderarem esse número, 
segundo especialistas é que 
os homens têm uma cul
tura de fugir dos médicos 
enquanto que as mulheres 
precisam de mais cuidados, 
como exames durante a vida, 
como gestação e pré-natal.
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vilão das mulheres
Suplemento vitamínico garante minerais e vitaminas se usado da forma indicada

Priscila Pegatin

Na hora de comer, já 
pensou em trocar uma 
maçã, por uma pílula? 

Apesar de parecer estranho, 
muitas mulheres preferem 
substituir frutas, verduras 
e legumes, por cápsulas de 
suplementos vitamínicos 
que podem conter vitaminas 
B12, C, D, ferro, colágeno, 
ácido fólico ou cálcio.

A moda dos suplementes 
deslumbra o público feminino 
pela facilidade e tranquilidade 
de saber que tudo que o orga
nismo precisa está ali, naquela 
pequena pílula, mas na verda
de não é bem assim. A nutri
cionista Viviane Covre explica 
que a função dos suplementes 
não é substituir a refeição, 
mas sim complementar.

”Os suplementos são pílu
las que devem complementar 
a ingestão diária de minerais e 
vitaminas e nunca substituir o 
alimento. Isso porque a comi
da contém outros nutrientes 
essenciais, como fibras e áci
dos graxos", diz a especialista.

Se a mulher mantém uma 
refeição saudável e não tem 
problemas de falta de nutrien

tes no corpo, provavelmente 
ela não vai precisar tomar 
suplementos, a não ser, em 
algumas fases da vida, como 
por exemplo, na terceira ida
de, por causa da dificuldade 
orgânica de absorver vitamina 
B12. "Outras pessoas que ge
ralmente precisam são grávi
das e atletas, mas toda pessoa 
que for tomar um suplemento 
tem que ter uma indicação 
médica ou nutricional. O uso 
sem prescrição, 'copiado' de 
revistas ou receitas 'empresta
das' é um risco muito grande, 
pois se fica totalmente exposta 
aos efeitos colaterais, princi
palmente pela superdosagem, 
0  que é grave".

O assunto é tão sério 
que entre os riscos, as mu
lheres, podem ter alterações 
na menstruação, pedras nos 
rins, distúrbios neurológicos 
e, em caso de gravidez, até má 
formação do bebê. "Por isso é 
preciso do acompanhamen
to", ressalta Viviane.

Outra observação que a 
nutricionista faz e que causa 
dúvida entre as adeptas de su
plementos é a ilusão de que al
gumas doenças serão ameniza
das com a ingestão das pílulas.

"Os suplementos não 
compensam ou eliminam 
os riscos associados ao ta
bagismo, à obesidade e ao 
sedentarismo. O suplemento, 
tomado de forma adequada e 
com orientação tem a função 
de auxiliar no bom funciona-

mento e desempenho do orga
nismo", diz. "Por isso, antes 
de buscar 'milagres em forma 
de pílulas', procure um profis
sional, que se for o caso, vai 
indicar o melhor suplemento, 
assim como a dosagem ade
quada", finaliza.

mecccccccccccccc
Quais mulheres geralmente 
precisam de suplemento:

/  Mulheres que planejam engravidar e 
gestantes
/  Mulheres que tomam uma ou duas doses 
diárias de bebida alcoólica e ainda quem não ingere 
quantidade suficiente de frutas e vegetais 
/  Idosas, por causa da dificuldade orgânica de 
absorver vitamina B12 e da tendência à deficiência 
em vitamina D

Vegetarianas, pela carência de vitamina B12 em 
dietas e pelo risco de deficiência de riboflavina, 
cálcio, ferro e dos aminoácidos essenciais, como 
lisina e metionina no organismo 
/  Mulheres que seguem dietas com cardápios 
abaixo de 1 mil calorias por dia ou que são 
nutricionalmente desequilibrados 
/  Pacientes que se recuperam de cirurgias ou 
de doenças graves, por terem regimes normais 
prejudicados durante essa fase 
/  Crianças com hábitos alimentares ruins

Atletas, quando a carga de exercícios excede o



Palavra amiga

Mulher!
Calixto Felipe Hueb
é médico 
ginecologista e 
obstetra e d ire tor 
presidente da 
Unimed de Lençóis 
Paulista e Macatuba

O ito de Março - Dia 
Internacional da Mu
lher. Dia de homena

geá-la por tudo o que repre
senta na sociedade.

Mulher, você é a criatura 
que sustenta o lar, com toda 
a multiplicidade de tarefas 
e compromissos, tenha ou 
não tempo. Você é  sempre 
cobrada, não somente por 
aquilo que deixou de ser 
feito, mas, muitas vezes, até 
mesmo pelo que foi realiza
do e não compreendido.

Mulher, você é a criatura 
que consegue, ao mesmo tem
po, desempenhar as múltiplas 
ações que a vida exige: muitas 
vezes estuda, trabalha, toma 
conta do lar, divide-se em vá
rias e se multiplica mais ainda 
em tantas outras.

Mulher-mãe: você parti
cipa da mesma capacidade 
de Deus-Criador, quando 
em seu ventre gera vidas que 
darão continuidade a outras 
vidas. E você se entrega, na
quele abraço que só as mães 
possuem, ora acariciando 
suas crias, ora defendendo
-as das crueldades do mun
do, ora com elas sorrindo 
nas situações de alegria e 
chorando muito mais nas in

tempéries e tristezas.
M ulh er-com p an h eira : 

você é a criatura que não 
consegue ser apenas a es
posa, mas há vezes em que 
também é a amiga confiden
te; a amiga nos infortúnios; 
a amiga conselheira nos 
momentos de desabafo; a 
amiga quase mãe, em cer
tas situações: aquela que 
se alegra com as vitórias do 
esposo, e sabe sofrer, junto 
com ele, nas "rasteiras" que 
a vida muitas vezes dá.

Mulher-desapego: você 
é aquela criatura que pensa 
em tudo e em todos; que 
cuida de tudo e de todos;

que sofre com tudo e com  
todos; que se entrega inteira 
a tudo e a todos, no esque
cimento de si própria, como 
se possuísse imensas asas 
a abrigar aqueles que de 
você dependem, na tenta
tiva constante de proteção, 
ignorando, muitas vezes as 
próprias fragilidades: nesses 
momentos, você se agiganta, 
conseguindo as forças que 
não possui, mas conseguin
do-as, transformadas agora 
em sustentáculos vibrantes.

Nesta data, mulher, nos
sa palavra de carinho; nos
sos cumprimentos de grati
dão por tudo que representa

na vida de todos nós.
Nesta data, mulher, 

nossa palavra de profissio
nal de saúde: pense, sim, 
em tudo e em todos; cuide, 
sim, de tudo e de todos. Mas 
para isso, pense também  
em você; cuide também de 
você: de sua saúde física e 
mental; de sua alma despo
jada e sempre pronta para 
o outro. Pense também em  
você; cuide também de você, 
para que tenha forças e saú
de suficientes para pensar e 
cuidar de todos nós.

A U nim ed abraça todas 
as M ulheres, nesta data 
tão especial.
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Turma Animal

Professora de equitação, Leninha tem um amor incondicional pelos cavalos

Angelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua Marcos A. Dalben, 165 

Jd. Monte Azul

Uma relação tão perfeita 
que chega a ser inex
plicável. A sincronia 

nos movimentos, um pedido 
atendido e o sentimento de 
gratidão, sem necessaria
mente dizer um "muito obri
gado". O reconhecimento 
através apenas dos olhares. 
Esse é o resumo da bela 
relação de Eliana Lopes de 
Andrade com os cavalos.

Leninha, como é conhe
cida pelos amigos, monta 
cavalos desde muito peque
na. Há 17 anos decidiu tra
balhar com equitação e hoje 
é proprietária do Centro de 
Equitação Leninha Andrade, 
que funciona no Recinto de 
Exposições José de Oliveira 
Prado (Facilpa). Ela conta 
que a paixão pelos cavalos 
surgiu através dos pais.

"Eu venho de uma fa
mília que sempre trabalhou 
com cavalos, tanto do lado 
do meu pai quanto da m i
nha mãe. Hoje eu passo 
essa paixão para minhas 
filhas". A filha mais velha 
de Leninha, Ana Maria An
drade, é a responsável pela 
equoterapia desenvolvida  
no local. "As duas tem seus 
próprios animais e já dispu
tam provas", lembra.

E realmente as filhas de 
Leninha sentiram desde cedo 
o prazer de montar cavalos. 
Em 2002, grávida de sete me
ses, Eliana competiu e ven-

CUMPLICIDADE -  Bela relação entre Leninha e os cavalos passa de mãe para filha

ceu a Prova dos Três Tambo
res Feminino, no Concurso 
Pan Americano Apaloosa.

Dedicada e cuidadosa 
com os animais, Leninha 
desenvolve um trabalho 
com aproximadamente 22 
alunos, desde o básico até 
a competição na prova dos 
três tambores. Além do 
aprendizado, ela também  
cuida e trata dos animais. 
"Meu dia a dia começa  
cedo, com o trato e a lim 
peza de baias. Logo em se
guida, tem os as aulas e os 
banhos dos animais. Tenho 
alunos de 20 anos que me 
acompanharam desde m ui
to cedo e cresceram com i
go". Orgulhosa, ela conta de 
um caso especial em que 
se sentiu uma vencedora. 
"Uma das vitórias mais 
importantes para mim foi 
quando conseguir trabalhar 
com crianças portadoras de

deficiência visual. Foi uma 
experiência incrível".

Durante o dia a dia, a 
relação de Leninha com os 
animais é de cumplicidade. 
"Eu reconheço cada um dos 
cavalos que trato. Sei as qua
lidades e também os defei
tos. Eles me conhecem pela 
minha voz. Se eu falo com  
eles, percebo que me obser
vam de maneira diferente". 
Um dos cavalos é considera
do por ela mesmo o "braço 
direito" no Centro de Equi
tação. "O Bope é muito im
portante aqui. Todos os meus 
alunos passam por ele. Ele é 
bastante dócil e me ajuda na 
escolinha e na equoterapia. É 
o verdadeiro herói de hoje".

Emocionada, ela ainda 
recorda do herói de anti
gamente. "O cavalo que eu 
considerava meu herói mor
reu há pouco tempo, o Del 
Ricardo. Ele foi um dos pri-

meiros cavalos que montei, o 
primeiro que ganhei do meu 
pai. Foi um dos que iniciou o 
trabalho da equoterapia. Esse 
foi um cavalo que eu nunca 
vou esquecer. Tudo o que 
aprendi devo a ele. Um com
panheiro muito forte. A base 
de tudo para mim", conta.

Eliana diz que já ten
tou trabalhar com outras 
atividades, mas acabou 
desistindo e investindo re
almente na equitação. Ela, 
juntamente com suas filhas, 
pretende transmitir essa 
paixão para outras gerações. 
"Sempre que puder, vou me 
empenhar cada vez mais, 
porque é algo que traz mui
tos resultados. O cavalo para 
mim hoje é tudo. Eu preciso 
deles, pois não consigo ficar 
sem. Se eu estiver triste, 
meu cavalo me ajuda. Tudo 
o que preciso na minha 
vida, tiro deles", completa.



Decoração
MULTIUSO - Prateleira 
é opção para guardar 
brinquedos no quarto de 
bebê e pode ser utilizado 
na adolescência para 
guardar livro, CD's e 
decoração _ ,

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Quarto pará 
s as. fases

Antes de montar, 
é preciso pensar 
em detalhes para 
futuras mudanças

Priscila Pegatin

A chegada de uma crian
ça, especialmente me
nina, abre um leque 

de opções quando o assunto é 
decoração de quarto. As mães, 
em meio a tanta diversidade, 
não dispensam o cor de rosa no 
quarto delas, mas além de bo
nito o tom tem um significado 
positivo. "O rosa e o areia, para 
os bebês são utilizados porque 
trazem tranquilidade ao am
biente", explica a arquiteta Ana 
Laura Rezende. "Outras cores 
bastante utilizadas também são 
o Ihás e o branco que deixam o 
ambiente mais agradável".

Mas a cor é apenas um de
talhe, primeiro é preciso pensar 
no que os pais querem para o 
quarto da menina não só para

os próximos meses, mas sim 
para os próximos anos. "Para 
um quarto que possa ser uti
lizado em qualquer idade sem 
muitas mudanças, aconselho 
a ser projetado levando-se em 
conta as fases da menina", diz. 
No caso de um armário peque
no para o bebê é importante 
pensar, segundo a arquiteta, 
em um espaço previsto para 
aumentar o armário, no decor
rer os anos. "Conforme as ne
cessidades vão aumentando já 
tem que deixar previsto o local 
que será utilizado".

Por isso, a opção dos proje
tos em 3D ajuda na hora dessa 
visualização. "Em um projeto 
de interiores são feitos os dese
nhos em 3D para melhor visu
alização e um projeto final com 
medidas e detalhamentos dos 
materiais a serem utilizados"

Entre os materiais mais 
utilizados na decoração do 
quarto estão madeira, vidro 
e papel de parede. "O dormi
tório é elaborado de maneira 
que atenda ãs necessidades

da criança, e não se esque
cendo dos detalhes para dei
xá-lo com aspecto feminino e 
torná-lo agradável".

Mesmo para o quarto do 
bebê, alguns espaços precisam 
ser pensados para a próxima 
fase da vida. "Geralmente os 
pais pedem uma cama de soltei
ro, cama auxiliar para amigas, 
bancada de estudos e armários 
para roupas" As prateleiras são 
uma boa opção tanto para o 
quarto do bebê quanto da ado
lescente. "É utilizado prateleiras 
e nichos para guardar brinque
dos, livros e decoração".

A iluminação também  
é um detalhe importante. 
"Pode usar iluminação nas 
prateleiras e abajures para 
compor o ambiente".

Sobre o investimento no 
quarto a arquiteta explica que 
depende da escolha do dormi
tório. "Como pode ser utilizado 
uma simples pintura, até um  
revestimento das paredes com 
papel de parede, madeira ou 
tecido, varia o valor", finaliza.



Entretenimento
Fã com direito a carteirinha
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Rita já percorreu algumas cidades para assistir o show de Jorge & 
Mateus; ela espera conhecer pessoalmente a dupla, ainda este ano

Priscila Pegatin

Quando o assunto é a 
dupla sertaneja Jorge 
& Mateus, Rita Gas- 

parotto Leite, 31 anos, não 
esconde a alegria de falar 
dos ídolos. "Desde a m ú
sica 'Fogueira' quando eles 
não eram famosos, já acom 
panhava", conta.

Na lista de show s que 
ela assistiu  dos sertanejos 
estão as cidades de Jun- 
diaí, onde morava, Caja- 
mar, Jaguariúna, São Pau
lo e Bauru. "No com eço o 
difícil era que m eu marido  
não gostava de sertanejo. 
N o show  ele ficava com  
um  fone, ouvindo rock e 
não disfarçava que não es
tava gostando", conta.

A prova de fogo entre a 
paixão de Rita pelos m úsi

cos e a paciência do mari
do foi no show da cidade 
de Cajamar. "Esse marcou 
porque não conhecíam os a 
cidade. Comprei o convite 
pelo cartão. Sai do traba
lho, fui trocar o ticket, em  
Cajamar, voltei e depois fui 
novamente com  o meu ma
rido para assistir o show", 
relembra. "Tinha tanta gen
te, o lugar era tão apertado, 
ele ficou muito bravo", 
diz. Mas depois de alguns 
dias, estava ela novamente 
levando Murilo Leite para 
um novo show, dessa vez 
na área Vip para não correr 
outro risco de superlotação.

Com o tempo e muito 
'jeitinho', Rita conseguiu  
convencer o marido a ir aos 
outros shows. "Em casa, no 
carro, sempre ouço Jorge 
& Mateus e ele também

acabava ouvindo. Chegou 
um dia, que em um show, 
ele m e disse, 'Mas eles não 
tocaram aquela música'", 
conta. "Foi quando percebi 
que ele prestava atenção no 
show e nas músicas que ou
via em casa". Uma alegria 
para Rita.

Além dos C D 's e 
D V D 's da dupla, ela tam
bém  tem  chaveiro, toque 
de celular com a música 
dos sertanejos, despertador 
e a carteirinha do fã clube 
"Eterno amor". "Pesquiso 
tudo sobre eles na internet, 
na rede social, facebook, 
tenho até a mulher do Jorge 
no facebook".

A paixão pelos ído los, 
segundo Rita, se explica  
pelo  jeito  de ser dos can
tores e o conteúdo das 
canções. "Eles são m u i

to hum ildes, carinhos e 
a ten ciosos prin cip a lm en 
te o Jorge, que acom pa
nho mais", diz. "E as m ú
sicas têm  letras que falam  
de amor".

Para a fã que garante 
que os dois sonhos da vida 
era engravidar e conhecer 
a dupla, falto só um  para 
realizar. "Consegui engra
vidar, só falta conhecer eles 
pessoalmente". A esperança 
está no show da dupla na 
Facilpa, no dia 9 de maio. 
"Junto com a minha amiga 
vamos fazer um cartaz pe
dindo para conhecer eles. 
Vou estar com 29 semanas 
de gravidez, mas mesmo 
assim quero ir", diz. "Nem  
imagino o que vou falar na 
hora", brinca já nervosa 
com a possibilidade de ficar 
perto de Jorge & Mateus.


