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VIVER BEM
Este mês, que antecede a 
Fadlpa, caderno aborda 
nossa grande festa há 36 anos

CONCERTO 
Pianista Vitor Araújo
se apresenta hoje na 
Casa da Cultura b3

EMPREGO
Discussão do FGTS 
pode decidir futuro
das domésticas (S8
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MEIO AM BIENTE

Projeto sobre Rio 
Lençóis vai parar 
na Alemanha

O projeto Nascente Viva, do es
pecialista em sustentabilidade cor
porativa e recursos hídricos Sidney 
Aguiar, será apresentado na Alema
nha no segundo semestre de 2013. 
Caso tenha bom desempenho na 
Universidade de Frankfurt, o proje
to pode ainda ser reapresentado em 
conferência sobre sustentabilidade 
organizada pela ONU.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Casa Abrigo amplia 
atendimentos

BONECOS in t e r n a c io n a is
Em 2013, para coroar a extensa programação cultural 
de Lençóis Paulista, o Festival Internacional Boneco 
Gira Boneco traz mais uma vez à cidade representantê "'̂ ;;®'  ̂ . 
de vários países. Este ano, a programação conta" com 
companhias nacionais e internacionais. B3 ‘
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SAÚDE

Lençóis confirma 
quinto caso de 
dengue autóctone

A Diretoria de Saúde con
firmou ontem mais um caso de 
dengue em Lençóis Paulista. Um 
homem de 53 anos, morador do 
Jardim Ubirama, é a quinta ví
tima que contraiu a doença no 
próprio município. No total, até 
agora, foram realizadas 81 notifi
cações, sendo 17 casos positivos, 
41 negativos e outros 23 aguardam 
resultado. Hoje, alguns bairros da 
cidade vão receber a equipe de 
nebulização e bloqueio ao mos
quito. A diretoria informou ainda 
que moradores podem se proteger 
com cuidados extras, como o uso 
de inseticida e repelente.

M enor com moto furtada atropela criança
Acidente ontem, na hora do almoço, assustou alunos de escola no Jardim Ubirama; adolescente de 16 anos fazia manobras perigosas ®
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AGUDOS 
Pagamento do IPTU com 
desconto vai até dia 15
HABITAÇÃO 
Obra do Minha Casa,
Minha Vida é retomada 0

LENÇÓIS
MP denuncia quatro por 
improbidade de novo

POLÍCIA
Civil procura jovem foragido 
por suspeita de roubos C )

MACATUBA
Tarcisio avalia os primeiros 
100 dias de governo C )

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CARNE BARATA

Empresário diz 
que 25% vêm 
do clandestino

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O selo de inspeção federal é o 
certificado mais rigoroso da pro
cedência e qualidade da carne, diz 
Djalma Gonzaga de Oliveira, sócio 
da Frigol. Ele ressalta que, no Brasil, 
cerca de 25% da carne consumida 
ainda vem de abates clandestinos, 
sem o mínimo de higiene.
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TEMPO
SÁBADO, 13/04

O  Chuvoso durante o dia 
e a noite.

»20"C <U R !̂ %

DOMINGO, 14/04
Sol, com pancadas 
de chuva de manhã e 

, muitas nuvens à tarde.
125°C À noite, tempo firme. 

♦19°C ÛR52°%

C&T Q)
Falha em  atualização  
do W in d o w s  7 
atrapalha brasileiros

R Á lI j
Fundação  
Casa continua  
superlotada
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desta edição:  ̂ ^
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QUAL ARTISTA VOCE QUER CONHECER?
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LEVAM VOCE PARA CONHECER SEU IDOLO 
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CONTRA O MOSQUITO
Hoje, a partir das yh, voluntários e agentes da Prefeitura de Agudos 
realizam o Dia Municipal de Combate à Dengue. A  ação tem o objetivo 
de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypit, transmissor da 
doença. A  população pode colaborar colocando na calçada todo material 
que possa acumular água, menos materiais considerados entulhos.
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FRASE
"O Conselho Superior do Ministério Público 
encontrou elementos para oferecer denúncia." 
Henrique Ribeiro Varonez, Promotor de Justiça da 
Vara, sobre Ação Civil Pública contra ex-vereadores 
e ex-assessores da Câmara de Lençóis Paulista

PAT
O PAT (Posto de Atendimento ao 

Trabalhador) de Lençóis Paulista está 
com vagas de trabalho disponíveis 
para várias funções. Os interessados 
devem procurar a unidade do Posto, 
localizado na rua Coronel Joaquim 
Gabriel, i i ,  Centro. É preciso levar RG, 
CPF, carteira de trabalho, compro
vante de endereço e número do PIS 
(para que quem possuir).

QUALIFICAÇÕES
Estão abertas inscrições para os 

cursos de almoxarife, costureiro con- 
feccionador de lingerie e moda praia, 
instalador de acessórios automotivos, 
mecânico de máquinas industriais, me
cânico de suspensão, direção e freios, 
operador de máquinas CNC e 5S, no 
Centro do Empreendedor. No total são 
201 vagas para cursos com início nos 
meses de maio e junho. As vagas são 
limitadas e serão preenchidas por or
dem de chegada. As inscrições devem 
ser feitas no Centro do Empreendedor, 
que fica na rua Coronel Joaquim An
selmo, 11, das 8h às lyh. É necessário 
levar cópia do CPF, RG, Comprovante 
de Endereço e Escolaridade e CPF do 
responsável para menores de 18 anos. 
Um dos requisitos para se inscrever é 
ter no mínimo 16 anos e escolaridade 
necessária para cada curso.

CAMPANHA DO AGASALHO
O Fundo Social de Solidariedade de 

Lençóis Paulista lançou ontem a Cam
panha do Agasalho 2013. A arrecada
ção de agasalhos e peças de roupa 
em bom estado, segue até o dia 31 de 
julho. Prefeitura, escolas e supermer
cados são alguns dos pontos de coleta.

0 | |  Enxugar gelo
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8 |
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RUMO AO CENTENÁRIO - Na sexta-feira, em comemoração aos 99 anos da 
EMEF Esperança de Oliveira, os alunos puderam acompanhar a apresentação da 
Banda Marcial da EMEF Idalina Canova de Barros e o grupo de ginástica rítmica da 
escola. Depois aproveitaram a festa, com direito a bolo de aniversário para a escola.

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

t

A Fundação Casa, antiga Febem, está superlotada. 
Não há mais vagas para menores infratores. A super
lotação já foi anunciada pelo Jornal O ECO. Para se ter 
ideia, somente esta semana, quatro menores com inter
nação decretada podem ter voltado para casa por fal
ta de vaga. Na terça e quarta-feira, dois adolescentes 
apreendidos que deveriam ser internados foram libera
dos. Ontem à tarde, a Justiça local solicitou a internação 
de mais dois, mas informação obtida pela coluna dava 
conta que dificilmente permaneceriam internados.

Assistindo algumas cenas ontem à tarde no Fórum 
local me veio à mente uma frase antiga, mas em moda 
outra vez. "Combater a criminalidade é como enxugar 
gelo". De que adianta a polícia apreender, o MP e o Ju
diciário pedirem a internação, se o fato não se concre
tiza. Como acabar com a sensação de impunidade, se 
estes adolescentes, que por uma série de motivos se 
encaminham erradamente, são levados ao Fórum, en
caminhados a Bauru e no dia seguinte estão em casa? 
Com baixar a criminalidade se já está provado 
que Lençóis Paulista é uma cidade tran
quila, mas agitada por menores doentes 
(dependentes) ou inconsequentes que 
armados atiram e abalam psicologica
mente as vítimas para sempre? Segu
rança Pública é uma questão do Estado 
ou vamos ter que montar uma Fun
dação Casa em Lençóis Paulista?

7,2 milhões de brasileiros quitaram dívidas e 
deixaram a lista de inadimplência nos três pri
meiros meses do ano. O número representa 
aumento de 4 ,5 %  na comparação ao mesmo 
período de 2012 e é o maior já registrado para 
um primeiro trimestre, segundo a Serasa. Os 
economistas responsáveis pelo estudo dizem 
que o maior acesso aos canais de renegocia
ção, incluindo, por exemplo, a internet, contri
buiu para o resultado.

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

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Opinião í FRASE
• Nós acreditam os que a raiz do cidadão é a fam ília. A  violência 
dom éstica sem pre está escondida entre quatro paredes.

Telma Gutierrez de Souza, coordenadora da Casa Abrigo
Amorada

PARA PENSAR
"É m ais fácil obter o que se 
deseja com um sorriso do 
que à ponta da espada". 

William Shakespeare

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

Anúncio da Casa Amorada 
chega em bom momento

Este jornal O ECO publicou diversas 
reportagens tratando da questão 
do crescimento da participação dos 

menores em crimes em Lençóis Paulis
ta. Essa evolução tem preocupado au

toridades e também a população em 
geral que se vê à mercê de adoles
centes armados praticando assaltos 
ou operando o tráfico de drogas. Por 

isso chega em bom momento a no
tícia de que a Casa Abrigo Amora
da -  que trabalha hoje com crian

ças até 12 anos -  vai ampliar seu 
atendimento para adolescentes e 
também para mulheres vítimas da 

violência doméstica.
Embora a entidade não vá traba

lhar exatamente com menores in
fratores -  aqueles que cometeram 
crimes -  vai realizar um importante

trabalho junto a adolescentes em situa
ção de risco que podem chegar a esse 
ponto se nada for feito preventivamente. 
O foco da família dado pelos profissionais 
da Casa Abrigo deve ser louvado como 
uma excelente iniciativa.

A melhor forma de combater a vio
lência, sem dúvida, e cuidar para que ela 
não ocorra, em primeiro lugar, dentro da 
própria casa. Basta olhar o histórico dos 
adolescentes apreendidos em crimes para 
entender que muitas vezes eles próprios 
foram vítimas dessa violência. Há ex
ceções, é verdade. Existem casos que o 
vício na droga -  que pode afetar famílias 
em todos os estratos sócio-econômicos 
-  pode levar adolescentes a cometer os 
crimes mais diversos. Mas, de todo modo, 
um trabalho bem feito na área da preven
ção pode ajudar a evitar esses problemas.

// // // // // // // // // // // // // // // // /// // // // // // // // // //^ ^ ^ ^ ^
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Terra de ninguém
Ana Carolina Costa
é estudante de jornalismo

Dorothy Stang. João Chupel Primo. 
José Cláudio Ribeiro da Silva. Maria 
do Espírito Santo da Silva. Obede 

Loyola Santos. Erenildo Silveira dos San
tos. Esses são apenas alguns dos perso
nagens de uma triste e recorrente história 
de horror que tem como cenário um Brasil 
desconhecido. História que nos faz pensar 
até onde viver sob o jugo da lei é uma 
garantia de sobrevivência.

Superadas as fronteiras do país pro
missor, que cresce e se desenvolve no 
ritmo de uma futura potência, adentra
mos uma terra de ninguém, onde esses 
homens e mulheres, líderes comunitários, 
pais de família e missionários, ousaram 
desafiar o sistema estabelecido e, como 
consequência, perderam suas vidas.

Assassinados, em vez de se tornarem 
mártires, converteram-se em meras esta
tísticas aos olhos do governo, da justiça e, 
acima da tudo, da sociedade. Sua luta se 
perde ante a supremacia do arcaico e gro
tesco poderio de fazendeiros e madeirei
ras que colocam interesses particulares, a 
política e o descaso ambiental acima de 
qualquer tentativa de mudança. Resulta
do? Um ciclo de violência se instaura e, 
com ele, a violação clara e plena dos di
reitos humanos.

Há algum tempo, a ONG Repórter Brasil 
disponibilizou um vídeo onde a professora 
Laísa Santos Sampaio relatava as amea
ças que vinha sofrendo em decorrência 
de sua atuação junto ao Assentamento 
Agroextrativista Praia Alta Piranheira, no 
Pará, do qual era moradora. Irmã de Ma
ria do Espírito Santo da Silva, assassinada 
juntamente com seu marido, em maio de 
2011, ela afirmava estar passando pelas 
mesmas intimidações que antecederam 
o episódio do assassinato da irmã. Seja o 
tronco de palha de coco deixado no meio 
da estrada ou o tiro levado pelo cachorro 
da família, os sinais ameaçadores se fa
ziam presentes.

Passados dois anos, Laísa continua de 
pé, mas com as marcas e o temor que o 
medo constante lhe impôs. Medo reforça
do pela recente condenação parcial dos 
assassinos de sua irmã. Situação que, se 
por um lado tende a acender a crença na 
justiça, por outro lhe dá a certeza de que 
sua vida está longe de ser garantida.

Enquanto isso, um incipiente Progra
ma Nacional de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos se debate para que 
seu ínfimo contingente policial atenda a 
crescente demanda desses militantes que 
arriscam tudo o que possuem, inclusive a 
própria vida, em prol de uma causa. Causa 
para a qual fechamos nossos olhos. Sem 
qualquer tipo de remorso.
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Entre a verdade e a mentira
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

Para se dizer "verdade" ou "verdadeiro" 
em hebraico utiliza-se a palavra "emet" 
que significa, ao mesmo tempo, con

fiança. Um Deus verdadeiro ou um amigo 
verdadeiro são aqueles que cumprem o 
que prometem, ou seja, são fiéis. Aqui a 
verdade está intimamente relacionada com 
a espera de que aquilo que foi prometido 
irá cumprir-se ou acontecer. Portanto, em 
hebraico, a verdade tem a ver com o futu
ro, com a concretização de algo que deve 
ser realizado. "Amém", que significa "assim 
seja", possui, por exemplo, sua origem na 
palavra "emet". Os gregos, por sua vez, uti
lizavam para designar a verdade a palavra 
"aletheia" que significa "não-oculto", "não- 
-escondido". O verdadeiro é aquilo que se 
manifesta aos olhos do corpo e do espíri
to. Aletheia, portanto, está relacionada ao 
presente, ao que as coisas são. Já a palavra 
latina "veritas" se refere aos fatos que já 
aconteceram, ou melhor, à narração exata 
dos fatos acorridos. A verdade em latim é 
um olhar para trás. A nossa definição atu
al de verdade constitui-se em uma síntese 
destas três concepções: ela se refere às coi
sas do presente (aletheia), à narração dos 
fatos passados (veritas) e à confiabilida
de e fidelidade do futuro (emet). Uma das 
condições básicas para dignidade humana 
é possuir a característica da veracidade, ou 
seja, ser verdadeiro significa ter uma visão 
precisa da realidade, ser coerente com ela 
e manter-se fiel transmitindo confiabilida
de. Não manter a verdade consiste em um 
declínio de vida e da própria dignidade, afir
ma Tomás de Aquino. As relações humanas 
(convivência, amizade, negócios...) tornam
-se comprometidas a partir do momento 
que a veracidade deixa de estar presente.

A mentira é um poderoso veneno em nossa 
dimensão interpessoal.

Veracidade não significa, porém, dizer a 
todos tudo o que se pensa e muitas vezes 
para se fazer um bem é necessário ocultar 
a verdade. Portanto, quando nos questio
namos sobre a revelação da verdade, não 
podemos esquecer que a "veracitas" deve 
estar sempre acompanhada de outras vir
tudes como, por exemplo, a prudência, 
a discrição, o amor e a justiça. Muitas ve
zes, a resposta para a insistência alheia é 
a discrição. "Meu amigo tem um amigo, o 
amigo do teu amigo tem outro amigo... 
Portanto, seja discreto!" (Talmud). Ao ser
mos simplesmente transparentes corremos 
o risco da "veritas homicida", da qual nos 
fala Agostinho, ou nos vemos contagia
dos pela "verdademania", ou seja, a ver
dade a qualquer preço muito criticada por 
Kant. Existem situações que fazem com 
que a verdade seja tão condenável quan
to a mentira, ou seja, as duas alternativas 
nos levam a um grande prejuízo. "Sobre a 
mentira e a verdade/ desabam as mesmas 
penas/ apodrecem nas masmorras/ juntas, 
a culpa e a inocência" (Cecília Meireles). 
Tomás de Aquino, apesar de não oferecer 
uma solução clara para o assunto, explica 
que é permitido, de uma maneira prudente, 
disfarçar ou encobrir a verdade. A omissão 
da verdade ou a parcial revelação da mes
ma torna-se uma alternativa ética quando 
valores como a dignidade e a própria vida 
humana estão em jogo. Portanto, para pos
suir honestidade, não basta a transparência, 
se faz sempre necessário o questionamen
to: qual o sentido de minha honestidade? 
Ela está servindo a quem? Pôncio Pilatos, o 
procurador romano que estava no governo 
da Judéia, ao interrogar Jesus perguntou-lhe 
o que era a verdade. Segundo o Evangelho 
de João, Jesus se silencia diante da questão. 
www.padrebeto.com.br

Pita confirma que nova sede administrativa 
deve ser inaugurada no segundo semestre

Agora é oficial. Ou quase. Presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Humber
to José Pita (PR) revelou que já está apalavrado com o proprietário do "prédio 
de vidro", localizado próximo à atual sede do Legislativo, para que o local seja a 
nova sede da Câmara. De acordo com o republicano, falta apenas assinar o con
trato para que tudo esteja consumado. O interesse de Pita em alugar ou comprar 
o imóvel foi adiantado pela Terceira Coluna.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/0 ECO

Rindo à toa
Pita se diz entusias

mado com a nova sede 
administrativa da Câmara 
de Lençóis Paulista; pré
dio deve ser inaugurado 
no próximo semestre.

Dinheirinho
O vereador do PR adiantou que o 

aluguel do imóvel - apelidado Palácio 
de Cristal - custará R$ io mil por mês 
ao contribuinte. A atual sede também 
é alugada e custa R$ 7 mil ao mês. É 
verdade! São "apenas" R$ 3 mil a mais 
por mês. Valor superior à renda da 
maior parte dos contribuintes lenço- 
enses.

Logo, logo
De acordo com o presidente Pita, a 

intenção é ocupar o novo imóvel já no 
próximo semestre.

Coréias
Ailton Tipó Laurindo (PV) e Pita 

entraram em conflito na segunda
-feira 8. Tipó cobrou o amigo parla
mentar sobre decisões na Casa que, 
segundo o vereador do PV, ainda 
não foram tomadas.

Quero o meu!
Uma das decisões citadas por Tipó 

é com relação aos assessores. Todos 
sabem que o vereador verde é favo
rável às contratações dos mesmos. 
Por isso, quer que Pita tome decisão 
rápida sobre o assunto.

Isolados
Com relação à falta de seu nome 

e de José Pedro de Oliveira (PR), o 
Coroné Bentinho, nos recentes reque
rimentos e indicações, Pita acredita 
que tudo foi premeditado e que Tipó 
e Anderson Prado de Lima (PV) estão 
se isolando cada vez mais.

Quarteto ex-Fantástico
Vale lembrar que os nomes dos 

quatro sempre estiveram juntos em

indicações e requerimentos enca
minhados à prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB). Coisa que não tem aconteci
do mais.

Intrometido
O republicano está descontente 

com a insistência de Tipó em querer 
comandar as sessões. O antes "guru" 
do republicano se tornou "intrometi
do" e "indesejado" por Pita.

Visita 1
O deputado estadual Vitor Sa- 

pienza (PPS) esteve ontem em Len
çóis Paulista para conhecer o Hospital 
Nossa Senhora Piedade. Ele liberou 
para a entidade R$ 50 mil através de 
emenda parlamentar.

Visita 2
Os vereadores Pita, Bentinho, Ma

noel dos Santos Silva (PSDB), o Mane- 
zinho, Nardeli da Silva (PSC), Francisco 
de Assis Naves (PSDB), André Paccola 
Sasso (PSDB), o Cagarete, Emerson 
André Carrit Coneglian (PSDB) e Jona- 
dabe José de Souza (PSC), a prefeita 
Bel e o vice José Antônio Marise esti
veram ontem em Bauru reunidos com 
o deputado estadual Pedro Tobias.

Estamos juntos!
Entre os assuntos da visita, a ban

cada do PSDB de Lençóis Paulista rea
firmou o apoio ao deputado na reelei
ção estadual do partido.

Pedido
Pita entregou em nome de todos 

da Câmara um pedido de verba no va
lor de R$ 30 mil para o Hospital. Pedro 
Tobias disse que vai batalhar para que 
essa verba seja viabilizada.
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W hatsapp nega 
negociações 
com Google 
para compra 
do serviço por 
US$ 1 bilhão.
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Falha na 
atualização do 
Windows fez usuários 
formatarem PC
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Opções de In1c1a11zação Avançadas

Escolher Opções Avançadas para: Windows 7
(Use as te c la s de seta  para re a lça r sua e sco lha .)

Modo de segurança
Modo de segurança com Rede
Modo de segurança com prompt de comando

H a b ilita r  Log de In ic ia l iz a ç ã o
H a b ilita r  video de baixa resolução (640x480)
ültim a Configuração Vá lid a  (avançado)
Modo de Restauração de Se rv iço s de D ire tó r io  
Modo de Depuração
D e sa b il ita r  o re in ic io  automático durante fa lh a  do sistema 
D e sa b il ita r  imposição de A ssina tu ra  de D rive r

In ic ia r  o Windows Normalmente

Descrição: E x ib ir  uma l i s t a  de ferramentas de recuperação do sistem a que 
você pode u sar para reparar problemas de in ic ia liz a ç ã o , 
executar d iagnóstico s ou reparar o sistema.

Uma atualização do Windows 7 disponibili
zada pela Microsoft na quarta-feira 9, obrigou 
usuários brasileiros a formatarem seus com
putadores. Depois de executada, a atualização 
de segurança KB2823324 impede a inicializa
ção do computador. Na tela, um aviso solici
ta repetidamente a realização de um reparo, 
que não funciona. Logo depois, computador 
é reiniciado automaticamente. A atualização 
foi distribuída para corrigir uma falha de segu
rança no código do Windows responsável pelo 

sistema de arquivos. A Microsoft informou 
que está ciente do erro e que 0 proble

ma está localizado apenas no Brasil. O 
Procon-SP notificou a Microsoft nesta 

quinta-feira para que a empresa deta
lhe 0 problema ocorrido e apresente uma 

solução aos clientes. Segundo 0 diretor de 
fiscalização do Procon-SP, Márcio Marcucci, os 
consumidores que sofreram algum dano eco
nômico em função da falha de atualização do 
Windows 7 têm direito a acionar a Microsoft 
judicialmente. "Se a pessoa usa 0 equipamen
to para trabalhar, é possível mensurar o pre
juízo e pedir o ressarcimento para a empresa", 
exemplifica Marcucci. Na tarde de ontem, a 
Microsoft liberou um passo-a-passo para cor
rigir o problema. Segundo a empresa a página 
www.microsoft.com/brasil/resolucao/ será 
constantemente atualizada à medida que no
vas soluções forem encontradas.

Rápidas
•  INVESTIMENTO - O Google informou que 
vai investir 300 milhões de euros (cerca de R$ 
780 milhões) para expandir seu data center na 
Europa. A empresa afirmou nesta quarta-feira 
que vai atualizar suas instalações na Bélgica 
para atender à crescente demanda por seus 
serviços online.

////////////^ //////////////////^ ^ ^ ^
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SÁBADO, 13/04 NASCER E PÔR-DO-SOL: i!3^6h27 Í^ 1 8 h 0 4

O  O ?  O ?  t 2 6 ” ^ -  20mm /U R 9 8 %
' ' j '  | , 2 0 “ ^ ^ 9 0 %  Û R 55%

m anhã ta rd e

Chuvoso durante o dia e a noite.

DOMINGO, 14/04

m anhã ta rd e

NASCER E PÔR-DO-SOL: i ^ 6h28 i ^ 18h03

t 2 5 ° ^  ^  5mm /U R 9 2 %  
1 1̂ 9 0 ^  ^ ^ 80%  û R 55%

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde.
À noite, tempo firme.

FASES DA LUA
ABRIL

Fase Dia
Quarto Minguante 3 
Lua Nova 10
Quarto Crescente 18 
Lua Cheia 25

Hora
1:38 
6:37 
9:32 
16:58 

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
TERCA

3 4

SAMU

192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

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

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

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

Economia
FOTO: DIVULGAÇÃO

INFLAÇÃO
O presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini, reiterou que a autoridade m onetária não 
se m anifesta sobre reuniões futuras do Comitê 
de Política M onetária, m as declarou que "não há 
nem haverá tolerância com a inflação".

SEGURANÇA ALIMENTAR

Carne com certificação 
federal é a mais segura
Segundo sócio da Frigol, cerca de 25% da carne bovina consumida no país vem de abate clandestino

Vitor Godinho  
e Priscila Pegatin

Oselo de inspeção em ali
mentos continua sendo a 
maneira mais eficaz para 

o consumidor saber a procedên
cia e da qualidade dos produtos. 
No setor das carnes, por exem
plo, o SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), segundo Djalma de 
Oliveira, sócio da Frigol, é o 
selo de maior importância para 
o consumidor. Está presente em 
todos os pacotes de carnes de 
empresas com convênio com o 
Ministério da Agricultura. Sem 
esse selo, explica o empresário, 
é impossível saber as condições 
em que aquele animal foi aba
tido, processado, embalado e 
vendido. Pode colocar em risco 
a saúde da população.

"É a inspeção feita diaria
mente. Na Frigol são, por unida
de produtiva, dois veterinários, 
três técnicos do Ministério da 
Agricultura e a empresa disponi
biliza outros 22 funcionários para 
auxiliar nas inspeções”, explica. 
O rigor na fiscalização garante 
qualidade ao produto.

Apesar de existir o convênio 
e de o Brasil ser um dos maiores 
produtores de carne do mundo, 
ainda existe o abate clandestino, 
sem inspeção ou com inspeção 
ineficiente. Abate assemelhado 
ao que é feito em chácaras, sem 
nenhum cuidado ou inspeção. 
"Estima-se que 25% da carne 
consumida no Brasil é oriunda

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

QUALIDADE E SEGURANÇA - Consumidor deve ficar 
atento a selo de inspeção federal na hora de comprar carne

desse tipo de abate”, ressalta Oli
veira. Recentemente, o assunto 
foi colocado em discussão pela 
Ong Nossa Terra. "O governo ten
tou combater no passado. Hoje, 
a sociedade como um todo está 
enxergando que precisa comba
ter, primeiro por saúde pública, 
depois porque esses abates clan
destinos não cumprem normas 
sanitárias, trabalhistas e ambien
tais”, completa o empresário.

Geralmente, os animais de 
abates irregulares são bois mais 
velhos, de qualidade inferior. "Os 
melhores animais são abatidos no 
frigorífico, que são os pecuaristas 
mais eficientes, que empregam 
melhor tecnologia na criação”, 
avalia. "O animal tem que ser 
de qualidade, todos são abatidos 
com nota fiscal, com guia de trân
sito de saúde animal”, cita algu
mas das exigências legais.

No Estado de São Paulo, ape
sar de haver menos abate clan
destino, eles ainda existem e por 
isso os consumidores precisam 
ficar atentos. "O consumidor 
tem que exigir a melhor qualida
de, a melhor garantia do produ
to. A melhor garantia é o produto 
inspecionado pela inspeção fede
ral que realmente existe”, finali
za Oliveira.

A recomentação de Oliveira 
é que, antes de comprar carne, o 
consumidor procure o selo com 
informações da procedência do 
produto e que garante que ele 
passou por um rigoroso controle 
de qualidade.

ALIMENTAÇÃO

Preço do tomate afeta lucro de pizzarias e restaurantes
Valor do produto faz 
dona de casa evitar 
fruto; para empresas 
isso é mais difícil

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Flávia Placideli

Desde que o preço do toma
te disparou, praticamente 
virou produto de luxo na 

mesa dos brasileiros. A dona de 
casa procura evitar o fruto ou 
substituí-lo por outro de valor 
nutricional semelhante. Mas, 
para restaurantes e pizzarias 
que usam o produto para mo
lhos e recheios, a substituição 
é quase impossível. O aumento 
já afeta o faturamento das em
presas que se negam a repassar 
o valor extra para o preço do 
produto final, pois acreditam 
ser um aumento sazonal.

"Vários alimentos - como 
o feijão, o pepino e a cebola 
- aumentaram de preço. O to
mate teve um foco maior e está 
equiparado ao valor da carne, 
do queijo mussarela. Não al
teramos o valor do nosso car
dápio e não vamos substituir 
o tomate, estamos aguardando 
a retração do valor. Caso não 
aconteça, seremos obrigados a 
aumentar o valor do cardápio

SALGADO -  Segundo especialistas, preço do tomate deve cair nos próximos dias

oferecido”, explica um dos pro
prietários da Pizzaria Pramio e 
da Churrascaria Estância Grill, 
Cláudio Pramio.

O que justificou os altos 
preços do tomate nas últimas 
semanas foram os efeitos cli
máticos. O excesso de chuva 
em algumas regiões interferiu 
no ciclo entre o plantio e a co
lheita do tomate, que gira em 
torno de 100 a 120 dias. Levan
tamento feito pelo O ECO nesta

semana constatou que o quilo 
do tomate italiano era vendido 
a R$ 7,99 em alguns supermer
cados. Nas quitandas, o valor 
variava entre R$ 6,80 e R$ 9,80 
na cidade.

Há expectativa de que até o 
fim do mês o tomate volte ao va
lor normal, já que o produto se 
mantém num equilíbrio desde 
o começo da semana e não tem 
previsão de aumento. "Não tem 
como comprar mais tomate no

supermercado. Faz algumas se
manas já que não compro, está 
muito caro” reclama a consumi
dora Darci Pereira da Silva.

Por enquanto, uma dica 
para as refeições diárias das fa
mílias que irão substituir o to
mate é escolher qualquer outro 
vegetal ou fruta que tenha colo
ração variante entre amarelo e 
vermelho. Entre as opções mais 
comuns estão cenoura, abóbo
ra, melancia, caqui e goiaba.

noite

http://www.microsoft.com/brasil/resolucao/


Cotidiano RENDA
Em visita a Porto Alegre ontem, a presidente 
Dilma Rousseff afirm ou que o objetivo do 
governo é dobrar a renda per capita do país 
até 2022, data da com em oração dos 200 anos 
de independência do Brasil.

CASA ABRIGO AMORADA

M u lh e r e s  e  a d o le s c e n te s  ta m b é m  se rã o  a te n d id o s
Acolhimento será em 
casa alugada perto 
das atuais instalações 
da entidade

Angelo Neto___________

A  Casa Abrigo Amorada de 
Lençóis Paulista vai esten
der o atendimento a mu

lheres e adolescentes vítimas de 
violência doméstica encaminhadas 
pela Justiça. Hoje, a entidade aco
lhe apenas crianças até 12 anos. A 
expectativa é de que os novos tra
balhos comecem a partir do segun
do semestre deste ano, em um lo
cal já definido, mas não divulgado.

Desde janeiro de 2010, quando 
a Casa Abrigo Amorada iniciou 
com os atendimentos às crianças, 
existiu a demanda para mulheres e 
adolescentes vítimas de violência. 
De acordo com a coordenadora 
da Casa e presidente do CMDCA 
(Conselho Municipal dos Direitos

FÍIIO: MÁRCIO MOREIRA/O IC

Atendimento da Casa Abrigo Amorada se estende a famílias

AMPLIAÇÃO -  Telma Gutierres anunciou a ampliação no atendimento

da Criança e do Adolescente de 
Lençóis Paulista), Telma Gutierres 
de Souza, a entidade atendeu a esse 
público na medida do possível.

"Da metade do ano passado 
para cá, nós paramos com esse 
atendimento, porque o nosso 
espaço não é adaptado para ado
lescentes e mulheres. Nós, através 
do projeto AFAM (Reestruturando 
Famílias, Formando Cidadãos), já 
tínhamos nos planos esse espaço 
para outras vítimas da violência”,

declarou a coordenadora.
Em pouco tempo, a ideia co

meçou a se materializar. O local es
colhido para o novo atendimento é 
próximo à sede da entidade e vai fa
cilitar o trabalho dos profissionais. 
"Haverá uma economia de equipe 
técnica e de outros instrumentos 
que o abrigo já tem”, afirma Tel
ma. Ela planeja começar os novos 
acolhimentos no próximo semestre, 
mas tudo depende de doações de 
empresas parceiras e da sociedade.

O trabalho da entidade 
começa com acolhimento 
desde o momento em que a 
criança chega ao local. "O tra
balho é com educação, saúde 
e alimentação. A criança tem 
acompanhamento nutricional, 
exercendo todas as atividades 
de uma vida normal. Aqui ela

recebe todos os aparatos. Tra
balhamos muito com a autono
mia da criança para que possa 
voltar para casa e ser reprodu- 
tora de tudo o que aprendeu 
enquanto esteve aqui”, lembra 
a psicóloga Laiz de Souza.

Existe ainda um grupo de 
apoio que trabalha com a fa-

mília da criança em questão. 
"Os trabalhos são paralelos, 
desde o social até o psicoló
gico. A família vem visitar 
semanalmente a criança, 
supervisionadas pelos psicó
logos”, completa a outra psi
cóloga da entidade, Gabriela 
Russo Serrano.

"A administração sempre nos 
apoiou desde o início. A Casa 
Abrigo funciona com o apoio da 
Prefeitura e da sociedade. Neste 
momento, é claro, a administração 
está apoiando, mas o momento fi
nanceiro é complicado. Para que 
consigamos realizar isso no pró
ximo semestre, iremos precisar e 
muito da colaboração dos empre
sários e da sociedade através de 
doações”, completou.

A expectativa é de que a casa

de apoio tenha capacidade para 
atender quatro mulheres e dez ado
lescentes por vez. O trabalho com 
adolescentes vai visar o mercado 
de trabalho e a orientação profissio
nal através de uma mecânica dife
renciada, já que o adolescente está 
em liberdade para realizar outras 
atividades. A ampliação vem em 
um momento em que a cidade de 
Lençóis Paulista discute segurança 
pública e, mais do que isso, o au
mento no número de adolescentes

envolvidos com a criminalidade.
"Nós acreditamos que a raiz 

do cidadão é a família. A violência 
doméstica sempre está escondida 
entre quatro paredes. A maioria 
dos filhos que assistem essa vio
lência está vivendo essa violência 
e vai formando o caráter dele. Tem 
que haver um trabalho preventivo. 
Quando essa prevenção falha, o 
projeto prevê a reestruturação de 
vínculos como se fosse um reco
meço”, completa a coordenadora.

VIAGENS DE VEREADORES RELIGIÃO

M P denuncia quatro por improbidade Comunidade evangélica fará culto 
de Ação de Graças por Lençóis Paulista

Caso fora arquivado, 
mas MP teve que 
reabrir investigação

Carlos A lberto  Duarte

O promotor de Justiça Hen
rique Ribeiro Varonez 
propôs ontem ação civil 

pública de improbidade admi
nistrativa contra dois ex-verea
dores e dois ex-assessores da Câ
mara de Lençóis Paulista. A ação 
refere-se à denúncia de viagem a 
São Paulo entre 19 e 20 de abril 
de 2012, que era investigada pelo 
promotor de Justiça de Proteção 
ao Patrimônio Público, Daniel 
Passanezi Pegoraro. No início 
deste ano, Pegoraro solicitou ar
quivamento da denúncia, mas o 
Conselho Superior do Ministério 
Público de São Paulo encontrou 
indícios para propor ação contra 
o ex-presidente da Câmara, Ail- 
ton Rodrigues de Oliveira (PTB), 
o Juruna, o ex-vereador Ismael 
de Assis Carlos (PSDB), o For- 
migão, e dois assessores da épo
ca, o atual vereador Jonadabe

José de Souza (PSC) e o jornalista 
Sandro Alponte.

Varonez disse ao ECO 90.1 
Notícias que os depoimentos 
dos denunciados são contradi
tórios. O ex-assessor Jonadabe 
alega não ter feito a viagem e 
que não endossou cheque des
contado em seu nome. Os de
mais contestam a afirmação. "A 
assinatura do cheque da despesa 
de viagem nominal a Jonadabe 
tem assinatura muito semelhan
te à dele”, explicou o represen
tante do MP. Além de Jonadabe 
negar ter viajado, os demais não 
esclareceram viagem à Assem
bléia Legislativa e encontro com 
deputado que não souberam 
informar qual. Em depoimento, 
disseram que foram à Secretaria 
de Cultura, mas não souberam 
explicar o que e com quem 
mantiveram contato.

Na viagem de dois dias, os 
quatro gastaram cerca de R$ 1 
mil com hospedagem e refeições 
e não há despesas de pedágio. 
Também consta no Legislativo 
que o carro oficial da Câmara 
não viajou a São Paulo na data.

O promotor explicou que, se 
forem condenados, os denuncia
dos terão que ressarcir os cofres 
públicos em até três vezes o valor 
da despesa, pouco mais de R$ 3 
mil, além das custas processuais.

Uma das consequências da 
condenação é a perda do cargo 
público, se fossem assessores 
legislativos, ou do mandato de 
vereador, no caso de Jonadabe 
José de Souza.

Não há previsão de duração 
do processo. Mesmo que sejam 
condenados, podem recorrer ao 
Tribunal de Justiça e ao Superior 
Tribunal de Justiça.

OUTRO LADO
A reportagem do jornal O 

ECO tentou contato com as pes
soas citadas na matéria. Apenas 
o vereador Jonadabe José de 
Souza respondeu às ligações. 
Em entrevista, disse que não ti
nha conhecimento da denúncia. 
Ele reafirmou que, enquanto as
sessor da Câmara, jamais viajou 
na companhia do ex-vereador 
Ismael de Assis Carlos e do as
sessor Sandro Alponte.

Evento acontece na 
próxima sexta-feira 
no ginásio do Csec;

W elinton Barros_______

Os 155 anos de Lençóis 
Paulista será comemora
do com culto de ação de 

graças pela comunidade evan
gélica. Igrejas de toda a cidade 
irão se reunir na próxima sexta
-feira 19, para cultuar a Deus. O 
evento acontece há 13 anos em 
Lençóis e conta com o apoio do 
Conselho de Pastores.

O pregador convidado para 
participar do culto, é o pastor 
Yossef Akiva, conhecido inter
nacionalmente por desenvolver 
forte participação no congresso 
Gideões da Conquista - tradi
cional encontro das igrejas As
sembléia de Deus - que acontece 
todos os anos em Camboriú-SC.

Na programação musical os 
ministérios de louvor das Igreja 
Assembléia de Deus e 2® Igreja 
Presbiteriana Renovada, anteci
pam a apresentação da cantora

Eliane Silva, conhecida nacional
mente pela espiritualidade. A can
tora já ganhou três discos de ouro 
e é uma das indicadas ao Troféu 
Promessas como melhor álbum 
gospel e melhor DVD de 2012.

O presidente do Conselho 
de Pastores de Lençóis Paulista e 
pastor da 2® Igreja Presbiteriana 
Renovada, José Antonio da Cruz 
em entrevista ao ECO 90.1 No
tícias, falou sobre o crescimen
to de eventos gospel na cidade 
e lembrou da participação da 
cantora Damares, que esteve no 
culto de ação de graças do ano 
passado e é atração confirmada 
da 36® Facilpa, a cantora se apre

senta no dia 8 de maio.
"O conselho de pastores tem 

uma função muito especial nes
sas programações, especialmente 
no culto de ação de graças e na 
Facilpa. Os anos anteriores trou
xeram uma experiência muito 
boa, o público tem respondido 
de uma forma maravilhosa e esse 
ano nós esperamos uma partici
pação ainda maior. O culto tem 
um significado muito importante 
para abençoar a nossa cidade e o 
nosso povo”, explica.

O culto de ação de graças pe
los 155 anos de Lençóis, aconte
ce na próxima sexta-feira, 19, no 
ginásio do Csec às 19h.

28 V A R A  JU D IC IA L  LE N Ç Ó IS  PA U LIS TA  - E D IT A L de C T TA Ç A O  de M A R C O S  
D IN IZ  B A R B O S A , com  p ra zo  de 20 ( v in te )  d ia s .  O Dr. M A R i O  R A M O S  DO S 
SA N TO S, MM J U iZ  DE D IR E ITO  da 2 ^ V a ra  da  C o m a rc a  de  L e n ç ó is  P a u lis ta . FAZ 
S A B E R  a M A R C O S  D IN IZ  B A R B O S A , C P F /M F n° 2 2 7 .8 1 6 .5 7 8 -0 8 , que B A N C O  
HS BC  B R A S IL  S .A . B A N C O  M Ú LTIP LO ., C N P J/M F n° 0 1 .7 0 1 .2 0 1 /0 0 0 1 -8 9 , a ju i
zou A ção  de B U S C A  E A P R E E N S A O  , P rocesso  3 1 9 .0 1 .200 8 .00 7452 -7 , n. o rdem  
1760 /08 , pa ra  a p re e n sã o  do v e íc u lo  O m eg a  S u p re m a  G LS, ano de fa b r ic a ç ã o / 
m odelo  1993, ve rde , chass i n° 9B G V P 35B P P B 21909 2 , p lacas JG M -1000  ou para 
o R e q u e rid o  pag ar as p a rce la s  m ensa is  v e n c id a s  do co n tra to  de fin a n c ia m e n to  
e a b e r tu ra  de c ré d ito  4 0 3 3 0 0 9 1 4 2 5 , co m  c lá u s u la  de a l ie n a ç ã o  f id u c iá r ia ,  
to ta liza n d o  no va lo r de R $  8 .039 ,49 , à  época, a legando , em s ín tese , que M arcos 
D in iz  B a rbo sa  não pagou as p re s ta çõ e s  v e n c id a s  a p a rt ir  de 10 /08 /2 0 0 8  a té  a 
p resen te  data , ap e sa r de se r de v id a m e n te  n o tifica d o  por in te rm é d io  do ca rtó rio  
com pe ten te . M arcos D in iz  B a rbo sa  es tá  em  local ignorado  e in ce rto , vez que não 
fo i e n c o n tra d o  no e n d e re ç o  c o n s ta n te  dos  a u to s , d a i sua  c ita ç ã o  po r e d ita l 
para, q ue ren do , no prazo de 05 d ias  pag ar a in te g ra lid a d e  da  d ív id a  pen den te , 
segundo  os va lo re s  ap re se n ta d o s  pelo c re d o r fid u c iá r io , para  ob te r a re s titu içã o  
do bem  ou no p razo de 15 d ias  co n te s ta r m enc io nada  ação , sob pena de re ve lia  
E, com o cons ta  dos au tos  que o R e q u e rid o  enco n tra -se  em lu ga r in ce rto  e não 
s a b id o , e x p e d iu -s e  o p re s e n te  e d ita l, com  p ra zo  de 20 d ia s , pe lo  q u a l f ic a  o 
m e sm o  c ita d o  p a ra  os te rm o s  d a  a ç ã o , p o d e n d o  c o n te s tá - la  no p ra z o  de 
15 (q u in ze )d ia s  após o prazo do e d ita l, sob pena de re ve lia  e ju lg a m e n to  p ro ce 
d en te  da ação  nos te rm o s  da in ic ia l. E, pa ra  que cheg ue  ao co n h e c im e n to  de 
todos, e sp e c ia lm e n te  do c itand o , exp e d iu -se  o p resen te  ed ita l que se rá  p u b lica 
do e a fixa d o  na fo rm a  da le i. Len çó is  Paulista/SP , 11 de a b ril de 2013. Eu, M aísa 
K ic h  G re c c o , E s c re v e n te , d ig ite i. Eu, E d s o n  J o s é  T e ix e ira  B a rro s , E s c r iv ã o  
ju d ic iá r io ,  m a tr íc u la  3 0 8 .2 6 3 -A , c o n fe ri e su b sc re v i.



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 001/2013 
Processo n° 092/2013

Objeto: concessão de direito real de uso oneroso de um galpão comercial, 
com área construída de 684,41 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma 
área de terras de 2.001,35 m ,̂ localizados na Rua Duílio Capoani, n° 37, no 
Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta -  Encerramento: 
14 de maio de 2013 às 09:00 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, 12 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 002/2013 

Processo n° 093/2013
Objeto: concessão de direito real de uso oneroso de um prédio comer
cial, com área construída de 289,11 m ,̂ e direito real de uso gratuito de 
uma área de terras de 3.289,41 m ,̂ localizados na Rua Ásia, n° 512, no 
Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta -  Encerramento: 
14 de maio de 2013 às 09:30 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, 12 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 003/2013 

Processo n° 094/2013
Objeto: concessão de direito real de uso oneroso de um galpão industrial, 
com área construída de 111,00 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma área 
de terras de 2.000,00 m ,̂ localizados na Rua Ernesto Cacciolari, n° 199, no 
Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. Tipo: maior oferta -  Encerramento: 
14 de maio 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, 12 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO -  Concorrência n° 004/2013 

Processo n° 095/2013
Objeto: concessão de direito real de uso oneroso de um prédio industrial, 
com área construída de 496,04 m ,̂ e direito real de uso gratuito de uma 
área de terras de 3.000,00 m ,̂ localizados na Rua Júlio Andreolli, Lo
tes 05, 06 e 07 da Quadra “D”, no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”. 
Tipo: maior oferta -  Encerramento: 14 de maio de 2013 às 10:30 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, 12 de abril de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE LENÇÓIS PAULISTA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Len
çóis Paulista/SP - CMDCA informa aos candidatos inscritos no proces
so seletivo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Lençóis 
Paulista, que em função da prorrogação do mandato dos atuais conse
lheiros, de acordo com a Lei Municipal n° 4.405/2012, da Resolução n° 
02/2013-CMDCA, e observando as orientações do representante do órgão 
do Ministério Público local, de acordo com o ofício n° 086/2013, decidiu 
CANCELAR o certame deflagrado pelo Edital 03/2012 -  CMDCA. 

LENÇÓIS PAULISTA, 11 de abril de 2013 
C.M.D.C.A. - 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 con
tratação da empresa M.C. BASSO PRODUÇÕES ME, com registro no CNPJ/ 
MF sob n.° 14.699.554/0001-33, para apresentação artística/cultural dentro 
da Programação do Festival de Bonecos em Lençóis Paulista, no valor de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais), cuja despesa correrá através da INEXIGIBI
LIDADE DE LICITAÇÃO N.° 010/2013, Processo n° 090/2013, com funda
mento 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, 10 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista NOTIFICA os contribuintes e responsáveis 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN Variável) que terão 
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente publicação, para apresentarem, 
junto ao SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E FIS
CALIZAÇÃO, os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 e 
2010, conforme exigido pela legislação municipal.
Salienta-se, ainda, que a presente NOTIFICAÇÃO reitera os termos das di
ligências anteriormente empreendidas em relação aos contribuintes abaixo 
elencados, nos moldes do artigo 43 da Lei Complementar 20/2003, os quais 
não cumpriram a determinação de apresentar a documentação ora requisitada. 
Frise-se, por fim, que o não atendimento da presente ensejará, no arbitramento 
do imposto com o consequente lançamento de ofício, na lavratura do respec
tivo auto de infração e aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos 
termos do artigo 87 § 2° do Código Tributário Municipal e artigos 26 e 43 § 
1° da LC 20/2003.
Segue abaixo a relação dos contribuintes e responsáveis que deverão apresen
tar os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

A B Rosa Software 12584
Amarildo de Macedo Rhema Me 12328
Ângela Maria Ferrarezi Serviços Epp 12356
Cláudio Teixeira Pintura Epp 10927
Cristiano Pereira Calçados Me 12498
Easycredit Paulista Serv. de Viabil. Econ. Ltda 12520
Edson dos Santos Funilaria Me 10830
Flex Cred Assessoria de Crédito Ltda 12256
Iria Alves Musical Me 12585
Iris Terezinha de Almeida Carbelotti Danc. Me 12407
Jeferson Machado Consultores Associados Ltda 11218
João Vicente da Silva Edificações Me 11807
Lilian Comércio de Pneus e Serviços Ltda Me 10791
LM Com. de Materiais de Solda e Man. Ind. Ltda 12224
Luiz Carlos Ventura Locações Me 12506
M. O. C. Montagens Industriais Lençóis Ltda Me 11675
Nova Well Jateamento Pintura Industrial Ltda 11754
Oliveira & Oliveira Usinagel Ltda Me 11877
R. F. de Souza Presentes Me 12535
Samuel Emerenciano dos Santos 12519
Sidinéia Pereira Alves Me 12607
Transportadora Lençóis Ltda 12168
Transportadora Medeiros e Filho Ltda Me 11910

Lençóis Paulista, 13 de Abril de 2013.

SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO

Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi
das 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 155 de 9.04.2013..................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 35.805,00.
Decreto 156 de 11.04.2013..................Fixa o período oficial de comemo
rações relativas aos 155 anos de Lençóis Paulista.
Decreto 157 de 11.04.2013..................Institui a Comissão Preparatória da
3̂  Conferência Municipal da Cidade.
Portaria 502 de 12.04.2013..................Exonera Carla Martins Sousa da
função temporária de Médico Clínico Geral -  término de contrato.
Portaria 503 de 12.04.2013..................Exonera Erika de Paula da Silva
Crisóstomo da função temporária de Cozinheiro -  término de contrato.
Portaria 504 de 12.04.2013..................Exonera Fabiana Meira da Fonseca
Santos da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  pe
dido.
Portaria 505 de 12.04.2013..................Exonera Regina Célia Argentino
Nogueira da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II 
-  pedido.
Portaria 506 de 12.04.2013..................Exonera Michele Andresa Augusto
Purgano da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  
pedido.
Portaria 507 de 12.04.2013..................Exonera Jady Giovana Cicone de
Freitas da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  pedido.
Portaria 508 de 12.04.2013..................Exonera Adriana Bueno do cargo
de Agente Escolar -  pedido.
Portaria 509 de 12.04.2013..................Exonera Maria Helena Correa do
cargo de Agente de Saúde -  pedido.
Portaria 510 de 12.04.2013..................Exonera Maria Carmen Lopes de
Hypólito do cargo de Professor de Ensino Fundamental II -  pedido.
Portaria 511 de 12.04.2013..................Exonera Domingos José de Santana
do cargo de Agente de Serviços Urbanos -  pedido.
Portaria 512 de 12.04.2013..................Exonera Wagner Coelho Pinto do
cargo de Agente de Serviços Urbanos -  pedido.
Portaria 513 de 12.04.2013..................Exonera Natália Regina Tudiçaki
do cargo de Agente Comunitário de Saúde -  pedido.
Portaria 514 de 12.04.2013..................Exonera Edna Maria do Prado do
cargo de Vigilante -  pedido.
Portaria 515 de 12.04.2013..................Exonera Daiane Caroline de Ponte
Martini do cargo de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 516 de 12.04.2013..................Exonera Vagner Ricardo Teixeira
do cargo de Agente de Vigilância Eletrônica -  pedido.
Portaria 517 de 12.04.2013..................Exonera Rodolfo Luiz Guiari do
cargo de Monitor Cultural -  pedido.
Portaria 518 de 12.04.2013..................Exonera Everton Carlos Ferrari do
cargo de Agente de Vigilância Eletrônica -  pedido.
Portaria 519 de 12.04.2013..................Exonera Luciane Valéria Pedroso
Rici do cargo de Agente de Serviços Gerais -  pedido.
Portaria 520 de 12.04.2013..................Exonera Erica Araújo de Almeida
do cargo de Agente de Serviços Gerais -  pedido.
Portaria 521 de 12.04.2013..................Nomeia Elessandra de Abreu para
o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 522 de 12.04.2013..................Nomeia Cleiciane de Carvalho Sil
va para o cargo de Agente de Saúde.
Portaria 523 de 12.04.2013..................Designa Articuladora Municipal
para desenvolvimento do Programa Prefeito Amigo da Criança, da Funda
ção Abrinq -  Gestão 2013/2016.

Lençóis Paulista, 12 de abril de 2013.
Leandro Orsi Brandi 

Diretor Administrativo Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

COMUNICADO

O Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil comunica a todos 
os funcionários públicos que ainda não receberam o relatório (resultado) 
da avaliação de desempenho referente ao ano de 2012, para comparecerem 
na sede administrativa localizada no prédio que também abriga o Setor de 
Medicina(Avenida Brasil, 862, centro) nos dias 17, 18, e 19 de abril a fim 
de retirarem.
O não comparecimento no prazo estabelecido implicará no arquivamento 
do relatório, não havendo mais possibilidade de recurso quanto ao resul
tado.

Lençóis Paulista, 11 de abril de 2013.

MARCOS NORABELE 
Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 336,52.

QUEIMA DA PALHA DA
CANA-DE-AÇÚCAR

Comunicado de Queima
Controlada da Cana de
Açúcar SAFRA 2013/14

A ASSOCIAÇÃO DOS PLAN
TADORES DE CANA DO 
MÉDIO TIETÊ, com sede no 
município de Lençóis Paulista, 
estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob n° 51.425.346/0001- 
72, em cumprimento ao estabe
lecido nos artigos 5° - inciso II 
da Lei n° 11.241 de 19/09/2002, 
4° da Lei 10.547 de 02/05/2000, 
bem como ao artigo 8°, inci
so II do decreto n° 47.700 de 
11/03/2003, VEM COMUNI
CAR a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Departamento 
Estadual de Proteção dos Recur
sos Naturais - DEPRN, a Com
panhia de Tecnologia de Sanea
mento Ambiental - CETESB, a 
Polícia Ambiental, ao Sistema 
DER/DERSA ou seus conces
sionários, as empresas de tele
comunicações de distribuição de 
energia elétrica, a Ferroban, aos 
Lindeiros Confrontantes, bem 
como tantos quantos este comu
nicado vier a conhecer, que no 
período de 02 de abril de 2013 
até 31 de dezembro de 2013, 
incluindo os finais de semana, 
preferencialmente no horário 
noturno, SEUS ASSOCIADOS 
realizarão a queima controlada 
para despalhamento da colheita 
da cana-de-açúcar nos municí
pios de abrangência da entidade 
e informa que a relação das pro
priedades e proprietários encon
tram-se disponibilizada no site 
www.ascana.com.br , acessando 
o link QUEIMA DA PALHA 
DA CANA.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA

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

Portaria n° 39/2013 de 12.04.2013 -  Nomeia para o cargo de Operador de 
Máquinas o sr. Octávio Willian Sacoman.

Lençóis Paulista, 12 de abril de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 30,30.

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Portaria n° 003/2013; Modalidade: Carta Convite 
n° 001/2013; Contratante: Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista; Contratado: Editora e Jornal Folha Popular Ltda 
- ME; Objeto: Contrato de Prestação de Serviço de Publica
ção dos atos oficiais da Câmara Municipal; Valor unitário: 
R$ 0,39 (trinta e nove centavos) por centímetro quadrado: 
Dotação Orçamentária: 3.3.9.0 -  Serviços de Publicidade 
Legal; Data: 04 de março de 2013; validade: 6 (seis) meses.

Processo: Portaria n° 004/2013; Modalidade: Carta 
Convite n° 002/2013; Contratante: Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista; Contratado: Auto Posto Avenida 
de Lençóis Paulista Ltda; Objeto: Contrato para forne
cimento de combustíveis; Valor unitário do litro de eta- 
nol: R$ 1,795 (um real e setecentos e noventa e cinco 
centavos): Valor unitário do litro de gasolina R$ 2,575 
(dois reais e quinhentos e setenta e cinco centavos): Valor 
Global 21.850,00 (vinte e um mil oitocentos e cinqüenta 
reais): Dotação Orçamentária: 3.3.9.0 -  Material de Con-

sumo -  Combustíveis Automotivos; Data: 04 de março 
de 2013; validade: 6 (seis) meses.

Processo: Portaria n° 007/2013; Modalidade: Carta Convite 
n° 004/2013; Contratante: Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista; Contratado: 4R Sistemas & Assessoria Ltda; Ob
jeto: contratação de empresa para fornecimento de progra
mas de computador por licenciamento ou cessão de uso 
de sistema integrado de gestão pública; Valor global: R$
78.000. 00 (setenta e oito mil reais): Dotação Orçamentária:
3.3.9.0. 39 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídi
ca; Data: 20 de março de 2013; validade: 12 (doze) meses.

Processo: Portaria n° 008/2013; Modalidade: Carta Con
vite n° 005/2013; Contratante: Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista; Contratado: 4R Sistemas & Assessoria 
Ltda; Objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de programas de computador por licenciamento ou cessão 
de uso de sistema integrado de gestão legislativa; Valor 
global: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos re
ais): Dotação Orçamentária: 3.3.9.0.39 -  Outros Servi
ços de Terceiros -  Pessoa Jurídica; Data: 20 de março de 
2013; validade: 12 (doze) meses.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 49,10.

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista - SP

Edital de Loteamento 
(Lei n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

José Juliano Mazzetto, Escrevente Autorizado do Serviço de Registro de Imóveis e 
Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.
Faz Saber, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
Terra Imóveis Ltda, CNPJ MF n° 01 294 597/0001-97, com sede na Rua Piedade, 
160, centro, nesta cidade, depositou neste cartório os documentos exigidos pelo 
artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro do loteamen- 
to denominado “Jardim Carolina”, com a área de 184.196,89 metros quadrados, 
aprovado pela Prefeitura Municipal em 05 de fevereiro de 2013 e pelo Grupo de 
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB, que expediu, em 
13 de novembro de 2012, o Certificado n° 570. O imóvel é de propriedade da lote- 
adora por força da matrícula n° 26.880, e tem acesso pelas Ruas Armando Veronezi 
e Regina Rissato Paccola. Foram abertas 10 ruas, designadas com números ordinais 
e prolongadas as Ruas Regina Rissato Paccola e Armando Veronezi, em virtude 
do que o imóvel ficou dividido em 22 quadras, designadas com letras do alfabeto, 
de “A” a “V” e “W”. As quadras de “A” a “O” foram sudvididas em 452 lotes, 
num total de 98.961,03 m2. Foram destinados para Área verde 30.845,63 m2, dos 
quais 6.152,17 m2 para área de preservação permanente do Ribeirão Cachoeirinha; 
6.266.56 m2 para Sistemas de Lazer; 627,86 m2 para Área Institucional e para o 
arruamento 47.329,22 m2; uma área de 166,59 m2 ficou destinada para permutar 
com a Prefeitura.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será 
publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
dias contados da última publicação.

Lençóis Paulista, 08 de abril de 2013.
-José Juliano Mazetto- 
Escrevente Autorizado 
-localização do imóvel-

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


Regional MISS
Term inam  hoje as inscrições para o concurso de beleza M iss Jaú, que vai 
eleger a garota m ais bela para representar o município. A ganhadora do 
concurso, além  de receber vários presentes e assinar um contrato com 
a M ega M odels de Bauru, vai participar do processo de seleção do Miss 
São Paulo 2013, organizado pela Rede Bandeirantes, em maio.

MACATUBA

Tarcisio faz balanço dos 100 
primeiros dias de governo
Prefeito fala sobre cumprimento do plano de governo e elogia empenho de equipe de trabalho

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

O prefeito de Macatuba, 
Tarcisio Mateus Abel 
(PP), falou sobre os cem 

primeiros dias de governo na 
quarta-feira, 10. Comentou que 
tem se empenhado em manter 
os serviços essenciais em dia 
e que cada área da adminis
tração tem que se debruçado 
sobre os projetos que fazem 
parte de seu plano de governo. 
Afirmou que vai cumprir cada 
compromisso assumido.

Ele ressaltou que o plano 
de governo é bastante objetivo. 
"São propostas fundamental
mente baseadas na geração de 
emprego, melhoria no atendi
mento da saúde e habitação”, 
disse. "E nessa área de habita
ção estamos trabalhando desde 
o primeiro dia de mandato na 
busca de parcerias. Procura
mos a CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) de Bauru e São Pau
lo, deputados estaduais e fede
rais, fomos até Brasília conhe
cer melhor o programa Minha 
Casa Minha Vida, enfim, não 
temos medido esforços para 
atender a demanda de habita
ção do município”.

Na geração de empregos, 
Tarcisio comentou que o pri
meiro passo é preparar o mu
nicípio para atrair novos negó
cios e investimentos. "Cientes 
disso estamos investindo no

EFETIVIDADE -  Prefeito Tarcisio diz que quer a 
máquina pública eficiente mesmo com poucos recursos

Cemp (Centro Municipal 
Profissionalizante), buscando 
novos cursos que atenderão 
a demanda da cidade e que a 
pessoa tenha condição de sair 
empregada e gerar renda”, ex
plicou. "E vamos direcionar 
Macatuba de acordo com sua 
vocação. Estamos localizados 
na região central do Estado de 
São Paulo, servido de excelen
tes rodovias, hidrovia que pas
sa aqui próxima, a ferrovia que 
está em Lençóis e Pederneiras, 
enfim, estamos no coração do 
Estado, em região estratégica.

Por isso temos que definir bem 
claramente para que tipo de 
negócio temos vocação”.

O que pode adiar por algum 
tempo as realizações na área de 
habitação e disponibilidade 
para investimentos, é a questão 
financeira. "Para construirmos 
casas e criarmos um novo dis
trito industrial, precisamos 
de recursos financeiros para 
disponibilizar área para essas 
construções. E isso demanda 
um aporte financeiro conside
rável. Só que como estamos no 
primeiro ano de administração,

a gente ainda trabalha com 
o que foi orçado pela gestão 
passada”, justificou o prefeito. 
"Então, temos algumas limita
ções para colocarmos em práti
ca nosso planejamento”.

MERITOCRACIA
Agora em março os servido

res municipais tiveram reajuste 
salarial de 6,2%. É um percen
tual do acumulado da inflação 
no ano e mais 1% de aumento 
real. "Se analisarmos só pelo 
percentual parece pouco, mas 
representa um valor considerá
vel no orçamento municipal”, 
disse Tarcisio. "É uma das nos
sas prioridades valorizar o fun
cionário público, o de carreira, 
e implantaremos em breve um 
sistema chamado 'Meritocra- 
cia', ou seja, ele será reconhe
cido e valorizado através de seu 
próprio merecimento. A maio
ria dos funcionários públicos 
merece esse reconhecimento”.

E toda a equipe de governo 
tem sido elogiada pelo prefeito. 
"Estamos tendo nos últimos 
meses uma queda de aproxi
madamente 15% no repasse de 
ICMS (Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias e Serviços) 
e mesmo assim nos esforçando 
para nada faltar”, disse Tarci- 
sio. "Temos buscado a efeti
vidade, ou seja, com a mesma 
quantidade de recursos, ou até 
menos, fazermos a máquina pú
blica se tornar mais eficiente”.

Vai ter início o projeto Mãos à Obra
Começa na próxima segun

da-feira o projeto Mãos à Obra, 
da Prefeitura de Macatuba. 
Doze pessoas foram seleciona
das pelo Cras (Centro de Re
ferência de Assistência Social) 
para ter aulas de construção 
civil. Os alunos aprenderão a 
assentar tijolos, piso, revesti
mento e pintura. O curso terá 
carga horário de 48 horas. A 
realização é da secretaria de 
Assistência Social em parceria 
com o Cemp (Centro Municipal 
Profissionalizante).

Para selecionar os alunos, o 
Cras usou critérios técnicos. "É 
a oportunidade de pessoas de fa
mílias mais vulneráveis se quali-

PROGRAMA -  Reunião nesta semana definiu como será o projeto Mãos à Obra

ficarem para o mercado de traba
lho”, comentou Marcos Olivatto, 
secretário de Assistência Social.

"É uma equipe mista, formada 
por homens e mulheres, que te
rão três meses de aulas e recebe-

rão um salário mínimo paulista 
(R$ 755,00) por mês”.

Assistentes sociais acompa
nharão os alunos. Todos terão 
seguro contra acidentes. "É 
uma parceria com o Senai de 
Lençóis Paulista e não teremos 
custo com o mestre de obras 
que ministrará as aulas”, infor
ma Olivatto. "É um projeto mui
to importante para o município, 
pois estamos qualificando gente 
daqui que vai ter condições de 
trabalhar com isso e gerar ren
da para o município”.

A secretaria de Assistência 
Social investirá R$ 30 mil no 
projeto com recursos do pró
prio município.

AGUDOS

Obras do Minha Casa, 
Minha vida são retomadas

Obra estava 
parada porque 
a empresa 
vencedora faliu

W elinton Barros

Os moradores sortea
dos do projeto Minha 
Casa, Minha Vida, 

do Governo Federal, preci
saram de muita paciência 
em Agudos. Isso porque as 
obras que se iniciaram em 
2011 estavam paralisadas 
até a semana passada. O 
convênio entre a Prefeitura 
e União foi firmado em de
zembro de 2010.

Cerca de 60 famílias es
peram pela conclusão das 
obras. Os imóveis já estão 
em fase final e vão integrar 
a segunda parte do Jardim 
Santa Cândida. As casas fo
ram sorteadas em 2010. No 
ano seguinte, após a Prefei
tura doar o terreno, o gover
no deu início às obras, mas 
a empresa contratada para 
realizar o serviço faliu. 

Quatro meses depois foi

aberta uma nova licitação e 
outra empresa foi contratada. 
Segundo a Prefeitura, tam
bém não vinha cumprindo 
os prazos estabelecidos. De 
acordo com o cronograma, a 
obra deveria ter sido entregue 
em dezembro do ano passa
do, mas as casas não possuem 
nem acabamento.

"A nova empresa que foi 
contratada para fazer o ser
viço também passa por um 
processo de dificuldades. 
Tenho cobrado muito o Go
verno Federal e a empresa 
de consultoria que acompa
nha a obra. Eles retomaram 
na semana passada e têm 
como prazo para entrega 
outubro deste ano”, afirmou 
ao OECO o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB).

Na segunda-feira 1° de 
abril, a empresa voltou ao lo
cal que estava completamen
te abandonado e retomou os 
trabalhos. Como consequên
cia da lentidão, encontraram 
diversos imóveis depredados 
e perceberam a falta de ma
teriais de construção, prova
velmente furtados no decor
rer do tempo.

IPTU deve arrecadar 
R$ 2,1 mil este ano
Já enviado, 
pagamento com 
desconto vai até 
segunda-feira

W elinton Barros

Os primeiros vencimen
tos do IPTU (Imposto 
Predial Territorial e 

Urbano), começam a par
tir da segunda-feira 15, em 
Agudos. Os carnês do im
posto já foram enviados aos 
munícipes pela Prefeitura 
via correio. A orientação 
é para que os moradores 
efetuem os pagamentos em 
dia, evitando juros e multas, 
além de receber o desconte 
de 10% na opção à vista. 
A previsão de arrecadação 
para o município de Agudos 
em 2013 é de R$ 2,1 mi
lhões, dinheiro que é utili
zado em melhorias em todos 
os setores da cidade.

"A expectativa é de que 
a população, como tem fei-

to costumeiramente, honre 
com seus compromissos em 
dia para que possamos con
tinuar investindo em nosso 
município. É importante 
lembrar que, em Agudos, os 
impostos estão congelados 
há 13 anos e nós optamos 
por manter os preços sem 
reajustes porque sabemos 
a dificuldade que a popu
lação tem em honrar com a 
pesada carga tributária bra
sileira”, explica o prefeito 
Everton Octaviani (PMDB).

O prefeito lembra que os 
recursos servirão de apoio 
para o término de obras que 
estão em andamento na cida
de, como o posto de saúde do 
Jardim Europa, as reformas 
das escolas e melhorias nas 
unidades de saúde.

Quem ainda não re
cebeu o carnê ou recebeu 
com dados incorretos deve 
procurar o setor de IPTU na 
Prefeitura, que fica na Praça 
Tiradentes s/n. Mais infor
mações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3262 8500.

O c lass ificado não  deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  de  linhas deste c u p o m . T odos os ca m p o s  são o b r ig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão pu b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  d ado s  in su fic ien tes  o u  de  co n te ú d o s  d uv id osos . A  p ro m o ç ã o  não  é v á lid a  a través de  te le fone .

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

CLASSIECO
• : Ao lado da comunidade

• Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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



Polícia FLAGRANTE
Um adolescente de 14 anos foi flagrado pela 
PM, na quarta-feira, no Centro de Agudos, com 
17  porções de m aconha prontas para a venda 
e R$ 35 em dinheiro. A droga e o dinheiro 
estavam  na berm uda do adolescente.

ACIDENTE

Menor com moto furtada atropela criança
Acidente aconteceu na manhã de ontem e menina, de cinco anos, não teve fraturas; 
foram registrados cerca de 60 acidentes de trânsito somente no mês passado

rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  rCO

FURTADA -  Menor se envolve em acidente com moto furtada, após fazer manobras no Jardim Ubirama

Priscila Pegatin

Um menor de 16 anos foi 
apreendido pelo Polícia 
Militar ontem, por volta 

das 12h, após atropelar uma 
criança de cinco anos, no Jar
dim Ubirama. Segundo infor
mações da PM, a criança saía 
da escola que fica no bairro, 
junto com a irmã, quando 
foi atingida pela motocicleta. 
" Fomos solicitados no local 
porque havia uma motocicle
ta que estava fazendo direção 
perigosa", diz a soldado Kátia.

"Quando chegamos, a viatura 
do Resgate estava no local so
correndo o condutor da moto".

A criança, que também foi 
encaminhada ao Pronto-Socor
ro, teve ferimento no supercílio, 
mas nenhuma fratura. Ela ficou 
um período em observação por 
medida de segurança. O condu
tor da moto sofreu ferimentos 
no braço e na perna e foi enca
minhado à delegacia, após ser 
liberado do Pronto-Socorro.

Em consulta, a polícia 
identificou que a moto, uma 
CG Titan, de cor cinza, com

placa de Lençóis, era produ
to de furto. "O menor diz que 
comprou a moto, somente 
isso", ressalta a soldado. O 
rapaz, que não teve o nome 
divulgado pela PM, não tinha 
passagem pela polícia. "A mãe 
disse que é um garoto proble
ma, que não é estudante e que 
já foram tomadas várias provi
dências", comentou a PM.

Só no mês passado, em 
Lençóis, foram registrados 
cerca de 60 acidentes de trân
sito. Entre janeiro e fevereiro, 
39 pessoas ficaram feridas e

entre janeiro e abril, quatro 
pessoas morreram. A última 
vítima fatal faleceu na m adru
gada da sexta-feira 5, no Hos
pital de Base de Bauru.

A violência no trânsito mo
tivou a Polícia Militar e a Di
retoria de Saúde a realizarem 
campanhas voltadas à educa
ção no trânsito. A Polícia Mi
litar vai iniciar nas próximas 
semanas um programa cha
mado "Escolinha de Ciclismo 
Buscapé" que pretende levar 
noções de trânsito às crianças 
da rede pública de educação.

INVESTIGAÇÃO

Polícia está à procura 
de suspeito de roubos
Identificado, jovem está foragido; no 
mês passado foram 17 roubos na cidade

O ECO

REAÇÃO - PM intensifica patrulhamento no Centro de Lençóis

Carlos A lberto  
Duarte

A  polícia está à procura 
de um jovem suspei
to de praticar vários 

roubos em Lençóis Paulis
ta. Ele foi identificado por 
imagens de monitoramento 
de segurança de um estabe
lecimento comercial assalta
do na semana passada.

As imagens foram com
paradas em um software da 
Polícia Civil, chamado Siri 
(Sistema de Inteligência e Re
conhecimento). Segundo in
formações da polícia, desde 
que praticou o último roubo, 
o jovem não retornou mais 
para casa. A polícia suspeita 
que ele seja dependente quí
mico. A suspeita de que ele 
tenha praticado diversos rou
bos vai se confirmando pelo 
recuo deste tipo de crime 
desde que ele está foragido.

De acordo com levanta
mento do jornal O ECO, no 
mês passado foram registra
dos 17 roubos em Lençóis

Paulista. O número voltou 
a aumentar depois de redu
ção neste tipo de delito en
tre os meses de janeiro e fe
vereiro. Neste mês de abril, 
segundo acompanhamento 
de O ECO, até a sexta-feira 
12, foram cinco ocorrências 
com essas características.

Dados da Secretaria 
da Segurança Pública di
vulgados no mês passado 
mostram que o número de 
roubos despencou entre os 
meses de janeiro e fevereiro. 
Em janeiro foram 19 crimes 
desse tipo contra cinco re
gistrados em fevereiro. Ain
da de acordo com dados da 
secretaria, furtos e roubos 
de veículos aumentaram de 
cinco para 12. O tráfico de 
drogas, diretamente relacio
nado às ocorrências de rou
bos, também aumentaram.

A polícia surpreendeu 
51 menores ou adultos com 
drogas em 2011 e 100 em 
2012. Já são 23 casos de pes
soas pegas com drogas entre 
janeiro e fevereiro deste ano.

Após pressão de comerciantes, PM vai manter 
Base Comunitária Móvel no Centro da cidade

A Polícia Militar disponi
bilizou a Base Móvel Comuni
tária para patrulhar o Centro 
de Lençóis Paulista. A medida 
tem como objetivo coibir fur
tos e roubos e orientar sobre o 
conhecido roubo da 'saidinha 
de banco'. O capitão Paulo Ce- 
sar Valetim disse que os PMs 
estão conversando com geren
tes de banco a orientar seus

clientes sobre este crime, que 
na maioria das vezes, não são 
cometidos no centro da cidade.

Em entrevista ao ECO 
90.1 Notícias, capitão Valen- 
tim pediu apoio da popula
ção para que adote algumas 
medidas de segurança, como 
evitar expor dinheiro nos cai
xas eletrônicos e substituir 
saques de grande valor por

transferências bancárias.
Ontem, o oficial foi co

nhecer a atuação dos legio- 
nários mirins na área azul e 
constou inúmeros veículos 
sem o identificador de esta
cionamento nos veículos.

"Os policiais estão orien
tando os condutores, mas que
ro lembrar que somos obriga
dos a fiscalizar o desrespeito ao

trânsito", disse o oficial, ao ape
lar para que os motoristas pro
curem estacionar corretamente 
com o cartão da área azul.

Valentim lembrou que os 
adolescentes que estão tra
balhando na área azul preci
sam ser respeitados. Pediu a 
compreensão dos condutores, 
que se não querem pagar área 
azul, estacionem fora dela.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
MACATUBA

PROCESSO N° 01/2013 -  DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO.
Em cumprimento ao art. 26 da Lei de Licitações n° 8.666/93 com alterações 
introduzidas por legislações posteriores, Ratifico seja Dispensável a Licita
ção, com amparo legal no inciso II, art. 24 combinado com a alínea “a” do 
inciso II, art. 23, ambos da Lei n° 8.666/93 com alterações posteriores, para 
a contratação de serviços jurídicos a favor de EMERSON DE HYPOLITO. 

Macatuba, 22 de março de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
MACATUBA

CONTRATANTE: IPREMAC -  Instituto de Previdência Municipal de Ma
catuba. PROCESSO: n° 01/2013 - Dispensável a Licitação. CONTRATO: 
n° 01/2013. CONTRATADO: Emerson de Hypolito. VALOR: R$ 7.920,00. 
ASSINATURA: 01/04/2013. VIGÊNCIA: 01/04/2013 à 31/03/2014. OB
JETO: Prestação de serviços jurídicos em geral. FUNDAMENTO: Dispen
sável a Licitação com amparo legal no inciso II, art. 24, combinado com a 
alínea “a”, inciso II, art. 23, ambos da Lei de Licitações n° 8.666/93 com 
alterações posteriores.

Macatuba, 01 de abril de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

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, 13 de Abril de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

N o m e E ndereço
C adastro

im obiliário
Valor

Joel Rodrigues 
da Silva

Av. José Antonio 
Lorenzetti L08 Q A Nelli 24953/5477 R$105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis 
notificados quanto ao lançamento de ofício e multa no importe de 75% (se
tenta e cinco por cento) quanto ao ISSQN VARIÁVEL, 112,50 (cento e doze 
e meio por cento) para o período de enquadramento da empresa no SUPER 
SIMPLES e 20% (vinte por cento) por documento, efetuado pelo município 
de Lençóis Paulista atinente aos anos de 2.008, 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

Barbosa & Barnabe Automação Ltda Me 13144
Iris Terezinha de Almeida Carbelotti Danc. Me 12407
Transportadora Solimar Ltda Epp 4758
W. E. Da Silva Neto Epp 10741

Lençóis Paulista, 13 de Abril de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EXTRATO -  ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Diretoria de Pla
nejamento e do Conselho de Política Urbana, realizou audiência pública, 
em 10/04/2013, no CENTRO EDUCATIVO “TEREZINHA APARECIDA 
JESUS RAMOS”, sito à Rua Bahia, n° 415, Jardim Cruzeiro, discussão e 
deliberação acerca da desafetação de área pública para construção de rota
tória no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Cruzeiro do 
Sul, no bairro Jardim Cruzeiro. Após expostas as justificativas, os projetos 
e todos os demais documentos referentes à obra, os participantes decidiram 
aprovar a realização da obra.

Lençóis Paulista 10 de abril de 2013.

LUIZ EDUARDO CONTI 
Diretor de Planejamento e 

Presidente do Conselho 
de Política Urbana

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de abril de 2013. Na página A8. Valor da publicação R$ 115,52.



Esportes ADEFILP
A  equipe PCD de atletism o da Adefilp (A ssociação dos 

Deficientes Físicos de Lençóis Paulista) participa hoje e am anhã 
da etapa paulista do Circuito Caixa Loterias Fase Regional, no 
Com plexo Desportivo Constâncio V az G uim arães no Ibirapuera e 
no Centro Olím pico de Treinam ento e Pesquisa.

REGIONAL MACATUBA

Grêm io Cecap e Palestra abrem  quartas de final
Clássico promete gols e grandes jogadas amanhã; no outro jogo, Ajax/MAC encara o Caçula

Angelo  Neto

A gora é para valer. Come
çam amanhã as quar
tas de final da 7  ̂ Copa 

Regional o ECO de Futebol de 
Macatuba. As oito melhores 
equipes da fase de classificação 
se enfrentam em quatro jogos 
que prometem muita emoção. 
Amanhã, dois jogos prometem 
agitar a estrutura do estádio 
municipal Amadeu Artiolli.

A rodada começa com um 
clássico lençoense. O Grêmio 
Cecap, classificado em primei
ro lugar no grupo A, enfrenta o 
Palestra, segundo no grupo C, 
às 8h30. "A expectativa é a me
lhor possível. Vamos enfrentar 
uma das equipes favoritas ao

FOTO ARQUIVO: O ECO

título. Nessa fase, todas as equi
pes são fortes, mas chegou a 
nossa hora. Temos que ter cui
dado no jogo. Partir para cima

do Grêmio Cecap desde o iní
cio é complicado, mas também 
não podemos ficar somente se 
defendendo", afirma o técnico

CLÁSSICO - O Palestra faz 
amanhã clássico contra o 
também lençoense Grêmio 
Cecap pelas quartas de final

do Palestra, Manuel Roberto 
Ferreira.

No outro jogo do dia, o 
Ajax/MAC, única equipe da 
casa classificada para essa fase, 
encara o Caçula, às 10h. Os se
mifinalistas serão conhecidos 
em jogo único. Caso haja empa
te no tempo normal, a decisão 
vai para os pênaltis. A 7  ̂ Copa 
Regional O ECO de Futebol 
Amador de Macatuba é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoen
se de Futebol Amador) e conta 
com o apoio do jornal O ECO.

RESULTADOS DA SEMANA DO JOS (JOGOS DO SESI) E JOCI 
(JOGOS DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA)

C  TERÇA-FEIRA 9 
Futsal Máster
Lwart 5 x 2 Duraflora 
Lwart Química x Zilor A  (Lwart 
Química venceu por W.O)

Z> QUINTA-FEIRA 11 
Futsal Máster
Lwarcel 2 x 4 Zabet
Zilor B x Prefeitura de Borebi (Zilor B
venceu por W.O)

Z> AGENDA ESPORTIVA DO JOS
E JOCI
Hoje
Horário: Às 10h 
Local: Grêmio da Lwart 
Modalidade: Tiro ao Alvo

Data: Hoje, a partir das 14h 
Local: Ginásio Tonicão 
Modalidade: Futsal Livre 
Jogos: Prefeitura de Lençóis x 
Rolamar (14h), Prefeitura de Borebi x 
Duraflora (14h50), Zabet B x Lwaart 
Química A  (15h40), Lwart x Zilor B 
(16h30), LP Net x Lwarcel (17h30), 
Baptistella B x Lençóis Equipamentos 
(18h20), Santa Cataria x Elizline 
(19h10).

Amanhã
Horário: A  partir das 14h 
Local: Espaço Lazer 
Modalidade: Pescaria

Horário: A  partir das 15h 
Local: Vagulão
Modalidade: Futebol de Campo 
Jogos: Lwarcel x Zilor B (15h), LP 
Neto x Lwart Química (16h)

Horário: A  partir das 14h30 
Local: Grêmio da Lwart 
Modalidade: Futebol de Campo 
Jogos: Lwart x Zabet (14h30), Santa 
Catarina x Rolamar (15h30)

O J OGOS DE AM ANHÃ DA COPA 
MUNICIPAL DE FUTEBOL CIDADE 
DO LIVRO TROFÉU REROLD 
CARVALHO (NO ESTÁDIO 
DISTRITAL EUGÊNIO PACCOLA, 
NA CECAP)

GRUPO B
Grêmio Cecap B x Sport Ferrari, às 8h 
São Cristovão x Asa Branca, às 10h

y m m m m í m í í m í í m í m m í m m í m m í m m í m í í m í í m '

Sub-16 encara rodada dupla no Estadual
O final de semana no 

basquete está recheado. Pelo 
Campeonato Paulista orga
nizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basketball), a cate
goria sub-16 do Alba/Lençóis 
Paulista tem dois confrontos.

Hoje, os meninos lençoenses 
estão em São José dos Cam
pos, onde jogam contra a for
te equipe do São José, ás 15h. 
Já amanha, a equipe viaja a 
Taubaté para enfrentar os do
nos da casa, às 10h.

A categoria sub-13 tam
bém entra em quadra, mas 
pela LBC (Liga de Basque
te Centro Oeste Paulista. O 
Alba tenta a segunda vitória 
seguida na competição contra 
Presidente Prudente, às 11h,

no ginásio da Escola Bianchi- 
ni, na Cecap.

O Alba é mantido pela 
Prefeitura Municipal atra
vés da diretoria de Esportes 
e patrocinada pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

Expressinho enfrenta Grêmio da 
Vila por vaga na Copa Lençóis

Amanhã, apenas um 
jogo movimenta a rodada da 
Copa Lençóis Sport Shoes 
2013. O Expressinho mede 
forças com o Grêmio da 
Vila, às 10h, no estádio Ar-

chângelo Brega, o Bregão.
Nessa fase, quem ven

cer o confronto já está 
classificado. Em caso de 
empate, a decisão vai para 
os pênaltis.



Administração CONVÊNIO
A  Prefeita Bel Lorenzetti v iajou a São Paulo na 

quarta-fe ira io , para assinatura de convênio no 
valor de R$ 100 mil que serão destinados para 
a construção do vestiário no cam po de futebol 
Arlindo José Veloso Filho, na Vila da Prata.

SAUDE

Vacinação contra gripe começa na segunda
Mais de 9 mil 
pessoas devem 
receber as doses; 
doentes crônicos 
também devem 
tomar vacina

Carlos A lberto  Duarte

Começa, na segunda-feira 
15, a vacinação contra a 
gripe. As doses da va

cina estarão disponíveis em 
todos os Postos de Saúde das 
7h às 17h. O grupo prioritá
rio que será vacinado abran
ge gestantes, crianças entre 
6 meses e 2 anos, idosos a 
partir de 60 anos, indígenas, 
presidiários, profissionais da 
saúde, doentes crônicos ou 
im unodeprim idos e m ulhe
res até 45 dias após o parto 
(novo grupo). Com a inclu
são dessas pacientes, deve 
haver um aumento de 30% 
no número de pessoas con
sideradas o público-alvo. No 
chamado "Dia D" da cam pa
nha haverá uma mobilização 
nacional prevista para o dia 
20 de abril. Neste dia, excep
cionalmente o Ambulatório 
de Especialidades, na aveni
da Brasil perm anecerá aberto 
até as 17h.

O principal objetivo da 
campanha é ajudar a redu
zir as complicações, in ter
nações e mortes decorrentes 
da gripe. A meta é reforçar o 
atendimento às pessoas com 
doenças crônicas, indepen
dentem ente da faixa etária. 
Isso inclui quem tem proble
mas cardíacos, pulmonares, 
transplante de rim, obesi
dade, deficiência mental e 
pacientes que usam m edica
mentos imunossupressores, 
entre outros.

A novidade de 2013 é que 
os doentes crônicos terão 
acesso ampliado a todos os 
postos de saúde. Para isso, é 
preciso apresentar apenas a 
prescrição médica no ato da 
vacinação. De acordo com a 
Diretoria Municipal de Saúde, 
no ano passado foram vacina
das mais de 9 mil pessoas.

Em entrevista ao ECO 
90.1 Notícia, a enfermeira da 
Vigilância Epidemiológica, 
Josiane Maria de Souza, disse 
que a vacina protege contra 
os três subtipos do vírus in- 
fluenza que mais circularam 
no inverno passado: A (H1N1) 
-  conhecido popularmente 
como gripe suína, A (H3N2) 
e B. Explicou que a ideia de 
que a vacina provoca a gripe 
é mito. Contou que todos os 
idosos e pacientes de risco 
devem procurar a vacina nas 
unidades de Saúde. "Apenas 
alérgicos a ovos não devem 
receber a dose", concluiu. O 
Ministério da Saúde anunciou 
que pretende imunizar 31,3 
milhões de brasileiros na 15^ 
Campanha Nacional de Vaci
nação contra a Gripe.

CÂNCER BUCAL
Paralelamente à vaci

nação contra a gripe, a D i
retoria de Saúde reforça a 
campanha para prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer bucal. A iniciativa 
acompanha o calendário da

Secretaria Estadual de Saúde. 
Devem procurar as unidades 
de saúde com atendimento 
odontológico fumantes, pes
soas que consomem bebidas 
alcoólicas com frequência, 
pessoas que estão diretam en

te expostas ao sol e quem têm 
mais de 60 anos.

"Este serviço é mantido 
durante todo o ano nas uni
dades da rede municipal e 
intensificado nessa época, 
no período da vacinação dos

idosos, que é a faixa etária 
mais suscetível a lesões na 
boca. Quem tem  uma ferida 
no lábio, assoalho da boca, 
palato, língua, há mais de 15 
dias, e que não está cicatri
zando, deve procurar uma

unidade para o diagnósti
co", destaca o diretor M ár
cio Santarém. "Garantimos 
atendimento odontológico 
em diversas regiões da ci
dade e incentivamos que a 
população invista mesmo na

prevenção das doenças. Vale 
lem brar que algumas unida
des possuem atendimento 
noturno. É im portante que as 
pessoas não fiquem de fora 
desta campanha", conclui. 
(com assessoria de imprensa)



O ECO
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ENTREVISTA
Diretor de Cultura, 
Nilceu Bernardo fala 
da prograçação de 
festiv idades do 
aniversário  de 
Lençóis Paulista

FOTO: DIVULGAÇÃO

i

CULTURA
Teatro de Bonecos 
é a tração  
internacional 
do próximo 
final de sem ana 
na cidade
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LENÇOENSE apresenta
projeto na A LeM A NHA

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO ARQUIVO: O ECO

INTERNACIONAL - Projeto de recuperação da nascente do Rio Lençóis será apresentado em Frankfurt, na Alemanha

Especialista em sustentabilidade e 
ambientalista ativo, o lençoense Sidney 
Aguiar apresentará projeto do Rio 
Lençóis em Frankfurt, na Alemanha

Angelo Neto

Se Lençóis Paulista pode 
se gabar pelo bom índi
ce de preservação do Rio 

Lençóis e de suas nascentes, 
um dos responsáveis por isso, 
sem dúvida, é o especialista 
em sustentabilidade corporati

va e recursos hídricos, Sidney 
Aguiar. O trabalho e a dedi
cação do ambientalista foram 
recompensados. O projeto 
Nascente Viva será apresenta
do na Alemanha no segundo 
semestre de 2013. Caso tenha 
um bom desempenho na ava
liação geral na Universidade

de Frankfurt, o projeto poderá 
ainda ser apresentado em con
ferência organizada pela ONU 
sobre sustentabilidade.

Executado em 2007, na 
Chácara Primavera, local onde 
nasce o Rio Lençóis, em Agu
dos, o tema teve a participa
ção de organizações públicas, 
privadas e do terceiro setor na 
prática de conservação ambien
tal. Ao longo dos anos, o proje
to promoveu a manutenção da 
mata ciliar da nascente, com
bate a formigas e plantio de ár
vores, delimitando a APP (Área

de Preservação Permanente). O 
resultado foi o retorno do vigor 
hídrico e a contenção do pro
cesso erosivo do local.

"Nós estamos caminhan
do para ter uma qualidade 
ambiental muito boa em 
Lençóis Paulista. Mas ainda 
existe muita coisa a ser feita. 
De acordo com o estudo do 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto), cerca de 35% 
das áreas de preservação per
manente estão deterioradas. 
Isso é muito preocupante. No 
entanto, vejo com bons olhos

as políticas que já vêm de al
guns anos para cá. Com a ETE 
(Estação de Tratamento de Es
goto) funcionando, haverá um 
salto muito grande na qualida
de do rio. Nosso rio Lençóis 
tem um valor socioeconômico 
e socioambiental muito gran
de", afirma Aguiar.

Além da apresentação na 
Europa, o Rio Lençóis será 
tema de um livro documentá
rio patrocinado por uma das 
empresas parceira do projeto 
retratando toda a bacia do Rio 
Lençóis e abordando os aspec

tos históricos, técnicos e polí
ticos dos sete municípios que 
compõem a bacia hidrográfica. 
O livro "Rio Lençóis de Pon
ta a Ponta" deverá ser escrito 
pelo autor do projeto Nascente 
Viva juntamente com o histo
riador lençoense e professor 
Edson Fernandes.

O projeto Nascente Vivia 
foi administrado na época pelo 
Instituto Ambiental Nossa Ter
ra com o apoio da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Grupo Lwart, 
Duratex S/A, Monsanto do Bra
sil e Unibrás Agro Química.

PARA LER OS CLÁSSICOS

Em abril, projeto discute Os Miseráveis
Encontro vem proporcionado grandes discussões sobre grandes obras da literatura

FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Neto

Este mês, o livro abordado 
no encontro do projeto 
Para Ler os Clássicos é 

Os Miseráveis, de Vitor Hugo. 
A roda de leitura para exposi
ção de impressões e da obra 
em questão, mediada por um 
agente de leitura da BMOL 
(Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa) será na segunda-feira 15,

às 19h30, no espaço cultural Ci
dade do Livro.

O livro deu origem ao filme, 
indicado em várias categorias no 
Oscar de 2013, inclusive melhor 
filme. Ele levou a estatueta de 
Melhor Maquiagem e Cabelo e 
Mix de Som. A história passa na 
frança no século 19 entre duas 
batalhas: a batalha de Waterloo 
(1815) e os motins de junho de 
1832. Daqui resulta, por cinco

volumes, a vida de Jean Valijean, 
um condenado posto em liberda
de, até sua morte. Em torno dele 
giram algumas pessoas que vão 
dar seus nomes para diferentes 
volumes do romance, testemu
nhando a miséria deste século.

O diretor de Cultura Nilceu 
Bernardo afirma que o projeto 
está sendo um sucesso. "Vários 
professores e universitário de 
toda região vêm comparecendo

à nossa roda de conversas e pro
porcionando grandes discus
sões". A entrada é franca e os 
agendamentos devem ser feitos 
no loca. Mais informações pelo 
telefone 3263 3123.

Em maio é a vez do livro o 
Poderoso Chefão, de Mario Pu- 
zzo, que também serviu de ins
piração para a série de filmes 
do mesmo nome, sucesso em 
todo o mundo. CLÁSSICOS - Livro abordado no encontro é Os Miseráveis, de Vitor Hugo

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano 
caminhando juntos

Grupo Lwart w w w . g r u p o l w a r t . c o i T i . b r
G R U P O

http://www.jornaloeco.com.br
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Entrevista í FRASE
Este ano, o tema (do desfile) é voltado para o livro: Os grandes 

Personagens da Literatura do Mundo Comemoram o Aniversário da Cidade 
do Livro. Cada bloco terá o destaque de um escritor da literatura universal, 
mostrando os personagens vestidos a caráter com figurinos preparados 
para esse momento, sempre com a frase 'Ler é Algum a Coisa' "

CULTURA

Acervo histórico de irmão de 
Orígenes Lessa deve vir para Lençóis
Diretor de Cultura Nilceu Bernardo adiantou ao 
jornal O ECO que já entrou em contato com a 
nora do escritor para adquirir material

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

A ngelo  Neto

No mês de aniversário de 
Lençóis Paulista, o di
retor de Cultura Nilceu 

Bernardo revelou mais alguns 
detalhes sobre a programação 
cultural e obras de ampliação 
da Biblioteca Municipal Oríge- 
nes Lessa (BMOL) e de constru
ção Teatro Municipal. O diretor 
adiantou ao jornal O ECO que 
está entrando em contato com 
Elisabeth Fuiza, nora de Oríge
nes Lessa, para adquirir livros e 
correspondências de Ivan Les- 
sa, irmão de Orígenes. O mate
rial deve vir para a cidade para 
integrar o acervo da BMOL. 
Durante a entrevista, Bernardo 
destacou a importância do tra
balho interligado entre as dire
torias na realização do desfile, 
uma das atrações mais espera
das pelos lençoenses durante as 
comemorações.

O ECO - Quais os destaques 
da programação cultural no 
mês de aniversário de Lençóis 
Paulista?

Nilceu - Abril realmente é 
um mês muito especial. São vá
rios espetáculos que dizem mui
to, não só em um contexto geral, 
mas de uma forma que possa 
tocar as pessoas e as sensibilizar 
a respeito do espaço que mora, 
como a pessoa é, qual trabalho 
faz, o que está realizando. Essa 
programação é muito importan
te. Um dos maiores destaques é 
o Festival de Teatro de Bonecos, 
no fim do mês. É uma forma de 
mostrar que os lençoenses tam
bém estão linkados no mundo e 
no universo. Temos lençoenses 
espalhados pelo mundo. Essa 
via de duas mãos se faz entender 
através da arte. Esse momento 
será muito especial.

O ECO - Como será o desfile 
este ano?

Nilceu - Estamos trabalhan
do para o desfile da cidade. É 
um evento já tradicional, que 
mostra os alunos com civis
mo, ordem e falando de coisas 
importantes a comunidade. As 
escolas trabalham para isso, jun
tamente com a diretoria de Cul
tura e de Educação. Este ano, o 
tema é voltado para o livro: Os 
grandes Personagens da Litera
tura do Mundo Comemoram o 
Aniversário da Cidade do Livro. 
Cada bloco terá o destaque de 
um escritor da literatura univer
sal, mostrando os personagens 
vestidos a caráter com figurinos 
preparados para esse momento, 
sempre com a frase "Ler é Algu
ma Coisa". A leitura não é tudo, 
mas um grande passo para o de
senvolvimento humano, para a 
saúde mental e física. Temos o 
grande mote de ser a Cidade do 
Livro, com um acervo bastante 
expressivo. Cerca de 2.500 par
ticipantes vão desfilar com 150 
pessoas trabalhando na organi
zação e uma média de 10 bandas 
e fanfarras. Este ano temos mais

coloridos e personagens. No 
desfile, iremos falar a aptidão da 
cidade para a literatura. Temos 
uma sorte muito grande de fazer 
os trabalhos interligados entre 
as diretorias. Quem ganha com 
isso é a comunidade. Tenho que 
agradecer todas as equipes das 
diretorias que realizam traba
lhos em conjuntos. O desenvol
vimento de uma comunidade se 
faz pelo desejo comum.

O ECO - Qual o balanço da 
Feira de Cultura do Médio Tietê?

Nilceu - Recebemos muitos 
presentes. A média foi de 800 
pessoas passando pelo evento. 
Nós montamos a feira para a co
munidade. Foram apresentadas 
as mais variadas modalidades 
artísticas. Desde concertos e 
viola caipira até balé clássico. 
A feira é uma oportunidade de 
conhecermos o que está sendo 
produzido na região. Tenho que 
agradecer a comunidade pelo 
apoio que vem dando a nos
sos eventos. Isso mostra que as 
pessoas estão saindo mais e não 
ficando em frente da TV Nós fi
camos muito felizes vendo esse 
resultado. A nossa meta é demo
cratizar, diversificar e dar quali
dade aos nossos grupos para que 
se fortaleçam dentro de Lençóis.

O ECO -  No mês de aniver
sário, qual o grande presente 
para os lençoenses?

Nilceu -  Recentemente, en
tramos em contato com a nora 
de Orígenes Lessa, Elisabeth 
Fuiza, viúva de Ivan Lessa. Es
tamos negociando um material 
para vir ao Brasil de Londres. 
Ivan Lessa foi para Londres e 
ficou mais de trinta anos lá. Pro
vavelmente, iremos receber par
te do acervo da biblioteca dele 
e correspondências que já estão 
separadas para vir para Lençóis 
Paulista. Isso é uma grande ri
queza. Também estamos plei
teando junto a Maria Eduarda 
Lessa, viúva de Orígenes Lessa, 
o prêmio Nestlé que ele recebeu. 
É uma estatueta em bronze que 
estava no apartamento no Rio de 
Janeiro que tem um valor signifi
cativo e físico. Queremos levá-la 
na BMOL para dar um destaque.

O ECO - Como estão as 
obras da Biblioteca Municipal 
Origines Lessa?

Nilceu - Todo o trabalho 
da Diretoria de Cultura acon
tece como um sonho. Nós so
nhamos, idealizamos e vamos 
buscar a meta. São duas obras 
esperadas há muito tempo. A 
ampliação da biblioteca irá for
talecer a questão do ponto de 
encontro, um espaço onde as 
pessoas possam passar momen
tos de prazer tanto na varanda 
como na área interna climatiza- 
da e até mesmo na área de café. 
Tudo o que se faz demanda 
uma reestruturação. A forma de 
atender será diferenciada. Entre 
as prateleiras terão poltronas 
para que as pessoas possam fi-

" Todo o trabalho 
da Diretoria de 
Cultura acontece 
como um sonho.
Nós sonhamos, 
idealizamos e vamos 
buscar a meta"

car mais tempo no local. Todos 
os livros serão magnetizados. 
Estamos com uma parceria com 
o Sesc para que possamos rece
ber suas publicações e que pro
vavelmente irão para essa área 
nova da BMOL. A previsão é 
de que iremos entregar as obras 
após o Festival do Livro, na se
mana do dia 12 e 13 de julho, 
que são as datas do nascimento 
e morte de Orígenes Lessa.

O ECO - Já existe uma 
data para entrega do Teatro 
Municipal?

Nilceu - O teatro municipal 
é um grande sonho que está 
sendo realizado aos poucos, 
com o esforço de muita gente. 
Vamos começar uma nova etapa 
nas obras. Toda a parte de alve
naria já está pronta. Iremos ins
talar toda a estrutura de palco, 
maquinário, luz, cenário, pro
jeções, parte acústica, acomo
dação do público entre outros. 
Como cada fase tem um tempo 
específico, fica difícil darmos 
uma data exata para que fique 
pronto. É uma obra que vem 
para ficar.

A5P -  A550CIACAO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

APRESENTA:

Nesta temporada teremos 4 cotas 
por equipe, sendo apenas uma 
marca a detentora do nome do 
time.

Reserve seu lugar neste grande 
evento até dia 22/04 , na Agência 
Atitude, pelos telefones

3264-9008  ou 9834-6494.



NA ESCOLA
O grupo Faz e Conta, da Casa da Cultura, leva na 
terça-fe ira i6 , às ip h so  e às 2 ih , o espetáculo M adéia 
na Casa da Cultura, através do projeto A  Escola Vai ao 
Teatro. Os ingressos custam  R$ 5 e os agendam entos 
de turm as devem  ser feitos pelo telefone 3263 6525.

Evento promete arrastar público de todas as idades à Casa da Cultura

Angelo Neto

Em 2012, a primeira edição 
foi um sucesso. Artistas 
internacionais mostrando 

uma vasta diversidade de cultu
ra através de bonecos de luva e 
vara, mamulengos, marionetes 
entre outras. E em 2013, para 
coroar a vasta programação 
Cultural de Lençóis Paulista, o 
Festival Internacional de Bone
cos "Boneco Gira Boneco" Len
çóis Paulista Ano 2 traz mais 
uma vez à cidade representação 
de vários países.

Este ano, a programação 
contará com companhias nacio
nais e internacionais, workshop 
e desfile de bonecos gigantes, 
estimulando as práticas teatrais. 
"Tudo o que o boneco diz a gen
te acredita. É um mundo bastan
te fascinante, com uma riqueza 
muito grande. Nós tentamos 
entender o universo vasto do ser 
humano através de um boneco, 
através de uma linguagem que 
agrada tanto crianças quanto 
adultos", destaca o diretor de 
Cultura Nilceu Bernardo.

Festival Internacional de Te
atro de Bonecos conta com a par
ticipação de companhias inter
nacionais e nacionais detentoras 
de espetáculos teatrais compro
vados por excelência, qualida
de e currículo, relacionados ao 
teatro de animação gerando um 
significativo encontro de profis-

sionais das artes bonequeiras.
Em Lençóis Paulista, o even

to será de 20 a 26 e abril, na 
Casa da Cultura "Prof. Maria 
Bove Coneglian", em diferentes 
horários. A entrada é gratuita. 
Bernardo lembra que devem 
ser feitas reservas na Casa da 
Cultura ou pelo telefone 3263 
3525. "Desde já, pedimos para 
que as pessoas fiquem atentas, 
pois já estão disponíveis os 
agendamentos dos espetáculos. 
É uma oportunidade única de

se presenciar um espetáculo 
como esse que nos toma bas
tante a atenção, pois é realizado 
juntamente com uma curadoria 
especial que cuida de todo esse 
contato com os grupos".

Com a participação de pre
feituras de cidades da região, o 
raio de extensão do festival au
mento, garantindo maior núme
ro de público. Em 2013, parti
cipam do festival as cidades de 
Bauru, Agudos, Lençóis Paulis
ta, Pederneiras e Promissão.

AGENDA TEATRO INTERNACIONAL 
DE BONECOS EM LENÇÓIS PAULISTA

20/04 SÁBADO, ÀS 20H
CIA Beto Hiança Teatro de Marionetes 
- Portugal
Espetáculo: Araújo Teodoro e Ofélia
Florinda
Indicação livre

21/4 DOMINGO, ÀS 20H
CIA Mamulengo Sem Fronteiras 
Espetáculo: Exemplos de Bastião 
Indicação livre

22/4 SEGUNDA, ÀS 20H
CIA The Bag Lady Theater 
Espetáculo: Bag Lady 
Indicação a partir de 9 anos

23/4 TERÇA-FEIRA ÀS 14H
CIA Los Guinoleros De La Uas -  México 
Espetáculo La Carpa de Dos Colores 
Indicação livre

23/4 TERÇA-FEIRA DAS 9 AS 11
Oficina Teatro de Objetos com Wilson 
Ruiz da Colômbia 
Maiores de 14 anos

23/4 TERÇA-FEIRA ÀS 20H
CIA Titirimimo Teatro, da Colômbia 
Espetáculo Sancocho de Cola 
Indicação 14 anos

24/4 QUARTA-FEIRA ÀS 20H
CIA Los Bufones, da Argentina 
Espetáculo: El Gran Delirio de Anacleto 
e Cascarrabias 
Idnicação livre

25/4 QUINTA-FEIRA ÀS 20H
CIA Ana Santa Cruz, do Peru 
Espetaculo: Revoltosas Manobritas 
Indicação 9 anos

26/4 SEXTA-FEIRA ÀS 15H
Rua 15 de novembro 
Desfile de bonecões 
Acompanhamento da banda marcial 
escola idalina canova de Barros 
Lugares limitados. Reservas no local

26/4 SEXTA-FEIRA ÀS 20H
CIA Circo de Bonecos 
Espetáculo: Circus -  A Nova Tournée 
Indicação livre

Vitor Araújo se apresenta na Casa da Cultura
A atração de hoje, na Casa 

da Cultura Prof. Maria Bove 
Coneglian, às 20h, é o Concer
to "A/B" com o pianista Vitor 
Araújo. Os lugares são limi
tados e as reservas devem ser 
feitas no local. A apresentação 
faz parte do Circuito Cultural

Paulista, um programa do go
verno do Estado em parceria 
com a diretoria de Cultura.

Vitor Araújo é uma pre
sença curiosa e quase con
traditória na recente fase de 
artistas que definem a cena 
instrumental brasileira. Soli-

tário, o músico recifense co
meçou a chamar as atenções 
antes mesmo de alcançar a 
maioridade, resultado óbvio 
de suas ações em se aventu
rar continuamente pelas vias 
mais experimentais da músi
ca erudita.

Cultura faz workshop de dança contemporânea
A semana Cultural segue 

recheada com atrações voltadas 
para a dança. Amanhã, na Casa 
da Cultura, das 14h às 16h, o 
workshop de dança contempo
rânea voltado para duo com o 
professor Rubens Barbosa pro
mete investigar diferentes pos
sibilidades através da pesquisa 
corporal e da escuta sensorial a 
fim de se construir um diálogo 
entre a dança, dois corpos e um 
espaço. Pessoas com idade a

partir dos 14 anos podem parti
cipar (até 20 participantes). As 
inscrições gratuitas são feitas 
no local.

Também amanhã, ainda 
na Casa da Cultura, às 20h, 
o grupo Oficina da Dança de 
Botucatu apresenta o espetá
culo Quando Eu Vim de Lá 
Pra Cá. A coreografia e dire
ção artística são de Rubens 
Barbosa e a direção geral de 
Flávio Fazzio. Lugares são

limitados e reservas devem 
ser feitas no local. A entrada 
é franca.

Duas apresentações do 
Espetáculo Carmem com o 
grupo Aire Flamenco da Casa 
da Cultura fecham a semana 
na quarta-feira 17, ás 9h30 e 
na quinta-feira 18, às 20. A 
direção é de Marcelo Estrella. 
A entrada também é franca e 
as reservas devem ser feitas 
no local.

Qualidade do básico ou luxo

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

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

Ambientes 
Executivos móveis para escritório



Mulher CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES!
Escolha o melhor tipo de corretivo para a sua pele. A  maquiagem é um dos 
aliados mais poderosos das mulheres, já que ilumina a beleza e, cá entre 
nós, pode rejuvenescer uns bons anos com apenas alguns produtos. Esse 
efeito benéfico, no entanto, só é possível se a pele estiver bem preparada e 
livre de imperfeições com uma ajudinha dos corretivos.

BOTAS SAO O DESTAQUE DA ESTAÇAO!
Saiba quais são e como usar os principais modelos
Consultora de moda explica quais os 
melhores formatos para valorizar seu corpo

Da Redação

Nos meses frios, as botas são as verdadeiras estrelas das ruas. 
Versáteis, podem ser usadas tanto em looks elegantes, quanto 
em casuais e despojados. A diversidade de modelos e tamanhos 

pode gerar algumas dúvidas na hora de escolher uma para chamar 
de sua. Para entrar no inverno arrasando nas produções, o DaquiDali 
montou um guia e te conta com o que combinar cada estilo.

Quando for comprar uma bota, a primeira dica é procurar bom 
material e corte. "Invista numa bota de couro verdadeiro e de qua
lidade, porque assim você terá um sapato para a vida toda", indica a 
consultora de moda Bia Kawasaki. Os calçados com um bom couro 
podem custar mais, mas vão aguentar muitos invernos.

As ankle boots são as botas mais curtinhas, que acabam no torno
zelo. Elas podem ser de salto ou rasteiras, e são muito democráticas. 
"Não sei quem inventou que pessoas com pernas curtas não podem 
usar essas botas, apague esse mito", diz Bia, que garante que o modelo 
fica bem também nas baixinhas. Se você tem as pernas curtas, a dica 
é usar as ankle boots com vestidos ou saias acima do joelho, criando 
uma proporção que minimiza o impacto. Para pernas grossas, a pro
fissional aconselha o uso dos modelos com salto, mais elegantes, e 
bem justinhos no tornozelo: "os modelos mais soltos engrossam ainda 
mais as pernas", completa. Evite apenas usá-las com calças capri, pois 
deixam um dedo da perna a mostra, achatando a silhueta.

CANO MÉDIO
O cano médio, que acaba no meio da panturrilha, é um verdadeiro 

curinga e fica bem em qualquer mulher. "Quem tem um visual moderno 
pode usar com saias ou vestidos", conta a consultora. Além disso, elas 
podem ser colocadas por dentro e por fora das calças, dependendo muito 
do ambiente. Para locais mais formais, vale a pena investir na combinação 
com calças mais largas. Para quem não quer deixar as pernas à mostra, Bia 
lembra que a cor da meia calça deve sempre combinar com a cor da bota.

EM CIMA DELAS
-  As botas vêm com 
tudo nesse inverno e 

não pode faltar no seu 
visual

CANO LONGO
"É sempre usado por cima da calça e obrigatoriamente com skinny 

ou montaria bem sequinha", fala Bia. A calça deve ser ajustadas para 
que não deixe tecido sobrando nos joelhos. "Quando forma sanfona, 
fica deselegante", adverte. O modelo valoriza todos os corpos e alturas. 
Não tem contraindicação. Procure apenas uma que não aperte demais 
as pernas, pois pode acabar com a sua produção. As de salto ou as tipo 
montaria podem ser usadas para o trabalho ou de forma casual.

OVER THE KNEES
As over knees, que passam do joelho, são difíceis de combinar. 

"Têm conotação muito sensual. Foi feita para ser usada com vestidos e 
roupas curtas", explica Bia. Passe longe delas, se esse não é o efeito que 
você espera. O modelo, que não é dos mais confortáveis, deve compor 
looks para a balada. "Tem que ter muito estilo e corpo para usar".

COTURNOS
"O coturno sempre dá um ar mais rock e despojado", diz a consul

tora, que indica seu uso com bermudas e saias mais soltas e casuais. 
Para o trabalho, não é o modelo mais aconselhado. "A produção deve 
ser muito despojada. É um calçado muito prático e confortável, e vai 
muito bem com roupas de couro, sarja e com taxas", diz ela. Os cotur- 
nos também são ótimos para criar um visual safari, com roupas perfei
tas para caminhar na mata. Invista em peças modernas, largas e cheias 
de estilo, como a combinação bermuda, jaqueta de couro e coturno.

COUNTRY
Esse é outro modelo que não deve ser usado no trabalho. Bia acon

selha combinar com saias e calças, sempre para locais modernos e 
muito casuais. "Já esteve na moda usar com shorts, mas você pode 
ficar muito verão", lembra a consultora.

 ̂ LAZER E PASSATEMPO I
CRUZADINHA

SOLUÇÃO

HORÓSCOPO 06/04 A 12/04

ÁRIES
Está benéfica 
influência atingirá 
diretamente sua 
capacidade mental, 
dando mais dispo

sição para entabular e pensar nas 
novas empresas e especulações 
que pretende realizar. Favorável à 
loteria e a sorteios.

F onte: Instituto Omar Cardoso 
LEÃO
Faça tudo dentro 
deAuas reais 
possibilidades e não 
se deixe influenciar 
por pessoas fa lan

tes. Fará amizades e progredirá 
profissionalmente. Terá que fazer 
algumas concessões. Deve pro
curar associar-se com pessoas de 
ideias novas.

TOURO
Bom período para 
tratar com militares, 
políticos e pessoas 
ligadas a igreja. 
Muito bom, tam 

bém, para abrir uma caderneta 
de poupança ou para solicitar 
empréstimo de dinheiro. Êxito 
profissional. Não é conveniente 
aventurar-se em novos negócios.

GÊMEOS
Procure a felicidade 
no terreno espiritual 
e tudo será mais 
fácil. A posição de 
Vênus favorece 

você em todos os sentidos. Os 
obstáculos tendem a desaparecer 
diante do período propício que se 
inicia agora.

CÂNCER
Dia em que poderá 
fazer ou pedir em
préstimos e assinar 
documentos, ações ou 
mesmo pedir aumento 

de vencimentos, que será bem suce
dido. A saúde estará boa e as chances 
de êxito amoroso e social. Pratique um 
esporte para manter a forma.

VIRGEM
Cuide-se e aprovei
te para exaltar suas 
qualidades intelec
tuais e artísticas.
O mom ento lhe é 

favorável, amparando-o no campo 
profissional e financeiro. Nos pri
meiros dias do período, poderão 
ser propícios para o trabalho.

LIBRA
Seu forte mag
netismo pessoal 
agora deverá atrair 
a simpatia alheia, o 
que lhe trará muitos 

benefícios. Novas e duradouras 
amizades também estão previs
tas. Sucesso nos negócios e nas 
novas empresas que fizer. Pode 
tratar de assuntos importantes..

ESCORPIAO
Excelente aspecto 
astral para iniciar 
negócios e em 
preendimentos de 
vulto e para tratar 

de questões jurídicas que estão 
em pendência. Positivo a vida 
religiosa e ao amor. Boas notícias. 
Cuide bem do seu dinheiro.

SAGITÁRIO
Ótima oportunidade 
no setor comercial, 
com probabilidade 
de lucros. Bom 

momento também, para assuntos 
familiares e sentimentais. Saúde 
boa, o que deverá dar-lhe maior 
disposição no trabalho. Continue 
cauteloso com seu dinheiro.

CAPRICÓRNIO
Influência astral 
muito benéfica e 
renovação profissio
nal para solucionar 
seus problemas 

financeiros e pessoais. Fará boas 
amizades e receberá o apoio de 
pessoas influentes. Mantenha-se 
na mira do desenrolar dos aconte
cimentos e espere sucesso.

AQUÁRIO
Faça de tudo para 
aumentar seu círcu
lo de amigos neste 
período. Sucesso no 
trato com pessoas 

idosas e crianças, patrões ou em 
pregados e lucros nos negócios. 
Confie em si e fará associações. 
Muitas serão suas chances de 
sucesso no campo profissional.

PEIXES
As pessoas do seu 
signo são realmen
te, mais favorecidas 
nesta fase. Aprovei
te o mom ento para 

se dedicar a vida sentimental, 
cultural, intelectual e ter um bom 
resultado nas relações humanas.



Televisão

NOVELA

Rosângela descobre que 
Lívia é a chefe da quadrilha
Sábado cai a 
mascara de Lívia e 
Rosângela descobre 
a verdade sobre ela

Da redação

FOTO: DIVULGAÇÃO

M
árcia vê Lívia provocando 
Theo e a enfrenta. Cacil- 
da percebe o fingimento 

de Áurea. Theo tenta encontrar 
com Morena por meio de Helô, 
mas a delegada nega seu pedido. 
Élcio manda flores para Érica. 
Rosângela descobre que Lívia é 
a chefe da quadrilha. Essas são 
apenas algumas das emoções que 
o público poderá ver nesta semana 
em Salve Jorge que promete ainda 
outros lances confira:

Carlos aconselha Antônia a 
avisar a Helô que falou com Wan- 
da. Aída fica ansiosa para saber o 
presente que Amanda tem para ela. 
Murat se encontra com Salete. Helô

CAI A FARSA -  Rosângela em uma das cenas da novela

conta para Morena que Jéssica pode 
ficar internada caso o quadro piore. 
Delzuite afirma que não perdoará 
Pescoço. Jô consegue convencer 
Russo a fazer um curativo em Dudi. 
Waleska explica para Anita e Dudi o 
que eles precisam fazer.

Helô descobre que Stenio

mentiu sobre Pepeu e Drica e o 
expulsa de casa. Carlos pergunta 
a Aída pelo presente de Aman- 
da. Raissa fala para Antônia que 
Amanda sabe um segredo sobre 
Carlos. Jéssica piora. Wanda avi
sa a Lívia que os atiradores estão 
prontos para atingir Morena.

FLOR DO CARIBE
A lberto  chora, com receio de que Cassiano tire  Samuca 
dele. Veridiana, Lino e Dadá ficam  felizes ao ver 
Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para Dionísio 
pedindo ajuda. A lberto  se surpreende ao ver Cassiano 
sentado à mesa com sua família no café-da-m anhã.

CINEM A

Divulgado trailer de 'Faroeste Caboclo'
Com Ísis Valverde no elenco, música composta por Renato Russo ganha 
adaptação para o cinema e tem estreia prevista para 30 de maio

Da Redação

O filme Faroeste Caboclo, 
inspirado na música ho
mônima de nove m inu

tos da banda Legião Urbana, 
teve seu primeiro trailer di
vulgado nesta segunda-feira. 
Fiel à letra da canção com
posta por Renato Russo, o 
longa conta a história do per
sonagem João de Santo Cristo 
(Fabrício Boliveira), que deixa 
o sertão nordestino, vai para 
Brasília tentar a sorte e acaba 
se tornando traficante.

Com direção de René Sam
paio, o elenco apresenta os 
globais Ísis Valverde, no papel 
de Maria Lucia, namorada do 
protagonista, e Felipe Abib, 
como o traficante Jeremias. 
Marcos Paulo, falecido em no
vembro de 2012, também está 
no filme e interpreta o pai da 
personagem de Ísis.

FOTO: DIVULGAÇÃO

TELONA -  Cena do filme, baseado em música de Renato Russo

Além de Faroeste Caboclo, 
previsto para chegar aos cine
mas no dia 30 de maio, outros 
projetos que envolvem o nome 
do líder da banda Legião Urba
na estão à caminho. Um deles é

o longa Somos Tão Jovens, que 
narra a juventude do roqueiro 
e tem estreia marcada para 3 
de maio, e um documentário 
produzido pelo filho de Russo, 
Giuliano Manfredini.
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira -  Cassiano diz para 
Alberto que quer conversar sobre 
Samuca. Alberto fica incomodado, 
diante da relação cada vez mais pró
xim a entre Cassiano e as crianças. 
Cassiano avisa que já providenciou o 
exam e de DN A  para comprovar que 
Samuca é  seu filho.

Terça-feira -  Cassiano diz ao pai que 
Samuca deve estar preparado para 
saber que ele é seu pai. Veridiana in
centiva Candinho a consertar o boneco 
destruído por Dionísio para presentear 
Samuca. Cassiano aconselha Duque 
a ficar de olho em  Hélio. Ester conta 
para Samuca que Cassiano é  seu pai, e 
ele reage de forma negativa.

Quarta-feira -  Dionísio provoca Alber
to, insinuando que Ester pode estar 
com Cassiano. Alberto finge não ou
vir Ester, que lhe pede para conver
sar sobre divórcio. Cassiano diz a Olí- 
via que não acredita que Hélio esteja 
interessado em  um relacionamento  
sério com Taís.

Quinta-feira -  Cassiano diz a Ester que 
vai conseguir fazer com que Samuca 
o aceite. Natália se esforça para não 
ceder à atração que sente por Juliano. 
Guiomar aparece com Nicole na casa 
de Dionísio, exigindo dinheiro e hos
pedagem . Guiomar diz a Nicole que 
voltou para conquistar seu filho.

Sexta-feira -  Ciro, A m adeu e Ro
drigo se oferecem  para a judar 
Cassiano a denunciar Dom  Rafael. 
Y ve te  conta a D uque que a m ina  
de tungstênio  do Grupo A lbuquer
que está à v enda . D uque ten ta  
convencer Cassiano a esquecer tu 
do o que aconteceu no Caribe.

Sábado -  Alberto pede para Guiomar 
ir em bora de sua casa. Ester tenta  
conter Alberto, que demonstra a re
volta que sente pela m ãe. Guiomar 
decide oferecer um jantar para os 
pais de Ester. Samuel aceita o convite 
de Guiomar, prevendo uma oportu
nidade de descobrir os segredos de 
Dionísio. Lino se interessa por Carol.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira -  Roberta e Charlô ficam  
chocadas com a revelação de Dino so
bre Carolina. Felipe exige que Carolina 
vá à  delegacia. Fábio conversa com 
Juliana e  Nando fica enciumado. Frô 
reclama do envolvimento de Lucilene 
com Kiko e  suas investidas em  Ulisses.

Terça-feira -  Felipe diz a Carolina que 
sabe sobre a falsa gravidez. Frô avi
sa para todos que o casamento de 
Carolina será cancelado. Nando vê  
Fábio e Juliana se despedindo e fica 
furioso. Roberta e Felipe se beijam. 
Charlô confirma a audiência com o 
juiz, e Dominguinhos tenta conven
cê-la a receber sua ajuda.

Quarta-feira -  o juiz se irrita com O tá
vio e interrompe a audiência. Ulisses 
comenta com Frô que não gostou de 
ver a animação de Lucilene com Kiko. 
Kiko e Lucilene tiram fotos para uma 
coluna social. Otávio diz que tem  
provas contra Charlô. O juiz anuncia 
sua decisão. Otávio sai apressado do 
tribunal e  Charlô vai atrás dele.

Quinta-feira -  Dominguinhos acorda 
Charlô, que o leva até o castelo. Ki- 
ko e Frô se beijam. Charlô chega com 
Dominguinhos ao castelo e descobre 
que Otávio fugiu.Semíramis ouve N e- 
nê cantar na igreja e fica encantada. 
Charlô, Olívia e Zenon tentam  impedir 
Dominguinhos de sair do castelo.

Sexta-feira -  Ulisses leva Vânia até uma 
igreja. Roberta pede para Felipe sair pa
ra dançar com ela. Semíramis se deses
pera ao ver Frô fazendo um feitiço em 
seu quintal. Lucilene fala para Kiko que 
acredita que a alergia acabará quando 
Frô der uma prova de amor para ele. 
Nando vê Roberta e Felipe se beijando 
e acaba discutindo com Juliana.

Sábado -  Carolina rasga a intimação. 
Vânia conta para Roberta que Juliana 
brigou com Nando por sua causa. 
Nando conta para Ulisses que tam 
bém gosta de Roberta. Juliana e n 
contra a boneca russa em  sua casa. 
Kiko resolve doar todas as roupas 
que comprou para conquistar Frô.

SALVE JORGE
Segunda-feira -  M orena explica para 
Helô o estado de saúde de Jéssica. 
Drica fica satisfeita com a nova sepa
ração dos pais. Aisha avisa a M ustafá  
que Helô quer falar com ele. Lucimar 
e M orena tem em  por Jéssica. Érica sai 
com Márcia. Lívia chega ao bar onde 
está Érica e  a provoca. Ricardo fala pa
ra Helô que Wanda é a m ãe de Aisha.

Terça-feira -  Márcia e  Julinha não con
seguem acalmar Érica. Os capangas de 
Lívia observam Helô sair do esconderi
jo de M orena. Helô fica tensa quando 
Creusa comenta que Stenio pode de
sistir dela. Berna se preocupa ao saber 
que não acompanhará Mustafá na 
conversa com a delegada.

Quarta-feira -  M orena implora que 
Érica entregue Jéssica para Lucimar. 
Theo lam enta por ter que ficar afas
tado do exército. Lívia e  Élcio se bei
jam. W anda fala com Rosângela pelo 
celular de Pescoço. Érica aceita levar 
Jéssica, e  M orena foge.

Quinta-feira -  Lívia finge nâo conhe
cer Rosângela e tenta afastá-la de 
Haroldo. Diva repreende Sidney por 
continuar falando com Pescoço por 
telefone. Delzuite m ente  para libertar 
Pescoço da cadeia. M orena chega com 
Barros ao esconderijo e  conta para Lu- 
cimar que deixou Jéssica com Érica.

Sexta-feira -  Wanda não se emociona ao 
falar com Aisha. Helô explica o que Lu- 
cimar deve fazer quando Jéssica estiver 
em sua casa. Mustafá implora que Helô 
encontre Berna. Zoe acredita que Wan- 
da quer extorquir Aisha. Diva vai à  casa 
de Lucimar, assim que ela chega com a 
policial disfarçada. Helô encontra Berna. 
Wanda pede dinheiro para Aisha.

Sábado -  Morena e Theo têm  uma 
conversa decisiva. Berna marca um 
encontro com Wanda. Stenio tenta  
descobrir com Mustafá o motivo da 
desconfiança de Helô. Aisha pede para 
o pai não fazer nada contra sua mãe. 
Delzuite e  Diva falam mal de Neuma.



Sociedade JOIAS DE 
FAMÍLIA
Ana Luísa e Lucas, 
demonstrando que 
o amor é grande.

Momentos mais que especiais para serem

FOTO: STUDIO A

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

F: 3263-2414

R. 7 de Setembro, 1 T ll  
F: 3263-4888

LOJA 3:
R. LuízVaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br
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Oluna do
iano Castelhano Fale com  a  g e n te

castelo@ jornaloeco.com .br
fotografia@ jornaioeco.com .br

NO PORTUGA
Gilson, Zominha e Cassola
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mailto:fotografia@jornaioeco.com.br


Coluna da
aria Nilza í

PENSE NISSO
O melhor de toda a sua vida é 
você saber que alguém sorriu 
graças à sua bondade.

fatos & pessoas

Fale com  a  g e n te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

ANIVERSARIO
No dia 5 de abril, aniver- 

sariou padre Milton José Per- 
retti, pároco da Matriz Nossa 
Senhora Aparecida, de Len
çóis Paulista. Padre Milton é 
da vizinha cidade de Botuca- 
tu e se tornou muito conhe
cido por atrair multidões de 
fiéis de toda a região para a 
missa rezada por ele naquela 
Matriz todas as quartas fei
ras. Com formação de psicó
logo, o padre, novo ainda, já 
escreveu um livro: Religião 
faz bem à Saúde. Parabéns 
ao aniversariante.

VOVÓ CORUJA
No Domingo de Ramos, 

como em outros encontros 
festivos, a família da Dra. Fáti
ma Aparecida Pereira Sampaio 
esteve reunida para o batizado 
do João Pedro, neto da médica, 
no Santuário Nossa Senhora 
da Piedade. No Domingo de 
Páscoa celebraram a ressurrei
ção de Jesus Cristo, felizes com 
a chegada do menino ao seio 
da família. Monsenhor Carlos, 
presente para a bênção, com 
os pais Cássia e Gustavo e os 
padrinhos Débora e Henrique. 
Como se sabe, a Dra. Fátima 
atua em Lençóis Paulista há 
muitos anos como psiquiatra, 
com reconhecida competên
cia, promovendo os famosos 
encontros de Saúde Mental do 
município. Sucesso a todos.

ENCONTRO ILUSTRE
O santista Matheus com

pletou 7 anos de vida no dia

12 de abril e foi parabenizado 
pelo seu ídolo, Neymar. Para
béns de toda sua família e dos 
muitos amigos.

M AIS UM FAMOSO 
ANIVERSARIO

Dia 7 de abril, comple
tou idade nova, Douglas 
Coneglian, o conhecidíssi- 
mo Dodô. Ainda, no dia 10 
de abril, marcou incríveis 40 
anos dedicados ao voleibol 
em Lençóis Paulista. Douglas 
começou como aluno das es- 
colinhas, depois como atleta 
do pré-mirim e mirim de vô
lei. Já aos 14 anos, ajudava 
a ensinar outras crianças e 
aos 18 anos era técnico do 
infanto juvenil e auxiliar téc
nico do adulto feminino. Atu
almente, joga na categoria 
Master e está se preparando 
para disputar o Campeona
to Brasileiro de Master's em 
Santos. É diretor de escola 
municipal, designado pela 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista no Projeto Vôlei. Para
béns, Douglas, prevendo que 
irá mais longe ainda.

10 DE ABRIL
Esta data marcou idade 

nova para Sandra de Oliveira. 
Sandra é lençoense, sendo 
funcionária competente da 
empresa Nelson Paschoa- 
lotto Serviços Financeiros, de 
Bauru. Conduzindo o traba
lho com a responsabilidade 
que demonstra só poderá 
chegar ainda mais alto. Cum
primentos da colunista.

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

QUEM CONHECE, CONFIA.

t o l e d o im o v e is .c o m .b r

TOLEDO
•  Ximo v e i s

Padre M ilton José Perretti e Gláucia Paccola Bosi de Oliveira

1- Douglas Coneglian e um dos seus troféus; 2- Neymar e Má.

1- Dra. Fátima e João Pedro; 2- Sandra de Oliveira; 3- Monsenhor Carlos, 
os pais Cássia e Gustavo, João Pedro e os padrinhos Débora e Henrique.

u  M ! S n
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do que nunca.
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O ECO Negocios S/A
. N

A U TO
Veja os cuidados necessários 
para aumentar a vida útil do 
seu veículo C9

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 13 DE ABRIL DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.118 <
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Segundo Sindicato das Domesticas de 
Lençóis, demissões já começaram e podem ' J  ̂
aumentar dependendo da regulamentação do ■ ■ v  
Fundo de Garantia dos trabalhadores N8
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O ECO

N
Negócios

DISK-PIZZA
A  pizzaria Fiorella trabalha com entrega a domicílio 

em todo o município de Lençóis Paulista. Para fazer o 
pedido ligue (14) 3263 -  3301, ou se preferir pode retirar 
a pizza na Fiorella que fica na rua Anita Garibaldi, 1347.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 13 DE ABRIL DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.118 <

Cardápio de hoje: PIZZA
Fiorella oferece mais de 70 
sabores entre pizzas doces 
e salgadas; pizzas grandes 
continuam em promoção

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

De segunda a segunda-feira, a pizzaria 
Fiorella é o endereço certo para quem 
quer um cardápio diferenciado na 

hora de reunir os amigos ou familiares. Há 
cinco anos em Lençóis Paulista, a Fiorella é 
reconhecida pela qualidade e agilidade no 
serviço. "Fazemos a massa todos os dias e 
só compramos produtos de primeira linha 
para oferecer o melhor aos clientes", diz 
Ronaldo da Silva, proprietário.

Com uma equipe de 15 funcionários, 
entre pizzaiolos, atendentes e entregado
res, a Fiorella trabalha com forno à lenha 
e tem à disposição o cardápio de pizzas 
salgadas, doces e bebidas, para facilitar o 
pedido aos clientes. "Procuramos sempre 
entregar o mais rápido possível para satis
fazer os fregueses".

Entre as opções de pizzas, a portugue
sa e a pizza de frango são o carro chefe da 
casa. "Realmente, essas são da preferência 
do lençoenses, mas temos também a grega, 
quatro queijos, marguerita e muitas outras".

Para a sobremesa, as pizzas doces são as 
ideais. No cardápio, a Fiorella tem a Romeu 
e Julieta, chocolate, Califórnia, banana ca- 
ramelada, brigadeiro, prestígio e sensação.

Neste mês, a promoção das pizzas 
grandes continua. Na compra das pizzas 
de calabresa especial, presunto, presun-

CHEIRO E SABOR - Com forno à lenha, Fiorella atende de segunda a segunda-feira a partir das 18h30, com variedade de pizzas

to especial, baiana, paulista, toscana ou 
calabresa o cliente paga somente R$ 13. 
Se preferir duas, o valor vai para R$ 25 
ou três por R$ 36.

Na Fiorella os pedidos podem começar preferência do cliente. Para o pagamento, 
a ser feitos a partir das 18h30, horário que a Fiorella leva a máquina de cartão até o
o forno à lenha já está aquecido e os re- cliente. "Assim não é preciso sair de casa 
cheios preparados para montar a pizza da para comer uma boa pizza", finaliza Silva.

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


Classificados

VENDO PARATI IMPE
CÁVEL, cor marrom, ano 87, 
motor AT 1.6, em ótimo estado 
de conservação. Valor R$
5.500.00. Tratar com Aparecido 
(14) 9742-6443.

VENDE-SE ASTRA SEDAN,
ano 1999, cor prata 1.8 a 
gasolina, valor: 15.000,00, 
completo menos ar. Tratar: (14) 
9663-3747.

VENDE-SE PARATI GLS,
ano 1990, motor 1.8, cor vinho, 
álcool, ar condicionado, rodas 
orbital em ótimo estado. Valor 
R$ 8.900,00. Tratar: (14) 3263- 
4371/9708-1331.

VENDE-SE CELTA, ano 2001, 
som, alarme, pneus novos 
em ótimo estado. Valor R$
11.900.00. Tratar: (14) 3263- 
4371/9708-1331.

VENDE-SE RENAULT CLIO
Sedan 2006/2006, completo, 
step sem uso, 70.000 KM.
Valor R$ 15.800,00. Tratar: (14) 
3263-6987.

CORSA HATCH ANO 99, 1.0, 
4 portas, cor verde metálico, 
para-choque personalizado, 
com trava e vidro elétrico nas 
4 portas, motor e pneus novos, 
R$ 11 mil. Tratar (14) 9779
7664 e 9844-8164.

VENDE-SE GOL G3, ano
2005, 1.0, 8 valvulas, 2 portas,
69.000 KM originais, super 
conservado. Fone: (14) 3262- 
2559/9625-7613.

VENDE-SE SANTANA, ano
2000, completa. Tratar: (14) 
9786-4342.

S10-DLX, ano 2004, turbo 
2.8 a diesel, cor cinza, cabine 
dupla, 4x4, D.H, A.C, rabicho, 
farol de neblina, santo antonio, 
estribos, vidros elétricos, retro
visores elétricos, trava, alarme, 
motor M W M , documentação 
em dia, excelente estado 
de conservação, Tratar: (14) 
81045071/ 81451259.

ESCORT GL ,1.6, ANO
2001, prata, gasolina, alarme, 
travas elétricas, vidro elétrico, 
Ar condicionado, Direção 
Hidráulica, motor Zetec Rocam 
8V, documentação em dia,
IpVa  pago, excelente estado 
de conservação Tratar: (14) 
81045071 /  81451259.

CORSA SEDAN ANO 2002,
(quitado) R$ 8.500,00 cor prata, 
urgente. Tratar (14) 9716-0218.

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

FIESTA, ANO 2000, cor prata 
metálica, 4 portas, motor Zetec 
Rocam em ótimo estado de 
conservação, R$ 9 mil, aceito 
carro de menor valor. Tratar (14) 
3263-2327.

VENDE-SE KOMBI, ano 76
para desmanche, documento 
já dado baixa. Tratar na Rua 
Felipe Camarão, 472- Jardim 
Ubirama.

VENDE-SE ASTRA MIL- 
LENIUN Sedan, ano 2001, 
cor prata. Valor R$ 17.500,00. 
Tratar: (14) 9794-6184.

VENDE-SE VERONA 1.8,
cor cinza perolizado, ano 92, 
completo -  vidros. Perfeito 
estado. Tratar: (14) 3264- 
5195/9624-2205.

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

VENDE-SE MONTANA 
CONQUEST, ano 2010, cor 
prata, completa - ar, com
16.000 KM, único dono. Valor: 
R$ 27.000,00. Tratar com 
Alexandre (14) 9702-9704.

VENDE-SE FORD KA, ano
99, completo, ou troca-se por 
moto. Valor R$ 11.500,00.

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

VENDE-SE FUSCA, ano 81,
cor branca, 4 pneus novos, re
formado. Tratar com Zé Carlos. 
Fone: (14) 9744-9474/8144- 
9474.

CORSA SEDAN, ano
2000/2001, R$12 mil. Tratar 
(14) 9766-4503/ 3263-6150.

D-20, ANO 89, carroceria 
madeira, bom estado, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9702-6802 ou 
3264-5236.

COURIER, ANO 99, cor preta, 
completa, capota marítima, 
novíssima. Tratar (14) 9764- 
9265/ 9806-5581.

TOYOTA BANDEIRAN
TE, ano 66, diesel original, 
carroceria de madeira, em bom 
estado, doc ok, aceito troca. 
Tratar (14) 97026802 ou (14) 
32645236.

VENDE-SE SAVEIRO ano
2008, cor branca, flex, original, 
com alarme, trava vidro e rodas 
de liga leve. 48.000 Km. Valor 
R$ 22.500,00 ( a vista) ou R$
14.500,00 + 28X 392,00.Tratar: 
(14) 3263-3276.

MONZA, ANO 84, cor
branca, ótimo estado, R$ 2 
mil + promissórias. Tratar (14) 
9653-6869.

GOL POWER, ano 2011, cor 
prata, 29 mil km, zerado, insul- 
film, ipva pago, sem nenhum 
detalhe, todas revisões feitas 
na vw. Não aceito troca. Tratar 
(14) 9793-4899.

GOL MI, 8V, ano 97, rodas liga 
leve, alarme, conservado, doc. 
ok. Tratar (14) 9766-4507.

GOL BOLA 1.0, 8 v, ano 2002, 
álcool, trava, alarme, bateria e 
pneus novos, R$ 12 mil. Tratar 
(14) 3263-3509/ 9747-3683.

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

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

PALIO WEKEEND 1.5,
ano 97, cor prata, gasolina, 
completo, ótimo estado. Tratar 
(14) 9196-8328/ 3263-6992 
com Paraná.

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

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

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

GOL 1.0, ano 2000/2001, com 
IPVA pago, rodas e pneus no
vos de gol GS, R$ 10 mil. Tratar 
(14) 3263-3219/ 9678-4311.

CAMINHÃO MERCEDES
1313, trucado, ano 81. Tratar 
(14) 9712-2211.

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

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

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

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.

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.

GOL G3, 4 portas, completo 
menos ar, rodas 17, som, 
alarme, equipado, IPVA e linc 
2013 pago, R$ 14 mil. Tratar 
(14) 9682-7551.

VENDE-SE GOL G3, 4
portas, travas elétricas, 8v, 
valor R$ 13.000,00. Tratar: (14) 
9682-7551.

FORD KA, ano 2010, cor preto, 
flex, com 26 mil km, ótimo 
p/ financiamento. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

FIESTA HATCH 1.0, cor prata, 
ano 2004, com dh +te+ve+al, 
muito conservado Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

CLASSIC, ANO 2002, cor
cinza, básico. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

FIESTA HATCH 1.6, ano
2006, cor prata, com dh +ar. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

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

HB20 1.6, ANO 2013, comple
to (pronta entrega). Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

VENDE-SE FUSCA, ano 76,
conservado, documento OK, 
valor R$ 3.800,00. Tratar: (14) 
9681-7264.

FORD KA, cor branco, ano 
2012, com dh. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

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

FIESTA HATCH 1.6, cor prata, 
ano 2011, completo. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

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

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

CAPITVA SPORT, ano 2011, 
completa, cor preta. Tratar (14) 
3264-3644 /9610-5960 shop 
cars veiculos.

VENDE-SE CORSA SEDAN,
ano 2000/2001, valor R$
12.000,00. Tratar: (14) 3263- 
6150/9766-4503.

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

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

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



Classificados

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

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.

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

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

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

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

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

PAGAN MOTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

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

MICRO ONIBUS, ano
89, cor branco, diesel, 
interior com prateleiras, 
R$14.900,00. Tratar Eviden
ce Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

PARATI TREND 1.6, ano
2009, cor branca, com 
d.h., r$ 26.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

VENDE-SE CELTA, ano
2009, valor R$ 16.500,00. 
Faço financiamentos. Tratar: 
(14) 3263-3197.

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

HONDA CIVIC LX, ano
99, cor azul, completo, r$
15.900.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G5, COR PRATA,
1.0. completo, ano 2012, r$
29.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

COMPRO GOL, Corsa, Uno, 
Fox, Palio, Celta. Tratar (14) 
3263-3348 e 9703-1919.

VENDO MOTOCICLETAS
Honda: Uma XRE 300, ano/ 
mod 2012, cor azul, valor 
R$ 12.500,00, e uma Bross 
150 ESD, ano/mod 2011, 
cor cinza, valor R$7.500,00, 
ambas semi nova. Não aceito 
troca. Tratar com Marcos no 
cel. 9640-0350.

VENDE-SE MOTO CBR
1.000. Tratar: (14) 9709-6938.

VENDE-SE TWISTER ano
2007, financiada. Valor R$
3.000. 00 . parcelas. Tratar: 
(14) 9737-2390.

VENDE-SE MOTO Strada, 
ano 2001, bem conservada, 
documento OK, valor R$
3.000. 00. Tratar: (14) 9681
7264.

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

VENDE-SE KIT completo 
de roupas e acessórios para 
trilha de moto, valor R$ 
800,00. Tratar com Rodolfo 
8146-6120 e 3263-4142 .

VENDE-SE HONDA Hornet 
600F, ano 2011, cor azul,
7.000 KM, revisada com 
documento 2013 pago. Tratar: 
(14) 3264-4542/ 9103-5964.

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

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

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

MOTO CB 300, ano 11/12. 
Tratar (14) 8183-4987.

TITAN, ano 99/00, cor azul, 
único dono, conservada, 
pneus novos, doc ok, R$
2.200,00. Tratar (14) 9836- 
1282/ 3264-1661.

TWISTER, ano 2008, cor 
preta, conservada, ótimo 
preço, único dono, vendo 
ou troco por moto de menor 
valor. Tratar (14) 3264-1661/ 
9836-1282.

TITAN 125, ano 98, conser
vada, R$ 2.500,00. Tratar (14) 
9124-2968 (particular)

TITAN GC 150 EX, ano 2012, 
cor preta, flex, rodas de liga 
leve, partida elétrica, freio a 
disco, R$ 1.500,00 + parcelas, 
pago a transferência. Tratar 
(14) 3264-2466.

YAMAHA YBR 125, Factor,
0 km, preço abaixo da tabela, 
R$ 5 mil. Tratar (14) 9124
2968 (particular).

TITAN ESD, ano 2007, cor 
azul, valor a combinar. Tratar 
(14) 9694-5852/ 3264-3964.

TITAN 150, ano 09/10, cor 
preta, ótimo estado. Tratar 
(14) 9196-8328/ 3263-6992 
com Paraná.

CG TITAN KS 150, ano 2005, 
cor azul, R$ 2.500,00, a nego
ciar Tratar (14) 3264-1986.

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

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

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

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.

CAPACETE EBF ou liber- 
ty 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. 
"Grátis 02 capacetes'' 
Pagan Motos. Tratar (14) 
3264 4345.

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

COMPRO MOTO HONDA

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

ABANDONAR OU MALTRATAR ANIMAIS

É C R IM E !
Pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa 
Lei N° 9.605, de 12 DE Fevereiro de 1998. 

Crimes contra o meio ambiente.
Art. 32- Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesti

cados, nativos ou exóticos.
Incorre nas mesmas penas quem realizar 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, 

quando existirem recursos alternativos.

A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre a morte do animal.

Todos os animais são protegidos por lei.

Se você tomou conhecimento de alguma situação 
de maus -  tratos aos animais,

DENUNCIE!

( 1 4 ) 3 2 6 4 - 3 8 1 7  A P Ó S  A S  1 8 H 0 0

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

Animais são seres, que como o ser humano, 
sentem dor e sofrem. Situações de abandono, 
falta de alimentação, local inadequado 
e violência contra os animais devem ser 
denunciados.

O QUE É CONSIDERADO 
MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS:

- abandonar o animal;
- manter o animal preso em correntes ou locais 
fechados;
- fazer uso de qualquer tipo de violência contra 
o animal, espancar, bater, golpear com objeto 
ou pés e mãos;
- manter em locais sem higiene, locais 
pequenos e sem conforto algum;
- não prover água limpa e alimentação 
diariamente;
- deixar o animal ao relento, sob o tempo, no 
sol, na chuva, no frio;
- manter o animal num ambiente sem 
ventilação e luz solar adequada;
- não levar ao veterinário quando o animal 
adoece;
- envenenar um animal;
- obrigar o animal a trabalhar excessivamente 
ou com esforço superior a sua força;
- promover qualquer tipo de violência contra 
qualquer animal.

ASSOCIAÇAO PROTETORA AM IGO S DOS A NIM AIS DE LENÇÓIS PAULISTA. Fone: 3 2 6 3 1 3 7 9  
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados." 

(Mahatma Gandhi)



Classificados
CONTRATA-SE

ATENDENTE
Requisitos:

•A partir de 20 anos 
•Comunicativo (a)

2° grau completo 
• Disponibilidade 

de horário

VENDE-SE FILHOTES de
Shitzu. Tratar (14) 9136-0273 
ou 3263-2144.

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

VENDE-SE CAVALO de sela 
e carroça. Valor R$ 600,00. 
Tratar: (14) 3264-5381/9704- 
3307.

EMPREGOS

PROCURO EMPREGO de
caseiro, próximo a cidade, 
c / curso de jardinagem e 
experiência na área. Salário a 
combinar (casal com filha de 18
anos). Tratar (14) 9730-1660/ 
9855-6555.

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

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

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.

SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA
em terrenos, chácaras, sítios, 
capinagem, aplicação de Mata 
Mato com equipamento pro
fissional. Tratar com Manoel 
Messias (14) 9632-4068 ou 
Rua Abílio Gasparini, 186- 
Jardim Açai I.

VENDE-SE BAR no Jardim 
Ubirama, movimento de R$
10.000,00 por mês e lucro 
de R$ 4.000,00, podendo 
melhorar. R$ 28.000,00 
facilito pagamento. Tratar: (14) 
3263-6987.

ALUGA-SE TERRENO para 
estacionamento para moto 
próximo a Facilpa. Tratar: (14) 
9197-0721 Ligar no sábado ou 
domingo a noite.

ESCOVA TEXTURIZADORA
Precision, peça a sua amostra 
grátis. Fones (14) 3261-1036/ 
9730-1686/ 9822-7205 e 8159
3721 com Cleiton ou Anderson 
(escova + shampo. a partir de 
R$199,90, ambos de 1 litro).

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

CASTELOS BAR TODOS os
dias servindo caldo de miocotó, 
2 mesas de sinuca. Aberto 
todos os dias das 8hs as 22hs. 
O Bar dos amigos. Tratar: (14) 
3263-6987.

FAÇO PEQUENOS CARRE
TOS, como geladeiras, guarda
-roupas, fogões, bitorneiras e 
etc. Faço também entulhos e 
pode de arvores, é só ligar e 
falar com o Douglas: Tratar:
(14) 3263-1932/9749-1962.

CONSTRUTOR DE RESI
DÊNCIA com material e mão 
de obra completo. Tratar (14) 
9659-0575.

FINAL DE SEMANA sábado, 
domingo e noite, mão de 
obra na construção, executo 
serviços (material e mão de 
obra). Tratar (14) 97493106/ 
32631467 Oliveira.

GRANDE PROMOÇÃO EM
coifas (sob medida), carrinhos 
de lanche, espetinhos e outros. 
Fabricamos sob medida o seu 
equipamento, atendemos 
Lençóis e região. Tratar (14) 
9740-8775.

MANICURE E PEDICURE,
atendimento com hora marca
da, Rua das Graúnas, 68. Tratar 
(14) 9717-5863 com Angélica.

SE VOCÊ ESTÁ CONS
TRUINDO, reformando, 
adquiriu um novo imóvel, 
montando seu negócio, é 
arquiteto ou decorador, conte 
com essa ajuda. Se você é 
um marceneiro desenvolva sua 
competência na fabricação do 
móvel e contrate esse serviço. 
Tratar (14) 3264 5658.

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

PAULA E CORREIA SERVI
ÇOS Elétricos, instalação e re
paro de telefone, cabeamento 
de antena e rede, manutenção 
elétrica e manutenção preven
tiva de combate a incêndio. 
Faça seu orçamento: (14) 
9725-8282/ 9797-4840.

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

ELETRICISTA RESIDENCIAL,
cobrimos qualquer oferta.
Tratar (14) 9128-4630.

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

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

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

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

DESIGN MÓVEIS, cada dia 
mais pensando no conforto e 
bem estar de seus clientes, 
designmoveis-lp@hotmail. 
com, www.designmoveis-lp. 
com.br. Tratar (14) 3264-5658 
ou Rua: Humberto Alves Tocci, 
698 Jd. Humaitá.

MOAGESSO E DECORA
ÇÕES, forro, sancas, paredes, 
miolduras em geral. Ligue e 
agende sua visita sem compro
misso. Tratar (14) 9628-7511/ 
9161-7402 com Moacir.

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 (caricaturas e 
outros). Tratar (14) 9112-7826/ 
3264-6558 com Cristiano 
Paccola.

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

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

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

GHAIEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiaçõo de aliiates
Confecção de 
carimbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EM  FREJS/TEAO SAA/CO &RAOESCO

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

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

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

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

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

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

Interessados enviar currículo para 
o Jornal O ECO com a sigla AT. 

Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, 
Centro Lençóis Paulista

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

CENTRAL MÓVEIS 
USADOS, Rua Cel Joaquim 
Anselmio Martins, 1775. Fone 
(14) 9115-5295.

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

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

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

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

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

VENDO BETONEIRAS DE
130, 220 e 400L, todas revisa
das Tratar na Rua José Príncipe 
Penhafiel, 842, JD. Príncipe, 
fone (14) 9785-7545.

COMPRO GARRAFAS (litros), 
qualquer quantidade. Tratar 
(14) 9785-7545 ou R: Príncipe 
Penhafiel, 842.

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

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

PROCURA-SE GATO
Desapareceu dia 

06/04 da Rua Evaristo 
de Moraes Filho, 
n°113, CecapS 

Lençóis Pta.

INFORMAÇÕES
LIGUE:

(14)3263-3238
GRATIFICA-SE

http://www.designmoveis-lp


Classificados

'P'

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES
DE matemática, ensino fun
damental, ensino médio e con
cursos. Tratar (14) 3263-4586 /  
8146-9406 após as 13h.

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

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

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

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

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

MAGAZINE GABRIEL -
uma loja popular, com brinque
dos, presentes, utilidades,
1,99. Horário de atendimento 
das08h00 às 18h00, Rua 
Piedade, 735, Centro, fone (14) 
9164-7623.

INSTALAÇÃO DE ANTE
NAS parabólicas, Home Thea- 
ter, 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 
telhados, pedras, lajes e caixa 
d'água, impermeabilizações. 
Tratar (14) 3263-4528 ou 
9771-1693.

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

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

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

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

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

COCHI

m-HU
mms

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

FAÇO MANUTENÇÃO E
FORMAtação de micros em 
geral. Tratar (14) 9183-9459.

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

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

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

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

VENDE-SE PAINEL para TV, 
cor de madeira envelhecida 
com preto, novo, lindo, nunca 
foi usado. Valor R$ 150,00. 
Tratar: (14) 9605-5662/8113- 
4640.

VENDE-SE GRADE DE ferro 
3,40 x 1,90, portão social 
0,90x 2,10 em ótimo estado. 
Tratar: (14) 9658-0671.

VENDE-SE 2 BALCÕES 
PARA mostruário (1,20 mt 
cada)Tratar: (14) 9772-7315.

VENDE-SE BARRACA de
camping completa- 2 quartos. 
Tratar: (14) 9772-7315.

CONTRATE PROFISSIO
NAIS capacitados. Faça seu 
orçamento com o Paula e 
Correia Serviços, tudo em 
instalação de telefone, 
interfone, cabeamento de 
rede e todos os serviços 
na área elétrica. Elétricos. 
Solicite-nos um orçamento 
(14) 9797-4840 ou 9725-8282 
com Fernando ou Marcelo.

HUMAITÁ HALL- Salão 
para festas - promoção 
imperdível. Fones (14) 3264 
5658- 81154390.

VENDE-SE TITULO do Clube 
Marimbondo. Tratar com 
Helena (14) 3263 -2375.

VENDE-SE ESCAPAMEN-
TO original da Bandit 1200. 
Tratar: (14) 9786-4342.

VENDE-SE CÂMERA
Fujifilm HS20. Tratar: (14) 
9786-4342.

VENDE-SE CARROÇA com
rodas de madeira, ótimo 
estado, linda p / decoração. 
Tratar (14) 9693-1478.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

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

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

Jribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

VENDE-SE MAQUINA
de algodão doce, antena 
parabólica com 32 canais e 
2 jogos de mesas para bar. 
Tratar: (14) 9686-2419.

VENDE-SE MERCADORIA
de bar, balcão, geladeira, 2 
freezers, estufa, vasilhames e 
etc. Tratar: (14) 8128-3976.

VENDE-SE GAIOLA Croos, 
valor R$ 3.500,00. Tratar: (14) 
9696-1490.

VENDE-SE ESTUFA ELÉ
TRICA, 1,20 mt, vidro curvo. 
Tratar: (14) 9693-1495.

VENDE-SE MESA de már
more com 4 cadeiras novas. 
Valor R$ 220,00. Tratar: (14) 
9674-5783/9115-5295.

VENDE-SE BEBÊ conforto, 
valor R$ 90,00. Tratar: (14) 
9674-5783/9115-5295.

VENDE-SE FOGÃO Esmal- 
tec, valor R$ 100,00. Tratar: 
(14) 9674-5783/9115-5295.

VENDE-SE GELADEIRA
Consul 340 LT, cor branca, 
valor R$ 250,00. Tratar: (14) 
9674-5783/9115-5295.

VENDE-SE CD PAINNER,
valor R$ 90,00. Tratar: (14) 
9674-5783/9115-5295.

VENDE-SE TV SAMSUNG
14 polegadas semi-nova 
com controle remoto, valor 
R$ 200,00. Tratar: (14) 3264
9117.

VENDE-SE CD AUTOMO
TIVO Painner e Kewood 
ambos semi-novos. Tratar (14) 
9703-1919.

VENDE-SE GELADEIRA
Eletrolux, valor R$ 100,00. 
Tratar: (14) 9880-6665.

VENDO 1 MÁQUINA de
lavar Brastemp 7kg -  4x de 
R$ 140,00 - 1 máquina de 
lavar Consul 10kg -  4x de R$
150,00. Tratar (14) 3263-3605 
ou (14) 9705-6743.

VENDE-SE ARMÁRIO de
lojinha, valor R$ 50,00. Tratar: 
(14) 9880-6665.

VENDE-SE 1 guarda-roupa 
de casal com 6 portas e 8 
gavetas semi-novo. Tratar: 
(14) 8111-0485.

VENDE-SE CÔMODA com
4 gavetas com sapateira. 
Tratar: (14) 8111-0485.

VENDE-SE 2 FALANTES
"69” semi-novo. Tratar: (14) 
9703-1919/3263-3348.

VENDE-SE JOGO de quarto 
de casal em bom estado. 
Tratar: (14) 3264-8489/9701-

VENDE-SE OU TROCA-SE
motor perins completo diesel 
4 cilindros ou troca por carro 
ou moto. Valor R$ 4.300,00. 
Tratar: (14) 9852-9543.

VENDE-SE uma caixa 
amplificada meteoro 100 
wats. Valor R$ 300,00. Tratar: 
(14) 3264-9818.

VENDO DVD, marca 
Powerpack, R$ 50,00. Tratar 
(14) 9818-1874.

CLUBE DA AMIZADE da 3°
Idade convida para o Baile 05 
e 06/04 as 21h no clube da 
CECAP. Tratar (14) 3264-9727.

VENDO 1 CORTADOR de
frios, 1 balança eletrônica 
Filizola 15K, 1 estufa (4 
bandejas), 1 balcão de 1,25m

VENDO EMPRESA C/
faturamento de R$ 30 mil por 
mês, 20 anos de atividade 
e tradição. Tratar (14) 9794
8730.

balcão de loja 2,30m c / vidro 
temp., 1 prateleira com Buffet 
1,80mx 1,80m. Tratar (14) 
3263-6996/ 9711-3964 com 
Lourival.

TITULO CLUBE MARIM
BONDO, R$2.500,00. Tratar 
(14) 3264-2770.

VENDO MÁQUINA DE
algodão doce, semi nova, R$ 
300,00. Tratar (14) 9686-2419.

VENDO TITULO DO CLUBE
Marimbondo, R$2.600,00. 
Tratar (14) 9106-6202.

VENDO DEPOSITO DE gás, 
R: Manoel Amâncio, 580 -  
Mamedina.

MASSEIRA MARCA 
PASIANI 110v/220v, cilindro 
eletrico 110/220v, mesa 
formica branca 2,5 metros, 
tudo para trabalhar com 
massas e pastel. Tratar (14) 
9749-3106.

ESCOVA TEXTURIZADORA 
PRECISION, peça a sua 
amostra grátis, fones (14) 
3261-1036/ 9730-1686/ 9822- 
7205/ 8159-3721 com Cleiton 
ou Anderson (escova + 
shamp. a partir de R$199,90, 
ambos de 1 litro).

VENDO/TROCO por moto 
6 mil tijolos baiano 9 furos, 
próprio para construção de 
barracão, está no Maria Luiza 
I. Tratar (14) 9749-3106.

Vendo tudo para pesca, 
ótimos preços Tratar (14) 
9741-9140.

VENDO MÓVEIS PARA
montar loja, papelaria, etc -  
1 balcão caixa -  prateleiras 
de vidro -  suportes - placas, 
etc. Tratar (14) 8152-9192/ 
9894-6262.

Vendo loja de roupas no 
centro de Lençóis Paulista, 
ótima localização e clientes 
cadastrados, R$40 mil. Tratar 
(14) 8123-6974.
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ATENDEMOS LENÇÓIS E REGIÃO. IREMOS ATÉ VOCÊ. 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regionaltodaraca


Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

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 UMA MERCEARIA
na Vila Capoani, R: 25 de 
Abril, próximo ao SAAE. 
Tratar (14) 9620-4146.

VENDO PLAY STATION II,
com 2 controles + 5 jogos. 
Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

VENDO ARQUIVO DE aço, 
R$ 160,00. Tratar (14) 9674- 
5783/ 9115-5295.

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

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

CÔMODA, R$ 120 ,00, mesa 
de mármore + 4 cadeiras,
R$ 250,00. Tratar (14) 9674- 
5789/ 9115-5295.

JOGO SOFÁ, MARROM,, R$
300,00 e jogo se sofá, azul,
R$ 230,00. Tratar (14) 9674- 
5783/ 9115-5295.

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

VENDO TÍTULO ÁGUAS 
QUENTES de Piratininga. 
Tratar (14) 9794-4304.

VENDO ESTOQUE DE
vasilhames (cerveja e refri
gerante), 1 carrinho de bebê 
e andador, cadeirinha para 
carro, pouco uso. Tratar (14) 
3263-6641/ 9698-7007.

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CARRINHO

MÁQUINAS DE COSTURA
-  Venda de peças, motores, 
caixinhas, bancadas e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALÃO PARA 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 touro mecânico. Tratar 
(14) 3263-1485 ou 9791-4488.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA JD. EUROPA, 2 dorms 
(sendo 1 suite), lavande
ria, sala, cozinha, portão 
basculante, cerca elétrica, 
despensa, garagem 4 carros 
descobertos. R$ 190.000,00. 
Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

VENDE-SE CASA na
alvenaria+lage, com 2 dor
mitórios, sala, cozinha, WC 
murada com portão. Valor R$
50.000,00+ parcelas. Tratar 
no e-mail : jmandrade® 
hotmail.com.

VENDE-SE CASA com ponto 
comercial no Jardim Ubirama 
ou troco por casa em Bauru. 
Tratar com proprietário: (14) 
9702-3939.

VENDE-SE CASA no Santa 
Teresinha, valor R$ 70.000,00 
+ parcelas pequenas. Tratar: 
(14) 8166-9012.

MARIA LUIZA II, casa 
nova c/03 dorms(1 suíte), 
sala, cozinha, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)8118-1234/3264-5624.
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TROCA DE BENEFICIO
O Senado aprovou projeto que permite ao aposentado que 
ainda trabalha trocar de benefício para receber valor mais 
alto do INSS. "Desaposentação", a medida exige a renúncia 
da aposentadoria da Previdência por parte do segurado. 
Congresso ainda precisa aprovar para valer projeto.
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Direitos das domésticas ainda estão em discussão
Emenda, promulgada na semana passada estende aos 
domésticos os mesmos direitos dos outros trabalhadores

Priscila Pegatin

Os novos direitos dos empregados domés
ticos ainda estão sendo discutidos por 
uma comissão no Senado. Desde a se

mana passada, a classe deve cumprir carga de 
trabalho de 44 horas semanais, receber hora 
extra, ter depositado, pelo empregador o FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e 
receber multa de 40% para demissão sem justa 
causa. Vários dos direitos previstos ainda preci
sam ser regulamentados para entrar em vigor.

Por sugestão do deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), integrante da comissão, a primei
ra atividade do colegiado será examinar a 
Emenda do Trabalho Doméstico. Sampaio 
deve apresentar também uma proposta que 
reduz a contribuição do INSS de 20% para 
8%, com 5% a cargo dos empregadores e 3% 
a serem recolhidos pelos empregados. Já a 
contribuição para o FGTS, que hoje é de 8%, 
pela proposta de Sampaio, cairá para 4%.

O relator da comissão, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), também defende a im
plementação de um regime diferenciado 
de tributação para os empregadores do
mésticos com recolhimento simplificado e

alíquotas menores, a exemplo do Simples 
pago pelas micros e pequenas empresas.

Em Lençóis Paulista, a repercussão da 
aprovação da emenda já resultou em algu
mas demissões. “Como o FGTS ainda está 
em negociação, acredito que teremos uma 
mudança maior ou não após decidir como 
essa questão vai ficar", diz a presidente do 
Sindicato das Empregadas Domésticas da 
cidade, Maura Pires. “Por enquanto, per
cebemos que as casas onde têm crianças e 
idosos é mais difícil demitir a empregada, 
porque cria uma relação de confiança", diz.

Um ponto da emenda que está decidida 
é a carga horária de 44 horas semanais. “O 
que está acontecendo é que algumas do
mésticas não querem parar no horário do 
almoço, então pedem para ficar e depois 
sair mais cedo", diz. “Porém tudo isso deve 
estar em contrato para que o patrão não te
nha problemas futuros", orienta.

Enquanto a emenda está em discussão 
fica a dúvida entre empregados e patrões. 
“As domésticas estão preocupadas se vão 
continuar ou não no trabalho e os patrões 
também, mas por enquanto tudo mundo 
está esperando uma nova decisão", finaliza.

FOTO ARQUIVO: O ECO

IMPASSE -  Presidente 
do Sindicato das 
Domésticas explica que 
discussão do FGTS pode 
ser decisiva para patrões 
manter ou não domésticas^ .
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FOTO: DIVULGAÇÃO CRIADO EM LABORATORIO
O aroma característico de modelos zero-quilômetro é tão 
valorizado pelo consumidor que a maioria das montadoras 
possui equipe específica para isso, o time dos narizes. O 
aroma é o resultado da união das fragrâncias características 
dos materiais da cabine, como borracha, plástico e tecido.
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Prolongue a vida do seu carro 
ficando longe dos vícios; 
economia atinge o tanque e a 
manutenção do veículo

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Está comprovado, a forma de dirigir afe
ta diretamente a durabilidade do veícu
lo e os custos de manutenção. Por isso, 

pelos menos sete pecados, listados abaixo, 
devem ser evitados pelos motoristas.

S  1° PEGAR NO BATENTE
Ao manobrar, é comum segurar a direção 
hidráulica no fim do curso, mas não adianta ficar 
forçando o volante no batente, pois as rodas 
já estão esterçadas ao máximo. Isso apenas 
desgasta a bomba da direção e reduz a sua vida 
útil. Ao perceber que o volante está no fim do 
curso, alivie a pressão e manobre normalmente.

Z> 2° ACELERAR, NÃO FREAR
Ao parar em um semáforo perto de uma ladeira, 
muitos motoristas acabam ficando parados 
usados apenas a força do câmbio e acelerando 
aos poucos. Isso jamais deve ser feito, pois 
aumenta a temperatura da caixa e acelera o 
desgaste dos materiais internos, provocando 
problemas nas válvulas e nos discos. No futuro, 
a transmissão pode começar a patinar ou dar 
trancos nas trocas de marcha.

S  3° FAZER LIGAÇÕES PERIGOSAS
Quando a carga da bateria acaba, o normal é 
transferir a energia de outro veículo por meio de 
cabos auxiliares. No entanto, se o automóvel tiver 
chaves codificadas, como a maioria dos veículos 
atuais, tome cuidado. O motorista deve retirá-la 
da ignição antes de conectar os cabos, pois há 
risco de queimar o chip eletrônico da chave.

Z> 4° FORÇAR A BARRA
Nunca suba em calçadas sem rebaixamento do

SETE PECADOS CAPITAIS
meio-fio. É um hábito que destrói ou abrevia a 
vida útil dos pneus, ainda mais se estiverem 
com baixa pressão. Se por uma emergência 
tiver de subir na calçada, para fugir de um 
alagamento ou acidente, faça-o sempre em 
baixa velocidade e entre perpendicularmente. 
Vale lembrar que manter os pneus calibrados é o 
melhor recurso para que durem mais e consuma 
menos combustível.

3  5° PARAR SEM FREIO
Não deixe um carro automático estacionado 
na posição P sem o freio de mão acionado.

Isso força a trava do câmbio, pois todo o peso 
estará apoiado nela -  não projetada para o 
esforço - ,  provocando dificuldades de engate 
posteriormente. O ideal é colocar a alavanca 
na posição N, puxar o freio de mão, soltar 
o pedal de freio para se certificar de que o 
automóvel está totalmente imobilizado e só 
depois pôr a alavanca em P O mesmo vale para 
a transmissão manual, a fim de evitar danos na 
engrenagem da marcha engatada.

Z> 6° RELAXAR NO CÂMBIO
Alavanca de câmbio manual só serve para trocar

as marchas, não para descansar a mão quando 
está num congestionamento. O péssimo hábito 
desgasta aos poucos a alavanca com o câmbio.
E nada de descansar levemente o pé no pedal de 
embreagem ao dirigir. A mesma dica se aplica a 
quem não pressiona o pedal de embreagem até 
o fim do curso ao trocar a marcha: desgastará o 
disco em excesso sem perceber.

3  7° ACELERAR AO DESLIGAR
O procedimento só desperdiça combustível. A 
lógica vale também para o hábito que muitos têm 
de manobrar o veículo dando várias aceleradas.
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CRÉDITO IMOBILIÁRIO
As operações de crédito imobiliário da Caixa Econômica 
Federal são as opções mais procuradas para reforma ou 
construção. No primeiro trimestre de 2013 foram R$ 28,91 
bilhões em contratações, alta de 3 1 ,7 %  sobre 2012.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 13 DE ABRIL DE 2013 ANO  76 EDIÇÃO N° 7.118

A p re n d a  a  fazer um a horta o rg â n ic a  em  v a so

Plantas de chá, 
temperos e verduras 
como o alface podem 
sair da sua casa direto 
para a mesa

Da R edação_____________________

Um cantinho no quintal ou na va
randa do apartamento que pegue 
sol pelos menos algumas horas do 

dia é o espaço ideal para cultivar uma 
horta orgânica. Se tiver lugar para fazer 
um canteiro no jardim  ou no quintal, 
ótimo, caso contrário, cultive em vasos e 
jardineiras e aposte na imaginação para 
aproveitar e decorar o ambiente com va
sos de estilos diferentes, ou até mesmo 
pendurar na parede. Além de fácil de 
fazer, cuidar de uma horta é relaxante, 
custa pouco e ainda vai increm entar a 
saúde com alimentos orgânicos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

NATURAL -  Temperos 
orgânicos enfeitam 
o ambiente e ainda 
ajudam a manter uma 
alimentação saudável

Atenção para as dicas
PARA CULTIVAR HORTALIÇAS EM VASOS OU 
JARDINEIRAS:
3  Passo 1: Encha um terço do vaso ou jardineira 
com pedriscos ou argila expandida para facilitar a 
drenagem. Lembre-se que os vasos devem ter furos 
para drenagem no fundo.
3  Passo 2: Coloque no vaso a seguinte mistura: 2 
partes de terra comum, 1 parte de composto orgânico 
e 1 parte de húmus, enchendo quase até a borda do 
vaso.
3  Passo 3: Espalhe um pouco de areia.
Como plantar: Para mudas de temperos, como 
salsa, cebolinha ou manjerona, coloque de maneira

intercalada, em forma de triângulo. Para hortaliças é 
possível usar mudas ou plantar a partir de sementes. 
Neste caso, siga as instruções da embalagem. Quando 
usar mudas, lembre-se de fincar estacas para auxiliar 
o crescimento vertical, especialmente no caso dos 
tomates.
O composto orgânico deve ser feito com esterco 
curtido de animais, para evitar cheiro e insetos, e 
restos de vegetais, como cascas de legumes e frutas, 
pequenos galhos, folhas ou grama cortada. Se não 
tiver como fazer o composto em casa, é possível 
adquirir pronto, em lojas de produtos agropecuários.

PARA CULTIVAR HORTALIÇAS EM CANTEIROS: 
3  Passo 1: Revolver o solo com enxada ou pá, 
deixando a terra bem solta e fofa.
3  Passo 2: Misturar composto orgânico na terra já 
bem revolvida e fofa.
3  Passo 3: Usar uma ferramenta chamada ancinho, 
para alisar os canteiros e dar forma arredondada.
3  Passo 4: Deixar o canteiro 20 centímetros acima 
do nível do terreno.
3  Passo 5: A largura do canteiro deve ser de no 
máximo 1,20 m.

COMO PLANTAR: Marcar os espaçamentos, exemplo: 
os pés de alface devem ficar a dois palmos um do outro. 
Posicionar as mudas de maneira intercalada, em forma 
de triângulo, para evitar a erosão. No caso de sementes, 
misturá-las com areia e espalhar com a mão sobre os 
sulcos do canteiro da maneira mais uniforme possível. 
Regar em seguida e pelo menos uma vez ao dia. Se for 
uma região quente, deve-se regar duas vezes ao dia até 
as mudas emergirem.

ATENÇÃO: Deve-se usar sempre composto orgânico 
e húmus na adubação da horta. No caso de ataque de 
pragas, usar apenas receitas naturais para combatê-las.

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

EDIFICIO HUMAITA-
apartamento com 01 suíte,
02 dormitórios, sala ampla, 
lavabo, copa/cozinha, ba
nheiro social, área de serviço, 
dependência de empregada e 
duas vagas de garagem, valor 
R$500 mil. Obs: piso frio. 
Armário embutido em todos 
os dormitórios e cozinha.
Área Privativa: 157,77. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

UBIRAMA, 01 suíte, 02 dor
mitórios, sala ampla, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
dois carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, valor R$ 340 
mil. obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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 churras
queira, banheiro, despensa 
e piscina pequena, valor R$ 
840 mil, obs: laje, piso frio 
e acabamento em gesso, 
armários embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. Ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

VENDE-SE PONTO de
caldeiraria montado em um 
barracão de 500m^ coberto, 
com instalações elétrica para 
06 a 08 máquinas de solda,
10 esmerilhadeira e outras 
máquinas de pequeno porte, 
com duas pontes rolantes 
com capacidade de 5 ton 
cada, instalações de banhei
ro, escritório e almoxarifado, 
área total do terreno 5000m^. 
Fone: (14)-3264 9322 /  9711 
8519.

ÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. Edícula nos 
fundos com 01 dormitório, 
cozinha e banheiro, valor R$ 
150 mil, obs: forro e piso frio. 
Esquina, ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

CAPOANI, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, despensa e 
garagem, valor R$ 140 mil, 
obs: forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MAMEDINA, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. Uma 
suíte grande anexa, valor 
R$ 135 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

ANTONIETA, 1 suíte, 02 
dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, valor R$ 370 mil, 
obs: laje, taco e piso frio, 
cerca elétrica e alarme. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

ANTONIETA 03 suítes (sen
do uma com closet), sala de 
estar, sala de TV, escritório, 
lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço e garagem para 
vários carros. Salão de festas 
com churrasqueira. Área de 
lazer com vestiários, piscina 
e quadra de esportes. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343. Valor R$
1.100.000,00, obs: laje, taco e 
piso frio. Ótimo acabamento, 
ármários embutidos em todos 
os dormitórios e cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. DAS NAÇÕES - 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. ITAPUÃ - 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

Os melhores imóveis Oportunidade:
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MARIA LUIZA II, construção 
nova, sendo 01 suíte, 02 
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 02 
carros, valor R$ 270 mil, obs: 
Laje e porcelanato. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MONTE AZUL, 01 suíte,
02 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem, valor 
R$ 310 mil, obs: laje, piso 
frio, acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

SÃO JOÃO, 02 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem. Casa nos fundos com 
01 dormitório, sala, cozinha 
e banheiro, valor R$ 140 mil, 
obs: laje, taco/piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. GRAJAÚ - 02 dormi
tórios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, banheiro 
social, lavanderia, varanda 
e entrada p/ carro. - R$
150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. 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 /  9795-0722.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e área de 
serviço. Dois cômodos nos 
fundos, valor R$ 60 mil, obs: 
não aceita financiamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. GRAJAÚ - 03 dormitó
rios, sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia, área de serviço 
e garagem p/ 02 carros. R$
210.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

MARIA LUIZA IV, 01
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para carro. 
Área de lazer com despensa, 
valor R$ 110 mil + parcelas 
do terreno, obs: laje, piso 
frio e acabamento em gesso. 
Armário embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NAÇÕES, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço, valor R$ 85 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

IMPERDIVEL! Saia já 
do aluguel!. Parcelas a 
partir R$ 422,00, planos para 
casa, apartamento, pontos 
comerciais, sítio, chácara, 
reforma, terreno e construção 
. Ligue e agende uma visita 
(14) 9755-3496, 91778926 e 
81284916.

PRÍNCIPE, 03 dormitórios, 
sala, copa/cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem para 02 carros. área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, valor 
R$ 240 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em gesso. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

MARIA LUIZA II, 01 suíte,
02 dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e entrada para 
carro, valor R$ 190 mil, obs: 
Laje e piso frio. Pintura nova. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO - 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fun
dos c / 01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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 /  9795-0722.

VILA MAMEDINA - 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem.
- R$ 145.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. JOÃO PACCOLA - 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório, 
lavanderia, área c / churras
queira, banheiro e garagem
-  R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CASA EM L MARAVILHO
SA no Jd. M. Azul c / 140 m .̂ 
Possui: 3 dorms (1 suíte), wc 
social, ampla sala de TV, s 
alm./jantar, ót. coz. + a/s cob.
- quintal espaçoso 5 vagas. 
Obs.: Acabam. de 1° - Vale a 
pena conhecer! Ac.financ. e 
est. permuta! Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br -  ref. 
00275.

JD. EUROPA - 03 dormitó
rios, sendo 01 suíte, closet, 
hall, sala, cozinha, WC, 
lavabo, área de bate papo, 
lavanderia, despensa, área de 
lazer e garagem p/ 02 carros. 
R$ 410.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. VILLAGE - Sobrado c / 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p / 06 carros. R$
550.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. ITAMARATY - Sobrado 
c / 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, lavanderia 
e garagem. R$ 380.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

PARQ. RES. RONDON - 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem, edícula 
c / churrasqueira, WC. - R$
280.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. ITAMARATY - Sobrado 
c / 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, 02 salas, copa, cozinha, 
lavabo, WC, área de serviço, 
área de lazer c / piscina, 
garagem. R$ 550.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

CONVITE ESPECIAL
A Igreja O Brasil para Cristo, tem a honra de 

convidar você e sua família para participar do 
12° congresso dos varões dia 12,13 e 14 de Abril. 

Jesus tem uma benção pra você!

DIAS 12 E 13 - preleitor Pastor Cristian 
e cantores convidados 

DIA 14 - Pastor André e cantores convidados

JD. CAJÚ I - 02 dormitórios, 
sala, cozinha americana, WC, 
área de serviço e garagem.
R$ 160.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

CASA C/ 75M^ bem localiz. 
no J. Paccola, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), wc 
soc., sala tv /  estar, coz. c/ 
copa integ., bom acab. + esp. 
p / ar. lazer fundos, 4 vgs des- 
cob, ac. financ.! Creci J23626
-  Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  www.vitag liano. 
com.br /  ref. 00259

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

CASA JD M . LUIZA II c/
3 dorms, (1 suíte), 2 wc 
sociais, s.tv, coz, área de 
lazer ,c/ churrasq., 3vgs 
cobertas Oportunidade! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00263

LINDA RESID. c / 170m2 no 
Jd. Principe, ampla sala visit, 
s. alm./jantar interl. a coz 
c / arm e balcão, + 3 dorms, 
w c soc., a.s cob, ar. lazer c/ 
churrasq. e wc + 2 vgs gds 
cob - bom acabamento! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00273

CASA EM L LINDA no M.
Luiza III c / 82 m .̂ Possui: 2 
dorms (1 ótima suíte), wc 
social, s. TV, s. alm ./jantar 
interlig. a coz., + a/s cob. e 
disp., amplo quintal c / esp. p/ 
lazer e paisagismo + 4 vagas. 
Obs.: Rica em acabam., tudo 
de 1° - Vale a pena conhecer, 
ac.financ.! . CJ23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 /
3263- 3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00250

VENDE-SE CASA na Vila 
Contente, sala, cozinha, 3 
quartos, 2 banheiros, área 
de serviço, quintal grande 
e churrasqueira. Tratar: (14)
3264- 3858.

PLAmS PARA CÕ/i/^UÇAO
*  PROJETOS RESIDENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/IfTATO (14) 9844-8164  
8117-8164

1TAMARAT1
Sobrado d  03 dorm sendo 1 suíte, 2 

salas, copa, coz, lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer d  piscina, garagem. 

Valor: R$ 550.000,00

JD. U B IRA M A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, sala, copa, 

coz, banheiro, Jd. inverno, edícula d  

churrasqueira, dispensa, banheiro, área 
de serviço/ garagem 

Valor: R$ 320.000,00

ITAMARATI
Sobrado d  03 dorm sendo 1 suíte, 02 
salas, copa, coz, lavabo/02 banheiro, 

lavanderia, área lazer d  piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00  

C EN TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

copa, coz, banheiro, despensa, edícula 
d  churrasqueira a banheiro/ garagem 

(excelente ponto comercial)
Valor: R$ 500.000,00

JA R DIM  ITAM ARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suite, 

varanda, mezanino, sala, escritório, 
copa, coz, banheiro, lavanderia, entrada 

para vários carros e edícula 
Valor: R$ 400.000,00

JA R DIM  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, canil 
Valor: R$ 550.000,00

JA R DIM  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

w w w .to le d o im o v e i5 .c o m .b r

Tel (14} 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 364 
Centro "

http://www.vitagliano
http://www.toledoimovei5.com.br


Classificados

MARIA LUIZA IV, casa com 
97m^ de construção ( na 
laje), parte hidraúlica pronta, 
terreno com total de 250 m ,̂ 
não aceito financiamento, R$ 
80 mil + prestações. Tratar 
(14) 9640-7851.

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

JULIO FERRARI, casa com
2 quartos, sala, cozinha, WC,
3 cômodos no fundos para 
acabar e um salão de 60m^ 
na frente para acabar, preço 
a combinar, pego carro como 
parte do pagamento. Tratar 
(14) 3263-6721.

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.

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

RESIDENCIAL YPÊ, (térreo) 
apartamento 2 quartos c / 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, assoalho 
de madeira, garagem p/
1 carro. Tratar (14) 9794-5700.

JD. CRUZEIRO , casa com 3 
dorms, sala, cozinha e WC, 
terreno com 275 m^. Tratar 
(16) 9784-4064.

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

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

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

JARDIM ITAMARATY- Ga
ragem p / 2 carros cobertos, 
sala, 3 dorms, 2 wc, cozinha 
planejada, lavanderia, área 
de lazer com churrasq.- 
R$ 350 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

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

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

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

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

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

JD. UBIRAMA- Garagem p/ 
5 carros sendo 2 cobertos, 3 
dorms( sendo 1 suite), sala 
TV, copa, cozinha, lavanderia, 
bho social. Fundos: cozinha, 
sala, bho social, dorms, área 
de serviço. R$ 330mil- Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407

JARDIM MONTE AZUL,
casa em boa localização com 
3 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro 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

JARDIM EUROPA, casa com 
3 quartos, sendo 1 suite, sala, 
cozinha, banheiro, closet, 
garagem para 2 carros. 
Cód.0072 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO
Jd. Maria Luiza IV, esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre
no na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZI-
NHA , casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p / 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $
240.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY, so
brado 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 / churrasqueira, amplo 
jardim, cerca, interfone e 
armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

CECAP, CASA com 3
Quartos, 1 Suíte, 1 sala, dep. 
empregada. Imóvel totalmen
te reformado, laje, telhas tipo 
americana, telhados novos, 
madeiramento de excelente 
qualidade. R$ 105.000,00 
(não aceita financiamento) 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE, casa com 
3 quartos, 1 banheiro, 1 sala. 
Ótima localização; (aceita 
financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE Salústio com 2 quar
tos; 1 banheiro; 1 sala, pisos 
de Cerâmica; com Fitness; 
Sala de Leitura; Piscina; 
Playground; Salão de Festas; 
Central de Gás; Blindex; Esta
cionamento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento direto 
com a construtora. Cód.0001 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

JARDIM BELA VISTA, casa 
com 3 quartos, 2 banheiros,
1 sala, lavanderia. Esta casa 
possui uma sala comercial 
na frente com banheiro e de
pósito. R$ 260.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0021 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos, 1 banheiro, 1 sala, 
e garagem. R$ 140.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0003 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 sala. Excelente 
imóvel com armário embutido 
da Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embutido, ar 
condicionado e banheira c/ 
hidro na suíte, cerca elétrica, 
interfone e armário embutido 
nos banheiros, pintura semi- 
nova, armário na garagem, 
churrasqueira e lavanderia. 
Perto da creche e quadra 
poliesportiva. R$ 270.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0039 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUIZA II,
casa com 2 quartos, 1 suíte, 1 
banheiro, 1 sala, varanda com 
churrasqueira, estaciona
mento; R$ 200.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0005 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO, sobrado, ótima 
localização, com 2 quartos, 3 
banheiros, 2 salas, dep. em
pregada, lavanderia, piscina, 
churrasqueira; e comércio na 
frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL,
casa com cozinha, banheiro, 
quarto, lavanderia, garagem 
para 1 carro e 1 imóvel 
comercial na frente desocu
pado; R$ 107.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0061 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

e d if íc io  BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

a ç a í 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.

OPORTUNIDADES
INCRIVEISÜ

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

SOBRADO JD. ITAMARATY cl 2 terrenos, 4 dorms, sendo 
1 suíte d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  armá
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.RefSite15.

CASA CENTRO, 3 dormit. (1 suite d  aimario), 3 salas, lavan
deria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

SOBRADO JD ITAMARATY,3 dorms{1 suite), sala grande 
tv, escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$

600.000. 00. Ref. Site 14.

VENDE-SE CASA JD. ITAMARATY. Garagem 2 carros 
cobertos, sala tv, 2 dorms. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, 
área de lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$

380.000. 00. Ref. Site 15.

CASA JARDIM VILLAGE - 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 
donns externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, 
lavanderia d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 cober

tos- R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

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

VENDE-SE CASA MARIA LUIZA I - 2 dorms, sala, cozinha, 
bho, lavanderia garagem descoberta- R$150 mil - Habitare 

Imóveis (CRECI76074) 32644151/9860-1407.

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n i a b i b a r e
CRECI 76074 I MÓVEI S

h a b ita r e lp .c o m .b r
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

( 1 4 ) 3 2 6 4  4 1 5 1  | ( 1 4 ) 9 8 6 0  1 4 0 7

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 IV, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem descoberta, 
próxima ao SESI, R$ 85 mil + 
prestações do terreno. Tratar 
(14) 9713-8759/ 3264-3811.

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 finan- 
ciamento-R$-126.000,00 - 
to le d o  IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM UBIRAMA : casa 
com 03 dorm.sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
cozinha/banheiro/lavan- 
deria/despensa/edícula c/ 
churrasq.e banheiro/garagem 
p / 2 carros-R$-300.000,00 - 
to le d o  IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM MARIA LUIZA IV :

CASA NOVA-com 02 dorm. 
sala/coz./banh./entrada para 

carros/R$-110.000,00 + 116 

prest. de R$-399,00 - TOLEDO 

IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM JOÃO PACCOLA:
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 

churrasqueira/bgaragem p /

02 carros/R$-155.000,00 - 

to le d o  IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM CRUZEIRO: casa 
com 02 dorm./sala/copa/coz./ 

banh./lavanderia/garagem 

p / 3 carros/R$-160.000,00 - 

to le d o  IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM ITAPUÃ: 03

dorm.sendo 1 suíte/sala 
ampla/coz./banh./lavanderia/ 

garagem p / 02 carros/ 

R$-180.000,00 - to le do  

IMÓVEIS-3263-0187

CENTRO, CASA na R: Luiz 

Paccola. Trata (14) 9772-7716 
com Cláudio.
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Classificados

JARDIM MARIA LUIZA
II: prédio com 6 apartamentos 
de 42,00 m2 cada de 01 dorm. 
sala/coz./banh./R$-600.000,00 
- TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

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

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

CECAP, CASA com 2
dorm, sala, copa, cozinha,
WC, lavanderia, garagem e 
edícula em construção. 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 Imó- 
veis-3263-0187

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

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187PQ.RES. 
RONDON: casa com 3 dor- 
mitórios/sala/copa/cozinha/ 
banheiro/lavanderia/edícula 
c/churrasqueira/1 banheiro/1 
quarto/garagem coberta para 
2 carros/R$-280.000,00-TOLE- 
DO IMOVEIS-3263-0187

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

JD.MARIA LUIZA II -
CASA NOVA com piso lamina
do de madeira/3 dormitórios/ 
sala/cozinha/banheiro/lavan- 
deria/CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JA- 
CARANDÁ - 4° andar/ 2 
dormitórios sendo 1 c/armário 
embutido/cozinha planejada/ 
banheiro com box blindex e 
armário embutido/lavanderia/ 
sala 2 ambientes trabalhada 
em gesso/1 vaga de garagem 
coberta - TOLEDO IMÓVEIS - 
3263-0187

CENTRO -casa próximo a 
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/ 
sala de jantar/sala de TV/ 
escritório/lavabo/cozinha/la- 
vanderia/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

CASA COM 2 quartos, 
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p/ 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com laje, 
lavanderia coberta, no fundo 
temos 1 edícula com 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, com forro de madeira, 
terreno com área total de 253 
m ,̂ com 154,45 m^ de constru
ção, não aceito financiamento, 
R$120 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

MAMEDINA, casa com 3 
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso 
frio, laje com acabamento 
em gesso, fundo temos 
churrasqueira, banheiro, 1 
bela piscina grande, terreno 
com área total de 347 m̂ , 
com 126 m^ de construção, 
garagem coberta p/ vários 
carros. R$ 300 mil aceito 
financiamento com 50% de 
entrada. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial 
com 02 salas e 1 banheiro-edi- 
ficada em um lote com 408,00 
m2 - R$-400.000,00. 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.
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

JARDIM MARIA LUISA
IV, casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, terreno 
com área total de 225 m ,̂ 
com 60 m^ de construção, 
parte baixa, parado na laje, 
negócio de ocasião, entrada 
de R$ 40 mil mais 99 parcelas 
de R$ 440,00 aceito permuta. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, laje, 
no fundo 1 quarto, banheiro 
e opção de construção, boa 
localização. R$ 95 mil n/ 
aceito financiamento, aceito 
terreno. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM MARIA LUI-
SA ll , casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc social,
1 suíte, piso frio, laje com aca
bamento em gesso, lavanderia 
coberta, garagem coberta com 
madeira a vista p/ 3 carros, 
portão basculante fechado au
tomatizado, pintura boa, ótima 
localização. R$ 175 mil aceito 
financiamento com 18% de 
entrada. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

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

MARIA LUIZA IV, casa 
em L, 2 quartos, sala, cozinha, 
WC, área de serviço, R$ 90 mil 
+ parcelas, aceita troca. Tratar 
(14) 9756-2647.

CECAP, casa com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p/ 1 carro 
com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CECAP, CASA com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

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

JARDIM CAJU, casa 
com 3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, wc 
social, suíte, copa cozinha 
revestida,armário embutido, 
lavanderia coberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, gara
gem coberta p / 2 carros com 
portão fechado basculante, 2 
quartos com guarda- roupas 
embutidos, parte alta, boa 
localização, terreno com 
200 m^ com 133,15 m^ de 
construção, R$ 190 mil aceito 
financiamento e permuta. . 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

IM O B ILIÁ R IA
C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

JULIO FERRARI , casa 
com 3 quartos , sala , banheiro 
, piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 
carros . R$88,000,00 , não 
aceito financiamento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.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. Aceito 
permuta e proposta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

3 2 6 3 -0 0 2 1
- CASA PARA LOCAÇAO no centro: 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem para 2 carros, quintal grande. Valor R$ 
620,00. Ótima localização. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br________
- CASA PARA LOCAÇAO no centro: Sala de visita, 3 quartos, 
1 banheiro, 1 suíte, lavanderia; Armário embutido na cozinha, 
e em todos os quartos; Cerca elétrica; garagem para 2 carros. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA PARA LOCAÇAO jardim  Ubirama: 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.050,00 
Cód. 0089 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_____________________
- TERRENO NO GRAJAU -  Quitado ótima oportunidade de 
R$ 57.000,00 por R$ 53.000,00. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA NO CENTRO (venda):2 salas, 3 quartos, banheiro,
copa e cozinha; fundos: 1 quarto, 1 banheiro e sauna, mais 
uma casinha. Garagem para 3 carros. Venha conferir. Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br____________________________________
- CASA MARIA LUIZA I (venda): Excelente localização, quarto 
amplo, cozinha planejada com cooktop embutido, espaço e lazer 
com churrasqueira e jardim, venha conferir! R$ 180.000,00 (não 
aceita financiamento) Cod.0095. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA NÚCLEO HAB. LUIZ ZILLO (venda): a im o  imóvel, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 160.000,00 Cód. 0096. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA JD. CAJU (venda): Imóvel novo com 2 quartos, 1 
banheiro, 1 sala, cozinha, garagem coberta para 2 carros. 
R$ 120.000,00 (não aceita financiamento) Cod.0093. Trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobi- 
Iiaria21 Lp.com.br
- CASA JD. CAJU I (venda): Casa nova com ótimo acaba
mento, 2 quartos, 1 suíte, 2 banheiros, 1 sala, dep. empregada, 
garagem coberta. R$ 150.000,00 (não aceita financiamento). 
Cod. 0094 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_____________________
- 3 SALAS COM ERCIAIS no centro (locação): Próximo a igreja 
Matriz; piso superior, ótima localização para escritório. Venha 
conferir. Cód. 0092. Cód. 0092. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

CRUZEIRO, CASA com 2
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e garagem 
coberta (terreno 11x25) e 
construção de Idürn^. Tratar (14) 
9701-1896 com João Barbosa.

JD ITAPUA, casa c/ 3 quartos, 
sala, cozinha, copa, lavanderia, 
2 Wc e garagem p/ 3 carros, R$ 
200 mil ). Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel.
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

AÇAÍ, R$ 120 mil, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel.
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO , casa c/ 3 quartos, 
sala, cozinha, WC e garagem, 
R$ 120 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

PRÍNCIPE , casa c/ 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem p/ 2 carros, R$270 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

A IMOBILIÁRIA SIG Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e nesse 
momento está precisando e ca
dastrando 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)

PQ. SÃO JOSÉ , casa c/ 03 
dorms( 1 suíte c/closet), sala 
estar, sala tv, sala jantar, cozi
nha c/armários R$ 390.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
8118-1234/3264-5624.

MAMEDINA, casa c/ 02 
dormitório, sala grande TV, 
cozinha, lavanderia, espaço p/ 
piscina Terreno c/360,00m2 R$
145.000,00 SIG IMÓVEIS(CRECI 
115691) 3264-5624/8118-1234.

JD IPÊ, sobrado novo 04 
dorms( 02 suítes), Sala Estar, 
Sala Jantar, Cozinha Plane
jada, Lazer c/ churrasqueira, 
piscina R$ 900.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD ITAMARATY, casa c/
03 dorms(1 suíte c/ banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, piso 
laminado, espaço para área 
de lazer R$ 400.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/8118-1234.

JD ITAMARATY, casa c/ 03 
dorms(1 suíte ), sala de tv, sala 
jantar, cozinha planejada, lazer 
c/ piscina R$ 550.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI115691) 8118- 
1234/3264-5624.

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 ( l  suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c /  churrasqueira 
R$ 350.000,00

Apartamento Edifício
San Remo, 03 dorm s ( l  
suíte c/arm ários), dorm  
empregada, sala 02 am 
bientes RS 350.000,00

Casa Nova JD Monte 
Azul, c /0 3  dorm s ( l  suí
te c /c loset e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/arm ários, lavanderia 
R$ 220.000,00 Chácara São Judas 

Tadeu de esquina 
c/5.000m 2, casa laje c /  
04 dorm is(lsu íte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda m u
rada RS 380.000,00

Terreno JD Santa Te- 
rezinha c/223,81m 2 R$ 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

Terreno JD Graiáu
R$ 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. Apartamento Edifí

cio Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02° andar RS 
140.000,00(alugado até 
Abril) R$ 140.000,00

Sítio em Macatuba c /03  
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/petxe, cachoeira, pasto 
R Í 450.000,00

Terreno JD Itamaraty
parte alta c/508,00m 2 
R$ 160.000,00

Chácara São Judas c /
2.500m2 de esquina 
RS 130.000,00

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

EDICULA JD ITAMARATY,
(parte alta), 02 dormitórios(1 
suíte), sala de tv, copa/ 
cozinha R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRE CI115691)3264- 
5624/9695-8789.

EDÍCULA DE FESTAS
JD Itamaraty, 01 dormitório, 
cozinha, banheiro, salão de 
festas c/ 02 banheiros e chur
rasqueira, renda mensal de R$
2.000. 00(aluguel) R$ 310.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9595-8789

JD ITAMARATY, casa c/
03 dorms, (1 suíte c/ closed e 
armário), mezanino, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, lazer c/ piscina R$
590.000. 00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)9695-8789/3264- 
5624.

APARTAMENTO NO RESI
DENCIAL Jacarandá, 41- E, R$ 
140 mil. Tratar (14) 9790-1586.

CASA 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 - Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

CASA JARDIM ITAMA
RATY- Garagem p/ 2 carros 
cobertos, sala, 3 dorms, 2 wc, 
cozinha planejada, lavanderia, 
área de lazer com churrasq.- R$ 
350 mil -  Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

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

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

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

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

CASA JD. UBIRAMA- Gara
gem 3 carros cobertos e 3 des
cobertos, sala TV, sala de jantar, 
cozinha grande, 3 dorms(sendo 
1 suite), bho social, edícula c/ 1 
dorm. Area construída 170m .̂ 
terreno 11x25m2. R$195mil- 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

RONDON, sobrado com 3 
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, garagem coberta p / 1 car
ro, sacada, pintura nova, 1/2 
terreno. R$ 125 mil. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CASA NA ALVENARIA + laje 
com 2 quartos, sala, cozinha, 
WC, murada, R$ 50 mil + par
celas. Tratar (14) 9797-5221 ou 
jmandrade1980@hotmail.com.

JD CAJU I , casa c/ 2 quartos, 
sala, cozinha, garagem coberta 
p/ 2 carros e edícula nos fundos, 
R$170 mil. Tratar (14)9871-1678.

JD JOÃO PACCOLA, casa c/ 
sala de TV, jardim de inverno, 
sala jantar, cozinha planejada, 3 
quartos c/ guarda roupa embuti
do, 1 suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem para 2 
carros.Com 190m^ de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar (14) 
9747-3304.

CASA JD. UBIRAMA-
Garagem p/ 5 carros sendo 
2 cobertos, 3 dorms( sendo 1 
suite), sala TV, copa, cozinha, 
lavanderia, bho social. Fundos: 
cozinha, sala, bho social, dorms, 
área de serviço. R$ 330mil- 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA BELA VISTA- casa 
geminada c/ aproveitamento p/ 
até 3 alugueis, sendo: 5 dorms,
2 salas, 2 cozinhas, 3 bho,2 lan- 
derias, 2 garagens. R$ 140mil- 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA NUCLEO- 3 dorms, 1 
bho, cozinha, área de serviço, 
garagem. R$110 mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

VILA IRERÊ -  Comércio, salão 
grande, com mezanino, 02 
escritórios, cozinha, despensa, 
um salão superior menor e 02 
banheiros, valor R$ 380 mil. 
obs: forro PVC/ laje e piso 
frio. . Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

COMPRO CASA de até R$
85 mil que aceite financia
mento. Tratar (14) 9667-0989 
ou 9627-0989.

PROCURO CASA pequena 
para financiar até no valor de 
R$ 90.000,00 ou terreno no 
valor de R$ 42.000,00. Tratar: 
(14) 9753-1438.

TIA EMÍLIA - CHÁCARA c /
2500,00 m^ - Res. c / 01 dor
mitório, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, canil.
- R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094 /  9795-0722.

ALUGA-SE CHÁCARA em
Alfredo Guedes para festas e 
finais de semana. Tratar: (14)
3264- 5381/9704-3307.

SÍTIO 7KM de Lençóis Pta, 
c / 4 alq., casa sede, casa 
p / colaboradores, 500 pés 
de manga, 500 pés de lichia 
em início de produção, 
plantações, piscina,represa, 
sistema de irrigação. Vitaglia- 
no C82568/ -14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00229

LINDA CHÁCARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c /  sala ampla, 
coz., 2 dorms, wc social. 
linda varanda, piscina + casa 
p / caseiro. Obs: curral e ót. 
árvores frutíferas - energia 
e água da propriedade -  
Imperdível - Creci J23626
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  w w w .vitag liano. 
com.br -  ref. 00264

ÓTIMA CHÁCARA C/
5000m2 á 8 min. de Lençóis 
Pta, casa c / 230m2 3 dorms 
(1 suíte), 2 wcs social toda 
avarandada + ár. lazer c/ 
quiosque, piscina, 2 wcs, 
churrasq. piscina e edícula. 
Obs: confira, exc. prop, -  
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com.br -  
ref. 00265

CHÁCARA 5.200M2 boa p /
produzir c / estufas, além de: 
pés de frutas, poço caipira 
e energia elétrica + casarão 
de 400m^. Obs: terra rocha
-  prop. bem tranq. - docts 
tudo ok! Dist. aprox. 20km 
de Lençóis Pta ou 9km de 
Areiópolis. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00276

CHÁCARA CORVO BRAN
CO , casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina grande, 
terreno com área de total de 
5 mil m2, vendo ou troco por 
casa em Lençóis Paulista. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
M0VEIS.COM)

CORVO BRANCO, vendo 
ou troco por casa na cidade. 
Tratar (14) 97122211.

ALFREDO GUEDES, chácara 
com 9 mil m^, casa com 10 
cômodos, nova, com piscina 
de 32 mil L. Tratar (14) 3264- 
5381/ 9704-3307.

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 m2 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, Jardim Capri, 
chácara com 2.204,12m2
- R$-230.000,00. to le d o  
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA Jardim Capri 
chácara, com 2.192,71 m2
- R$-210.000,00 to le d o  
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM Capri, 
chácara, com 2.118,00m2 - 
R$-205.000,00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área,
1° casa, 3 quartos com 
suíte, sala, copa, cozinha,
WC, lavanderia e piscina 
grande -  2° casa, 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de câ
meras, R$ 530 mil - to le d o  
IMÓVEIS-3263-0187

ALUGA-SE APARTAMEN
TO de 1 dormitório, com 
garagem, portão eletrônico 
e cerca elétrica na Avenida 
João Paccola, 1255, próximo 
ao centro. Tratar na Evidence 
Veículos (14) 3264-1000 e 
9614-3191.

PROCURO CASA para 
alugar com 4 cômodos e ga
ragem, pago até R$ 400,00. 
Tratar: (14) 9730-1660 com 
José Teodoro.

ALUGA-SE KITNETE no
centro. Tratar: (14) 9756-0258.

ALUGO KITINETE PARA
1 pessoa, centro ( próximo 
ao Marimbondo), R$ 350,00. 
Tratar (14) 9710-6121/ 
3263-4844.

HUMAITA HALL O
melhor lugar para sua festa, 
humaitahall@hotmail.com, 
www.humaitahall.com.br, 
humaitahall. Tratar (14) 3264
5658 ou Rua: Lídio Bosi, 425 
Jd. Humaitá.

ALUGO ESPAÇO C/  300m^, 
excelente localização, na R: 
Treze de Maio (ao lado Café 
do Feirante). Tratar (14) 9627
3747 com Adilson.

BAURU, ALUGO APARTA
MENTO totalmente equipa
do. Tratar (14) 9772-7315.

GUARUJÁ, praia Pitanguei- 
ras, kitinet e apartamento. 
Tratar (14) 9772-7315.

CHÁCARA PARA FINS de
semana com piscina. Tratar 
(14) 9772-7315.

ÁGUAS STA BARBARA,
casa com piscina, estação 
hidromineral. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGO CASA NO Maria Lui- 
za IV, perto SESI, casa nova,
1° inquilino, 3 dorm.(1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem para 
4 carros descobertos, cerca 
elétrica. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

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 EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 9702-5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. W W W . 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUA, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 3263
6641 e 9698-7007.

RONDON, aluga -se casa nos 
fundos, exijo fiador, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 
nova, direto com proprietário, 
exijo fiador. Tratar (14)
3263-6641.

EDICULA PARA FESTAS em
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

APARTAMENTO na Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

c h á c a r a  do e n g e n h o
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
parte alta, medindo 250,00 
m ,̂ com entrada + 72 parcelas 
no valor de R$ 315,00. Tratar 
9772-7716 com Cláudio

VILA ANTONIETA, lote de 
terreno com a área de 325,00 
m2 (13,00x25,00m2) com frente 
para a avenida, R$ 80 mil. 
Toledo imóveis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, com a 
área de 396,50 m  ̂(cada) tota
lizando uma área de 793,00m^ 
(13,00 x 30,50m2 cada lote), R$ 
270 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote 
de terreno com 275,00m2- 
-com alicerce de 49,00m2 
(na laje), murado, com portão 
basculante, R$52 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
mailto:jmandrade1980@hotmail.com
http://www.vitagliano
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-M0VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-M0VEIS.COM
mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

^ in s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  h id ra n te s ;
In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  a la rm e s  de  in cê nd io ; 

n/ 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 ; 
v ' In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  G L P  (g á s  liq u e fe ito  d e  p e tró le o )
^ In s ta la ç ã o  e  m a n u te n ç ã o  d e  re d e s  d e  a r  c o m p rim id o

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate 
. ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
X  Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanauiedade.GasHidro

M a n u te n çã o  G LPe H id ra n te s

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JARDIM MARIA LUIZA IV,
lote com 224,43 m2. (10,40X 
21,50), valor R$ 25 mil + parce
las. . Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

PARQUE ELIZABETH, lote 
com 250,00 m2 (10X25), valor 
R$ 65 mil. . Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CACHOEIRINHA, lote 
com 376,68 m2, valor R$ 84 mil, 
obs. lote de esquina. . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. MARIA LUISA IV,
terreno com 234 m ,̂ parte alta, 
plano. R$ 60 mil, não aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, terreno com 
área total de 265 m ,̂ parte alta, 
plano. R$ 35 mil mais parcelas. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

RONDON, SOBRADO com 2
quartos, sala, cozinha, piso frio,2 
banheiros, garagem coberta p/1 
carro, a/s. R$ 140 mil, aceito 
propostas, permuta e não aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

STA TEREZINHA, terreno com 
234 m̂ . R$ 65 mil, aceito permuta 
e não aceito financiamento. Pe
drão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714^352, 
(www.pedraoimoveis.com).

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações - 
R$-70.000,00 - Toledo Imóveis 
- 3263-0187

JARDIM ITAMARATY, com
396,50 m2, excelente locali
zação, R$-130.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA DO rio, a 
4 km de Lençóis, documentado, 
área de 10.500 m, (troco por edí- 
cula no mesmo valor). Tratar (14) 
3263-4349 (horário comercial).

NAÇÕES, casa com 1 quarto, 
sala, cozinha, w  c social, piso 
frio, forro de madeira, garagem 
coberta p/ 2 carros, 1/2 terreno. 
R$ 80 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, terreno medindo
250,00 m ,̂ na parte alta, próxi
mo a Avenida Jácomo Augusto 
Paccola, quitado. Preço R$ 55 
mil a vista. Tratar - 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250,00 M2, na parte 
alta do loteamento, parcelado, 
entrada + 100 parcelas mensais 
no valor de R$ 298,00 cada. Tra
tar - 9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, Jardim 
João Paccola, Vila Antonieta, 
Res. Santa Terezinha, Jardim 
Morumbi - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

LOTEAMENTO RESERVA
Santanna em Agudos - médio e 
alto padrão: imperdível, últimas 
unidades: faça logo seu cadastro 
e, reserve agora. Financiamento 
próprio e em até 120 meses 
- Tratar (14) 9774-0136/9613- 
1331/9708-2075.

TERRENOS EM AGUDOS
- Imperdível lotes em breve a 
ser lançados a partir DO DIA 
22/04/2013, faça sua reserva 
agora. Terrenos de médio e alto 
padrão a partir de 300m^ na 
principal Avenida de Agudos, 
próximo do centro. Financiamen
to próprio e em até 120 meses
- Tratar (14) 9774-0136/9613- 
1331/9708-2075.

JD. ITAMARATY, localizado na 
Rua Joara, com 396,50 m ,̂ R$ 
120 mil. Tratar (14) 9692-9693.

JD. ITAMARATY, terrenos com 
417,77 m2, R$ 130 mil, na R: 
Joana. Tratar (14) 9790-1586.

TERRENO MACATUBA
Condomínio Fechado, 
lotes a partir de 420,00m2, R$
90.000,00, poucas unidades, 
já com casas e moradores. SiG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
8118-1234/3264-5624.

JD GRAJÁU, terreno na 
parte baixa, R$ 55.000,00. 
Aceita Financiamento. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

MARIA LUIZA IV, terreno, R$
22.000,00 mais 97 prestações 
R$ 430,00. SIG IMÓVEIS(CR 
ECI115691)3264-5624/8118-1234.

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa esp ecialidade

JD GRAJAÚ, terreno c/ 
250m^, R$ 45.000,00 mais 55 
parcelas de R$ 295,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/8118-1234.

MACATUBA, TERRENO com
2.500m^, no trevo que tem 2 
postos de gasolina e futuro 
supermercado, murado nas 
laterais e no fundo, c/ calçada, 
de frente p / rodovia, aceita outro 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

TERRENO 330M^, próximo ao 
clube esportivo Marimbondo 
(Rua Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 8119- 
7204/ 3264-7174.

TERRENOS EM AGUDOS,
terreno de médio e alto padrão 
a partir de 300m^ na principal 
Avenida de Agudos, próximo do 
centro. Financiamento próprio 
e em até 120 meses. Tratar (14) 
9774-0136/9613-1331/9708- 
2075.

ANTONIETA, TERRENO com
aproximadamente 400m^, na 
Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JARDIM MARIA LUIZA IV,
terreno com área total de 234 
m ,̂ parte alta R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352,

TUDO DO M ELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

S E G A  S E X T A  7 :3 0  ÁS 18 :00  
SAB 7 :3 0  ÁS  15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8 :0 0 H  ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER MORETTO, 3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA

(14] 3264 -2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 3 4 0  JO. CAJU

(14] 3264 -4625

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O ]

JARDIM STA TEREZINHA,
esquina, terreno com área total 
de 234 m ,̂ R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM CAJU, terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 mil 
n/aceito financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JD. MARIA LUIZA IV, terreno 
com 234m^, parte alta, R$ 65 
mil. Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD. CAJÚ, terreno com 200m^, 
R$ 50 mil. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

PARQUE ELIZABETHE,
terreno com área total de 250 
m ,̂ ótima localização, aterrado 
pronto p/ construir. R$ 67 mil 
aceito financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

PQ. ANTARTICA COM área 
total de 410,10m^, R$ 450 
mil, ao lado do Forum. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JARDIM MARIA LUIZA IV,
terreno com área total de 206 
m2 .̂ Entrada de R$ 21 mil 119 
parcelas de r$ 435 mil. Obs* pa
gamos a transferência. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JD MARIA LUISA III, terreno 
com 200 m ,̂ ótima localização. 
R$ 62 mil n/aceito financia
mento. . 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 Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD MORUMBI, terreno com 
área total de 311 m ,̂ esquina.
R$ 135 mil aceito financiamento. 
. Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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. 
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).

JD ANTÁRTICA, terreno c/
331 m ,̂ frente c/14,50m^, fundo 
22,85m^. R$ 115 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM).

JD. UBIRAMA- 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

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.pedraoimoveis
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http://www.pedraoimoveis.com
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FOTO: O ECO

CHINELO &  CIA

A Chinelo & Cia 
está sempre 

antenada no que há 
de mais novo quando 
o assunto é chinelos. 
Com variedades para 
todas as idades e 
gostos, a loja atende 
na rua Geraldo 
Pereira de Barros,
854. Telefone (14) 3263 
2816.

FOTO: O ECO

REINO ENCANTADO

Rações e 
petiscos para 

cães, gatos, pássaros 
e peixes são com o 
Reino Encantando. 
Camas, roupas 
personalizadas, 
acessórios e 
brinquedos. 
Variedades em 
peixes, aquários, 
medicamentos e linha 
de higiene. Confira no 
Reino Encantado na 
rua XV de Novembro, 
250 -  Centro. Telefone 
(14) 3263 3224.

FOTO: O ECO

IMOBILIÁRIA 21

FOTO: O ECO

^ X  A Imobiliária 21 
atende Lençóis 

Paulista e região com 
os melhores negócios 
de compra, venda, 
locação e avaliação 
imobiliárias. Sempre 
pronta para atender 
às necessidades 
do cliente, com 
transparência e 
responsabilidade.
A Imobiliária 21 fica 
na rua 13 de Maio, 430 
-  Centro de Lençóis. 
Telefone (14) 3263 
0021.

^ X  Preços 
• ^ y  imbatíveis e 
variedades são com 
a Vest. A loja tem 
linha completa de 
calça jeans, shorts e 
bermudas. Pagamento 
facilitado em até 10x 
no cartão e convênio 
da Associação dos 
Servidores Públicos. 
Vest, rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 717, 
Centro. Telefone (14) 
3263 6804. Na foto, 
Cristiane e Fabiana.
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Editorial
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DOAÇAO-
Voluntário na 
barraca do lar 
das crianças, Odir 
Buratto é exemplo 
de dedicação por 
uma boa causa

/ /ca, cnapeu e musica:

vem ai a Facilpa
A  partir do dia dois de maio a cidade 

muda a rotina por onze dias, para re
ceber a Facilpa (Feira Agropecuária 

Comercial e Industrial de Lençóis Paulis
ta). Pelo 36° ano, moradores do município 
e da região têm uma programação diferente 
a cada dia, por isso, nesta edição do Viver 
Bem, o caderno foi feito pensando em tudo 
relacionado à Feira. Na primeira matéria a 
psicóloga Salete Cortez trouxe algumas di
cas de como mães e filhos conseguem, com 
um diálogo saudável, decidir quando é o 
momento do adolescente sair de casa com 
os amigos à noite. Estabelecer limites ainda 
é a melhor opção. Nas próximas páginas a 
leitora pode conferir dicas de maquiagem 
tanto para o dia quanto para a noite, para 
fazer bonito na Feira. Mas os cuidados com

a pele devem começar antes da maquiagem, 
por isso, a dermatologista Marisa Moretto ex
plica o que usar nesta estação, hidratante ou 
óleo, e orienta que agora é o momento para 
fazer alguns tratamentos estéticos.

O destaque desta edição fica na capa do 
caderno com a entrevista do coordenador da 
Feira, José Oliveira Prado. Ele relembrou 
um pouco dos 30 anos em que está na admi
nistração da Facilpa, com histórias em que 
muitas pessoas podem voltar no tempo para 
reviver o começo da Festa. Prado contou 
também sobre a ansiedade, que segundo ele 
é renovada a cada ano com as novidades.

Outro assunto que vale a pena leitura 
são as dicas para alimentação no outono. A 
nutricionista Kelly Cristina Gali Marcolino 
montou um cardápio ideal para as baixas

temperaturas, lembrando que é possível co
mer de tudo, mas em pequenas quantidades 
e incluindo exercícios físicos, área que o ins
trutor Ricardo Henrique Gonzaga Ferreira co
nhece muito bem. Na entrevista da página de 
Exercício ele faz questão de dizer que o corpo 
ideal é feito de verão a verão, por isso nada 
de descanso na malhação nas baixas tem
peraturas. Mas esses são apenas alguns dos 
assuntos deste mês que traz também o amor 
de mãe e filho de Maria Aparecida Mattos e 
o pássaro Kiko. A relação entre os dois é co
nhecida por muitas pessoas na cidade, já que 
ele é a companhia na hora de ir ao médico, 
supermercado e banco. Para finalizar, ainda 
lembrando sobre a Facilpa, confira na última 
página a programação completa de shows da 
Feira. Boa leitura e até a próxima edição!



Mães & Filhos

Filhos

Psicóloga explica a importância dos 
limites quando o assunto é sair à noite; 
avaliar se o programa é adequado para

Priscila Pegatin

Toda mãe já passou ou 
vai passar por essa 
situação na vida: mes

mo achando que o filho ain
da é uma criança, chega a 
hora em que é inevitável o 
convívio social à noite, para 
comer um lanche, depois ir 
a um barzinho, balada... A 
lista de entretenimento 
para eles é enorme. Com 
a chegada da Facilpa e dos 
shows que animam a garo
tada fica ainda mais difícil 
administrar a situação.

A psicóloga Salete Cortez 
explica que é possível man
ter uma relação de confiança 
entre mães e filhos e que o 
diálogo é sempre o começo 
de tudo. "Não dá para de
terminar uma idade certa 
para que o jovem comece a

sair", diz. "Os pais precisam 
avaliar primeiro se o progra
ma é adequado à idade. Ir à 
pizzaria com os colegas de 
escola aos 12 anos me parece 
um pedido tranquilo, desde 
que se saiba como o filho 
irá e como voltará para casa. 
Este pode ser um começo in
teressante, onde pais e filhos 
aprendem a lidar com esta 
nova fase, estabelecendo con
fiança mútua", completa.

Independente da idade, a 
psicóloga ressalta alguns pon
tos que não podem passar em 
branco. "Recomendo colocar 
um horário de retorno e pedir 
também aos filhos que en
viem notícias através de um 
SMS, quando achar necessá
rio. Com a violência atual, é 
o mínimo de consideração 
com as preocupações dos 
pais.Podemos pedir isso aos

jovens", diz. "Pode acontecer 
de a festa estar ótima e eles 
pedirem para ficar por mais 
tempo. Cabe aos pais deci
direm baseados em critérios. 
Pessoalmente, acho relevante 
refletir se o jovem tem respon
sabilidade com suas obriga
ções escolares e, quando sai, 
costuma-se a obedecer regras 
e limites combinados".

Para Salete, os pais po
dem ser mais flexíveis se ofi- 
lhoformais confiável. "Saber 
sobre as companhias e os 
lugares que frequenta, com 
quem pega carona e o estado 
físico que chega após uma 
festa, como usa a internet... 
São indicadores importantes. 
Levar e buscar ou alternar 
com outros pais são formas 
de estar mais perto dos acon
tecimentos", deixa a dica.

As orientações sobre 
bebidas e drogas, por exem
plo, podem ser consideradas 
chatas pelos adolescentes, 
mas são fundamentais para 
seu amadurecimento social. 
"Quanto mais o jovem for 
bem informado sobre os 
perigos e as consequências 
de alguns comportamentos, 
mais terá a condição de não 
ser induzido pelo grupo ou 
pelos próprios desejos. Neste 
sentido, os pais precisam se 
informar e se preparar para 
entender melhor as mudan
ças", diz. "Toda recomenda
ção é importante para que 
o jovem, até então protegido 
pela presença dos pais, pas
sea estar atento quando sozi
nho na balada", finaliza.

-UlU: O ECO



Beleza
Hora de cuidar da pele
Dermatologista orienta como se proteger dos perigos da estação mais fria do ano

Priscila Pegatin

Se, por um lado, o in
verno agrada quem 
gosta de usar casa

cos e botas, por outro, ele 
castiga a pele com o vento 
gelado e as consequências 
do banho quente. Chegar 
a um equilíbrio na estação 
que se aproxima é possí
vel, segundo a dermatolo- 
gista Marisa Moretto.

O primeiro passo para 
cuidar da pele é o uso sis
temático do protetor solar. 
"A cada ano, o inverno fica 
mais brando.Por isso, não 
podemos deixar de passar 
o filtro solar pela manhã e 
no almoço. Já no final da 
tarde não há necessida
des”, explica.

O hidratante ou óleo, 
companhia importante 
para o inverno, também 
estão na lista de cuidados. 
"Como no inverno as pesso
as tomam banhos quentes e 
demorados, a pele perde 
a proteção e fica mais res
secada, necessitando de 
um hidratante”, explica a 
dermatologista. "Passar o 
hidratante uma vez ao dia é 
o mínimo necessário. Para 
as peles danificadas, é in
teressante escolher um hi- 
dratante especial que dure 
mais tempo na pele.Para 
as peles oleosas, um hidra- 
tante mais leve, mesmo no 
inverno”, recomenda.

O banho quente, um 
vilão da pele no inverno, 
pode ter as consequências 
amenizadas com o uso 
de óleo corporal. "A água 
quente ajuda a remover a 
oleosidade da pele. Com o

FOTO: DIVULGAÇÃO

CUIDADOS - Hidratante deve ser aplicado pelo menos uma vez ao dia; 
para as peles mais secas, escolha um produto que dure mais na pele

Inverno é bom para 
tratamento de peles

É comum ouvir que 
no inverno, por causa 
das baixas temperaturas, 
seria a época ideal para 
alguns tratamentos de 
pele. Segundo a derma
tologista Marisa Moretto, 
a informação é verdadei-

ressecamento, pode desen
volver coceira, descama- 
ção”, diz a dermatologista. 
"Já a principal função do 
óleo é reter a água, sen
do útil principalmente no 
inverno, antes do banho

ra.Principalmente para 
tratamentos de melasma 
(mancha), rejuvenesci
mento e acne - que proíbe 
o paciente de ficar expos
to no sol ou calor. "Quan
do a temperatura fica 
mais amena, devemos

quente. Ele melhora o res- 
secamento por reter a água, 
não por hidratar. Mesmo 
neste caso, o creme ou lo
ção hidratante devem ser 
aplicados após o banho”.

Além da pele, os lábios

aproveitar para iniciar o 
uso das medicações res
tritas e fazer os peelings 
e lasers”, diz. "Inverno é 
época de cuidar da pele, 
mas sempre escolhendo 
um bom profissional”, 
orienta a especialista.

também merecem atenção. 
"Podemos usar pomadas hi- 
dratantes à noite e durante 
o dia um bastão com FPS 
(Filtro de Proteção Solar), 
que deve ser reaplicado 
com frequência”.



Beleza
Arrase na maquiagem
para a Facilpa

FOTO DIVULGAÇÃO

Aprenda dicas para usar durante 
o dia e à noite; sobrancelha é um 
dos destaques da nova estação

Priscila Pegatin

A inda faltam alguns 
dias para começar a 
Facilpa, mas a movi

mentação - principalmente 
entre as mulheres - já está 
a todo o vapor. É preocu
pação com roupas, sapatos 
e, claro, maquiagem. Sim, 
as maquiagens mudam em 
todas as estações e é pre
ciso ficar atenta para não 
errar na hora de compor o 
look. Por isso, o cabeleirei
ro, maquiador e professor 
da EFAC, Evandro Alves, 
separou preciosas dicas da 
nova estação que vão fazer 
a diferença para quem pre
tende arrasar na Facilpa. "A 
feira se divide entre o dia 
e a noite. Durante o dia, o 
recomendado é usar um 
pó compacto com protetor 
solar. O pó é o indicado 
porque não escorre, prote
ge do sol, ajuda a disfarçar 
as imperfeições e olheira, 
além de deixar um aspecto 
natural", diz.

Por causa da claridade 
e do sol, lembre-se de dei
xar a sombra metalizada 
para usar somente à noite e

MAIS NATURAL -
Sobrancelha fina e rala 
caíram de moda; aposte 
em sombra e lápis para 
incorporar ainda mais a 
sobrancelha mais grossa

separe para o dia uma ma
quiagem mais opaca. "Uma 
máscara de cílios à prova 
d'água também é ótima para 
esta maquiagem. Se quiser, 
pode usar a marrom (que é 
mais discreta) ou a incolor".

Mesmo durante o dia, 
a sobrancelha, que recebe 
um destaque nesta estação, 
não pode ser esquecida. O 
modelo fino e ralo caiu de 
moda e agora é a vez da 
mais grossa. Para ressaltar 
a sobrancelha, use um tru
que de maquiagemcom lá
pis, sombra ou renna, pois 
este dura mais.

À noite, é a oportuni
dade para caprichar ainda 
mais. O primer é um dos 
itens do estojo de maquia
gem que não pode faltar. 
Ele 'segura' a maquiagem 
até mesmo para quem vai à 
Facilpa às 19h e sai às 3h. 
"Já para os olhos, a sombra 
marrom está em alta, mas 
só no côncavo dos olhos. 
Ela vai dar um efeito de 
profundidade.No canto in
terno, use a sombra ilumi- 
nadora", lembra.

Para caprichar mais nos 
olhos, o delineador gatinho 
voltou com tudo e quem qui
ser pode optar pelos cílios 
postiços, que estão em alta, 
ou somente abusar na másca
ra de cílios. Para finalizar, o 
batom vinho é o detalhe que 
faltava. Depois, é só aprovei
tar o look e curtir a festa.



Beleza
O mais PEDIDO
Esmalte vermelho é o mais pedido nos salões do Brasil; azul está em alta

Há algum tempo a im
portância dos esmaltes 
só aumenta no cotidia

no da mulher brasileira. O 
item de beleza passou a ser 
destaque das passarelas de 
moda e enlouquecer entusias
tas que correm para comprar 
a última cor vista nas unhas 
das modelos. Os tapetes 
vermelhos também lançam 
tendências com suas musas 
da música, do cinema e da 
televisão. E as novelas, então? 
Lançam moda para as unhas 
todos os dias. As brasileiras, 
claro, adoram. Compartilham 
massivamente em blogs e re
des sociais qualquer novidade 
em cor e acabamento.

Para entender um pou-

quinho mais o gosto da 
mulher brasileira a reporta
gem ouviu profissionais de 
diferentes partes do Brasil 
para saber o que as clientes 
estão pedindo.

A grande descoberta 
é que, quando o assunto é 
pagar para fazer a unha no 
salão, as mulheres arriscam 
pouco. A cor mais pedida 
do País é o vermelho, que 
varia entre os tons mais 
abertos, muito pedidos no 
nordeste, e mais fechados, 
no sul e sudeste. Em se
gundo lugar, está o branco 
transparente e, em terceiro, 
tons de nude, que podem 
chegar até o marrom, dada 
a variada de tons de pele da

mulher brasileira. "Aqui, 
elas gostam mais do branco 
e do vermelho. É chique e 
combina com várias ocasi
ões", conta Carmen Lúcia 
Luiz, do M.G Hair, em São 
Paulo, apesar de muitas 
mulheres sairem do salão 
com unhas coloridíssimas.

Em algumas cidades, 
como Florianópolis e Rio de 
Janeiro, o rosa e o azul des
pontaram entre os três mais 
pedidos. "Geralmente, as 
mais adolescentes preferem 
cores mais divertidas", diz a 
manicure Adriana Souza, do 
Ophicina do Cabelo, no Rio 
de Janeiro. O rosa, claro, 
fica para as mais românti
cas, que não querem cha-

TRADIÇÃO -  Apesar 
das centenas de 

opções o esmalte 
vermelho ainda é 
o mais pedido; o 

problema é que não 
existe apenas um 

vermelho

mar tanta atenção para as 
mãos. A cor azul foi citada 
por muitos salões brasilei
ros, ocupando o quarto lu
gar na maioria das capitais, 
provando que está na moda.

TOQUE FINAL
Ainda não chegou o dia 

em que os acabamentos

diferenciados, como glit- 
ter, cintilante, craquelado, 
metalizado, dominaram a 
preferência das frequenta
doras de salões de beleza. O 
queridinho ainda é o bom e 
velho cremoso, que figurou 
como unanimidade entre 
as manicures entrevistadas. 
"Há muitas novidades por

aí. Algumas vezes, elas até 
variam com um cintilante 
ou metalizado, para ocasiões 
especiais. Porém o cremoso 
é o preferido para o dia a 
dia", diz Cláudia Gomes, do 
VHD Visual Hair Design, 
em Porto Alegre. Em segun
do e terceiro lugar, ficaram 
os metalizados e cintilantes.

T Y A N N A S
P R A Z E R  E M  V E S T IR  B E M M O D A S

MARIA.VALENTINA

QJITONO/I
Rua General Osório, 153 - Bela Vista 

Lençóis Paulista - (14) 3264-3930



Melhor Idade

Voluntário e com orgulho
Odir trabalha há 25 anos na barraca do Lar das Crianças; quando o assunto é ajudar, ele garante que enfrenta o que for preciso

Priscila Pegatin

Há 25 anos, Odir Bu- 
ratto é exemplo de 
disposição para aju

dar o próximo. Uma das 
festas em que ele tem pre
sença confirmada é na Fa- 
cilpa. Buratto vai todos os 
dias àfeira, mas se engana 
quem pensa que ele tem 
tempo para andar e assis
tir aos shows. "Nunca fui 
à Facilpa para não traba
lhar", confessa.

Aos 70 anos, ainda é 
viva a memória do tempo 
em que começou a ajudar 
como voluntário. "A barra
ca do Lar das Crianças, na 
Facilpa, era na rua de bai
xo de onde é hoje a praça 
de alimentação, porque a 
parte de cima não existia. 
A barraca vendia bebida, 
cachorro quente e lanche 
natural", relembra. "De
pois, deram uma área na 
parte de cima.A gente ro
çou e montou uma barraca 
de encerado preto. Em um 
domingo deu uma chuva 
tão forte que era melhor

sair da barraca para não se 
molhar", conta aos risos.

Histórias defeiras pas
sadas é assunto que não 
falta. "Minha esposa que 
falou de fazer a minipizza 
que está até hoje. No outro 
ano, falei do espetinho e, 
como me disseram, 'foi a 
pior viagem que fiz'", brin
ca. "Em um ano, sozinho, 
assei mais de 4 mil espeti- 
nhos.Hoje tenho mais pes
soas que me ajudam".

Mesmo acostumadoa 
trabalhar na feiratodo ano, 
Buratto conta que a rotina é 
intensa. "Começo às 19h e 
fico até fechar, que é entre 
às 3h ou 4h. Isso toda noi
te". No dia seguinte, às 9h, 
ele garante que está de pé 
e pronto para o trabalho no 
salão, onde corta cabelo, no 
Centro da cidade.

Além da Facilpa, o 
currículo de ações volun
tárias de Buratto tem uma 
lista que ele conta com or
gulho. "Inventei uma festa 
no próprio Lar das Crian
ças. Trabalhei nas igrejas 
Piedade, São Benedito,

DEDICAÇAO - Abrir 
mão do descanso 

à noite e aos finais 
de semana não é 

problema para Odir 
Buratto quando se trata 

de trabalho voluntário

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Aparecida, Santa Terezi- 
nha e na São José também 
me chamaram.Inclusive,
ajudei a inaugurar a chur
rasqueira nova. Cortei ca
belo dos velhinhos no Asi
lo durante dois anos", diz. 
"Tudo isso sem cobrar, só 
para ajudar mesmo".

Tanta disposição para 
o trabalho voluntário Bu- 
ratto nem consegue expli
car. "Para ajudar os outros, 
Deus dando a saúde, a gen
te enfrenta tudo. Pretendo 
continuar colaborando com 
as pessoas", finaliza.

Larissa Araúio^Galli
Fisioterapia
Acupuntura
A cupuntura Estética
Pilates
D TM
Laser
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Experientecomandante

José Oliveira Prado é memória viva da 
evolução da Facilpa e confessa que 
não se imagina longe da organização 
da festa; fôlego é o que não falta a ele

P ris c ila  P e g a tin

Nleste ano, José Oli
veira Prado, coor- 

I denador da Facilpa, 
comemora 30 anos de tra
balho na organização do 
principal evento anual da 
cidade. Com uma experiên
cia inquestionável de casa, 
ele relembra de momentos 
marcantes que fazem par
te da história da Facilpa 
e da vida dele. "Em 1983, 
morava em São Paulo.Mas, 
desde a primeira feira, 
como criava cavalo manga 
larga, ajudava a coordenar 
essa parte da exposição na 
Facilpa”, relembra. "Como 
já tinha programado voltar

a Lençóis, o Ideval Paccola 
(prefeito à época) soube dis
so e fezo convite para que 
eu fosse o presidente da fei
ra”, conta.

Naquela época, os 
prefeitos tomavam posse 
do mandato em fevereiro. 
"De fevereiro para a feira, 
o tempo era muito curto. 
Havia até a expectativa de 
que não houvesse a feira. 
Mas ele insistiu bastante e 
fizemos aquela que seria

DEDICAÇÃO - Mesmo 
há 30 anos trabalhando na 

Facilpa, Prado confessa que 
ainda sente frio na barriga 
com a expectativa da feira

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

EXPOSIÇÃO-^stande
da Salca apresentavio’ 
Fusca em 1981

a minha primeira Facilpa 
e não parei mais, sempre 
colaborando, como presi
dente, coordenador ou di
retor”, afirma.

No início, era um re
cinto que precisava rece
ber areia para cobrir as 
ruas de terra. Hoje, a Fa- 
cilpa tem o local asfaltado 
e adequado para bem rece
ber os visitantes.

A casa própria está en
tre os acontecimentos mar
cantes dos 36 anos da feira 
e dos 30 em que o Prado 
participa da organização. 
A conquista do recinto -  
que leva o nome de José 
Oliveira Prado -  é um mo
mento que ele guarda com 
carinho na memória. "Foi 
marcante porque deu proje
ção a nível nacional. Após 
a morte do João Paulo, da 
dupla João Paulo e Daniel, 
no ano seguinte, Daniel fez 
um dos primeiros shows

INICIO - Prado 
durante a Facilpa 

de 1983

sozinho na Facilpa”, conta. 
"Alguém fez uma fotografia 
de dentro da arena em que, 
supostamente, quem apare
ceu foi o João Paulo. Gran
des redes de televisão vie
ram aqui e isso propiciou 
um debate nacional do que 
era realidade e do que não 
era”, relembra.

Apesar de estar há 30 
anos se dedicando à feira, 
que começa os prepara
tivos em outubro, Prado 
confessa que ainda hoje 
vive a ansiedade da pro
ximidade do evento. "De 
algum tempo para cá, já 
começou um friozinho na

barriga e vai aumentando a 
cada dia que se aproxima 
da feira. A sensação só pas
sa no final, quando sei que 
a feira foi muito boa, que 
atingiu as expectativas”, 
diz. "Isso dá uma alegria 
muito grande e esse prazer 
é renovado a cada ano, por
que tem sempre uma novi
dade, como o rodeio deste 
ano”, exemplifica.

Apesar de ter deixado 
a diretoria há oito anos, 
da coordenação ele ainda 
não conseguiu abrir mão. 
"A cada ano que termina a 
Facilpa, digo que vou pa- 
rar.Quem sabe este ano eu 
consiga fazer isso”, plane
ja. "Se realmente parar, de 
alguma forma vou ajudar, 
emprestar um pouco de ex
periência. Sem contato total 
não sei se conseguiria ficar. 
Estou com gás para traba
lhar neste setor por algum 
tempo ainda”, brinca.
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Exercícios

Malhação, 
sem desculpas

FOTO: FLAVIA PLAC-------------O

Tirando a preguiça,a baixa temperatura ajuda no aumento de massa muscular

Priscila Pegatin

Optar por uma cama 
quentinha e aconche
gante no inverno, ao 

invés de encarar a rotina de 
treinos em uma academia 
é a escolha da maioria das 
pessoas nos dias de baixa 
temperatura. E é nesse mo
mento que a preguiça, ini
miga número um do bem 
estar, entra em ação. "As 
pessoas param de fazer ati
vidade física de maio a ju
lho e depois voltam para se 
preparar para o verão, mas

isso pode trazer prejuízos à 
saúde", alerta o instrutor de 
musculação, Ricardo Hen
rique Gonzaga Ferreira.

Manter um hábito sau
dável com a prática de ati
vidade de pelo menos 50 
minutos por dia, além da 
alimentação adequada e 
de uma boa noite de sono 
é a receita para ser man
tida durante todo o ano. 
"Vai melhorar a circulação, 
oxigenação e imunidade do 
corpo", ressalta. "Além de 
evitar, no mínimo, dez do
enças do coração".

Alinhada à malhação
- que pode ser uma cami
nhada, corrida de baixa in
tensidade ou musculação
- está a alimentação. "Para 
atingir o resultado deseja
do, 80% está ligado à ali
mentação e 20% aos exer- 
cícios.Épreciso consultar, 
além de um profissional 
de atividade física, uma 
nutricionista para chegar 
ao corpo desejado", avisa.

Para as mulheres, a 
disposição na hora de 
malhar deve ser maior do 
que a deles. "A mulher

tem menos testosterona. 
Então, tem que fazer mais 
exercícios.Como vanta
gens, elas têm que a gor
dura não fica só localizada 
na barriga, como é o caso 
dos homens, mas sim dis
tribuída pelo corpo".

Apesar da preguiça do 
inverno, a baixa temperatu
ra é um ponto positivo na 
malhação, principalmente 
para as pessoas que trans
piram mais. "É bom tanto 
para continuar na atividade 
como para começar, sem
pre após um exame geral".

http://www.centerpiscinas.com.bp
mailto:centerpis@ig.com.br


Saúde
É gripe ou resfriado?
Saiba diferenciar qual é o tipo da doença; ambientes fechados é ideal para contágio 

Da redação GRIPE X RESFRIADO

No Brasil, qualquer 
espirro é sinônimo 
de gripe. A pessoa 

abre a geladeira, espirra 
porque entrou em contato 
com o ar frio e imediata
mente se considera gripada.

Essa concepção equivo
cada faz com que a gripe 
seja considerada uma doen
ça relativamente leve, que 
não demanda muitos cuida
dos e preocupação. Porém, 
gripe e resfriados são doen
ças virais e vão muito além 
de um simples espirro. 
Embora os sintomas sejam 
semelhantes, os da gripe 
são bem mais intensos. Há 
até uma regra prática para 
distinguir uma da outra. Se 
a pessoa foi trabalhar, ape
sar do nariz escorrendo, do 
peso na cabeça e da irrita
ção na garganta, não está 
com gripe, está resfriada. 
A gripe derruba a pessoa, 
deixa-a de cama, sem a me
nor condição de sair de casa 
e trabalhar.

Na transmissão da 
gripe, o problema não é 
o frio propriamente dito, 
mas as aglomerações que 
se formam em ambientes 
fechados quando baixa a 
temperatura. A proximida
de entre as pessoas facili
ta a transmissão do vírus. 
Portanto, o frio não é causa 
da gripe, apenas cria con
dições para maior dissemi
nação do vírus em lugares 
não ventilados, onde as 
pessoas tossem, espirram 
ou falam muito perto umas 
das outras.

•4 - Causador

Influenza A, B ou C Rhinovirus e outros 
cinco tipos principais

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cerca de uma semana e é mais forte

Duríição
Dois a quatro dias

ALTA
Acima de 38°C. Costuma durar três 

dias e demais sintomas desaparecem 
três ou quatro dias após a febre 

acabar

Fel3re BAIXA
Febre é menos 
comum e, quando 
ocorre, é baixa

O Toísse
1

Dor muscular

Dor de cabeça

•  Dor de garganta 
•  Coriza

•  Irritação nos olhos e nos ouvidos

Out
reaç

.ras
;ões

•  Congestão nasal
•  Rouquidão
•  Mal estar

•  Deficiência do sistema imunológico 
•  Pneumonia

Complicações •  Otite
•  Sinusite
•  Bronquite ou doenças mais graves

• Não espirrar nem tossir 
sem proteger a boca 

•  Lavar as mãos com água 
e sabão após tossir, espirrar 

ou usar o banheiro e antes 
de comer e tocar olhos, boca e nariz 
•  Evitar aglomerações e ambientes 

fechados no período de transmissão

Cuidados 
para ambos

•  Manter o ambiente doméstico 
arejado e com luz solar
•  Ter hábitos saudáveis, como 
alimentação balanceada, constante 
ingestão de líquidos e atividade física
•  Repousar
•  Usar álcool gel e lenço de papel 
descartável

Fonte: Ministério da Saúde

Como a doença é anti
ga, alguns mitos e verdades 
ainda geram dúvida.Pegar 
friagem ou vento nas costas 
não dá gripe.Comer alho

ou tomar mel com limão 
não ajuda a combater a 
doença. Já o chá realmente 
é um aliado contra a gripe. 
Nos casos de dúvida se é

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FOB-USP 
CROSP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
Clareamento com luz/laser 
e Restaurações Estéticas 

FOB-USP - CROSP 99.226
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gripe ou resfriado, sempre 
vale a consulta a um mé
dico para saber qual medi
camento é o mais indicado 
para o tratamento.
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Alimentação
Priscila Pegatin

Comer mais no inver
no não é um pecado 
apenas dos gordinhos, 

mas sim uma necessidade 
do corpo. Para manter a 
temperatura corporal, o 
organismo aumenta o pe
dido por calorias e, con
sequentemente, aumenta 
a vontade de comer. ”Os 
quilinhos a mais vêm com 
a quantidade que se ingere 
e não tanto com a necessi
dade de comer”, explica a 
nutricionista Kelly Cristina 
Gali Marcolino.

Com a temporada aber
ta para alimentos (como 
fondues, massas e, claro, 
a famosa feijoada), a nu
tricionista alerta sobre os 
exageros.Épossível melho
rar a refeição, até mesmo

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

- Cardápios deinverno
Fondue com legumes, chocolate quente com leite desnatado; 
pequenas mudanças na refeição ajudam a manter a forma

FOTO: DIVULGAÇÃO

FONDUE -  Legumes são alternativas para fondue saudável no 
inverno; Kelly afirma que alimentação balanceada pode evitar 

ganhar quilinhos indesejados no inverno

a feijoada - que ganha a 
versão original e ou light, 
tentativa de diminuir as 
calorias. "Não precisa fazer 
aquela panela grande de 
feijoada que dá para várias 
porções. Isso é um excesso. 
A feijoada light é uma boa 
opção, mas não é porque é 
light que pode comer duas 
vezes”, ressalta Kelly.

O fondue que, por ser 
uma refeição quenteganha 
muitos adeptos no inverno, 
também pode ser ingerido

em porções mais saudáveis. 
"Prefira usar queijos bran
cos, variedade de legume 
picado e até leite desnatado 
para fazer o caldo” orienta. 
"O leite desnatado é o in
dicado também na hora do 
chocolate quente”.

Para se esquentar das 
baixas temperaturas, a sopa 
de legumes está liberada. 
"Para comer como a últi
ma refeição, é ótima. Pode 
colocar legumes, carne ma
gra, como frango, cenoura

para incorporar o caldo e 
tempero natural de man- 
jericão e ervas naturais. É 
uma refeição completa”. 
Atenção ao consumo de 
macarrão, mandioca e ba
tata, que ajudam a subir os 
ponteiros da balança.

Entre as refeições, que 
segundo a nutricionista de
vem ser seis por dia, uma 
boa dica são os chás. "Mes
mo no inverno, o corpo 
precisa de pelo menos dois 
litros de água. Como é mais

difícil ter sede por causa da 
baixa temperatura, beber 
chás, especialmente de fru
tas, vai ajudar”, orienta.

As frutas não devem 
deixar de ser consumidas. 
"Uma banana aquecida 
com canela ou frutas cozi
das”, sugere. "Não é preciso 
tirar nada da alimentação, 
mas tudo tem que ser con
sumido com moderação, 
sem exagerar na quantidade 
e não se esquecer de fazer 
atividade física”, finaliza.
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Empresa de Mark Zuckerberg quer se tornar 
a principal forma de interação das pessoas

Da Redacâo

Quando o escocês 
Alexander Graham 
Bell desenvolveu 

em 1879 a primeira pla
taforma tecnológica capaz 
de transportar o som da 
voz humana a partir de 
impulsos elétricos, o en
tão presidente americano 
Rutherford Birchard Hayes 
(1877-1881) questionou: 
“É uma invenção incrí
vel, mas quem vai querer 
usá-la?" A máquina, que 
ficaria conhecida como 
telefone, foi uma sensação 
imediata e revolucionou o 
mundo da comunicação.

Quase 140 anos depois, 
a pergunta voltou a ser apli
cada a outra ferramenta de 
comunicação, o Facebook, 
assim que a companhia 
apresentou o Home, recur
so que permite interação 
com amigos da rede social 
a partir de um único clique 
na tela principal do smar- 
tphone. “O Home parece 
interessante, mas quem vai 
querer usá-lo?", questio
nam usuários da rede so
cial. A resposta virá assim 
que milhões de cadastrados 
passarem a usar o recurso. 
Mas uma coisa está clara: 
ligar o Facebook ao telefo
ne não é de maneira algu
ma uma ideia absurda.

Assim que o Home esti
ver instalado nos smartpho- 
nes será sem dúvida mais 
fácil compartilhar conteú
dos ou curtir informações 
dos amigos, por exemplo. 
Não será mais necessário 
abrir o browser ou mesmo 
o aplicativo da rede social.

Facebook quer se tornar
o telefone do século XXI

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com a interface, o Fa- 
cebook parece ter afastado 
de vez os boatos relativos 
ao desenvolvimento de um 
smartphone próprio. Mas, 
ainda que parece contradi
tório, com o Home, a rede 
social adiciona recursos de 
um celular a sua operação, 
ao unir seus principais re
cursos de comunicação, 
como a troca de mensagens 
instantâneas de texto entre 
amigos, videochamada e 
chamadas telefônicas gra
tuitas via Wi-Fi ou 3G (a 
partir do aplicativo da rede 
em dispositivos móveis.)

Todas essas ações pode
rão ser realizadas com aju
da de poucos cliques. Basta 
aderir ao serviço. Assim, o 
Facebook se torna uma es
pécie de telefone do século 
XXI -  com a questionável 
característica de tornar seu 
produto ainda mais fecha
do, apartando o usuário 
ainda mais do universo que 
está fora da plataforma.

Com a integração aos 
smartphones, a rede atinge 
dois alvos: usuários cansa
dos do serviço -  em grande 
medida jovens dos Estados 
Unidos, Canadá e Grã-Bre
tanha -  e cadastrados de 
países em desenvolvimen
to, como índia e Brasil.

O objetivo é evidente: 
deixá-los ainda mais de
pendentes dos cliques na 
rede social. Ao alcançá-los, 
o Facebook pode alavancar 
sua receita proveniente dos 
smartphones e tablets, um 
mercado em que a rede já 
demonstra números respei
tosos, mas que podem ser 
ainda maiores.
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Turma Animal
FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

COMPANHEIROS -  Maria e Kiko são inseparáveis; pássaro é considerado filho único para a professora aposentada

Relação de amor entre Maria e Kiko é como amor de mãe: dedicação integral

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua Marcos A. Dalben, 165  

Jd. Monte Azul

Priscila Pegatin

O amor que Maria Apa
recida de Mattos, 
professora aposen

tada, sente pelo pássaro, 
chamado carinhosamente 
de Kiko, é comparável so
mente ao amor de uma mãe 
pelo filho. "Converso com 
ele, ele responde. Levo ao 
mercado, banco.Até meu 
médico, em Jaú, já conhe
ceu o Kiko", conta.

A paixão por pássaros 
surgiu ainda na infância, 
quando - ao invés de um ca
chorro - , Maria ganhou um 
vira (um tipo de pássaro 
de cor azul tão escura que 
parece preto). "Quando ele 
morreu, ganhei outro e foi

sempre assim.Nunca tive 
nenhum pássaro na gaiola, 
sempre deixei solto", faz 
questão de dizer.

O companheiro atual, 
Kiko, está com Maria desde 
1° de maio de 2005. "Na 
verdade, todos os pássaros 
que tive coloquei o nome 
de Kiko porque nunca sei 
se é fêmea ou macho", con
ta. "Este fui buscar em Dois 
Córregos. Trouxe quatro, 
dois dei e fiquei com dois. 
Um deles, não sei o que 
aconteceu, se roubaram 
ou se o gato pegou. Agora 
estou só com o meu filho 
único", compara.

O cardápio do Kiko tem 
tudo do bom e do melhor. 
"Maçã, queijo, pão...Ele

adora leite condensado e é 
o primeiro o comer bolo, 
quando fica pronto". As 
refeições do pássaro come
çam logo cedo. "Às 5h, 11h, 
15h e 17h30.Ou quando 
vou comer", conta a profes
sora aposentada.

Diferente dos demais 
pássaros da espécie, Kiko 
realmente pode ser consi
derado um amigo do ho
mem. "Se ficar até às 22h 
assistindo televisão, ele 
fica comigo. Quando vou 
dormir ele também vai. 
Como sempre saio e levo o 
Kiko, todo mundo já o co
nhece". E mimo é o que não 
falta até na hora de dormir.

"Na época do frio, ele 
gosta de dormir em um co

bertor azul, só dele". Aliás, 
foi esse cobertor que aju
dou Kiko a voltar para a 
casa em um dia que ele as
sustou Maria. "Estava com 
ele na rua quando foi parar 
no telhado de uma loja de 
vestidos de noite. Chamei, 
chamei, mas ele não saia 
de lá. Até achei que o ti
nha perdido. Então, com 
um rodinho e a coberta 
dele enrolada na ponta, 
consegui, com ajuda, tirá
-lo de lá".

Além da companhia do 
Kiko, Maria garante que 
ele traz outros benefícios. 
"Quem tem um animal em 
casa não precisa tomar re
médio para a depressão. É 
só alegria", ensina.



Decoração

Móveis rústicos ganham 
espaço na decoração
Aparador, moldura de espelho ou porta-chaves dão detalhe a mais ao ambiente; madeira de demolição se mistura com as peças

Priscila Pegatin

Se existe uma coisa 
que nunca sai de 
moda são os móveis 

de madeira. Clássicos, 
chiques e modernos, eles 
podem ser encontrados no 
mercado na forma rústica, 
em madeira pura, pratica
mente terminada e também 
de material de demolição.

Segundo Adriele Salles, 
responsável por uma loja de 
móveis rústicos em Lençóis 
Paulista, geralmente as pe
ças são de peroba. Além do 
material de demolição, que 
se mistura à madeira rústi
ca. "Os mais convencionais 
são apenas lixados e rece
bem verniz, mas quando o 
material é de madeira de 
demolição é mantida a cor 
e isso traz uma exclusivida
de para a peça", explica. 

Com designer diferen

FOTO: FLAVIA PLACIDELI/O  ECO

SOFISTICADOS -  Móveis rústicos não caem de moda e ganham espaço também como itens de decoração

ciado, a maioria das pesso
as que procura esse tipo de 
móvel gosta mesmo é do es

tilo que ele traz para o am
biente. "É moda, impressio
na na decoração, mas tem

que gostar porque é um 
móvel com vida longa", res
salta. "Ao contrário do que

muitas pessoas pensam, os 
móveis rústicos podem ser 
utilizados em qualquer cô

modo da casa, não só em 
chácaras ou sítios".

Opções de peças rústi
cas não faltam.São móveis 
para os quartos, cozinhas 
e salas, além de detalhes 
como porta-chaves e cane
tas. "Mobiliar o cômodo 
inteiro com móveis rústicos 
pode ficar pesado.Então, 
as pessoas compram um 
aparador ou um espelho 
decorado, uma mesa, um 
porta-chaves ou canetas. 
São várias as opções para 
compor o ambiente".

Conforme a variedade 
de peças e tamanhos, as
sim também são os valo
res. "Alguns móveis têm o 
mesmo custo que os con
vencionais, encontrados 
no mercado. Éimportante
ressaltar que os rústicos 
são mais resistentes e vão 
durar para o resto da vida 
mesmo", observa.



Entretenimento

ILOT
Shows da Facilpa animam lençoenses e moradores de toda região de Lençóis

Priscila Pegatin

Está a todo o vapor a 
preparação para a 36® 
Facilpa, de 2 a 12 de 

maio. A festa, tradicional 
em Lençóis Paulista, tem 
11 dias de atrações para 
visitantes de toda a região, 
principalmente amantes da 
música sertaneja. Neste ano, 
a dupla mais animada do 
sertanejo universitário, Jorge 
e Matheus, é promessa de 
sucesso e quer levar os fãs 
à loucura no dia 9 de maio, 
quinta-feira. A dupla tem 
sucessos conhecidos como 
"Pode Chorar", "De Tan
to Te Querer", "Voa Beija 
Flor", "Querendo Te Amar", 
"Amo Noite e Dia". O quarto 
álbum dos goianos, o disco 
"A hora é agora -  ao vivo em 
Jurerê" é o carro-chefe da 
turnê que será apresentada 
na Facilpa 2013.

Outro sertanejo de des
taque na programação é o 
cantor, músico e composi
tor Gusttavo Lima. Após 
assustar os fãs há alguns 
dias dizendo que iria aban
donar a carreira, Gusttavo 
está mais que confirmado 
na programação da Facilpa.

Com o disco "Gusttavo 
Lima Ao Vivo em São Pau
lo", o músico vai animar 
o público com as canções 
"Balada", "Gatinha Assa
nhada" e "As Minas Pira", 
além dos sucessos como

"Inventor dos Amores", e 
"60 Segundos".

Chegando com o hit 
"Camaro Amarelo", a du
pla Munhoz e Mariano 
- que já agitou Lençóis - 
promete mais uma noite 
de festa. Com "Sorte que

a gente tem a vida intei
ra", "Casa Amarela", a 
apresentação vai ser no 
sábado, 11 de maio.

Para a abertura e tam
bém encerramento da 36® 
Facilpa, o toque vai ser dos 
lençoenses. Abre a festa a

dupla André & Matheus, 
no primeiro dia de feira.A 
orquestra municipal de so
pros está no encerramento 
da programação artística, 
além do show de Júnior 
Hartung, Sérgio Reis e Re
nato Teixeira.

Dias de shows

2/5 - André &  Matheus -  entrada gratuita 
3/5 - Gusttavo Lima -  entrada R$ 30 (inteira) e R$ 20 (meia 
entrada)
4/5 - Humberto e Ronaldo -  entrada R$ 25 (inteira) e R$ 15 
(meia)
5/5 - Lucas Ferreira e Cezar e Paulinho -  entrada gratuita 
6/5 - Bandas Lençoenses -  Os Quatro, Alpharock, Namp -  
entrada gratuita
7/5 - Sertanejo Raiz, com Célio e Nando, Francisco e
Fernando, Augusto César e Gustavo, Michelle e Karoline +
Orquestra Boca do Sertão -  entrada gratuita
8/5 - Damares -  entrada gratuita
9/5 - Jorge e Matheus -  entrada R$ 30 (inteira) e R$ 20 (meia)
10/5 - Victor e Léo -  entrada R$ 25 (inteira) e R$ 15 (meia)
11/5 - Munhoz e Mariano -  entrada R$ 30 (inteira) e R$ 20 
(meia entrada)
12/5 -  Júnior Hartung, Sérgio Reis, Renato Teixeira e 
orquestra municipal de sopros de Lençóis Paulista -
Maestro Marcelo Maganha -ingresso solidário espontâneo de R$ 
5, com renda para o comitê local da Campanha do Câncer.


