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REVISTA
0  ECO traz revista em comemoração 
aos 155 anos de Lençóis e aborda 
tecnologia a serviço da população

VIVER BEM
Mauro Silva é exemplo da 
simplicidade do campo
e da sabedoria de vida o

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

SAUDE

Vacinação contra 
gripe é prorrogada 
até 10 de maio

A cam panha de vacinação contra 
a gripe foi prorrogada até 10 de m aio 
em  todo o país. D evem  tom ar a va
cina crianças entre 6 m eses e 2 anos 
de idade, idosos, gestantes, trabalha
dores da saúde e im unodeprim idos, 
com o diabéticos, h ipertensos e do
entes crônicos. Em  Lençóis Paulista, 
até o dia 25 de abril, tinham  sido 
vacinadas 4 .6 0 3  pessoas.

DOAÇÃO

Zilor destina mais 
R$ 80 mil ao Teatro

CONTAS PÚBLICAS

Como Pederneiras, 
Borebi terá que 
demitir assessores

D ois m eses é o prazo qu e o p re
feito de B orebi, M ané Frias, tem  
para regularizar os cargos de con 
fiança na cidade. Para a Prom otoria 
de Ju stiça , é inadm issível a con 
tratação  de pessoas sem  concurso 
p ú b lico . A situação de B o reb i é a 
m esm a vivida p or Pederneiras, que 
teve qu e d ispensar assessores por 
d eterm inação da Ju stiça . 0 )

AGUDOS 

Nelsinho nega 
irregularidades O

Lençóis comemora 155 anos com desfile cívico
De olho no desenvolvimento, prefeita Bel defende reavaliação do Plano Diretor e diz que atuação política deve trazer benefícios ao cidadão
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FACILPA

Bicampeão de 
montarias será 
atração no rodeio

A 36^ Facilpa com eça no dia 2 de 
m aio e vai até 12. Na program ação, 
além  dos tradicionais shows, Lençóis 
vai se transform ar para receb er o es
porte de m ontaria. Bicam peão brasi
leiro de m ontaria em  touro, Edevaldo 
Ferreira participa pela prim eira vez 
da festa na  cidade que som a pontos 
para o Cam peonato M undial. Esta é 
a prim eira vez que a cidade receb e a 
etapa Brahm a Super Bull.

FÃ N° 1

Sorteio de promoção 
começa na segunda AMIZADE - Deputado federal Arnaldo Jardim cumprimenta prefeita Bel Lorenzetti

LEGISLATIVO

Câmara promete 
abrir concurso 
para seis vagas

A C âm ara de Lençóis Paulista 
deve abrir, nos próxim os m eses, 
concu rso  p ú blico  para contratar 
seis fu n cionários em  cinco  cargos. 
São eles: recep cion ista , contador, 
responsável p elo  RH , escritu rários e 
servente. Os estudos para a reform a 
adm inistrativa foram  conclu íd os e 
entregues à C âm ara. Todo o pro
cesso será acom panhado p or um a 
com issão de concurso.

REGIONAL O ECO 

Lençoenses buscam 
vaga na final amanhã

RELIGIÃO

'Santa Marcelina' 
canta na missa 
dos 155 anos

lOlO: DIVULGAÇÃO

Amanhã, a missa solene às 18h30 
no Santuário Nossa Senhora da Pieda
de - que celebra os 155 anos de Lençóis 
- terá presença do coral Santa Marceli- 
na, de Botucatu. Com quase 50 canto
res, o coral se apresenta acompanhado 
por órgão, quarteto de metais, quarteto 
de cordas e quarteto vocal. O Santa 
M arcelina já  se apresentou em  diversos 
Estados brasileiros e em  países como 
Estados Unidos, Itália e Portugal.
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André & 
Matheus 

(2/5 quinta)

Gustavo Lima 
(3/5 sexta)

Humberto e 
Ronaldo 

(4/5 sábado)

Lucas Ferreira 
e Cézar e 
Paulinho 

(5/5 domingo)

Bandas 
Lençoenses 

(6/5 segunda)

Sertanejo Raiz 
+ Orquestra 

Boca do 
Sertão 

(7/5 terça)

Damares 
(8/5 quarta)

Jorge e 
Matheus 

{9/5 quinta)

Victor e Léo 
(10/5 sexta)

Munhoz e 
Mana no 

(11/5 sabado)

Sergio Reis 
e Renato 
Teixeira 
, (lA s  

domingo)
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Opinião í FRASE
• Temos que olhar para a cidade e quais as ações que 
temos que iniciar ou dar sequência para que a cidade se 
mantenha equilibrada no seu desenvolvimento.

Prefeita Bel Lorenzetti

PARA PENSAR
"O único lugar onde o 
sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário". 

Albert Einstein

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

Um olhar para os próximos 155 anos

Lençóis Paulista completa 155 anos 
de evolução contínua. Apesar de 
períodos turbulentos, a cidade se 

gue passos firmes na direção do desen
volvimento humano e social esperado 
para uma cidade com 62 mil habitantes 
-  segundo dados do IBGE. Em mais este 

aniversário devemos celebrar as 
conquistas, mas também lembrar 
que há ainda muito por fazer.

Para mostrar sua confiança na 
cidade, a Editora e Jornal Folha Po
pular, que edita O ECO, coloca hoje 
nas ruas uma revista que olha para 
frente, para o futuro. Com a temá
tica da tecnologia, a revista mostra 

como ela está ajudando as pessoas 
a terem melhor qualidade de vida e 

também acesso a melhores ser
viços. É a tecnologia empregada

para melhorar a vida do cidadão.
Passando pela indústria, agricultura, 

serviço público e comércio, a revista des
taca a tecnologia que impulsiona ou serve 
de ferramenta para o espírito empreende
dor e corajoso do lençoense. Afinal, para 
que serve um computador se, por detrás 
dele, não houver ideias criativas para 
novos negócios que vão gerar emprego, 
renda e cidadania. É a força de vontade 
de evoluir e crescer que move todas as 
coisas e a tecnologia pode facilitar esse 
processo. É nisso que acreditamos.

Nesta data, a equipe do jornal O 
ECO deseja os parabéns para Lençóis 
Paulista e para seu povo. Enquanto 
imprensa, podemos contribuir com o 
jornalism o sério, ético e comprometido 
com o crescimento e desenvolvim ento 
de Lençóis Paulista.

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

Vamos desacelerar o fim do mundo
O
D

<

Angelo Neto

0  planeta terra vive uma situação ir
reversível. Se não houver mudan
ças de hábitos, nos sentimentos e 

na forma de pensar, o ser humano será 
dizimado, já que depende da terra para 
sobreviver. Por isso, há a necessidade 
de um novo recomeço. E a melhor for
ma de entre entrelaçar as necessidades 
humana e do ecossistema com seus é 
através da sustentabilidade tanto social 
quanto ecológica.

A situação começou a se agravar 
com o fim do socialismo e a crescen
te do capitalismo. Como consequên
cia, veio a insustentabilidade, já que as 
empresas começaram a se preocupar 
exclusivamente em produzir e obter lu
cros, independentemente forma como 
isso ocorra. Mais recentemente, as cri
ses financeiras desviaram o foco e o 
grande objetivo passou a ser salvar a 
economia. O número de desem prega
dos aumentou gradativamente, trazen
do crises sociais.

O avanço da tecnologia para que as 
produções aumentassem trouxe mais 
um problema. Tais máquinas e equi-

pamentos não medem esforços para 
conseguir seus objetivos, mesmo que 
precisem dizimar a biodiversidade. É 
o acúmulo de poderes do ser humano 
que faz o mesmo esquecer-ser da im
portância do meio ambiente em suas 
conquistas.

O homem precisa se dar conta do 
risco que corre e saber que juntamente 
com a terra formam uma única entida
de. Existem, sim, outros aspectos e pro
blemas a serem levados em conta, mas 
a preservação do meio ambiente é uma 
das prioridades. O aumento da tem pe
ratura, desastres naturais, enfim, tudo 
isso deve ser levado em consideração.

A humanidade não vai conseguir sal
var o planeta, já que a situação é irre
versível. Estudos mostram que estrelas 
como o sol incham e aniquilam as órbi
tas próximas. Na verdade é difícil cons
cientizar as pessoas de que a sustenta- 
bilidade irá prolongar a vida humana. Os 
homens precisam agir para desacelerar 
o processo do fim do mundo. A susten- 
tabilidade significará um desafogo e 
uma sobrevida maior às futuras gera
ções. Produzir e avançar sem devastar. 
Este é o grande desafio.
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O serviço público e a cidade
Marcos Norabele
é funcionário público e diretor de 
Recursos Humanos da Prefeitura de 
Lençóis Paulista

A  Prefeitura conta hoje com 2.106 
servidores. As pesquisas de opi
nião pública indicam que é alta a 

aprovação por parte dos usuários dos 
serviços públicos. A Educação, onde 
está alocada a maioria dos servidores, 
se destaca nacionalmente. Mesmo a 
saúde, uma área problemática em nível 
nacional, em Lençóis apresenta índices 
muito à frente de outros municípios da 
região. A gestão de mais de 2 mil ser
vidores é desafiadora, seja pelas carac
terísticas legais peculiares da adminis
tração pública( concurso, estabilidade, 
etc.), seja pela diversidade de serviços 
prestados exigindo uma multiplicidade 
de profissionais diferentes.

Na última avaliação funcional que 
realizamos, referente ao exercício de 
2012, 80%  dos servidores foram apro
vados. A premiação por mérito premiou 
58,4%  dos funcionários. As duas ferra
mentas consideram, apesar do protes
to de alguns, a frequência ao serviço 
como um fator de referência, uma vez 
que a finalidade do serviço público é 
atender o munícipe. O atendimento, de 
alguma forma, é prejudicado quando o 
servidor falta.

No concurso 01/2013 apresentaram-

-se quase 2 mil candidatos para 17 v a 
gas. A maioria dos inscritos já possui 
emprego e enxergam na Prefeitura uma 
melhor oportunidade. Atualmente te
mos 170 servidores que moram em ci
dades vizinhas (Macatuba, São Manuel, 
Areiópolis, Agudos, Pederneiras, Bauru, 
Barra Bonita, Novo Horizonte, Borebi, 
Botucatu, Igaraçu do Tietê). Estas pes
soas se deslocam de suas cidades para 
trabalhar na Prefeitura de Lençóis. Os 
números demonstram que a Prefeitu
ra se tornou uma empresa atrativa, ou 
seja, que proporciona boas condições 
de trabalho, que paga rigorosamente 
em dia, que possui valores éticos.

Outro fator é aplicação de penali
dades que são sempre precedidas de 
processos administrativos. Ou seja, di
ferente de demissões em massa sem 
justa causa praticadas anteriormente, o 
Governo Municipal promove uma inves
tigação para apurar a responsabilidade 
do funcionário e indicar a pena devida. 
Isto traz segurança e garantia de justiça, 
o que é muito importante.

Neste momento, em que se aproxi
ma, os 155 anos de Lençóis Paulista, é 
relevante perceber que a maioria ab
soluta dos funcionários da Prefeitura 
deseja e trabalha por uma cidade cada 
vez melhor, um lugar para se viver 
bem, crescer e ser feliz. Estes enten
dem que a missão do servidor público 
é servir pessoas.

Arnaldo Jardim  visita gabinete da prefeita Bel
O deputado federal Arnaldo Jardim (PPS) esteve ontem na região para conversar 

com os prefeitos sobre as medidas tomadas pelo governo a respeito do etanol. Ele 
aproveitou para visitar a cidade de Lençóis Paulista, onde se reuniu com vereadores, di
retores, a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) e o vice-prefeito José Antonio Marise (PSDB). O 
deputado fez questão de parabenizar todos os lençoenses pelo aniversário da cidade.

Rural
Jardim anunciou algumas conquistas 

futuras para Lençóis. Ele afirmou que 
conseguiu a autorização do governo 
para a instalação de um polo do Acessa 
Rural no distrito de Alfredo Guedes, a 
pedido do vereador Gumercindo Ticia- 
neli Júnior (DEM), o Júnior Dentista.

CRAS
O parlamentar federal também 

adiantou que vai trabalhar para a ins
talação de um CRAS (Centro de Refe
rência em Assistência Social) próximo 
ao ESF (Estratégia Saúde da Família) 
da Vila Maria Cristina.

Hora cerca
O vereador André Paccola Sasso, 

(PSDB), o Cagarete, esteve em uma 
palestra ministrada pelo deputado 
estadual do mesmo partido, Fernando 
Capez, em Botucatu e aproveitou para 
pedir verbas. "Vou conversar com a 
prefeita Bel Lorenzetti para verificar 
qual setor tem a maior demanda", 
destacou o tucano.

Trabalho
Por mencionar tucanos, Manezinho 

esteve em São Paulo na quarta-feira 
24, onde se encontrou com o subse
cretário da Casa Civil, Rubens Cury.

Campeão de verbas
O vereador conseguiu mais di

nheiro para a cidade. Rubens Cury ga
rantiu ao vereador que irá disponibi
lizar R$ 300 mil para a construção da 
ESF (Estratégia de Saúde da Família), 
no bairro Santa Terezinha.

Completando
Vale lembrar que o tucano lenço- 

ense já havia conseguido outros R$ 
300 mil para a obra, com o deputa
do federal Arnaldo Jardim. O ESF do 
bairro Santa Terezinha é um dos prin
cipais objetivos de Manezinho para 
este mandato.

Segurança
Uma reunião na terça-feira 23, 

entre Polícia Militar, os vereado
res Jonadabe Jose de Souza (PSC), 
Anderson Prado de Lima (PV) e Ca- 
garete e a Acilpa (Associação Co
mercial e Industrial de Lençóis Pau
lista) definiu como será a atuação 
da Base Móvel Comunitária na área 
central da cidade.

Definido
Ficou definido que o veículo da PM 

terá um ponto de referência fixo, ou 
seja, um local de permanência na rua 
15  de Novembro, no Centro da cidade. 
No entanto, a viatura deve ser itine
rante e circulará em períodos alterna
dos em outras ruas próximas, fazendo 
uma ronda permanente e com cober
tura de toda a área comercial.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Verba
A arquiteta da Prefeitura de Lençóis, Simone Dalbem, o empresário Edenilson 

Grecca, o vereador Manoel dos Santos Silva (PSDB), e o diretor de Esportes, José Lenci 
Neto, estiveram em 2010 com o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. Na oportunida
de, pediram verba de R$ 500 mil para construção de um ginásio paradesportivo para a 
Adefilp. A verba foi liberada esta semana pelo atual ministro, Aldo Rebelo.

Dever cumprido
Finalmente, apósvários anos, oProerd(Programa Educacional de Resistência 

às Drogas) voltará a operar em lençóis. A conquista pode ser creditada a Francisco 
de Assis Naves (PSDB), o Chico, que por várias vezes consultou a Polícia Militar 
sobre o assunto.

O  EliiiCllii)
EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME

DIRETOR RESPONSÁVEL: MOISÉS ROCHA

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME 

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004. /  O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, pelo decreto 

2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

ENDEREÇOS
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020 
FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 

SITE: www.jornaloeco.com.br
DIRETOR RESPONSÁVEL

Moisés Rocha
EDITOR-CHEFE

Vitor Godinho - MTb 55.736
REDAÇÃO

oeco@jomaloeco.com.br
COMERCIAL

comercial@jornaloeco.com.br
ARTE

arte@jornaloeco.com.br
FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras 
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal 

IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02.

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


Cidades REVELAÇÃ O
Na noite de terça-feira, o cantor Lucas Ferreira foi um dos 
homenageados na cerimônia de premiação dos troféus 
"Homem do Ano" e "Mulher, Linda Mulher", em São Paulo. Eleito 
cantor revelação do ano, o artista lençoense entrou para uma 
lista de personalidades entre artísticas, literários e esportistas.
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KARATE
Acontece hoje, em Pederneiras, a 

8̂  edição da Copa Dangai de Karate. A 
partir das 14h, no Ginásio de Esportes 
Municipal Antônio Florêncio Pereira, 
cerca de 250 atletas de dez associa
ções de karate de municípios do Es
tado vão participar da competição. A 
entrada é gratuita.

LIDERANÇAS POLÍTICAS
O Sebrae-SP em Bauru realizou, 

na quarta-feira, um encontro com 80 
representantes de 37 municípios da 
região abrangida pelo Escritório Regio
nal do Sebrae-SP em Bauru. No even
to participaram a prefeita de Lençóis 
Paulista, Bel Lorenzetti, e o prefeito de 
Macatuba, Tarcísio Abel, que apresen
taram o potencial de desenvolvimento 
econômico e social representado pelas 
micro e pequenas empresas, a partir da 
criação de um ambiente favorável ao 
fortalecimento das MPEs por meio da 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

PRAZO PARA REGULARIZAR
A Prefeitura de Pederneiras encer

ra, no dia 30, o prazo para inscrição no 
REFIS (Programa de Recuperação Fis
cal). O REFIS beneficia pessoas físicas 
e jurídicas para pagamento de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano), 
ISS (Imposto sobre Serviços), Taxas de 
Serviços Urbanos e débitos inscritos 
em Dívida Ativa. Segundo o REFIS, os 
débitos serão corrigidos e poderão ser 
quitados em até cinco parcelas, com 
desconto de 100% no valor dos juros 
e multa. Para pagamentos em até 10 
parcelas, o contribuinte terá desconto 
de 50% sobre os juros e multa da dí
vida. Os interessados devem ir até o 
setor de Dívida Ativa da Prefeitura.

FRASE
"Essa prática dura desde que Borebi é 
município", promotor de Justiça, Daniel 
Passanezi Pegoraro, sobre recomendação 
de regularização dos cargos em comissão 
no município de Borebi

LEITURA - Prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) recebe de reportagem do jornal O ECO 
revista comemorativa dos 155 anos de Lençóis Paulista. Revista circula hoje com 
jornal e retrata a tecnologia em suas mais diferentes áreas de aplicação.

\___ \  V

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.
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Paulistão entra 
na reta final

Depois de uma primeira fase que durou mais de três 
meses e não empolgou o torcedor, o Paulistão 2013, en
fim, entrou na reta final. Neste fim de semana, quatro 
jogos definem quem serão os sem ifinalistas do torneio. 
Destaque para o clássico entre Santos e Palmeiras, na 
Vila Belmiro, hoje, às i6 h i5 . Na primeira fase, Peixe e 
Verdão empataram em 0 a 0, no Pacaembu. Quem pas
sar vai enfrentar, na semi, o vencedor do duelo das 
i8h30, entre Mogi Mirim e Botafogo. Já amanhã, às qua
tro, o Corinthians vai a Campinas encarar 
a Ponte Preta. Para 0 Timão, a partida 
terá sabor de revanche, já que, no ano 
passado, a equipe foi eliminada pela 
Macaca também nas quartas de final.
0 vencedor encara quem passar de 
São Paulo e Penapolense, que jogam 
amanhã, ãs i8h30, no Morumbi. Em to
dos os casos, empate leva a deci
são para os pênaltis.

1
Cresce o número de brasileiros que estão 
fora do mercado de trabalho. Pesquisa do 
IBGE divulgada nesta quinta-feira aponta 
que, em março, de cada mil pessoas, pelo 
menos 57 estavam desempregadas no País. 
O índice é pouca coisa maior que o registra
do em fevereiro, mas representa o melhor 
resultado para o período desde que o estudo 
começou a ser feito, em 2002.A pesquisa foi 
feita nas principais regiões metropolitanas 
do País, onde há quase um milhão e meio de 
pessoas desempregadas. Já o salário dos 23 
milhões de moradores dessas áreas que têm 
algum tipo de ocupação se manteve estável 
em mil 855 reais, em média.

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

PREFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 26-2013 PROC: 
42-2013 EDITAL: 28-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Ma- 
catuba - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de monitoramente eletrônico em 
24 unidades administrativas do município, para o período 
de 12 meses, conforme especificações descritas no ANE
XO II deste Edital,. A Pref. de Macatuba torna público que 
o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, 
adjudicando o objeto da licitação em favor de: JANAINA 
MARTINS SANTOS ALARMES valor mês R$3.720,00. 
VALOR TOTAL DO PROCESSO R$44.640,00.
Macatuba, 22 de abril de 2.013.

TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

EXTRATO DO CONTRATO 18-2012 PROC: 42-2012 - 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: 
JANAINA MARTINS SANTOS ALARMES-ME VALOR 
TOTAL: R$44.640,00 - ASSINATURA: 22.04.13 - O BJE
TO: Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de monitoramente eletrônico em 24 unidades 
administrativas do município, para o período de 12 meses: 
Validade até 21/04/2014. MODALIDADE: PREGÃO 26
2013. PROPONENTES: 01.

Macatuba, 22 de abril de 2013.

PREFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 27-2013 PROC: 
44-2013 EDITAL: 29-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Ma
catuba - OBJETO: -  Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de ultrassonografias, através de 
registro de preço, durante o período de 12 meses, destinado 
ao atendimento da população carente do município, con
forme especificações descritas no ANEXO II deste Edital. 
Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência, adjudicando o objeto 
da licitação em favor de: ARMENTANO E LOBO DIAG
NÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA. Valor unitário R$61,00. 
VALOR TOTAL DO PROCESSO R$73.200,00.

Macatuba, 25 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 28-2013 PROC: 
46-2013 EDITAL: 312013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Ma- 
catuba - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em confecção de próteses, placa de mordida e consertos 
de próteses, com fornecimento de materiais e serviços, 
destinadas à população carente do município, através do 
sistema de registro de preço, conforme especificações des
critas no ANEXO II deste Edital. A Pref. de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homologou o processo 
em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor 
de: ORIOVALDO DESLFINO-ME. VALOR TOTAL DO 
PROCESSO R$82.900,00.

Macatuba, 26 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

EXTRATO DO CONTRATO 14-2012 PROC: 10-2012 - 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: 
BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. VALOR 
TOTAL: R$60.984,00 ASSINATURA: 17.04.13 - O BJE
TO: Aquisição de pó para preparo de alimentos formulados

e caldo para tempero, destinados ao atendimento da me
renda escolar do município durante o exercício de 2013, 
conforme especificações descritas no ANEXO II -  ESPE
CIFICAÇÕES MÍNIMAS E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Validade até 31.12.2013. MODALIDADE: PREGÃO 06
2013. PROPONENTES: 03.

Macatuba, 17 de abril de 2013.

P REFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

EXTRATO DO CONTRATO 15-2012 PROC: 10-2012 
- CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATA
DA: EVERTON MASSUCATE-ME. VALOR TOTAL: 
R$5.235,00 ASSINATURA: 17.04.13 - OBJETO: Aquisi
ção de pó para preparo de alimentos formulados e caldo 
para tempero, destinados ao atendimento da merenda esco
lar do município durante o exercício de 2013, conforme es
pecificações descritas no ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS E TERMO DE REFERÊNCIA. Validade até
31.12.2013. MODALIDADE: PREGÃO 06-2013. PRO
PONENTES: 03.

Macatuba, 17 de abril de 2013.

P REFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

EXTRATO DO CONTRATO 16-2012 PROC: 10-2012 - 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba - CONTRATADA: 
PRONTINHO IND. E COM. LTDA TOTAL: R$20.945,00 
ASSINATURA: 17.04.13 - OBJETO: Aquisição de pó para 
preparo de alimentos formulados e caldo para tempero, des
tinados ao atendimento da merenda escolar do município 
durante o exercício de 2013, conforme especificações des
critas no ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 
TERMO DE REFERÊNCIA. Validade até 31.12.2013. MO
DALIDADE: PREGÃO 06-2013. PROPONENTES: 03.

Macatuba, 17 de abril de 2013.

P REFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

EXTRATO DO CONTRATO 17-2012 PROC: 09
2012 - CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba -
CONTRATADA:FRUTI LIFE IND. E COM. DE SUCOS 
LTDA.,: R$57.000,00 ASSINATURA: 18.04.13 - O BJE
TO: Aquisição de diversos tipos de sucos de frutas con
centrado natural, destinados ao atendimento da merenda 
escolar do município, conforme especificações descritas 
no ANEXO II deste Edital, para entrega parcelada até
31.12.2013. Validade até 31.12.2013. MODALIDADE: 
PREGÃO 05-2013. PROPONENTES: 02.

Macatuba, 18 de abril de 2013.

P REFEITU RA  M. MACATUBA - SETO R  DE 
LICITA ÇÕ ES

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 31
2013 - PROCESSO: 50-2013- OBJETO I -  Aquisição de 
gêneros hortifrutigranjeiros, através do sistema de registro 
de preços, que serão destinados ao atendimento da meren
da escolar do município próximos 06 meses do exercício de 
2013, conforme especificações do Anexo II -  Especificações 
mínimas e termo de referência., conforme especificações do 
Anexo II -  Especificações mínimas e termo de referência. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13.05.2013 
às 08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Ma
catuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@ 
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser ob
tidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 26 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Decreto 175 de 24.04.2013.....................Dispõe sobre a homologação
parcial do Concurso Público referente ao Edital n.° 01/2013.
Decreto 176 de 25.04.2013.....................Dispõe sobre a modificação do
código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto 177 de 25.04.2013.................... Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 6.500,00.
Decreto 178 de 25.04.2013.................... Dispõe sobre a suplementação
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 18.580,00.
Portaria 555 de 24.04.2013.................... Cessa o afastamento concedido
a Loide Cordeiro de Souza, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 556 de 25.04.2013.................... Prorroga o afastamento conce
dido a Marcelina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 557 de 25.04.2013................... Prorroga o afastamento concedi
do a Marta Emília Soares Placideli, Professor de Ensino Fundamental II. 
Portaria 558 de 25.04.2013.................... Prorroga o afastamento conce
dido a João Lopes Galego Filho, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 559 de 25.04.2013.................... Convalida o afastamento con
cedido, por motivo do acidente de trabalho, a Elisete Terezinha Die- 
goli Paccola, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 560 de 25.04.2013.....................Afasta, para tratamento de saú
de, Rosangela Regina Coelho Bueno, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 561 de 25.04.2013.....................Afasta, para tratamento de saú
de, Carina da Costa Almeida, Professor de Ensino Fundamental II. 
Portaria 562 de 25.04.2013.....................Afasta, para tratamento de saú
de, Rogério Alberto de Oliveira, Monitor Cultural.
Portaria 563 de 25.04.2013.....................Afasta, para tratamento de saú
de, Vergílio Correa da Silva, Motorista Operador de Guincho.
Portaria 564 de 25.04.2013.....................Afasta, para tratamento de saú
de, Sonia Maria Giglioli Cavassutti, Monitor de Creche.
Portaria 565 de 25.04.2013.................... Afasta, por motivo de acidente
de trabalho, Silmara Ferreira Gomes dos Santos, Agente de Serviços 
Gerais.
Portaria 566 de 26.04.2013.....................Nomeia Cristiane Henrique
Carci para exercer a função temporária de Professor de Ensino Fun
damental I.
Portaria 567 de 26.04.2013.....................Nomeia Jandiara Correa dos
Santos Castro para a função temporária de Professor de Ensino Fun
damental I.
Portaria 568 de 26.04.2013.....................Nomeia Paula Fabiana Freire
Pini para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 569 de 26.04.2013.................... Nomeia Tamar Rampazo da
Silveira para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental
I.
Portaria 570 de 26.04.2013.................... Nomeia Silmara Cristiane
Bazo para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 571 de 26.04.2013....................Nomeia Kátia Silene Pantaleão
de Souza para a função temporária de Professor de Educação Infantil
II.
Portaria 572 de 26.04.2013.................... Nomeia Gisele Maria dos
Anjos Moreto para a função temporária de Professor de Educação 
Infantil II.
Portaria 573 de 26.04.2013.................... Nomeia Silmara Cristina Justo
Dionísio Argentino para a função temporária de Professor de Educa
ção Infantil II.

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto

P REFEITU RA  MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICA
ÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPA- 
NARI LORENZETTI, Prefeita 
Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, ratifica 
a contratação do ECAD Escritó
rio Central Arrec. Distr. Matriz., 
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
00.474.973/0001-62, para o pa
gamento dos direitos autorais a 
execução das músicas dos shows 
com portões abertos ao público, 
com entrada franca durante o 
Carnaval 2013, no valor de R$ 
13.553,57 (treze mil, quinhentos 
e cinquenta e três erais e cinquen
ta e sete centavos), formalizada 
através da INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N.° 004/2013, 
Processo n.° 026/2013, com fun
damento no disposto no artigo 
25, da Lei Federal n.° 8.666/93. 
Publique-se, como condição de 

eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 01 de fevereiro 

de 2013.

IZABEL CRISTINA 
CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita Municipal

P REFEITU RA  MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

DESPACHO DE RATIFICA
ÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPA- 
NARI LORENZETTI, Prefeita 
Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, ra
tifica a contratação do ECAD 
Escritório Central Arrec. Distr. 
Matriz., inscrita no CNPJ/MF 
sob n.° 00.474.973/0001-62,
para o pagamento dos direitos 
autorais a execução das músicas 
dos shows com portões abertos 
ao público, com entrada franca 
durante a Facilpa 2013, no va
lor de R$ 26.070,00 (vinte e seis 
mil e setenta reais), formalizada 
através da INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N.° 011/2013, 
Processo n.° 109/2013, com fun
damento no disposto no artigo 
25, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Publique-se, como condição de 

eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 26 de abril de 

2013.

IZABEL CRISTINA CAMPA- 
NARI LORENZETTI 

Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de abril de 2013. Na página A3. Valor da publicação R $ 137,30.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Para os fanáticos por futebol, 
o Globo Esporte disponibilizou 
um tour completo pelo novo 
estádio do Maracanã. Basta 
entrar neste endereço: http:// 
migre.me/ehFJZ

Jogos pagos em 
smartphones devem 
superar consoles portáteis 
no fim de 2013, diz IDC

FnTi I DIVULGAÇÃO

I

Antigamente as crianças costumavam car
regarem pequenas mochilas em que levavam 
um Gameboy da Nintendo, um Game Gear da 
Sega e dúzias de cartuchos para esses dois 
portáteis. As crianças de hoje andam apenas 
com um smartphone e podem jogar centenas 
de milhares de jogos num único dispositivo. 
Mochila ou cartuchos não são necessários. 
Essa tendência só vai aumentar. Um relatório 
divulgado nessa quarta-feira, 24 pela em

presa de pesquisas IDC (International Data 
Corporation), concluiu que a compra de 

games em smartphones e tablets ultra
passaria a de títulos em consoles portá

teis até 0 fim do ano. O estudo destaca 
que jogos gratuitos em dispositivos mó

veis têm ofuscado os games de portáteis 
-incluindo aqueles feitos pela Nintendo e pela 
Sony - já há algum tempo. Nos meses seguin
tes, os pagos também vão superar os portá
teis e crescer rapidamente até 2017. Por muito 
tempo, produtos como 0 Nintendo 3DS e 0 
Playstation Vita, da Sony, contaram vantagem 
sobre os smartphones por causa de gráficos 
superiores e melhor jogabilidade. Mas os dis
positivos móveis de hoje têm memória, poder 
de processamento e boa resolução suficientes 
para deixar, muitas vezes, os consoles portá
teis para trás.I
Rápidas

A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 24, seu 
smartphone com teclado físico Asha 210, que 
custará US$ 72 (cerca de R$ 146) e é equipado 
com um botão dedicado ao app de mensagens 
WhatsApp, que já virá embutido no aparelho. 
Donos do Asha 210, no entanto, precisarão pa
gar a anuidade do serviço de chat, que custa 

I  US$ 0,99 (R$ 2).

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

Política RECUSOU
O coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, 
80, recusou convite para prestar depoimento à 
Comissão da Verdade da Câmara Municipal de 
São Paulo, que apura crimes cometidos na capital 
paulista pela ditadura militar (1964-1985).

LEGISLATIVO

Câmara abrirá concurso 
público para seis vagas
Inscrições deverão começar nos próximos meses, mas prazos ainda não foram divulgados

Angelo Neto
' ■ MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  Câmara de Lençóis 
Paulista deve abrir, nos 
próximos meses, concur

so público para contratar seis 
funcionários em cinco cargos. 
São eles: recepcionista, conta
dor, responsável pelos Recursos 
Humanos, escriturários (dois) e 
servente. A empresa responsá
vel seria remunerada de acordo 
com as inscrições realizadase a 
Câmara não terá custos.

O  Legislativo anterior já ha
via contratado a empresa Ome- 
ga Consultoria e Planejamento 
para elaborar o concurso públi
co e fazer estudos sobre a refor
ma administrativa. Dessa forma, 
a atual mesa diretora decidiu 
dar continuidade ao processo. 
"Existe uma determinação do 
Tribunal de Contas, bem como 
da Promotoria Pública, que se 
faça concurso público para car
gos que são efetivos. Essa deter
minação vem de outras Legisla
turas. A Câmara é obrigada a ter 
esses cargos. Já  devia ter sido 
feito isso no passado. Tivemos 
dificuldades nestes primeiros 
100 dias, pois precisamos rees
truturar a Câmara", lembra o 
presidente Humberto José Pita. 

Recentemente, represen-

ÍNTEGRO -  De acordo com Pita, processo para concurso público deverá ser acompanhado por uma comissão

tantes da Ômega estiveram em 
Lençóis Paulista para definir os 
próximos passos. Os estudos 
para a reforma administrativa 
foram concluídos e entregues à 
Câmara. As informações devem 
ser analisadas pelos vereadores 
para definir os cargos e vagas 
disponíveis.

"É um processo um tanto 
quanto lento. Estam os assi
nando o contrato para que ele

faça toda a parte burocrática. 
Uma vez feito o contrato, co
m eça o processo para ser rea
lizado o concurso", explicou o 
presidente.

Todo o processo será acom 
panhado por uma comissão 
que deve garantir a idoneidade 
e transparência do concurso. 
"A Câmara terá uma comissão 
de concurso mais transparente 
e íntegra possível. Essa comis-

são vai fiscalizar várias coi
sas", avisa.

Pita ainda afirma que não 
existem prazos e tudo depende 
dos trâmites da Ômega Con
sultoria e Planejamento. Nos 
próximos dias, a empresa deve 
elaborar o edital do concurso 
para logo em seguida iniciarem 
as inscrições que deverão ser 
realizadas pela internet e pagas 
em bancos.

Próxima reunião do Conseg será realizada na Câmara
A próxima reunião do 

Conselho de Segurança (Con
seg) será realizada na Câmara, 
dia 16 de maio, às 19h.

Os vereadores vêm de
batendo frequentemente o 
assunto, o que motivou a ida 
do evento à Casa de Leis. O 
último encontro aconteceu

na sexta-feira passada, na es
cola municipal Maria Zélia 
Camargo Prandini, no bairro 
Maestro Júlio Ferrari.

"Desde o início, estamos 
preocupados com a segurança 
pública" declarou o vereador 
Anderson Prado de Lima (PV) 
que participou da última reu-

nião do Conseg, assim como o 
vereador André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete.

Para o presidente, o Poder 
Legislativo é o que está mais 
próximo da população e, por 
isso, esse tipo de evento com 
a participação dos vereadores 
é tão importante.

Prado afirmou que essa é 
uma conquista importante para 
o Legislativo, já  que os verea
dores nunca foram convidados 
a participar dessas reuniões. 
"Quando terminou o último 
encontro, propús realizar o 
próximo na Câmara por ser um 
local no Centro da cidade".
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Lençóis Paulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

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

SAMU

1 9 2
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi.......... 3267-8900

Macatuba
Conselho Tutelar....
Santa Casa............
Ambulância ( 
Pref de Macatuba..

3298 3036 
.. 3298-9200 
800-7701192 
..3298-9800

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

Relator protocola 
pedido de pareceres

O vereador Anderson 
Prado de Lim a (PV), rela
tor da com issão de Ética 
e Decoro Parlam entar da 
Câmara de Lençóis Paulis
ta, protocolou nesta quin
ta-feira, dia 25, na Casa de 
Leis, a solicitação de pare
ceres do assessor Juríd ico, 
Antônio Carlos Rocha e 
da Comissão de Ju stiça  e 
Redação sobre a acusação 
contra o vereador M anoel 
dos Santos Silva (PSDB), 
o M anezinho. Ambos os 
pareceres devem ser en
viados em no máximo 15 
dias para a comissão.

De acordo com Prado,

a com issão de ética não vai 
mais prorrogar prazos. Ele 
acredita que em três sema
nas, o caso já  deva estar re
solvido. "Já  sei o que vou 
escrever no relatório, mas 
prefiro esperar os parece
res para não criar nenhu
ma expectativa", afirm a.

Manezinho esteve no 
Mato Grosso no fim do 
ano passado. Durante a 
viagem, foram registradas 
ligações para o seu celular 
coorporativo, pertencente 
à Câmara M unicipal. Tam
bém  não foi descontada no 
holerite a ausência em uma 
das sessões realizadas.

EXTRAVIO
MONTEIRO & SOUZA MONTAGENS INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL S/C LTDA, CNPJ N° 04.184.250/0001-80, lE N° 416.031.632.114, 
estabelecida à Rua Luiz Ferreira, n° 143 -  Rondon em Lençóis Paulista -  SP 
comunica o extravio dos talões de NF série G do n° 001 a 150.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LEN ÇÓ IS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Ato da Mesa n.° 060/2013 
Data: 26/04/2013 
Processo: Portaria n.° 007/2012
Homologa o procedimento licitatório Carta Convite n.° 007/2013 do tipo me
nor preço referente a aquisição de divisória de drywall e portas de duratex 
completas para a Câmara Municipal de Lençóis Paulista, tendo como vence
dora a proposta da empresa Comgesso Decorações Ltda.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de abril de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R $ 28,58.

ASSOCIAÇÃO CO M ERCIA L E INDUSTRIAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  ACILPA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista/SP 
-  ACILPA, através de seu presidente, convoca, nos termos do artigo 24 do 
Estatuto Social da ACILPA para a Assembléia Geral Ordinária prevista no 
artigo 17 do mesmo Estatuto, que acontecerá na sede da ACILPA, situada 
na Rua Piedade n.° 161 -  Centro, nesta cidade de Lençóis Paulista/SP., no 
dia 29 de Abril de 2013, às 14h30 em primeira convocação, com a pre
sença de metade mais 01 (um) dos Associados quites com seus deveres, 
nos termos do artigo 6.°, parágrafo único do Estatuto Social e, inocorrendo 
“quorum”, após 30 (trinta minutos) em segunda convocação, com a presença 
de qualquer número de Associados, nas mesmas condições, para tratarmos 
da seguinte pauta de reunião: 1) Apreciar o balanço do exercício anterior, 
apresentado pela Diretoria Executiva aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
os relatórios dos referidos Conselhos sobre o mesmo período.

Lençóis Paulista/SP. 22 de Abril de 2013.



Cotidiano SAUDE
Dia 26 de abril, Dia de Combate e Prevenção à Hipertensão arterial, 
equipes de enfermeira e agentes da saúde se reuniram no Parque do 
Povo para a aferição da pressão arterial e teste de glicemia na população 
frequentadora do local. Amanhã quem também desejar pode conferir 
com está a saúde no período da manhã em frente à sede do Lions Clube.

PROMOÇÃO

S orteio  de Fã N úm ero 1! com eça segunda
Ganhador vai até o 
camarim do artista 
preferido durante a 
Facilpa 2013

Priscila Pegatin_______

A  partir de segunda-feira, 
começam os sorteios dos 
fãs que participaram da 

promoção Fã Número 1, promo
vido entre o Jornal O ECO, a 
Rádio Ventura FM (90,1) e Asso
ciação Rural de Lençóis Paulista. 
No total, serão 22 sorteados, 11 
leitores do jornal e 11 ouvintes 
da rádio. Mais de 800 pessoas já 
participaram da promoção para 
conhecer seu artista predileto.

Os ganhadores vão conhe
cer seu artista preferido, com 
direito a foto e autógrafo. “O

sorteio acontece no programa 
Sertanejo Bom Demais, do lo
cutor Cristiano Castelhano, a 
partir das 16h, todos os dias", 
explica Paulo Valvassori, geren
te da Ventura FM.

Os sorteios serão realizados 
até o dia 8 de maio, sempre 
com um prazo de até as 12h do 
dia seguinte para os fãs retira
rem os convites.

Para quem ainda não parti
cipou, basta recortar os cupons 
publicados no Jornal O ECO e 
entregar na sede do jornal, na 
rua Geraldo Pereira de Barros, 
948, Centro da cidade. Já  os 
ouvintes da Ventura FM podem 
se inscrever pelo facebook da 
rádio (facebook.com/radioven- 
turafm/nossas promoções).

Os fãs sorteados devem reti
rar o ingresso até as 12h do dia 
após o sorteio e preencher um

DATAS DOS SORTEIOS
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cadastro no jornal. “O fã retira o 
ingresso no O ECO e depois tem 
que procurar o stand da Ventura 
FM, na Facilpa, onde vai rece
ber uma credencial especial e 
ser encaminhado até o camarim 
do artista", diz Valvassori. “Te
mos muitas pessoas participan
do, mas é importante lembrar 
que se o fã não retirar o convite 
até o prazo limite, vamos realizar 
novamente o sorteio", explica.

A 36^ edição da Facilpa 
acontece de 2 a 12 de maio e 
entre as atrações estão Gustavo 
Lima; Jorge & Matheus; Mu
nhoz & Mariano e Victor & Léo.

A feira começa com André 
& Matheus e ainda tem shows 
de Humberto & Ronaldo, Lucas 
Ferreira e Cezar & Paulinho, 
Damares, Sérgio Reis, Renato 
Teixeira e Orquestra Municipal 
de Sopros de Lençóis Paulista.

d o a ç ã o

Zilor destina mais recursos 
para a construção do teatro
Empresa já destinou 
R$ 1,7 milhão para 
obra através de Lei 
Rouanet

Da Redação

A  Zilor destinou mais R$ 80 
mil para a construção do 
Teatro Municipal de Len

çóis Paulista. Desde 2007, a empre
sa já repassou R$ 1,714 milhão para 
a obra por meio da Lei de Incentivo 
Cultural, a Lei Rouanet.

O montante permitiu à Prefei
tura e à Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura), responsá
veis pelo projeto, a liberação por 
parte do Ministério da Cultura para 
a segunda etapa da obra. “Estamos 
na expectativa para iniciarmos 
essa etapa. O teatro vai suprir a 
necessidade que a cidade tem de 
um espaço maior para os grandes 
eventos que temos realizado, como 
a Semana do Teatro e o Festival In
ternacional de Teatro de Bonecos",

explica José Denilson Nogueira, di
retor de Suprimentos da Prefeitura 
e membro da da Alic.

ETAPAS
Para a primeira etapa do pro

jeto, já concluída, foram captados 
R$ 2,390 milhões, investidos na 
construção da área externa, entor
no, camarins, palco, fosso para or
questra, preparação do auditório, 
piso interno e estacionamento.

A segunda etapa tem previsão 
orçamentária de R$ 2,5 milhões, 
destinados para a parte cênica, cli- 
matização, sistema de iluminação, 
forro, revestimento, sonorização, 
pisos externos e plataformas hi
dráulicas. Serão aproximadamen
te 600 lugares em 2 mil metros 
quadrados. “É um grande orgulho 
para a Zilor poder contribuir com 
a obra do teatro, que se tornará 
um pólo regional para o desen
volvimento da cultura, educação e 
lazer para a comunidade", finaliza 
José Carlos Morelli, diretor de Re
lações com Acionistas e Adminis
trativo da Zilor.

ANGELO JOSE PANICO ME, torna publico que recebeu da Cetesb a Li
cença de Operação n° 7004554, para cemitério Horizontal a Avenida Jacomo 
Augusto Paccola, 2740, Residencial Santa Terezinha I, Lençóis Paulista - SP
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público 
para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen- 
to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda da vaga conforme preceitua a lei.

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público 
para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen- 
to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda da vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2013 
CARGO: ADVOGADO
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 29 DE ABRIL DE 2013 
HORÁRIO: 14:00 HORAS

EDITAL N° 001/2013
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE
DATA: 29 DE ABRIL DE 2013
HORÁRIO: 08:30 HORAS

01 -  Vinicius de Carvalho Carreira 01 -  Amanda Martins Bastos

Lençóis Paulista, 29 de abril de 2013 Lençóis Paulista, 29 de abril de 2013

M ARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

M ARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público 
para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen- 
to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda da vaga conforme preceitua a lei.

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público 
para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen- 
to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda da vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (PEDREIRO) 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 29 DE ABRIL DE 2013 
HORÁRIO: 08:30H

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 29 DE ABRIL DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

02 -  Francisco Delbone 11 -  José Luciano Moreira Pinto

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2013 Lençóis Paulista, 26 de abril de 2013

M ARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

M ARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de abril de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 138,97.

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE MACATUBA

DECRETO N° 2866
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -  COMDEC.-

Macatuba, 01 de abril de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2867
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 

Macatuba, 10 de abril de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2868
CRIA A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS 
MUNICIPAIS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS. 

Macatuba, 10 de abril de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2869
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO.

Macatuba, 18 de abril de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2870
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO, NOS TERMOS DA LEI N° 1901, PARA O BIÊNIO COMPREEN
DIDO DE 25/04/2013 A 24/04/2015.

Macatuba, 23 de abril de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal



Cotidiano CAVALGADA
Com saída da praça da Justiça, nas imediações da caixa de 
água do Núcleo Luiz Zillo, acontece a Cavalgada da Facilpa 
2013. São esperadas 500 montarias que vão percorrer o trajeto 
até chegar ao recinto José Oliveira Prado pela rua Rubens 
Marcolino, onde acontece um almoço de confraternização.

FEIRA

Bicampeão brasileiro será atração na Facilpa
Facilpa começa no dia 2 de maio e vai até dia 12; na quinta-feira começam rodeio e shows

Carlos Alberto Duarte

Edevaldo Ferreira, 30 anos, 
bicampeão brasileiro de 
montaria em touro, será 

uma das atrações da Facilpa, 
que começa na próxima quinta
-feira, dia 2 de maio, quando 
Lençóis Paulista se transforma 
em uma grande vitrine para o 
esporte de montaria.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Ferreira disse que 
ouviu falar muito da Facilpa, 
mas não teve a oportunidade 
de participar de montarias em 
Lençóis Paulista.

Desde 2006 na PBR Brasil, 
afirmou que vem na expectati
va de fazer boas montarias na 
Facilpa. "A etapa de Lençóis 
soma ponto para o Campeonato 
Mundial", afirmou, ao revelar 
que passou os primeiros três 
meses do ano nos Estados Uni
dos. "Resolvi voltar para o Bra
sil para disputar a temporada e 
obter pontos para voltar aos Es-

FOTO: DIVULGAÇÃO

SHOW NA ARENA - Rodeio Brahma Super Bull vai trazer os 
melhores peões do Brasil a Lençóis Paulista a partir do dia 2

tados Unidos", contou o peão, 
que não quis revelar quanto di
nheiro ganhou com dois títulos 
de campeão brasileiro de mon
taria em touro.

Neste fim de semana, Ede- 
valdo Ferreira participa da etapa 
de Bragança Paulista, no próxi
mo fim de semana das montarias 
em Ribeirão Preto, antes de se

apresentar em Lençóis Paulista.
Os quarenta melhores com

petidores e os touros mais difíceis 
do país chegam a Lençóis Paulis
ta entre os dias 2 e 12 de maio 
para a 36^ edição da Facilpa 
(Feira Agropecuária Comercial e 
Industrial). Esta é a primeira vez 
que a cidade recebe uma etapa 
do Brahma Super Bull, maior

campeonato de montaria em tou
ros do país, promovido pela PBR 
(Professional Bull Riders) Brasil 
e também a Copa Brahma Barre- 
tos, porta de entrada para novas 
estrelas das arenas.

Além de receber uma etapa 
do Brahma Super Bull, a Fa- 
cilpa será palco da sexta etapa 
da Copa Brahma Barretos, que 
revela atletas para o Campeo
nato Brasileiro da modalidade, 
promovido pela PBR Brasil, a 
cidade será palco do segundo 
torneio da ABBI (American Bu- 
cking Bull Inc.) na temporada, 
em que as provas somam pontos 
para o Campeonato Mundial. 
"Etapas como a da Copa Brahma 
Barretos e da ABBI em Lençóis 
Paulista mostram o quanto nosso 
esporte tem crescido, revelando 
importantes nomes da modalida
de, tanto para atletas como para 
touros. O público pode esperar 
uma noite de muita adrenalina", 
diz Flávio Junqueira, presidente 
da PBR Brasil.

Reunião define estratégias de segurança e emergência na Facilpa
Uma reunião na terça-feira 16 

discutiu estratégia para seguran
ça do público e atendimentos de 
emergência na 36^ Facilpa, que 
acontece de 2 a 12 de maio no 
recinto José Oliveira Prado. Par
ticiparam da reunião na sede da 
ARLP os diretores da Associação 
Rural de Lençóis Paulista (que or
ganiza a Facilpa), o comando da 
5  ̂ Companhia de Polícia Militar, 
representantes da empresa de se
gurança privada contratada para 
dar apoio ao evento, membros dos 
órgãos municipais de controle do 
trânsito, representantes da empre-

sa concessionária do transporte 
coletivo no município, agentes 
do sistema de monitoramento das 
vias públicas por câmeras e os 
responsáveis pelo serviço de am
bulância e resgates de emergência.

José Oliveira Prado, coordena
dor da Facilpa, e Ulysses José dos 
Santos, presidente da ARLP, desta
caram o encontro. "Esse é um gru
po de trabalho que se reúne para 
discutir estratégias de segurança 
do público que frequenta Facilpa. 
É uma festa grande, que recebe 
milhares de pessoas diariamente. 
Nosso objetivo é ter uma estraté-

gia para atuação eficiente em caso 
de emergência médica ou policial 
durante o evento. O principal ob
jetivo, no entanto, é definir e co
locar em prática ações preventivas 
que garantam o bem estar dos fre
quentadores da nossa festa. Afinal, 
o que a gente mais deseja é que 
Facilpa seja sempre um lugar de 
diversão, de festa e de alegria para 
todos", comentou Prado.

Para Ulysses, a reunião com 
diversas autoridades ligadas ao 
tema demonstra a importância da 
Facilpa na agenda de eventos de 
Lençóis. "Quem vê essa grande

festa acontecendo, com toda uma 
estrutura montada e funcionado 
bem, talvez não imagine quantos 
detalhes estão na pauta dos organi
zadores da Facilpa. Esse encontro 
entre diversos agentes que atuam 
silenciosamente na organização 
da Facilpa demonstra exatamente 
isso: nossa festa é feita por muitas 
mãos e por pessoas responsáveis 
naquilo que fazem. Tem muita 
gente trabalhando há vários me
ses para planejar, organizar e fazer 
funcionar tudo no maior evento 
popular da nossa região", comple
tou o presidente da ARLP.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

è
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, 
o interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público 
para o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Es
gotos de Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimen- 
to no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará 
na perda da vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 29 DE ABRIL DE 2013 
HORÁRIO: 08:00 HORAS

09 -  Flávia Garcia Amaral

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2013

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

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:

E rrata : A Portaria n° 22, publicada na edição do Jornal Tribuna Lençoen- 
se de 27.02.2013, página 8, contêm incorreções. Onde se lê: “Portaria n° 
22/2012” leia -se “Portaria n° 22/2013”, e onde se lê “...Carlos Alessan- 
do Paccola” leia-se “...Carlos Alessandro de Moraes” .

E rrata : As Portarias n.os 23 a 28 de 26.02.2013, publicadas na edição do 
Jornal Tribuna Lençoense de 27.02.2013, página 8, contêm incorreções no 
ano de sua edição. Onde se lê: “.../2012” leia-se “.../2013” .

Lençóis Paulista, 25 de abril de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 76,10.

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE MACATUBA

L E I N° 2 4 8 7

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONTRATOS DE 
GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SO
CIAL, ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS.

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

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de gestão com 
a Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS, entidades sem fins 
lucrativos, reconhecida de caráter social pelo Decreto Executivo Municipal 
n° 2.080, de 28 de março de 2006, com o objetivo de prover as atividades 
que sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

Art. 2.° - Serão observados, quando da celebração do contrato de gestão, os 
direitos e deveres das partes, respeitados os preceitos da legislação pátria, 
em especial a Lei 9.637/1998, que regula as entidades qualificadas como 
organizações sociais.

Art. 3.° - O Poder Executivo, visando à publicidade, eficiência e fiscalização 
das verbas públicas, expedirá decreto regulamentador, onde poderá suple
mentar as exigências obrigacionais da Organização Social.

Art. 4.° - As despesas decorrentes da presente Lei serão aplicadas exclusi
vamente para a consecução dos contratos de gestão, e correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, conforme abaixo especificadas:

i. Projeto “Arte e Vida”, a importância global estimada de R$ 76.300,00 
(setenta e seis mil e trezentos reais), conforme Dispensa n° 179/2013. O 
montante global onerará o ORGÃO 17.04.00, FUNCIONAL 13.392.3002
2091, DESPESA 227.

ii. Projeto “Educartes”, a importância estimada de R$ 331.300,00 (trezentos 
e trinta e um mil e trezentos reais), conforme Dispensa n° 180/2013. O mon
tante global onerará o ORGÃO 17.01.00, FUNCIONAL 12.361.2008-2041, 
DESPESA 164.

iii. Projeto “Vivendo e Aprendendo”, a importância estimada de R$
950.300.00 (novecentos e cinqüenta mil e trezentos reais), conforme Dis
pensa n° 182/2013. O montante global onerará o ORGÃO 17.01.00, FUN
CIONAL 12.365.2008-2050, DESPESA 169.

iv. Projeto “Novos Horizontes”, a importância global estimada de R$
68.170.00 (sessenta e oito mil e cento e setenta reais), conforme Dispensa n° 
184/2013. O montante global onerará o ORGÃO 20.01.00, FUNCIONAL
08.244.4009- 2288, DESPESA 327.

v. Projeto “Atividade”, a importância global estimada de R$ 206.600,00 
(duzentos e seis mil, seiscentos reais), conforme Dispensa n° 185/2013. O 
montante global onerará o ORGÃO 18.01.00, FUNCIONAL 27.812.3007
2108, DESPESA 237.

vi. Projeto “Educando para a Saúde”, a importância global estimada de 
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), conforme Dispensa n° 
186/2013. O montante global onerará o ORGÃO 19.01.00, FUNCIONAL 
10.301.1010-2001, DESPESA 285 e 287.

vii. Projeto “Casa Abrigo Nosso Lar”, a importância global estimada de R$
126.200.00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais), conforme Dispensa n° 
187/2013. O montante global onerará o ORGÃO 20.01.00, FUNCIONAL
08.243.4010- 2290, DESPESA 326.

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Macatuba, SP, 18 de abril de 2013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 18 de 
abril de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA 
na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 003/2013 - 

Processo n° 108/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das 
obras de construção de uma ponte de concreto armado sobre o Cór
rego Faxinal, na estrada vicinal Lençóis Paulista -  Borebi (LEP- 
050), no município de Lençóis Paulista. Tipo: menor preço -  En
cerramento: 13 de maio de 2013 às 09:00 horas -  Cadastramento: 
poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 10 de maio de 2013 -  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, 26 de 
abril de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Supri
mentos.

PREFEITU RA  MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2014

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA A TODOS 
OS INTERESSADOS que estará realizando no dia 29 de abril de 
2013, às 19h30, no auditório do Centro de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), sito à rua Anita Garibaldi, 821, Audiência Pública para expla
nação da LDO -  Lei de Diretrizes Orçamentária 2014.

Lençóis Paulista, 19 de Abril de 2013

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R $ 52,63.

g r á t i s !
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

C L A S S IE C O
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

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


Regional CONCURSO BARRA
Os interessados devem se inscrever até 6 de maio, no endereço 
eletrônico www.omconsultoria.com.br. O edital completo também 
está disponível no site. São 21 vagas para médico, fisioterapeuta, 
guarda patrimonial, técnico do executivo e agente do executivo. 
Os salários variam de R$ 792,22 a R$ 3.485,61.

BOREBI

Mané Frias tem 60 dias para 
regularizar cargos de confiança
Prefeito de Borebi 
corre risco de 
responder por 
improbidade

Carlos Alberto Duarte

0  prefeito de Borebi, Mané 
Frias (PR), tem dois meses 
para regularizar a situação 

dos cargos em comissão de sua 
administração. A recomenda
ção do promotor de Justiça e do 
Patrimônio Público de Lençóis 
Paulista, Daniel Passanezi Pego- 
raro, foi feita em 5 de abril. Caso 
não atenda à orientação, poderá 
responder ação por improbida
de administrativa.

No documento enviado ao 
prefeito, Pegoraro relata que o 
princípio de impessoalidade 
impõe tratamento igualitário 
aos cidadãos, sendo inadmissí
vel a contratação de qualquer 
pessoa sem a prévia realização 
de concurso público, colocado à 
disposição da administração pú
blica para tratamento isonômico 
aos interessados na obtenção de 
qualquer cargo público.

Na recomendação encami
nhada ao prefeito Mané Frias,

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Pegoraro cita que, em seu qua
dro organizacional, o município 
mantém número expressivo de 
cargos em comissão, sem espe
cificar as funções. "Pela própria

nomenclatura, tratam-se de 
funções burocráticas, técnicas 
e operacionais sem qualquer 
espécie de atividade relaciona
da", escreve o representante do

AÇÃO - Justiça recomenda 
demissão de cargos; Mané Frias 
pode responder por improbidade, 
caso não cumpra decisão

Ministério Público (MP).
O promotor sugere a demis

são de 31 cargos em comissão, 
desde a função de relações pú
blicas até encarregado do setor 
de manutenção de praças e jar
dins. Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o promotor Daniel Pe- 
goraro explicou que as funções 
não foram criadas na administra
ção de Mané Frias. "Já dura 20 
anos", contou, ao emendar que a 
inconstitucionalidade dos cargos 
em comissão foi detectada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) em outubro passado, final 
do mandato do ex-prefeito Anto- 
nio Carlos Vaca (PSDB). Além 
das recomendações ao prefeito 
Mané Frias, Pegoraro disse que 
vai encaminhar o caso para pa
recer da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ).

OUTRO LADO
A reportagem de O ECO ten

tou contato ontem à tarde com o 
prefeito de Borebi, Mané Frias, 
mas ele não retornou as ligações.

Cargos sugeridos para corte 
pelo Ministério Público

Relações públicas, coorde
nador de saúde, coordenador de 
promoção social, chefe do setor 
de administração, chefe do setor 
de finanças, chefe do setor de 
obras e serviços, chefe do setor de 
educação, cultura e esporte, chefe 
do setor de água e esgoto, chefe 
do almoxarifado, chefe de ofici
na, engenheiro civil, engenheiro 
agrônomo, engenheiro químico, 
engenheiro sanitarista, coordena
dor de transporte, chefe do setor

agrícola e meio ambiente, diretor 
de escola, vice-diretor de escola, 
coordenador pedagógico, mecâni
co chefe, administrador de praças 
espoertivas, assessor de obras, 
assessor de limpeza pública, asses
sor de projetos de engenharia, as
sessor para vigilância patrimonial, 
assessor de fiscalização sanitária, 
assessor I, assessor, supervisor de 
ensino, chefe do esporte e encar
regado do setor de manutenção de 
praças e jardins.

Pederneiras também teve que demitir 
assessores por ordem da Justiça

Em março, o Ministério Públi
co fez recomendação semelhante 
à Prefeitura de Pederneiras: que 
exonerasse ocupantes de cargos 
em comissão que, por lei, devem 
ser preenchidos por servidores 
concursados.

Promotora de Justiça de Pe
derneiras, Roseny Zanetta Barbo
sa explicou que os pedidos foram 
feitos nos autos de inquérito civil 
instaurado para apurar supostas ir
regularidades no preenchimentos 
de diversos cargos de confiança, 
também chamados de livre no
meação, que devem ser apenas de 
direção, chefia e assessoramento.

Em Pederneiras, os cargos 
apontados como irregulares pelo 
MP foram os de assistente de di-

reção, diretor de divisão, assessor 
técnico, coordenador de progra
ma, supervisor, encarregado de 
setor, inspetor de serviço, maes
tro e assessor de imprensa.

O prefeito Daniel Camargo 
(PSB) admitiu que haviam car
gos irregulares e as exonerações 
estão ocorrendo gradativamente. 
O Executivo tinha 39 pessoas em 
cargos em comissão. Afirmou 
que estava reestruturando cargos 
na Prefeitura e que enviaria à 
representante do Ministério Pú
blico o projeto de reorganização.

Camargo explicou que o pro
jeto que revoga automaticamente 
as leis anteriores, deveria ser enca
minhado à Câmara de Pederneiras 
no início deste mês.

AGUDOS

Nelson Ayub nega 
irregularidades 
apontadas pelo TCE
Tribunal apontou altos gastos no ano de 2010, 
quando o vereador era presidente da Câmara

Welinton Barros

O ex-presidente da Câmara 
de Agudos, Nelson Assad 
Ayub (PP) procurou o jor

nal O ECO para negar irregula
ridades apontadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), divulgada pelo jornal 
na edição da quinta-feira 25.

O tribunal considerou irre
gulares as contas do biênio 2009
2010 - quando Nelsinho era pre
sidente -  e condenou o vereador 
a devolver R$ 300 mil aos cofres 
públicos. O TCE considerou in
justificados gastos com combus
tíveis, telefone celular e viagens 
feitas durante o período.

Para Nelsinho, os gastos com 
combustível, por exemplo, eram 
para beneficiar a população. "Te
nho uma lei municipal número 
4.001, de 10 de setembro de 
2009, que autoriz o fornecimento 
de combustível aos vereadores 
que estejam trabalhando em prol 
da Câmara em viagens a São Pau
lo em busca de recursos. Além 
disso, muitas vezes cedi o carro 
oficial para levar pessoas para re
alizar exames em outras cidades. 
Prefiro correr riscos depois com 
o Tribunal de Contas, do que ne
gar uma viagem para um pai que 
está com o filho doente e necessi
ta ir para um hospital da região", 
declarou o vereador.

Ayub ressalta que várias

vezes os veículos da Câmara 
transportavam funcionários do 
Cartório Eleitoral em viagens 
para a Capital do Estado. Se
gundo dados do TCE, a Câmara 
gastou R$ 208.010.68 com pa
gamento de combustível para o 
carro oficial e particulares.

Sobre as viagens, o verea
dor lembra que todos os anos 
os vereadores participam de 
congressos em outras cidades e 
precisam viajar. "Essas viagens 
são oficiais, totalmente dentro 
da normalidade. Frequento es
ses congressos há 40 anos. Os 
congressos mencionados no 
apontamento (do TCE) mostram 
que outros vereadores também 
terão que devolver esse dinhei
ro", explicou.

Em 2010, a Câmara gastou 
R$ 63.898,40 com ligações, se
gundo o laudo, incluindo chama
das para outros países. Nelsinho 
disse que é impossível controlar 
as ligações. "É difícil para o pre
sidente policiar as ligações feitas, 
acredito que essas ligações foram 
feitas, mas não dá para contro
lar. Eu vou levantar quais foram 
os vereadores que utilizaram do 
telefone, mas acredito que isso 
tenha procedência", disse.

Nelson Ayub disse estar tran
quilo em relação ao processo. Na 
semana passada, ele entrou com 
recurso no TCE-SP que deve ser 
analisado no próximo mês.

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA 

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a Março/2013
Î P̂ RpEM

R E C E I T A DESPESA

Titulos R$ R$ R$ Titulos R$ R$ R$

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 4.162.732,20 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.337.069,41

Receitas Correntes 4.162.732,20 Despesas Correntes 1.337.069,41

Receitas de Contribuições 4.006.734,88 Pessoal e Encargos Sociais 1.278.988,99

Receita Patrimonial 43.738,70 Outras Despesas Correntes 58.080,42

Outras Receitas Correntes 112.258,62

Despesas de Capital 0,00

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 395.236,18 Investimentos 0,00

Transferências Financeiras Recebidas 395.236,18

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 484.200,51 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.109.870,87

Retenções de Terceiros 484.200,51 Retenções de Terceiros 484.200,51

Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 625.670,36
Créditos a Receber Créditos em Circulação

SALDO DO e x e r c í c i o  ANTERIOR 152.580.545,85 SALDO P/ e x e r c í c i o  SEGUINTE 155.175.774,46

Caixa Caixa

Bancos Conta Movimento 722.433,68 Bancos Conta Movimento 698.043,84

Aplicações Financeiras 151.858.112,17 Aplicações Financeiras 154.477.730,62

T O T A L 157.622.714,74 T O T A L 157.622.714,74

Lençóis Paulista, 24 de Abril de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS MARCOS NORABELE ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO

DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC 1SP198074/0-0

I p  R e M

m u n i c í p i o  d e  l e n ç ó i s  p a u l i s t a

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a Março/2013

R E C E I T A

Previsão Execução Diferença

R EC EITA S C ORREN TES 

Receita de contribuições 

Receita patrimonial 

Outras receitas correntes

7 .010 .900 ,00  1.443.457,24

12.000.000,00  43.738,70

401.680,00  111.854,14

O PERAÇO ES INTRA -ORÇA M EN TA RIA S C ORREN TES

Receita decontribuições (i-o) 12.467.420,00  2 .563.277,64

Outras receitas correntes (i-o) 404,48

D ED U Ç Õ ES D A S REC EITA S 

Deduções de receitas correntes

5.567.442,76

11.956.261,30

289.825,86

9 .904.142,36

-404,48

Repasse Plano Previdenciário 

Subtotal (1)

D ÉFICIT TOTAL 

TO TAL ( 1 + 2 )

395.236,18

3 1 .880 .000 . 00 4 .557.968,38

1.720.000,00  3.397.764,38

3 3 .600 .000 . 00 7 .955.732,76

-395.236,18

27 .322.031,62

-1.677.764,38

25 .644.267,24

D E S P E S A

Titulos Fixação Execução

CRÉD ITO S ORÇA M ENTÁRIOS E  SU PLEM EN TA RES 

D ESP ESA S C ORREN TES

Pessoal e encargos sociais 9 .840.545,00

Outras despesas correntes 418.450,00

D ESP ESA S D E CAPITAL

Investimentos 30.000,00

Diferença

7 .821.798,77

133.933,99

2.018.746,23

284.516,01

R E SE R V A  D E CONTINGÊNCIA 

Reserva de Contingência

Subtotal (1)

SU PERÁ VIT TOTAL 

TO TAL ( 1 + 2 )

23 .311.005,00 0,00 23 .311.005,00

33.600 .000 ,00  7 .955 .732 ,76  25 .644.267,24

33.600 .000 ,00  7 .955 .732 ,76  25 .644.267,24

ANTONIO M A RCO S M ARTINS 

D IR ETO R DO INSTITU TO PREV . M UNICIPAL

Lençóis Paulista, 24 de Abril de 2013.

M A RCO S N O RA BELE

PRESID EN TE CONSELHO A DM INISTRATIVO

ANA PA ULA PA ES FER R E IR A  DEONIZIO 

CON TADOR CRC 1SP198074/0-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 2 7  de abril de 2013. Na página A 7. Valor da publicação R $  181,98.

T itulos

0.00

http://www.omconsultoria.com.br


Esportes COPA CIDADE DO LIVRO
A Copa de Futebol Cidade do Livro Troféu Rerold 
Carvalho continua amanhã com dois jogos pelo grupo 
C, no estádio Archângelo Brega, o Bregão. O Prata 
enfrenta o Duratex, a partir das 8h. Logo em seguida, 
às 10h, o Juventus enfrenta o Nova Lençóis.

REGIONAL MACATUBA

Finalistas serão definidos amanhã
Em ascensão dentro do campeonato, Palestra e Alfredo Guedes podem fazer uma final lençoense

Angelo Neto

A pós grandes jogos e sur
presas, finalmente amanhã 
serão decididos os finalistas 

da 7  ̂ Copa Regional O ECO de 
Futebol de Macatuba. Grandes 
equipes como Grêmio Cecap, Ma
ringá e Expressinho ficaram pelo 
caminho. Palestra, Areiópolis, 
Caçula e Alfredo Guedes chega
ram ãs semifinais e disputam uma

vaga na grande decisão do dia 5 de 
maio, no estádio Amadeu Artiolli.

O primeiro grande duelo é entre 
Palestra e Areiópolis, ãs 8h30. Am
bas as equipes chegam com moral 
para essa fase do campeonato. Para 
o técnico lençoense Manuel Roberto 
Ferreira, o confronto será bastante 
difícil. "O Areiópolis é uma equi
pe bastante forte que eliminou o 
Expressinho, mas nós também es
tamos credenciados ao título, pois

vencemos o Grêmio Cecap. Não 
conheço a equipe deles, mas o Pa
lestra está em ascensão e vai partir 
para cima desde o início", adianta.

No segundo confronto, ãs 10h, 
o Alfredo Guedes pega o forte Ca
çula de Agudos. A equipe do dis
trito é considerada a principal força 
das semifinais pelo futebol que 
mostrou na reta final do campeona
to. "O Caçula é uma equipe bem 
montada. O grupo está unido, forte

e bem focado. Não estamos mais 
tomando tantos gols quanto antes. 
Conseguimos organizar a equipe 
por completo. Vamos tentar deci
dir o jogo nos 90 minutos, sempre 
respeitando o adversário", afirma o 
técnico Vantoir Provence, o Tuili.

A 7  ̂ Copa Regional O ECO 
de Futebol de Macatuba é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) e apoiada 
pelo jornal O ECO.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

" é  CHEGOU A HORA -  :
Equipe de Alfredo Guedes |  

tenta chegar à decisão „j  
amanhã; final pode ter : 

jÊk duas equipes lençoenses

8̂  Copa Sport Shoes/O 
ECO começa amanhã

Tem início amanhã, no 
campo de futebol de areia 
da praça Maria Batista dos 
Santos, na Cecap/Fiesp, a 
8  ̂ edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol 
de Areia -  Troféu Cristiano 
Diniz. Três jogos marcam a 
primeira rodada da compe
tição. Às 14h30, tem con
fronto entre Asa Branca e 
Contente. No jogo de fundo, 
o Primavera pega o Grêmio 
Cecap. Completando a ro
dada, o Cajuense enfrenta a 
agremiação Só Canelas.

A competição conta com 
a participação de 12 equipes, 
divididas em quatro grupos 
de três cada. As três pri
meiras colocadas recebem 
troféus e medalhas. O arti
lheiro e melhor goleiro serão 
premiados com troféus.

O evento é promovido 
pela Associação de Mora
dores da Cecap/Fiesp em 
parceria com a diretoria de 
Esportes e Recreção, com 
apoio do vereador Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho.

Alba/Lençóis 
Paulista entra em 
quadra pala LBC

As equipes masculinas de 
basquete de Lençóis Paulista 
têm quatro confrontos amanhã 
pela LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista). As cate
gorias sub-12, sub-13 e sub-14 
viajam para Bauru para enfren
tar o Luso em Bauru, ãs 14h30, 
15h30 e 16h30, respectivamente.

Já  a equipe sub-16 enfrenta 
o Sesi de Marília, também fora 
de casa, ãs llh . "É o primeiro 
jogo dos meninos na lida. No 
ano passado, estas mesmas duas 
equipes decidiram o título da 
LBC na categoria sub-15. Por
tanto, a expectativa é de um bom 
jogo", afirma o técnico Leonardo 
Henrique de Oliveira, o Dudu.

FOTO: DIVULGAÇÃO

VOLEI FEMININO - A
equipe infanto-juvenil de 
vôlei de Lençóis Paulista faz 
dois confrontos neste final 
de semana contra Bauru, 
pelos Joguinhos Abertos da 
Juventude fase Sub- Regional. 
Hoje, a disputa será em Bauru 
e amanhã no ginásio do Csec, 
a partir das 9h. A professora 
e técnica Iojane Borges Leal 
convida a todos os lençoenses 
para prestigiar as meninas.

RESULTADOS JOS (JOGOS DO SESI) E JOCI (JOGOS DO COMERCIO E

Terça-feira 23
O que: Futsal Máster
Jogo: Lwart Química 7 x 5 Duraflora

Quarta-feira 24
O que: Futebol Society
Jogo: LP Net x Zabet (LP Net Venceu por
W.O)

Quinta-feira 25
O que: Futsal Máster
Jogo: Zabet 0 x 5 Zilor B, Lwarcel 0 x 5
Prefeitura de Borebi

AGENDA ESPORTIVA JOS E JOCI

Hoje
O que: Futsal Livre 
Horário: a partir das 15h 
Onde: Tonicão
Jogos: Duraflora x Elizline (15h), Angicos 
x prefeitura de Lençóis (15h50), Zabet 
B x Zilor A (16h40), Zabet A x Lwart 
(17h30), Baptistella B x LP Net (18h30), 
Lwart Química B x Baptistella A (19h20), 
Prefeitura de Borebi x Santa Catarina 
(20h10)

Domingo
O que: Futebol 
Horário: a partir das 14h30 
Onde: Vagulão
Jogos: Prefeitura de Lençóis x Santa 
Catarina (14h30), Baptistella x LP Net 
(15h30)

O que: Futebol
Horário: a partir das 15h10
Onde: Grêmio da Lwart
Jogos: Lwart x Zilor A (15h10), Lençóis
Equipamentos x Lwarcel (16h10)

A m m m ím m m m m m m m m m fm m m m m m m m m fm m m m m m m m m m fy

www.lwarcel.com.br

Celulose
p r o d u z id a  c o m  
r e s p e ito  a o  

m e io  a m b ie n t e

• y  r e s p o " ® ' ' ’ *

, S C  p s C “ C O O

http://www.lwarcel.com.br
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ENTREVISTA
Bel Lorenzetti 
defende revisão 
do Plano Diretor
para Lençóis não 
perder o rumo do 
desenvolvimento

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Banda católica 
Rosa de Saron se
apresenta de graça e 
em praça pública de 
Agudos hoje, a 
partir das 21h (E )

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
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Da simplicidade do campo à sabedoria da vida
Mauro não teve estudo, mas aprendeu tudo que sabe no dia a dia; força de vontade e humildade são, para ele, qualidades importantes em uma pessoa

Priscila Pegatin
FOTOS: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Um homem simples do 
campo, mas com muitas 
histórias e sabedoria de 

quem aprendeu com a vida. 
Assim é que Mauro Antonio 
da Silva, 56 anos, se descreve. 
Figura conhecida em Lençóis 
Paulista por trabalhar como um 
'faz-tudo' em serviços comuns 
de roça, Silva se orgulha dos 
amigos que conquistou no mu
nicípio e mais ainda do trabalho 
que faz. "Aprendi com a vida, 
porque à escola fui muito pou
co. Estudei até o segundo ano 
primário e meu pai me tirou 
porque tinha que trabalhar”, 
conta. "Mas aprendi a fazer bas
tante coisinhas. Faço cerca, tra
balhei com gado, domei cavalo, 
amansei boi de carro. Depois 
que vim para a região de Len
çóis, trabalhar como tratorista, 
fiscal de turma, caminhoneiro e 
assim fui crescendo”.

Amante do serviço do cam
po e totalmente despreocupado

TRABALHADOR -
Construir quiosque, fazer 

cerca e carreta para 
trator, Mauro confessa 

ser apaixonado pelo 
serviço de campo que faz

com a tecnologia, Silva conta 
com orgulho como conseguiu, 
junto com a mulher, cumprir a 
obrigação de pai e criar e edu
car os filhos. "Casei há 38 anos, 
criamos quatro filhos”, diz. "Te
nho orgulho dos meus filhos, 
que são todos trabalhadores. A 
gente conseguiu ensinar o ca-

minho certo e eles aprenderam. 
Isso me satisfaz muito. Falava 
muito para eles estudarem, mas 
também estudo não é tudo. Hu
mildade, dedicação ao serviço, 
convivência com as pessoas, 
caráter, isso vale muito”.

Mesmo com as facilidades 
de morar na cidade, Silva só há

dois anos e meio deixou o cam
po, onde morou por 30 anos em 
fazendas da região, como entre 
Santa Bárbara, Agudos e Bauru 
para morar em Lençóis. "Achei 
muito bom ficar na cidade, deve
ria ter vindo antes”, brinca. "Mas 
nasci para mexer com gado. Te
nho saudade até hoje. Amansava

cavalo, tocava gado na estrada. 
Se isso não tivesse acabado, hoje 
era um peão da estrada”.

Trabalhando de domingo a 
domingo, Silva ainda arruma 
tempo para se divertir. "Traba
lho, faço bico, não sei ficar em 
casa parado. Às vezes, tem um 
serviço que nunca fiz, mas me

interesso e pego para fazer e 
faço, talvez a primeira vez não 
fique bom, mas vou aprenden
do”, diz. "Mas gosto também 
de pescar, jogar sinuca, bocha, 
baralho com os amigos. O que 
é importa é a gente falar e fazer 
as coisas que a gente sente no 
coração”, finaliza.

Tecnologia e excelência para a gestão empresarial
Parceria da RSItech com a SAP oferece soluções de gestão acessíveis a empresas da região.

Hoje, mais do que con
tar com bons profis
sionais é necessário 

contar também com boas 
ferramentas de gestão de
senvolvidas para tornar o 
dia a dia mais prático e inte
ligente. Porém, existe uma 
crença de que as soluções 
de excelência nessa área 
ainda estão muito distantes 
da realidade e do orçamen
to das micros e pequenas 
empresas (MPEs), o que é 
um equívoco, visto que as 
novas tecnologias têm por 
característica serem justa
mente mais democráticas. 
Sem perda da qualidade, 
elas dão oportunidade tam
bém para que as MPEs au
mentem suas chances de 
avançar no mercado.

Excelentes recursos estão 
aí para serem aproveitados 
da melhor maneira possível 
de acordo com cada neces
sidade, e é para promover 
acesso de forma facilitada 
a esses importantes alia
dos que a RSItech atua.

Com mais de 20 anos de 
experiência no desenvolvi
mento de projetos de sis
temas de gestão, a empre
sa, localizada na cidade de 
Bauru-SP, conta com uma 
sólida parceria com a SAP, 
líder mundial de ERP - En- 
terprise Resource Planning 
(Planejamento de Recur
sos Empresariais). Graças 
a essa parceria a RSItech 
pode oferecer ao heterogê
neo mercado corporativo o 
reconhecido SAP Business 
One, um software versátil 
e simples de ser operado, 
que entrega às compa
nhias maior automação e 
agilidade às suas deman
das administrativas.

Com a ferramenta implan
tada, os gestores passam a 
dispor de mais informação e 
organização para a tomada 
de decisões, além de obter 
ganhos em produtividade, 
uma vez que o sistema cen
traliza os dados, oferecen
do fácil acesso a receitas, 
despesas, custos e outros

lançamentos. No entanto, 
mais do que disponibilizar 
tecnologias inteligentes, a 
RSItech também conta com 
o serviço diferencial de Con
sultoria, por meio do qual 
presta todo o apoio neces
sário para a implantação e 
adequação das soluções na 
estrutura física e organiza
cional de seus clientes.

Prêmio pelo trabalho com o 
SAP Business One

Em evento realizado em fe
vereiro de 2013, em São 
Paulo, a RSItech foi con
templada com o prêmio 
de melhor parceira em im
plantação do SAP Business 
One. A ocasião, que contou 
com a participação de 50 
EBM’s - Extended Business 
Member(revendas certifi
cadas) da ferramenta, ra
tificou a excelência do tra 
balhado realizado, voltado, 
sobretudo, a democratizar 
um poderoso sistema de 
gestão entre empresas de 
pequeno e médio porte.

DA ESQUERDA PARA A DIREITA: Ivan Romani (Diretor Técnico - RSItech); Marcos Figueiredo 
(Diretor de Vendas, Canais e Aliança Estratégica - Ramo Sistemas); Fernanda Milesi (Gerente 
de Operações e Canais - Ramo Sistemas); e Modesto Sarto (Diretor Comercial - RSItech).

Neste momento especial a RSItech parabeniza toda a 
população, empresas e líderes que ajudaram a 

construir os 155 anos de Lençóis Paulista.

Endereço RSItech: Av. Nações Unidas, 17-17,
Cj 210/211, Centro - Bauru/SP. Fone: (14) 3245-9777 

- Atendimento em horário comercial.

BusinessOne

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


Entrevista í FRASE
•  Eu preciso estar bem com o partido, ser uma 
boa interlocutora, te r um bom relacionam ento, 
porque tudo isso traz benefício para Lençóis, 
benefício para a população da cidade.

prefeita Bel Lorenzetti

155 ANOS

Bel defende atuação política em benefício de Lençóis
Prefeita diz que início 
de 2013 está pior 
que de 2009, auge da 
crise mundial

Vitor Godinho 
e Flávia Placidelli

A .

A s vésperas de completar 
155 anos, Lençóis Paulista 
terá grandes desafios pela 

frente. A baixa atividade econô
mica e a queda da arrecadação 
vivida por grande parte dos 
municípios paulistas vai obrigar 
os gestores a terem maior par
cimônia nos gastos e sabedoria 
para investir. Para a prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), o início de 
2013 está mais difícil -  do ponto 
de vista financeiro -  do que o ano 
de 2009, o auge da crise mundial 
e início de seu primeiro mandato. 
Mas a prefeita afirmou que gosta 
de desafios e diz que, nesses mo
mentos, é preciso mostrar compe
tência e jogo de cintura para fazer 
mais com menos dinheiro.

Mesmo diante desse cenário 
tenebroso, em entrevista exclusiva 
ao jornal O ECO, Bel Lorenzetti 
se diz esperançosa porque passos 
importantes foram dados neste 
primeiro quadrimestre de 2013. 
Ela se refere à entrega de unida
des de saúde -  uma nova e outra 
reformada e ampliada -  o início 
da ampliação da Bmol e recursos 
obtidos junto ao governador Ge
raldo Alckmin para -  finalmente 
-  fazer os muros de arrimo no 
Júlio Ferrari, asfalto no Distrito 
Empresarial e dinheiro para fazer 
a nova rodoviária, uma necessida
de antiga de Lençóis Paulista.

Bel declarou que esses com
promissos dão força para continuar 
trabalhando pelo crescimento da 
cidade, que ocorre em velocidade 
crescente. Para a prefeita, está na 
hora de rediscutir com a sociedade 
o Plano Diretor. "A cidade cresce e 
novos desafios são colocados à nos
sa frente. Acho que está na hora de 
rever o Plano Diretor para nortear 
o crescimento sustentável e equili
brado de Lençóis", declara.

Diante de tudo isso, Bel fala 
também de política. Para ela, a 
atuação política deve reverter be
nefícios para a cidade. Leia a se
guir trechos da entrevista:

O ECO - Este início de ano 
era o que a senhora espera
va? Como foi o início de se
gundo mandato?

Bel Lorenzetti - O panorama 
global é mais difícil hoje do que 
no ano de 2009. A experiência da 
gente, o amadurecimento, faz com 
que a gente lide com mais tran
quilidade, com mais confiança, sa
bendo que toda crise passa. Então, 
a gente se prepara, se fortalece, se 
organiza bem, mas acredita, sim, 
que as coisas vão passar. Que vai 
ser um ano difícil, isso não há 
dúvida. O que tento colocar para 
toda equipe é o que nós podemos 
tirar da crise. Um dos proveitos da 
crise é o seu fortalecimento, é você 
aprender a fazer mais com menos. 
Tudo isso, se você juntar com ex
periência, se torna uma coisa mais 
viável, mais rápida e mais forte.

O ECO -  A crise impõe 
dificuldades, mas também 
desafios do ponto de vista 
da capacidade administrati
va do governo?

Bel Lorenzetti - Exatamente. 
É diante da crise que você é colo

cada à prova. Então, como você 
administra, saber elencar as priori
dades da cidade, do governo. Você 
sabe onde pode cortar e o que vai 
cortar. Como manter a qualidade 
dos serviços prestados com menos 
recursos, enxugando o orçamento. 
No momento que não posso fazer 
investimentos novos, não posso co
meçar uma obra, se não tiver todo 
recurso reservado, como continuar 
caminhando e se desenvolvendo? 
Vem muita criatividade, muita 
seriedade e responsabilidade. E a 
competência exigida de cada ele
mento envolvido na administração 
é muito grande, vai desde a lide
rança que é nossa, passando por 
toda equipe mais próxima e isso 
tem que chegar até o funcionário 
que está na outra ponta, frente à 
população, para que ele entenda, 
desde o que você economiza num 
material de limpeza, num prédio 
público ou numa rua, onde quer 
que você esteja, até a decisão por 
comprar mais ou menos, que vem 
de uma diretoria de suprimentos. 
Está tudo muito ligado. O sucesso 
de você fazer mais com menos está 
em toda essa cadeia, todos são res
ponsáveis, cada um no seu espaço.

O ECO - O que a senhora 
vê nos desafios da cidade, em 
curto, médio e longo prazos?

Bel Lorenzetti - A curto pra
zo, é administrar bem com os re
cursos que temos, não gastar mais 
do que a gente tem. Um desafio é a 
ampliação no número de vagas em 
creche. Estamos aumentando nos
sos esforços quanto a isso. Temos 
um estudo feito pela Diretoria da 
Educação para ampliarmos essas 
vagas. E também através de pe
quenos investimentos e de alguns 
projetos que vamos tentar viabili
zar através de iniciativas privadas, 
através do Governo do Estado ver 
o que conseguiremos construir. 
Em curto prazo, o Centro-Dia do 
Idoso, uma obra importantíssima 
que deve começar ainda neste 
primeiro semestre. O que faz parte 
do nosso programa de governo e o 
que estamos trabalhando. Para for
talecer o movimento Fórum Per
manente de Enfrentamento às Dro
gas, em maio nós estaremos dando 
a largada nos trabalhos, queremos 
todos juntos nesse movimento, 
para ficar mais forte. Em médio 
prazo, temos uma série de coisas à 
vista. Tem o Teatro Municipal, que 
vamos entregar neste mandato. Se 
a data da entrega vai ser mais perto 
ou mais longe, depende da econo
mia, porque as doações que as em
presas fazem acontece através do 
lucro dessas empresas. No longo 
prazo, é principalmente o desen
volvimento equilibrado da cidade. 
Nós não podemos perder isso de 
vista. Temos que olhar para a ci
dade e quais as ações que temos 
que iniciar ou dar sequência para 
que a cidade se mantenha equili
brada no seu desenvolvimento. 
À medida que a cidade é con
siderada boa, pessoas vêm para 
cá, bairros novos vão surgindo... 
Então, é uma atenção que atinge 
o momento de agora. Nisso vem 
a legislação, vem um Plano Dire
tor revisado, discutido que é uma 
etapa que vai acontecer logo, uma 
ação para discutir, fazer audiências 
públicas sobre o Plano Diretor.

O ECO -  A senhora quer re- 
discutir o Plano Diretor?

Bel Lorenzetti - Quando a 
gente pensa o futuro, temos que 
trabalhar muito bem, de forma 
muito responsável o presente. O
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po lítica  - Cargos nunca me atraíram pelo título ou pela posição, diz Bel

Plano Diretor norteia, estabelece 
normas, dá direções. Ele impede 
que a cidade cresça desordenada
mente. Entre nossos projetos que 
estão em andamento, temos um 
que é um condomínio empresa
rial que vamos construir dentro 
do Distrito Empresarial. São pro
blemas que temos, de um lado 
até bons, porque são pessoas cres
cendo, pessoas investindo, pesso
as se desenvolvendo. Mas, por 
outro lado, precisamos trabalhar 
para que isso se desenvolva de 
maneira correta. Isso é uma das 
coisas que temos que olhar quan
do discutirmos o Plano Diretor. 
Nossa comissão de loteamentos é 
essencial para o crescimento or
denado da cidade. Quando você 
exige que o loteador entregue 
aquela área, comece a vender os 
terrenos, com tudo que é necessá
rio para que exista um ambiente 
bem cuidado, para dar condições 
de uma pessoa fazer uma casa e 
viver bem naquele lugar, nós es
tamos garantindo a organização 
de ordem no crescimento.

O ECO -  A questão da 
segurança dominou este 
primeiro quadrimestre de 
2013...

Bel Lorenzetti - Em curto 
prazo, que já  estamos fazendo e 
deverá mostrar resoluções, é a 
questão da segurança. Vivemos

momentos críticos do final do ano 
passado para este, mas vejo tam
bém que todas as coisas que fo
ram colocadas como possibilida
des e mudanças que aconteceram 
já  mostraram resultados positivos. 
Questão segurança, é constante a 
preocupação a médio e longo pra
zos. Não podemos esquecer-nos 
de olhar para a segurança. A ativi
dade delegada teve muitas coisas 
que aconteceram desde que ela 
foi instituída, lá atrás, e que quan
do Lençóis estava para concretizar 
isso, foi quando o governo recuou 
e suspendeu por problemas que 
precisam de reajustes na cidade 
de São Paulo e na cidade de Mogi, 
quando as coisas começaram a 
se complicar novamente do ano 
passado para esse que foi revisto 
o assunto e liberado. Só que, nes
te momento, quando o Governo 
Estadual acena a possibilidade de 
sim para a atividade delegada, nós 
olhamos para frente e vimos um 
panorama não muito propício por 
conta de orçamento. Então, hoje 
nós já  estamos num outro estágio. 
Já estudamos a possibilidade de 
ajustar mês a mês o que será apli
cado na atividade delegada.

O ECO -  Cresce o prestígio 
da senhora no PSDB. No ano 
que vem, temos eleições para 
o Governo do Estado. É verda
de que a senhora pode coor-

- - - - - - -
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A p re s e n ta êrtaneia

C o m  *
D a n i l o  &  2 7 / A b r i l  

A u g u s t o  a s  16 h o r a s

Associados 
GRÁTIS 
Não sócios 
Mulher RS 5,00 
Homem RS 8,00

Local ,

RECANTO DO CAFE
Rua 7 de Setembro, 100 - Alfredo Guedes

SUPER
PROMOÇÃO^
3 latas det 
BRAHMAl

Traga a sua família e amigos para uma 
anradável pescaria no Recanto do Ca ■

Á B E R T O A T O D A P O P U M ê Á O
O Recanto do Café 
fica localizado na 
Rua 7 de S etem bro , 
100 - A lfredo  G ued es

denar a campanha de Geraldo 
Alckmin na região?

Bel Lorenzetti - Não tive 
nada oficial sobre isso. Com cer
teza, como prefeita na cidade do 
porte de Lençóis, dentro da nossa 
região, vou fazer tudo que posso, 
tudo que estiver ao meu alcan
ce, para que possamos mostrar 
quem é Geraldo Alckmin, o que 
ele faz pelo Estado, pelo Interior 
do Estado, a seriedade dele como 
governador e as possibilidades 
que nós temos, havendo conti
nuidade do governo dele. Isso 
me cabe fazer e vou fazer, com 
vontade e muito entusiasmo.

O ECO - Como a senhora 
avalia sua organização parti
dária?

Bel Lorenzetti - Sempre 
me mantenho em contato com o 
PSDB Mulher. Até o ano passado, 
fazia parte da executiva do diretó
rio estadual na representação dos 
prefeitos e também na diretoria 
do PSDB Mulher. Minha atuação 
no partido talvez seja diferente de 
muitos modelos que temos na polí
tica. Não sou muito agitadora, mas 
sou presente em tudo que posso e 
colaboradora. O partido sabe que 
pode contar comigo. Cargos nunca 
me atraíram pelo título ou pela po
sição. Nossa atuação, nosso poder 
de colaboração até de influência

não está ligada ao ter esse ou aque
le cargo. Mesmo assim, pretendo 
influenciar pelo trabalho, pelo que 
a gente está fazendo. Isso fala mais 
alto. As pessoas sabem que po
dem contar comigo. Mas eu gosto 
de deixar claro que, para mim, o 
mais importante, quando penso na 
política, são as possibilidades da 
minha atuação local. Isso está em 
primeiro lugar em todo o meu tra
balho. Minha energia eu volto, em 
primeiro lugar, para minha cidade, 
para a população de Lençóis. Eu 
preciso estar bem com o partido, 
ser uma boa interlocutora, ter um 
bom relacionamento, porque tudo 
isso traz benefício para Lençóis, 
benefício para a população da ci
dade. Se eu colocar os interesses 
em cima da minha pessoa, vou 
fazer o pior modelo de política.

O ECO - O que esperar dos 
próximos anos de Lençóis?

Bel Lorenzetti - Como uma 
pessoa cheia de fé e de esperan
ça, acho que podemos esperar 
para Lençóis coisas boas, muitas 
realizações, muitas oportunida
des para todos os filhos desta 
terra. Isso tudo vai acontecer 
como fruto de todo trabalho que 
é feito hoje e, com certeza, será 
feito amanhã e no futuro. É isso 
que vai garantir essas possibili
dades para os filhos de Lençóis.
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RELIGIÃO

Rosa de Saron se apresentará em Agudos
Grupo de música 
católica fará parte do 
Aviva Jovem, projeto 
da RCC local

Welinton Barros_______

A  Renovação Carism ática 
da Paróquia São Paulo 
Apóstolo já  se prepara 

para a Jornada M undial da 
Juventude. O  evento aconte
ce em ju lho e pretende atrair 
mais de 2,5  m ilhões de pesso
as para o Rio de Janeiro, onde 
acontecerá a prim eira visita 
do papa Francisco ao B rasil. 
O  pontífice já  confirm ou pre
sença no evento.

Em Agudos, o grupo de 
jovens da paróquia se reunirá 
amanhã para o Aviva Jovem. Os 
jovens passarão por preparação 
para a JM J. O evento faz parte 
da Semana Missionária. A par
tir das Uh, haverá pregações, 
missa, confissão, louvor e ado
ração na Igreja Matriz que fica 
no centro da cidade. No final 
do evento, às 21h, haverá show 
com a banda católica Rosa de 
Saron, conhecido grupo que faz 
parte do movimento da Renova
ção Carismática da Igreja.

A banda tem mais de 25 
anos de estrada e já  alcançou 
o topo no ranking brasileiro 
de bandas de rock. Em 2009, 
Rosa de Saron foi considerado o 
melhor grupo musical do ano e 
recebeu disco de ouro na cate
goria Melhor Cd e Melhor Dvd, 
após a gravação do álbum Rosa 
de Saron Acústico.

FOIO: DIVULGAÇÃO

Banda é uma das mais tocadas da internet
Formada por Guilherme 

de Sá (voz), Eduardo Faro 
(guitarra), Rogério Feltrin 
(baixo) e Grevão (bateria), a 
banda Rosa de Saron surgiu 
em 1988 na cidade de Campi
nas (SP), dentro do movimen
to de Renovação Carismática 
da Igreja Católica.

O 11° e mais recente tra
balho da banda é o CD O 
Agora e o Eterno, com 17 mú
sicas inéditas que reafirma a 
vocação de boa aceitação da 
banda em todos os meios, re
ligioso ou não, levando a ban

da a ser atração constante em 
feiras agropecuárias, festas de 
cidade e importantes festivais 

Com quase 25 anos de 
estrada, são mais de 150 mil 
acessos por mês no site ofi
cial, mais de 180 mil fãs no 
Facebook, mais de 145 mil 
seguidores no Twitter, quase 
3 milhões de audições na pá
gina do Myspace e 5 milhões 
de views apenas em seu canal 
do Youtube, além de muitos 
vídeos não oficiais onde ape
nas um deles já  ultrapassou 
a marca de 12 milhões de

acessos. Também alcançam 
o topo do ranking das bandas 
de rock nacional mais tocadas 
nos sites Sonora e Vagalume.

SERVIÇO
A programação do Aviva Jo

vem domingo tem início às 11h 
na Paróquia São Paulo Apósto
lo, que fica na avenida Benedito 
Otoni, 582, Centro. O show da 
banda Rosa de Saron acontece 
às 21h, na praça Tiradentes, e 
a entrada é gratuita. Mais infor
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 8806 1388.

E S TR E IA
Estreou ontem, nos cinemas de todo o Brasil, o filme 
Homem de Ferro 3. No Cine'n Fun, no Alameda Quality 
Center, o filme legendado será exibido na Sala 1, de 
segunda a quinta-feira, às 15h, 18h40, 21h20, e 23h35 e 
nos finais de semana às 14h, 16h30, 19h, 21h30 e 23h50.

FESTIVAL MEXICANO

Alameda traz o México 
para o Beef Street
Festival de Gastronomia &  Arte começa na 6 ^

FOIO: MARCIO MOREIRA/O ECO

DIVERSIDADE -  México Festival de Gastronomia & Arte, no Beef Street

Angelo Neto

A  gastronomia e a cultura 
musical mexicana são 
apreciadas em boa parte 

do mundo e vêm se populari
zando cada vez mais no Brasil. 
Um paladar que encanta e atrai 
pessoas que buscam qualidade 
e diversidade. É com esse espí
rito que o Beef Street, no Ala
meda Quality Center, apresenta 
o México Festival de Gastrono
mia & Arte, a partir da próxima 
sexta-feira, 3 de maio, e segue 
até o dia 30 de junho.

Serão sete pratos servidos 
no Beef Street entre entradas e 
sobremesas e pelo menos seis 
rótulos de cervejas mexicanas 
que poderão ser saboreados no 
local ou levados para casa atra
vés do Empório Gourmet. En
genheiro de alimentos, Paulo de 
Tarso Guimarães lembra que 
a comida mexicana é bastante

abrangente e não se restringe 
apenas ao tempero apimentado. 
”O que estamos trazendo é uma 
variedade da cozinha mexicana, 
chamada de Tex Mex. Ela é um 
pouco menos condimentada, 
mas sem perder o sabor”.

Além da culinária típica, o 
festival traz uma carta de cerve
jas mexicanas, trequilas e muita 
música. Nos dias 3 e 4, o desta
que são os tradicionais Mariachis 
mexicanos. "Além de mostrar a 
cultura gastronômica, também 
vamos mostrar um pouco da 
cultura musical. Teremos cam
peonatos de tequila, em parceria 
com a importadora dessa bebida 
no México”, lembra a diretora do 
Alameda Quality Center, Marce
la Constantino. Durante o even
to, entre os dias 6 e 16 de junho, 
haverá também uma exposição 
da Harley Davidson com venda 
de acessórios, shows de rock' roll 
e test drive nos finais de semana.



Mulher BOCA PODEROSA
Os batons vinho e roxos serão o ponto forte da estação e ficam 
bem em qualquer tom de pele. Combine com olhos mais sóbrios, 
com delineadores pretos para a noite, e máscara para cílios 
apenas para alongar durante o dia. Os brilhosos são destaque em 
2013, mas a cor também pode vir na versão matte, mais fosca.

I.
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Arlindo Grund dá dicas 
para montar looks em preto 
e branco e com listras
Apresentador ensina a 
escolher e conta qual 
peça é indispensável no 
guarda-roupa

Da Redação__________________

N esse inverno, os looks preto e 
branco, um clássico do guarda
-roupa feminino, estarão em 

destaque, seja em produções com peças 
lisas ou listradas. Conquistar um visu
al alinhado e bonito com a combinação

exige alguns cuidados, no entanto, como 
explica o consultor de moda e apresenta
dor Arlindo Grund. Quer apostar nesse 
casamento poderoso? Ele te dá as dicas: 

De acordo com Arlindo, apesar de 
vir forte nas estações mais frias, é possí
vel investir sem medo na dupla, já  que 
a tendência se estenderá por mais algu

mas temporadas. "Foi só o que a gente 
viu agora na São Paulo Fashion Week e 
nas coleções internacionais. Mesmo no 
verão, vai ser uma supertendência, já  é 
um clássico", conta Arlindo Grund.

O "m ix" cai bem  em todos os ti
pos de corpo, com o afirm a o apresen
tador. "Se usar a m odelagem  certa e o 
tecido adequado, fica  bem  em qual
quer m ulher. Senão, pode sair uma 
desgraça", adverte.

A dica de Grund para quem está 
acima do peso é escolher tecidos mais 
encorpados e, se forem pretos, que fi
quem próximos ao corpo, desenhando 
a silhueta.

LISTRAS EM EVIDÊNCIA
Outro grande destaque dos dias 

frios serão as listras, encontradas prin
cipalmente em calças e camisas. Roupas 
listradas em preto e branco dão um ar 
moderno e despojado, e podem ser usa
das em praticamente qualquer ocasião.

"O mais importante é que as listras 
se comportem de uma maneira reta. Se 
forem verticais elas devem cair retas", 
reforça Grund. "A listra é uma tendên
cia, está na moda, mas é um pouco pe
rigosa", completa, frisando que as mais 
cheinhas devem evitar as listras horizon
tais para não evidenciar a forma.

Se você está à procura de uma rou
pa listrada para chamar de sua, o con
sultor aconselha a compra de um blazer 
ou paletó, por conta da versatilidade de 
composições. "Um blazer fica bem com 
um vestido, com camisa, com short e até 
mesmo para compor um terno bacana. É 
uma peça que não vai ter erro", explica.

Para fechar, Arlindo lem bra que 
o essencial é reconhecer a forma do 
seu corpo e sentir-se bem  com ela: "se 
ligar no tipo de corpo que é a m elhor 
coisa, sabendo o tipo de corpo você 
saberá valoriza-lo".

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nutricionista ensina um cardápio 
light perfeito para os dias frios

Há alternativas 'magras' para o inverno

Da Redação_________________________________

N os dias frios, a dificuldade de uma alimentação sau
dável e com poucas calorias dobra e os quilinhos 
a mais teimam em surgir na balança. Se você não 

consegue resistir aos pratos quentes e saborosos do inver
no, que tal prepará-los com ingredientes mais leves? A 
nutricionista Liliam Teixeira Francisco ensina as receitas 
e monta um cardápio completo com apenas 1200 calorias. 
Almoço: Para o almoço, prepare uma saborosa sopa de 
abóbora light com queijo branco, que rende quatro por
ções e que tem apenas 150 calorias cada.

SOPA DE ABÓBORA 
COM QUEIJO BRANCO

1 colher (sopa) de azeite;
1 cebola pequena ralada;
2 dentes de alho amassados;
1 kg de abobora japonesa, cortada 
em cubos e sem sementes;
300 gramas de mandioquinha 
descascada;

4 xícaras de águas;
Caldo de galinha;
4 colheres (sopa) de requeijão light; 
150 gramas de queijo minas em 
cubos pequenos;
1 colher de salsa picada;
Sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO:
Aqueça o azeite e junte a cebola e o alho para dourar. Acrescente a 
abóbora e a mandioquinha, água, caldo de galinha, o sal e a pimenta 
e deixe cozinhar por 20 minutos (ou até a abóbora ficar macia). Bata 
tudo no liquidificador até ficar homogêneo e acrescente o leite. 
Coloque em tigelas ou pratos individuais e misture o requeijão e o 
queijo, decorando com a salsinha.

I  L A Z E R  E  P A S S A T E M P O  ^
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ÁRIES
Pessoas conhecidas 
poderão liv rá 
-lo  de em baraços 
finance iros neste 
período, princ ipa l

m ente  se fo rem  do sexo oposto. 
Evite exagerar nas palavras. Dê 
mais atenção à sua família. Boa 
disposição m ental.

2
TOURO
Esperanças e 
desejos concluídos, 
exaltação p ro fiss io 
nal e social, estão 
previstos para você 

agora. M u ito  boa in fluência  ta m 
bém aos assuntos pessoais e as 
artes de um m odo geral. Dia bom 
para os jogos, sorte ios e loterias.

GÊMEOS
Propícia in fluência 
para cu ltiva r os 
dons de seu in te 
lecto, seu espírito 
filosó fico  e o tim ista  

e seu desenvo lv im en to  m enta l. 
Fará ótim as relações sociais e 
propícias am izades.

LEÃO
N egativo  fluxo  
astral para as 
m udanças de 
em prego, a tiv idades 
ou residência. Ten

dência à depressão psíquica o que 
v iria a lhe pre jud icar mais ainda. 
C ontro le -se em  todos os sentidos 
e cuide de sua saúde. Ouça e 
aprecie as sugestões que receber. 
Lucrará m u ito  com  isto.

VIRGEM
Excelentes in flu ê n 
cias para desenvo l
ver suas ativ idades 
de m odo geral. 

Aprove ite , pois está é a m elhor 
fase para progredir profissional, 
social e m ateria lm en te . Êxito 
rom ântico e sentim enta l. Bom dia 
para jo ga r na loterja^______________

SAGITÁRIO
Talvez você tenha 
de fazer algumas 
m udanças ines
peradas na sua 
vida, mas não se 

preocupe, pois os resultados serão 
excelentes. No final do período 
você estará sob m e lhor fluxo  as
tra l para os assuntos do coração.

CAPRICÓRNIO
Pense no êx ito  de 
tudo. Aguarde uma 
surpresa neste 
período. Tudo indica 
que você se sentirá 

d isposto a tira r alguns dias de 
fo lga e curtir ao lado da pessoa 
am ada um m erecido descanso.

CÂNCER
Fase positiva para 
a realização de 
negócios além  de 
suas condições m o 
netárias, mas m uito  

propício ao seu progresso pro fis 
sional, moral e social. A  pessoa 
am ada estará disposta a você.

LIBRA
Evite nesta fase, 
qualquer ação que 
possa a fe ta r seu 
equilíbrio nervoso. 
Por ou tro  lado, sua 

saúde m elhorará to ta lm en te , 
suas chances de sucesso geral 
tam bém , pela ciência e educação, 
serão evidentes.

ESCORPIÃO
Algum a coisa 
d ife ren te  poderá 
acontecer nesta 
fase. Bom m om ento  
para os estudos,

concursos e tra tam entos  de saú
de. Program e um negócio e terá 
êxito. Fase propícia para progredir 
através do trabalho e enriquecer.

AQUÁRIO
Será bastante difícil 
conseguir a co labo
ração de alguém , 
nesta fase, para so
lucionar problem as 

pendentes. Conte consigo e seja 
mais o tim is ta  e perseverante, que 
tudo  sairá a contento. Cuide da 
saúde e da reputação.

PEIXES
M aior en ten d im en 
to  com as pessoas 
do seu convívio. 
Possibilidade de 
program ar uma 

linha de ações e de interesses 
m útuos, m esm o que a antiga 
s im patia não este ja p lenam ente  
restabelecida.

St
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Vendas: Marihá. Just. Bichanc. Hollywoad. 
Container e em Maeatuba na Loc Look

Proibida a venda de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos. Se for dirigir 
não beba. Proibida a entrada de menores de 18 anos e de acessórios como 
gorros, bonés, etc. Obrigatório a apresentação do RG ou CNH, RG falsificado ou 
utilizados por terceiros serão encaminhados aos Órgãos competentes.
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Televisão FLOR DO CARIBE
A lberto  avisa a Ester que pedirá a guarda das crianças, se ela se separar dele. 
Ester finge acreditar em Gonzalo e a firm a para o delegado que ele deve 
prender Cassiano. Ester pede a Doralice que ligue para Cassiano e avise para 
ele se esconder. Doralice pede a Juliano que esconda Cassiano em seu barco. 
Ester avisa a Cassiano que A lberto  trouxe um delegado para prendê-lo.

NOVELA

Conjunto de provas pode desm ascarar Lívia e sua quadrilha
Saiba como toda a 
máfia de Lívia Marine 
será desmascarada

Da Redação___________

O prim eiro fato que levará 
a m áfia da novela Salve 
Jorge, da Globo, a cair 

será a descoberta do seques
tro de Aisha (Dani Moreno) 
por Wanda (Totia M eireles). 
A enferm eira e fornecedora 
de bebês se confessam  para

H elô (Giovanna Antonelli) 
para garantir delação prem ia
da. Depois de um teste de 
DNA comprovando que Aisha 
é filha de Delzuíte (Solange 
Badim), a enferm eira conta 
que entregou o bebê recém 
-nascido para Wanda.

Ao perceber que está em 
maus lençóis, a sequestradora 
entrega Berna para a polícia. 
Wanda diz que tudo o que fez 
foi de acordo com a turca e 
que ela estava na m aternidade 
no dia do crim e. No entanto, 
H elô m antém  som ente a prin

cipal acusada na prisão por 
estelionato. Berna fica livre, 
mas responderá por seques
tro, cárcere privado, parto su
posto e outros crim es.

Na Turquia, Jô  (Thammy 
M iranda) entra na boate m u
nida de uma caneta-film adora 
e grava o alojam ento das tra
ficadas. E la ainda consegue 
film ar L ívia (Cláudia Raia), 
Russo (Adriano G arib), Irina 
(Vera F ischer) e Riva (Rita 
Elm ôr) em ação. M orena 
(Nanda Costa), por sua vez, 
consegue gravar com  uma es-

CHEFONA -  A
primeira máfia a ser 

descoberta será sobre 
o sequestro de Aisha

pécie de moeda com  fone o 
depoim ento de uma prostitu
ta traficada por Wanda, que 
conta detalhe e cita os nomes 
dos envolvidos.

Pronto, a delegada H elô, 
a p artir daí, já  terá provas 
su ficien tes para prender 
todo m undo.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Ester afirm a a Alber
to que ele não conseguirá afastá-la  
de Cassiano. Juliano e Duque con
vencem  Cassiano a se esconder no 
barco. Rafael combina com Reinaldo 
a ida de Amparo e um segurança na 
turnê de Cristal pelo Brasil, e  pede ao 
empresário sigilo sobre o segurança.

Terça-feira - Cassiano explica a Ester 
que Cristal é somente uma amiga que 
o ajudou a fugir do Caribe e  que nun
ca tiveram  nenhum relacionamento 
amoroso. Alberto pega os óculos de 
Ester e  assiste às imagens do encon
tro da esposa com Cassiano captadas 
pelo aparelho de espionagem.

Quarta-feira - Ester diz a A lberto  
que cede à sua chantagem , desde  
que passem  a dorm ir em  quartos  
separados. Ester diz a M árc ia  que 
o Grupo A lbuquerque deixará de  
patrocinar a ONG. Vanessa confir
m a que a distribuidora de biquínis 
aceitou fazer o clipe com as m o d e 
los de V ila  dos Ventos.

Quinta-feira - Dionísio pede ajuda a 
Alberto para procurar sua medalha. 
Ester conta a Cassiano sobre o acor
do que fez com Alberto. Cassiano 
prom ete a Ester que conseguirá re
verter a situação. Donato deixa Bi- 
biana comovida ao revelar que cum
priu pena na prisão no lugar de Hélio.

Sexta-feira - Quirino diz a Ester que 
ele e  Alaor podem testem unhar con
tra Alberto. Rodrigo sugere aos am i
gos que viajem  para o Caribe, a fim  
de reunir provas contra Dom Rafael. 
Bibiana convida Hélio para jantar em  
sua casa. M ila  avisa a Natália que de
cidiu morar com o pai. Alberto m an
da demitir Alaor.

Sábado- Cassiano pede a pedra em
prestada a Candinho, mas promete de
volvê-la. Mila termina o relacionamen
to com Ciro. Durante as recordações da 
infância, Samuel lembra que Dionísio 
traiu sua família e levou o anel de sua 
mãe. Forçado por Bibiana, Hélio confes
sa que foi ele quem atropelou o casal.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Bento e Giane en
tregam  flores. M alu  conhece Bento. 
Tábata tenta convencer Jonathan a 
aceitar um papel na novela. Bárbara 
descobre a traição do marido e de
cide se divorciar. Jonathan marca um  
encontro com a am ante. Giane fica 
com ciúmes de Bento.

Terça-feira - Bárbara finge surpresa 
quando Tábata anuncia a m orte de 
Jonathan. Sueli Pedrosa tenta des
cobrir com Brunetty o que Jonathan 
iria declarar para a imprensa. Bento 
comunica, em  nom e dos moradores, 
o motivo da manifestação, e Vitinho 
pensa em  chamá-lo para ser entre
vistado por Amora.

Quarta-feira - Giane m ente sobre Ben
to para Amora. Plínio ajuda Malu a 
distribuir sanduíches para as crianças 
da Toca do Saci. Damáris chega ao 
velório e  tenta consolar Bárbara. Fa- 
binho consegue informações sobre o 
passado de Plínio e Irene. Bento re
clama de Amora para Gílson.

Quinta-feira - Bento discute com 
Giane por causa de Amora. Bárbara 
chantageia Brunetty. Damáris pede  
dicas para reconquistar o ex-marido. 
Wilson briga com Tito. Tito beija R e
nata. Bento fica eufórico com a pos
sibilidade de falar com Amora.

Sexta-feira - Giane é levada para fora 
por seguranças e Bento a socorre. Sue
li Pedrosa se apressa para falar com 
Amora, e Renata se preocupa. Renata 
fala para Bento sobre o desprezo com 
que Amora a trata. Lara tenta se apro
ximar de Giane e Bento. Verônica fica 
intrigada com a história de Amora.

Sábado - Tábata sugere que Amora 
adie sua festa de noivado. M argot 
confessa que roubou sua cliente pa
ra livrar Fabinho. Giane fica aliviada 
ao saber que Bento não está com 
Charlene. Verônica ouve Renata fa 
lar de Am ora e  exige saber sobre o 
passado da futura nora. Lara procura 
Natan. Jonas fica inconformado com 
o devaneio de Socorro sobre Amora.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Almir explica a M orena  
o que ela precisa fazer quando estiver 
com Russo. Waleska ouve Russo di
zer que capturaram M orena. M ustafá  
e Berna discutem sobre o com porta
m ento de Aisha. Drica e  Pepeu con
tam  para Helô sobre a discussão que 
ouviram na casa de Stenio. .

Terça-feira - o hom em  que tentou 
acertar M orena é morto. Russo con
versa com Aziz sobre M orena. Russo 
conta para Lívia que não conseguiu 
dar fim  em  M orena. Jô consegue uma 
cópia dos arquivos da boate. Sheila 
conta para Helô que vai se encontrar 
com W anda. Stenio tenta se descul
par com Lucimar.

Quarta-feira - Barros prende Wanda, 
depois de afastar Lucimar. Helô pe
de para M ustafá sair com Aisha e 
conversa com Berna. Ricardo leva a 
fornecedora de W anda para ser in
terrogada. Aisha não aceita almoçar 
com M ustafá em  um bar e  pede para 
ir a um bom restaurante.

Quinta-feira - Theo fica irritado com a 
presença de Lívia e  pede para falar 
com Stenio. Irina questiona Lívia so
bre sua obsessão por Theo. . Jô leva a 
gravação que fez para a polícia. Stenio 
fica tenso ao saber do telefonem a de 
Theo. Helô e Ricardo tentam  tirar uma 
confissão da fornecedora de Wanda.

Sexta-feira - Aisha fica tensa com Del- 
zuite, que abraça a filha emocionada. 
Helô conta para Aisha que ela foi tra
ficada. Delzuite agradece a Berna por 
ter cuidado de Aisha. Demir leva Theo  
à caverna de São Jorge. Ayla conta 
para Sarila o que fará contra Bianca. 
Russo e Lívia assistem ao film e feito  
com a câmera da caneta.

Sábado - Lívia inventa para Theo que 
tentou convencer M orena a deixar de 
trabalhar nas ruas. Helô conta para 
Berna que M ustafá está hospitaliza
do. Aisha reclama de sua família bio
lógica. Delzuite arrum a um emprego  
para Pescoço no bar de Diva. Aisha 
abraça Berna emocionada.



Sociedade GAFE
GOSTOSO
Manuela e 
Gabriella, no café 
do Feirante

CÀÚCHÀ
A preferida da 

família iençoense!

DISK GRÁTIS: 
0 8 0 0  77  21 2 9 5

"Para ser feliz é preciso ter 
esse céu azul na imensidão, é fazer das tristezas 

estrelas a mais e do pranto uma canção..."

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Gabriel Artur completou ontem 11 anos de vida e comemorou ao lado dos 
pais Janaína e Júlio. Parabéns!

Parabéns ao casal Débora Giorgetto e Murilo 
Palma pelo casamento no dia Í9 de abril, na 

Iqreia de São Benedito. Felicidades...

FOTO: STUDIO A

Alícia, 8 meses

FOTO: STUDIO A

Isadora, 10 anos

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Gabriel e Ana Beatriz. Gabriela, 3 meses

kaio, 1 ano Kauã, 2 anos

c o « * *

e o H S * * *

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

F: 3263-2414

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

LOJA 3:
R. LuízVaz Pinto, 619  

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br

03o

Hemolob
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

H orário  áe atend im ento  
das 6 ti3 0 à s  17h30

Rua Geraido P. de Barros, 331 
Centro • Lençóis Paulista

2324

Lívia, 6 anos Maria Tereza, 8 meses Marina, 6 anos
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FOIO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

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

mailto:coresvivas@lpnet.com.br


oluna do
iano CastelhanoU

Aoow potência!!!

Fale com  a  g en te
castelo@jornaloeco.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

T s a g i in d a
NO FOCO; 
Gabriella Casali.

NATELINHA
A descolada apresentadora do Revista 
de Sábado, Naty Graciano

NA NOITE
Thalita Pupo e Giovana Terçoni, em Pratânia.

sen/iço da Apae de Lençóis Paulista.

NO CEM
As gêmeas Lisandra e Flávia.

VENEZA
O casal Adriano e Nilza

mailto:castelo@jornaloeco.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br


Coluna da
Maria Nilza í

fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Ou somos nós mesmos 
ou não somos coisa 
alguma."

Fale com  a  g en te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com.br

1- Vitória e Rosângela, no Showball de Macatuba; 2- A hora do bolo da 
Bibi; 3- Simone,Graciela e Jaqueline, no Showball; 4- Porco pizza

PORCO PIZZA
Quem já ouviu falar em 

Porco Pizza, assado com 
o tradicional recheio de 
pizza com aquele queiji- 
nho derretendo por cima? 
Nada menos que 400 pes
soas, aproximadamente, 
de Lençóis Paulista e da 
região que o degustaram 
no Rotary Clube de Len
çóis Paulista no dia 14 de 
abril. Luís e Leonice Leda 
à frente sempre cuidando 
(e bem) dos eventos as- 
sistenciais. Esperam um 
público maior ainda para o 
ano que vem devido à de
colagem do prato, segundo 
a opinião dos presentes.

SHOWBALL
Dia 20 de abril, Bibi 

Artioli, filha de Graciela 
e Adilson Artioli, rece
beu seus convidados para 
o seu 7° aniversário no 
novo espaço de eventos 
Showball de Macatuba 
com o tema "Carrossel". O 
espaço conta com um no
víssimo campo de futebol 
que divertiu mais ainda a 
criançada. As brincadei
ras estiveram a cargo da 
empresa Projeto Criança 
Feliz, do conhecido em
presário Cláudio José dos 
Santos. Perfeita a atuação 
da equipe do Cláudio. Pa
rabéns a todos e, princi
palmente, à Ana Beatriz.

PERSONALIDADE
Soely Paccola, filha do

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
im o  v e i s

saudoso Dr. João Paccola, 
professora, empresária, 
"socialite" e vereadora 
atuante por 8 anos do mu
nicípio de Lençóis Paulista 
nos contou um pouco so
bre a sua vida e o interes
sante fato sobre a origem 
do nome de sua família 
paterna como Pacquola no 
puro italiano, que passou a 
ser Paccola quando os imi
grantes aqui aportaram. 
Soely inicou sua carreira 
de professora na EE Vir- 
gilio Capoani de Lençóis 
Paulista, transferindo-se 
depois à EE Rubens Pie- 
traróia, acumulando suas 
aulas com o Preve Obje
tivo de Bauru, onde per
maneceu durante 22 anos. 
Concomitantemente, le
cionou 15 anos no antigo 
Anglo de nossa cidade. 
Atualmente, é diretora pe
dagógica e sócia-proprie- 
tária do Preve Objetivo de 
Lençóis, juntamente com 
Gerson Trevisani (o Duda), 
de Bauru, conhecidíssimo 
educador e entrevista
dor. Além disso, é sócia 
da empresa Imobiliária 21, 
também em Lençóis Pau
lista com um de seus três

filhos, Cássio. Só quem co
nhece a Soely pode avaliar 
bem a contribuição inesti
mável que sempre deu ao 
município, tanto na vida 
pública como na particular 
através de suas empresas, 
conduzindo com "mão de 
ferro" o Prevê. Parabéns 
pela garra.

CORREDOR CULTURAL
Realmente, este es

paço jornalístico está se 
tornando pequeno para 
parabenizar Nilceu Ber
nardo, Diretor de Cultura 
de Lençóis Paulista. De 20 
a 26 de abril, além de to
das as programações do 
mês tivemos o privilégio 
de assistir ao Festival In
ternacional de Teatros de 
Bonecos na Casa da Cul
tura. Boneco Gira Boneco 
- Festival Internacional de 
Bonecos- Lençóis Paulista 
II teve em sua programa
ção companhias nacionais 
e internacionais, estimu
lando as práticas teatrais 
e consolidando propos
tas de políticas culturais. 
Impossível não participar 
das oficinas e assistir aos 
espetáculos.
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NOVO ESPAÇO

A Marcenaria Criativa está em um novo espaço na rua Rio Grande do Sul, 360, 
Jardim Cruzeiro (em frente ao mercado Sto. Expedito.). O atendimento é realizado 
de segunda à sexta-feira das 7h30 às 17h20. Telefones (14) 3263 3386, 8115 7688. 

Email: marcenariacriativa@bol.com.br /  Site: www.marcenariacriativalp.com.br.
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LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 27 DE ABRIL DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.124

MARCENARIA CRIATIVA:
Atendimento com eficiência e qualidade
Empresa realiza orçamento 
sem compromisso; empresa 
segue antenada em tudo 
que há de mais novo em 
decoração e produtos

Da Redação

H á 15 anos no m ercado, a M arcena
ria Criativa oferece atendimento 
de qualidade e eficiência na pres

tação de serviços, sempre acom panhan
do as m udanças e exigências do ram o. A

M arcenaria Criativa é  especializada em 
móveis planejados, dentre eles arm ários 
em butidos, cozinha planejada, banhei
ros, lavanderias, sala de TV, escritórios, 
lojas e móveis em geral. "O que muitos 
clientes pedem no momento é  o painel 
para TV e as portas em perfil em alumí-

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/ O  ECO

nio com vidro pintado ou espelho que re
alça a beleza do arm ário" explica R icar
do Alexandre de M oraes, proprietário.

Com atendimento em Lençóis Paulista 
e região, a empresa conta com uma equi
pe altamente treinada e especializada que 
trabalham  desde o planejam ento, com 
projetos informatizados, até a sua execu
ção, trabalhando tam bém  com parcerias 
de arquitetos e decoradores. "Nosso di
ferencial está no capricho dos acabam en
tos. Fazemos tudo para m elhor aproveitar 
o espaço e atender ao pedido do cliente, 
sempre trabalhando com o m elhor m ate
rial possível", ressalta Moraes.

Na linha de móveis sob medida, 
residenciais e com erciais, a Criativa 
trabalha somente com  produtos de alta 
qualidade, como o M D F (Fibra de Média 
Densidade) produzido através de m adei
ra reflorestada, uma tendência forte para 
ajudar na preservação do m eio am biente.

A C riativa tem  uma equipe tre in a
da para o desenvolvim ento de projetos 
exclusivos e personalizados, inclusive 
utilizando program as de p onta, com  
projetos em  3D . R espeitar o prazo de 
entrega é  outro ponto forte da C riativa, 
que leva a sério o cronogram a de execu
ção dos móveis.

A M arcenaria Criativa, há 20 dias, 
atende um em espaço maior, m elhor es
truturada e com estacionam ento próprio. 
Faça um orçamento sem com prom isso e 
confira as vantagens de ser um cliente da 
M arcenaria Criativa.

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


Classificados

VECTRA GTX, ano 2011, au
tomático, baixa km, impecável, 
apenas R$ 39.800,00. Tratar (14) 
8201-5437.

CORSA WAGON 1.6, ano 97,
cor vinho, pneus semi novos, 
ótimo estado, completo - ar, R$
9.700,00

CORSA SEDAN, 4 portas, cor 
prata, ano 97 com direção hi
dráulica, entrada R$ 5.000,00+ 
parcelas. Tratar (14) 3264-6758.

CORSA SUPER, ANO 1997,
cor branca, 4 portas, gasolina, 
ótimo estado. Tratar (14) 9728- 
0652/ 9728-1120.

CORSA HATCH 1.4, ano
2011, cor prata, completo, R$ 
25mil. Tratar (14) 3264-5916.

FOX 1.6, ANO 2006,
completo, cor preto. Tratar (14) 
9652-4338

D20, ANO 89, cor bege, 
carroceria madeira, doc ok, bom 
estado. Tratar (14) 3264-5236/ 
9702-6802.

TOYOTA BANDEIRAN
TES, ano 66, original diesel, 
carroceria madeira, doc ok, bom 
estado. Tratar (14) 3264-5236/ 
9702-6802.

PARATI, ANO 87, cor branca, 
documentada, R$5.500,00. 
Tratar (14) 9640-9730

SANTANA, ANO 2000, cor
prata, álcool, 4 pneus novos, 
completo, ótimo estado. Tratar 
(14) 9786-4342.

GOL TREND 1.0, ano
2010/2010, 4 portas, cor 
prata, 32.000Km, ótimo estado, 
único dono, R$23 mil. Tratar (14) 
97942751 com Robinho

CAMINHONETE C-10,
gasolina, 6 cilindros, marcha na 
coluna. Tratar (14) 9747-3326/ 
9652-3664.

CELTA VHC 1.0, 2 portas, ve., 
t.e., alarme+ som, cor preto, 
super conservado, R$ 13.200,00. 
Tratar (14) 9600-8829.

FUSCA, ANO 76, doc ok, bom
estado, R$ 3.800,00. Tratar (14) 
9681-7264.

ESCORT, ANO 94, álcool, cor 
azul, vendo ou troco por moto. 
Tratar (14) 8123-6974.

ESCORT GL 1.6, ano 95,
gasolina, 2° dono, R$ 8.500,00, 
excelente estado. Tratar (14) 
9664-5636.

VECTRA, ANO 98, cor prata, 
completo, vendo ou troco. Tratar 
(14) 9712-9935.

SANTANA EVIDENCE, ano
97, cor preto, completo. Tratar 
(14) 9163-4518.

S10, ANO 97, cor prata, cabine 
simples, 4 pneus novos, d.h., 
al., ótimo preço. Tratar (14) 
8171-4520.

GOL 99, 4 PORTAS, 1.0, 
pintura nova, branco, revisado, 
impecável, R$ 12.500,00. Tratar 
(14) 9791-1109

FIESTA, ANO 2000, 4 portas, 
cor prata metálica, motor zetec 
rocan, R$9 mil, vendo ou troco 
por carro/moto de menor valor. 
Tratar (14) 3263-2327.

SAVEIRO, ANO 2008, cor
branca, flex, 48 mil km, alarme, 
trava, vidro e rodas de liga leve. 
Tratar (14) 9719-2269.

CHEVETE 1.6, ano 86, cor
prata, álcool original, R$ 4 mil. 
Tratar (14) 3264-7898.

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

ASTRA SEDAN 1.8, cor prata, 
ano 1999/2000, gasolina, 4 
pneus novos, freio dianteiro na 
garantia e documentaçao ok, 
R$14.500,00. Tratar (14) 9663
3747 (14) 9741-8556.

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

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.

FUSCA, ANO 81, cor branca,
4 pneus novos, reformado.
Tratar com Zé Carlos. Fone: (14) 
9744-9474/8144-9474.

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

COURIER, ANO 99, cor preta, 
completa, capota marítima, no
víssima. Tratar (14) 9764-9265/ 
9806-5581.

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

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

PAMPA, ANO 1990, cor
vermelha, documento ok, R$ 7 
mil. Tratar (14) 9749-1689.

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

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

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

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

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

GOL G4, ano 2006, flex, 4 
portas, travas, vidros elétricos, 
som, R4 16.500,00, aceito finan
ciamento. Tratar (14) 9682-7551.

GOL G3 8V, ano 2001,4 portas, 
trava e alarme, cor cinza, R$ 13 
mil. Tratar (14) 9682-7551.

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

SAVEIRO TROOPER 1.6,
cor preta, flex, c.e, ano 2011, 
completa. Tratar (14) 3264-3644 
/9610-5960 shop cars veiculos

SANDERO, ANO 2010, cor
prata, flex, 1.0, com ve+te+al. 
Tratar (14) 3264-3644 /9610- 
5960 shop cars veiculos

CLASSIC LS, ano 2011, 
flex, cor preto. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

MERIVA PREMIUM, cor pra
ta, ano 2008, completo. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

FORD KA, ANO 2010, cor
preto, flex, com 26 mil km, 
ótimo p/ financiamento. 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.

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

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

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

ASTRA HATCH GL 1.8, ano
1999, cor prata, completo, 
com rodas 15", 4 pneus novos, 
lindo/conservado e mecânica 
ok, baixa km original, ótimo 
preço. Tratar (14) 9834-0470 
(particular).

PALIO 1.3 FIRE, ano 2004, cor 
prata, 4p, com dh+ te+ ve+ al 
+limp/desemb, com 4 pneus 
novos, R14", muito conservado, 
R$ 17.900,00. Tratar (14) 9135- 
1816/9837-0775.

CORSA HATCH, ano 99,
4p, cor azul, com te+al+ 4 
pneus novos+ doc. ok, só R$
10.900,00. Tratar (140 9837- 
0775/9834-0470.

CITROEN C3 EXCLUSIVE
1.6, ano 2009, flex, cor ver
melho, completo, ótimo carro. 
Tratar (14) 9610-5960.

KADET GL, ano 96, cor prata, 
trava e vidro elétrico. Tratar 
(14) 3264-6732/ 9735-5920 
com Sônia.

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.

PALIO WEEKENTRECK, ano
2010, cor prata, completa, único 
dono. Tratar (14) 9710-9001.

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

PALIO, ANO 98, cor azul claro, 
91 mil km, mecânica ok, R$ 10 
mil. Tratar (14) 9733-7938.

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, flex, com ar e d 
h, R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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



Classificados

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

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

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

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

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

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

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

CELTA, ANO 2009, R$
16.500.00. Faço financiamen
tos, entrada R$3 m il+ 48x. 
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.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

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

XRE 300, ano/mod 2012, 
cor azul, R$12 mil, semi 
nova, não aceito troca. 
Tratar (14) 9640-0350. 
com Marcos.

HONDA 150 KS, cor azul, 
ano 2005, doc. ok, R$ 
3mil. Tratar (14) 9834- 
0470/9837-0775.

TRICICLO PARA 3 pessoas 
impecável, novo, motor 
1.600 VW, ótimo preço. 
Tratar (14) 9752-3588.

QUADRICICLO SUZUKI,
ano 2006, cor amarelo, 
para até 100kg, novo 
R$ 6.500,00. Tratar (14) 
9695-8789.

CB 500, ano 2003, cor 
preta, 42 mil km, pneus 
novos, R$ 11mil + 
prestações.. Tratar (14) 
3264-3329.

HONDA CB 600F HORNET, 
ano 2006, cor preta,
28.000 Km, R$ 22.800,00, 
IPVA 2013 pago; moto 
sem detalhes; relação 
nova e bateria na garan
tia. Tratar (14)-9632-9571.

YES, ANO 2006, cor prata, 
único dono. Tratar (14)
3263- 2129/ 9749-3534.

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

FAN 125, ano 2006, cor 
vermelha -  1 Gargo, ano 
2009, cor branca. Tratar 
JM Auto Peças (14) 3263- 
0133/ 8144-8563.

M INI MOTO TRACKBIKE
nos modelos cross ou 
moto GP é na pagan mo
tos. Tratar (14) 3264-4345.

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

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, aces
sórios, pacotes de revisão 
multimarcas, personali
zação em led. Agora com 
toda a linha Susuki de alta 
e baixa cilindrada. Rua 
Antonio Paccola, 20, Fone 
(14) 3263-5436.

MOTO SUZUKI, ano 2008, 
cor preta modelo 125 Yes, 
R$ 3.500,00. Tratar (14) 
9870-1526.

TWISTER, ANO 2008, cor
preta, único dono, chave 
reserva e alarme, vendo 
ou troco. Tratar (14) 9836- 
1282/ 3264-1661.

TWISTER, ANO 2008, cor
preta, único dono com 
manual e chave reserva, 
ótimo preço. Tratar (14) 
8171-4520.

TITAN 150CC, ano 2004, 
cor preta, partida elétrica, 
R$ 3.500,00. Tratar (14)
9792-3322.

BIZ, ANO 2011. Partida 
elétrica, R$5 mil. Tratar 
(14) 3264-5916.

TWISTER, ANO 2008,
cor preta, ótimo estado. 
Tratar (14) 9624-0088/ 
9712-0383.

YAMAHA VIRAGO, ano 97,
cor preta, baixa km, super 
conservada, R$ 7.800,00. 
Tratar (14) 9649-8336.

XR TORNADO, ano 2004, 
cor vermelha, 33 mil km, 
original e conservada,
R$ 7mil. Tratar (14) 9701
4248 ou 9171-2203.

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

COMPRO SUA moto e 
pago a vista, mesmo 
financiada. Tratar (14) 
9836-1282/ 3264-1661.

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

PRECISA-SE DE LUBRIFI- 
CADOR com os seguintes 
requisitos: conhecimento 
em lavagem e lubrificação 
de máquinas pesadas, 
empilhadeira e caminhões, 
conhecimento técnicos e 
práticos para aplicação de 
detergente de limpeza dos 
equipamentos automotivos; 
conhecimento de óleo 
lubrificantes e graxas. Inte
ressados enviar currículo na 
recepção do Jornal O Eco 
com a sigla LUB.

CASAL PROCURO SERVI
ÇO de caseiro, chácara ou 
sitio. Tratar (14) 9616-6339/ 
9742-3398.

PRECISA-SE DE ESTE
TICISTA com experiência. 
Tratar (14) 3263-1739 com 
Eunice.

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 Loren- 
zetti, 106 sala 106 A.

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

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

FORMATE SEU COMPUTA
DOR, e faça manutenção 
de sua rede por um pre
ço imperdível. Tratar (14) 
9712-5207 com Luan.

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

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

VENDE-SE FILHOTES
de Dogue Alemão nas 
cores mantado, merle 
e branco. Tratar (14) 
9755-3638.

VENDO FILHOTES de
labrador (fêmeas). Tratar 
(14) 3263-6116/ 9688
0287.

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

FOMOS ABANDO
NADOS numa caixa de 
papelão. Procuramos 
um lar: Theo, Morena, 
Mustafá e Berna. Tratar 
(14) 3264-3531.

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

^tU m ah
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(14)3264-3817 APÓS AS 18H00

ASSOCIAÇÃO PROTETORA A M IG O S  DOS 
A N IM A IS  DE LENÇÓIS PAULISTA.

" a  c o m p a ix ã o  p a r a  c o m  o s  a n im a is  é  d a s  m a is  n o b r e s  v i r 
t u d e s  d a  n a t u r e z a  h u m a n a "

C h a r le s  D a r w in .



Classificados

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

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

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

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

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

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

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

MONTAGENS DE PORTAS
de madeira e 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) 3263-1795 e 
9711-5644.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUX. DE ELETRICISTA, com
ou sem prática, preferência 
com curso SENAI e CNH. 
Tratar (14) 9888-5678/ 
8825-2525.

LEMBRANCINHA EVA
para dia das, dia dos pais, 
sacolinha surpresa, topo 
de bolo p / de casamento, 
aniversário, bonecos 
EVA 3D e etc. Tratar (14) 
3263-6988/ 9878-7095/

A CHINELOS E CIA esta 
com a loja toda em 
promoção. Moda praia 
com 50% de desconto e 
chinelos Havaianas, tênis 
Havaianas e sapatilhas 
com 20% de desconto. 
Venha conferir e aproveite 
esta promoção. Dividimos 
em até 2 X nos cartões 
Visa, Master, Diners Club e 
Hipercard. A Chinelos e Cia 
fica na Rua Geraldo Pereira 
de Barros, 853- Centro. 
Telefone: (14) 3263-2816.

ALBUQUERQUE REFRI- 
GERAÇAO assistência 
técnica especializada em 
consertos e reformas, em 
maquina de lavar, geladei
ra, freezer, ar condiciona
do. Tratar (14) 3263-3605/ 
9705-6743

CONSERTAMOS BETONEI- 
RAS, fazemos serviços de 
solda de ferro fundido e 
todos os tipos. Tratar (14) 
9785-7545.

VENHA CONHECER O
novo breshop do salão da 
Helen. Roupas, calçados, 
acessórios e lindas bolsas. 
Aberto de terça a sábado 
das 9h às 18hs. O salão 
da Helen fica na Rua Cel: 
Joaquim Anselmo Martins, 
1734- Centro (ao lado 
da Cumplice Modas).
Tratar: (14) 3264-6177/ 
9740-3038.

RESTAURANTE EBENEZER,
servimos comida caseira. 
Almoço de segunda a 
segunda das 11h as 14h e 
jantar apenas de segunda 
a sexta das 19h as 21h. 
Tratar (14) 3263-1896.

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

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

CENTRAL MOTO PEÇAS,
lavador de motos e propa
ganda com carro e moto. 
Tratar (14) 3264-4739/ 
9817-9686.

PEDICURE A DOMICILIO
para idosas com hora mar
cada. Agende seu horário 
(14) 9658-6608 (tarde).

ESCOVA TEXTURIZADORA
-  1 litro + shampo (1L), R$
199,00. Linha hidratação 
a partir de R$ 9,90, óleo 
de argan 35 ml, R$15,00. 
Esses e muito mais para 
seu salão. 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).

FAÇO PEQUENOS carretos, 
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.

PAULA E CORREIA Servi
ços Elétricos, instalação 
e reparo de telefone, 
cabeamento de antena e 
rede, manutenção elétrica 
e manutenção preventiva 
de combate a incêndio. 
Faça seu orçamento: (14) 
9725-8282/ 9797-4840.

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

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

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de aliiates
Confetçõo de 
<arímbos
^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

FREJS/re A O  &AA/CO & R A D ES C O

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.

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

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

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

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

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

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

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

FAÇO SERVIÇO DE pintor 
em geral (residencial.
Tratar (14) 9701-1094.

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

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

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

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

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

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

MS PINTURAS, grades, 
portas, portões, venezia
nas, comercial e residen
cial. Tratar (14) 9792-3322 
com Naldo.

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

http://www.naturalionix
http://www.regionaltodaraca


Classificados

VENDO MICROONDAS em
ótimo estado, c / garantia 
-  1 TV 20" c / controle 
remoto -  1 mini system 
Philips -  2 Aparelhos CD 
automotivos. Tratar (14) 
9600-3424.

VENDO GELADEIRA FROS- 
TFREE 440L, R$ 300,00 -  
Lancha 19 pés 0km. Tratar 
(14) 9756-0258.

VENDO 2 FREEZER, R$
100.00 (cada). Tratar (14) 
3264 5658/ 8115 4390.

COMPRO b ic ic l e t a  
ERGOMÉTRICA ou troco 
por TV 14". Tratar (14)
9794-4304.

VENDO GELADEIRA 
EXPOSITORA, porta de 
vidro com 06 meses de 
garantia, R$ 2.000,00 ou 5 
parc. R$ 400,00. Tratar (14) 
3263-3605 /  9705-6743

VENDO BALCÃO PARA 
AÇOUGUE C/  2 metros - 6 
meses de garantia, R$
2.500.00 ou 5 parc. R$
500,00. Tratar (14) 3263
3605 /  9705-6743

VENDO MAQUINA DE 
LAVAR Brastemp 7kg, 4 
parc. R$ 140,00 - 6 meses 
de garantia. Tratar (14) 
3263-3605 /  9705-6743

VENDO MAQUINA DE
lavar Consul 10kg, 4 parc. 
R$ 150,00 - 6 meses de 
garantia. Tratar (14) 3263
3605 /  9705-6743

VENDE-SE OU TROCA-se
1 torno Imor 420 oficina e 
1 torno Nodus. Tratar (14) 
3263-5497.

VENDO CD PARA AUTO
pionner usado e outro 
kwood, R$ 100,00 cada, 
capacete Honda semi 
novo 1 aberto e 1 fechado. 
Tratar (14) 9703-1919.

VENDO GRADE DE FERRO
3.40m x 1.90m -  1 portão 
social 0.90m x 2.10m, em 
ótimo estado. Tratar (14) 
9642-6790 ou Rua Gino 
Augusto A. Bosi, 481 -  
Rondon.

VENDO 2 FALANTES 69", 
semi novo, R$ 60,00. 
Tratar (14) 3263-3348/ 
9703-1919.

VENDO 1 BALCÃO de
2.90m de inox para 
cómercio -  3 bancadas de 
mármore para quitanda. 
Tratar (14) 3264-8630

VENDO 1 MASSEIRA
marca pasiani 110v/220v, 
R$1.200,00, usado -  1 
cilindro elétrico 27 cm. 
110/220v, R$1 mil, usado 
tudo para trabalhar com 
massas. Tratar (14) 9749
3106

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

VENDO TÍTULO DO CLUBE
Marimbondo, R$ 2.700,00. 
Tratar (14) 9748-0079/ 
9746-1436.

VENDO TÍTULO DO Clube 
Marimbondo. Tratar (14) 
9710-6042.

VENDO UM DEPOSITO
de gás e água montado. 
Tratar (14) 3264-8630.

APARELHO DE SOM auto
motivo Pionner, R$ 200,00. 
Tratar (14) 9637-7291.

VENDO BANCO DE carro 
(Dublo) novo, 1 guarda 
roupas, 2 portas e 3 ga
vetas com espelho. Tratar 
(14) 9661-4109.

VENDE-SE UM título 
do Clube Marimbondo, 
R$2.700,00. Tratar (14) 
32632375 com Helena.

COCHI
mmmm

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

IBITINGA -  14/07/13 -  
21/07/13 -  07/12/2013. 
Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

AMERICANA CENTER,
29/04/13 -  06/05/13
-  20/05/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

PRAIA GRANDE 14, 15,
16 e 17/11/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

FOZ DO IGUAÇU 24, 25,
26 e 27/10/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

APARECIDA DO NORTE
-  22/12/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

VENDO 1 VITRO DE
banheiro 60x80, R$ 20,00 
-  1 vaso sanitário semi 
novo, R$25,00. Tratar (14) 
9653-6869.

ALUGA-SE BETONEIRAS
de 130, 220, 300 e 400 
Litros. Tratar (14) 9785
7545.

BICICLETA 21 MARCHAS,
adultos, bom estado, R$
230,00. Tratar (14) 9797
5221.

MAQUIAGEM PARA
eventos, casamentos, for
maturas, festas, baladas, 
etc. Atendimento persona
lizado com hora marcada. 
Tratar (14) 9788-8166 com 
Fernanda (representante 
produtos Mary Kay).

GUARDA ROUPAS, 2 por
tas, corrediça, 4 divisões 
internas, branco/marron, 
R$ 400,00. Tratar (14) 
9845-7999.

GUARDA ROUPAS, cerejei
ra, 4 portas, com espelho 
(comoda), R$ 350,00.
Tratar (14) 9845-7999.

LOJA DE CONFECÇÕES
na Rua 15 de novembro, 
com 200 mt^, montada, 
estabelecida a 09 anos, 
com clientela e crediário 
próprio. Aceita-se casa e 
veiculo até 50% do valor. 
Tratar (14) 9755-3638.

PASSO PONTO - Loja 
montada - centro da cida
de, parcelo valor mensal 
até 50 meses. Tratar (14) 
9755-3638.

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

VENDE-SE MESA DE
mármore 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
Esmaltec, 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.

VENDO TUDO PARA PES
CA, ótimos preços Tratar 
(14) 9741-9140.

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 elétri
ca, R$ 300,00. Tratar (14) 
9674-5783/ 9115-5295.

GUARDA ROUPA 6 portas, 
marfin, 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, marron, R$
300,00 e jogo se sofá, 
azul, R$ 230,00. Tratar (14) 
9674-5783/ 9115-5295.

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

VENDO ESTOQUE de
vasilhames (cerveja e 
refrigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador, cadeiri- 
nha para carro, pouco uso. 
Tratar (14) 3263-6641/ 
9698-7007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tPiméQffo

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

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

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ

(14) 3263-1485 
9791-4488

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP



Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLAMBRA, festa das 
flores dia 22/09/2013 - Hopi 
Hari 16/06/2013 -  Zoológico 
+ Mercadão de São Paulo 
14/07/2013 -  Parque O mun
do da Xuxa dia 02/06/13 -  
Passeio da Maria Fumaça de 
Campinas a Jaguariuna, pas
seios em Pedreira e shopping 
D. Pedro, 01/05/2013 - Sitio 
do Carroção 06/10/2013. 
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.

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.

EXCURSÕES, COMPRAS
e lazer - Monte Sião, Serra 
Negra e Jacutinga, 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, 24/04/2013 quarta -  
27/04/2013 sábado -  02/05 
quinta -  04/05 sábado -  
08/05 quarta -  11/05 sábado
-  15/05 quarta -  18/05 sá
bado -  22/05 quarta -  25/05 
sábado -  29/05 quarta. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800
ou Eliza(14) 3264-7919 ou
9794-7639/ 9147-2393. ANI
VERSÁRIO 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.

CASA BEM LOCALIZ. c/ óti
mo acabam. no M. Azul. São 
106m^ em boa planta, 3 dor- 
ms, wc social, s.estar, coz. c/ 
ligação p/ s. jantar + rancho 
de lazer c / churraqueira. 1 vg. 
cob. C82568 /  14-9635-2290 - 
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00188

PRÉDIO COMERCIAL NO
Jd Itamarati 310 m  ̂terreno 
e 223 m  ̂de construção, 
bem localizado, ideal para: 
padaria, salão de festa, 
restaurante, entre outros -  
oportunidade, conferira! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br ref :00225

ÓTIMA RESID. c/ 220m2 
(100 mts do Fórum) -  em 
terr. de 350m^ - sala vis. c/ 
esc., s. TV, ampla coz c / copa 
e disp., a.s cob e fech., + 3 
dorms (1 suíte), wc soc., além 
de rancho e quintal. Obs.: 
exc. acab., c / ót. divisões. 2 
vgs cob. -  Beto Vitagliano 
CJ23626 -  14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br /  ref. 00248

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

APTO: FAÇA um investimen
to rentável e seguro, o melhor 
lançamento de Lençóis Pta 
e região -  2 dorms, sala, wc 
social, cozinha, ar. serv. e 
terraço - ótima localização 
e lazer completo - Venha 
conferir! Creci J23626 - Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref:00238

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.

CENTRO, CASA 2 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia + 
bar na frente + 1 cômodo na 
frente (alugado), vendo ou 
troco por casa de R$100 mil 
+ restante em dinheiro, area 
total do terreno de 170m .̂ 
Tratar (14) 3263-1782.

CENTRO - SOBRADO, 3
dorms, 3 salas, cozinha pla
nejada, lavanderia, varanda 
c/hall, garagem 3 carros.
R$ 390.000,00. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407. Ref. Site 06

V. CAPOANI- casa c/ 
garagem 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.

LINDO SOBRADO C/  bom
acab. no Jd. Cruzeiro: Cima:
2 dorms e wc -  Baixo: sala, 
wc, boa coz. c / a/s integ. + 
quarto disp. e dorm. c / suíte 
no fundo. 1 vaga. Confira, 
bom preço -  ac. financ.! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00285

CASA JD MONTE AZUL
c/ 2 dorms, wc soc. sala 
tv, coz, as cob., + rancho 
no fundo - 2vgs cob. Ótimo 
preço, grande oportunidade! 
Creci J23626 -  Rosangela 
14-9635-2120 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00286

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

JARDIM ITAMARATY,
casa c / garagem p/ 2 carros 
cobertos, sala, 3 dorms,
2 wc, cozinha planejada, 
lavanderia, área de lazer com 
churrasq.- R$ 350 mil -  Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

BOA RESID EM EXC.
localização do B. Marim
bondo, 2 dorms (suíte), 2 
salas div. ambientes, wc soc, 
coz. ampla s. alm. Integ., + 
edícula no fundo gde (vários 
cômodos) -  3 vgs cob + desc 
- Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br -  ref. 
00293

JD. ACAÍ, 2 QUARTOS, sala, 
cozinha, WC, edícula nos 
fundos (necessita de ref.), R$ 
85 mil, n aceito financ. Tratar 
(14) 9756-2647.

Jd. João Paccola - 03 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório, lavanderia, 
área c / churrasqueira, 
banheiro e garagem -  R$
170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JARDIM EUROPA (venda)- 
com 3 quartos, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro, clo- 
set, garagem para 2 carros. 
Cód.0072 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL
(venda) - em boa localização 

com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e 

blindex, rancho com churras
queira e banheiro, garagem 
para dois carros c/ portão 

basculante, pintura nova 
e jardim de inverno. R$
185.000,00 (aceita financia

mento) Cód.0077 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 

imobiliaria21Lp.com.br

http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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VAGAS DE ESTAGIO
O Sebrae-SP abriu processo seletivo para contratação de 69 
estagiários, dando oportunidade para estudantes de 27 cidades 
do Estado. Na região, Bauru e Botucatu tem cada unidade uma 
vaga. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site 
do CIEE (www.ciee.org.br) até 12 e 13 de maio.
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Óculos de segurança com grau devem ser certificados
Normas do Ministério do Trabalho e Emprego precisam ser seguidas para proporcionar segurança ao trabalhador que utiliza o EPI

Da Redação

Está na CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) que os E P I's  (Equipamen
tos de Proteção Individual) têm a fi

nalidade de proteger contra riscos de aci
dentes ou danos à saúde dos empregados e 
que devem ser oferecidos de forma gratuita 
para os empregados.

Na lista de E P I's  estão capacetes, lu
vas e os óculos de segurança que têm 
fundamental importância. Os óculos são 
indicados para atividades profissionais co
merciais ou industriais, como trabalhados 
de produção, chão de fábrica, canteiros de 
obras ou ambientes externos.

No caso de trabalhos com solda, os 
óculos protegem contra faíscas e a ilumina
ção intensa causada pelo fogo. Em empre
sas especializadas em trabalhos com vidro 
ou ferro, os óculos de proteção garantem 
segurança contra pequenas fagulhas. Em 
trabalhos com radiação ultravioleta dire
ta, substâncias químicas e laboratórios de 
diagnósticos, os óculos também garantem 
a proteção do trabalhador.

O material de fabricação e modelo dos 
óculos de proteção varia conforme a neces-

FOTO: DIVULGAÇÃO

NA HORA DA AQUISIÇÃO DE 
ÓCULOS DE SEGURANÇA, 
PRESTE ATENÇÃO EM 
ALGUNS DETALHES

•  Procure uma empresa fornecedora 
de óculos cadastrada no Ministério do 
Trabalho e Emprego, como fabricante ou 
importadora do produto;

•  Para trabalhadores que necessitam de 
óculos de segurança com grau, a armação 
a ser utilizada deve possuir também o 
Certificado de Aprovação. Isso porque, o 
Ministério do Trabalho avalia que o C.A. das 
lentes planas é extensivo às lentes graduadas;

•  Certifique-se que as lentes de 
segurança graduadas sejam sempre 
fabricadas, não prontas e dentro dos 
padrões exigidos pelo MTE;

•  Não adapte lentes graduadas com 
empresas não autorizadas, pois isso 
descaracteriza o EPI, fazendo com que 
perca a validade. r

SEGURANÇA -  Com grau, óculos 
de segurança deve ser usado em 
atividades de produção, solda e 
em trabalhos com vidro ou ferro

sidade e por isso merecem atenção. Exis
tem modelos de óculos de proteção com 
grau, destinados aos trabalhadores que 
usam óculos, impedindo o uso dos óculos 
de proteção ao mesmo tempo. Neste caso, 
os óculos de proteção são feitos sob enco
menda pelas ótimas como a Carol de Len
çóis Paulista, por exemplo.

Usar óculos de segurança com grau 
fora das normas e medidas coloca em risco 
o colaborador e a empresa já  que utilizar 
os óculos fora da medida pode causar náu
seas, visão embaralhada, irritabilidade e 
dores de cabeça.

Na hora da confecção dos óculos de 
segurança, esse trabalho deverá ser feito 
por empresas especializadas e credencia
dos pelo M TE (M inistério do Trabalho e 
Emprego) que trabalhem  dentro das nor
mas e que possuam a C.A. (Certificado 
de Aprovação).

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


MAIS VENDIDOS
A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição 

de Veículos Automotores) divulgou os campeões de 
vendas por categoria no primeiro trimestre deste ano. 
No período, foram emplacadas 787,6 mil unidades. Na 

lista estão Gol, HB 20, Punto, Cobalt, Corolla e Fiat Siena.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Para confirmar capacidade, 
bateria terá selo do Inmetro
Lojas têm prazo até 2014 para adequar estoques à exigência

FOTO: DIVULGAÇÃO

CARGA TOTAL

SELO INMETRO -  Qualidade de baterias será testada pelo Instituto em junho

Da Redação

A  partir de junho, apenas as baterias 
certificadas pelo Inmetro poderão 
ser produzidas no país. A medida 

visa dificultar as falsificações.
Segundo o diretor do Instituto Nacional 

de Metrologia Normalização e Qualidade

Problema no alternador pode encurtar vida da bateria Para durar mais

Não deixe 
o veículo 
desligado por 

mais de uma semana, 
principalmente se ele 
possuir rastreador, alarme e 
outros 'ladrões' de energia

Evite acionar 
as luzes 
externas ou

A  bateria fornece a 
energia necessária 
para dar partida no 
carro e alimentar 
sistemas elétricos 
quando o motor está 
desligado

Com o motor em 
funcionamento, é 
o alternador que 
fornece energia para 
alimentar o rádio e o 
elevador dos vidros, 
por exemplo

O alternador também 
serve para recarregar 
a bateria. Se a 
peça estiver com 
problema, pode 
ocorrer descarga . 
precoce

o sistema de som do 
automóvel com o motor 
desligado, mesmo que por 
poucos minutos

Caso resolva 
equipar o 
veículo com 

ar-condicionado ou um 
sistema de som mais 
potente, o ideal é verificar 
se é preciso colocar 
uma bateria de maior 
capacidade

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

Industrial, a medida foi aprovada após 
constatação que alguns fabricantes infor
mavam na embalagem uma capacidade de 
amperagem inferior ao que o produto de 
fato oferecia.

As lojas terão até meados de 2014 para 
adequar seus estoques. A partir dessa data, 
até baterias importadas - de carro ou moto

- deverão passar por testes para estampar o 
selo do Inmetro.

Segundo o gerente da Bosch Car Servi- 
ce Canaã, Rogério Ferreira, é comum en
trarem na oficina veículos com problemas 
provocados por baterias não originais sub- 
dimensionadas. "Sem a carga recomenda
da pela montadora do automóvel, a bateria

pode ter a vida útil encurtada e provocar 
a queima de componentes, como o motor 
de partida, que, em um sedã médio, custa 
cerca de R$ 2 m il", exemplifica.

Optar propositalmente por uma bateria 
de menor amperagem também não com
pensa, já  que a diferença de preço é peque
na em relação ao risco.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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ALUG UEL E M  ALTA
Vendas de imóveis usados em São Paulo em janeiro 
cresceram 0,96% e o número de unidades alugadas 
aumentou 16,41% na comparação com dezembro, 
segundo pesquisa do Creci-SP.

www.pontoi9.coni.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949
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Aluguel no Centro custa até o 
dobro, comparado a outras áreas
Economia da cidade fortalecida é um dos motivos do preço dos imóveis; rua 15 de Novembro é a preferida dos comerciantes

Priscila Pegatin
FOTO ARQUIVO: O ECO

0  mercado im obiliário é um ramo da 
economia que está em alta há al
guns anos e em Lençóis Paulista a 

situação não é diferente. Porém, quando 
o assunto é aluguel no Centro da cidade, 
a lista de interessados é ainda maior. "A 
rua 15 de Novembro é a mais valoriza
da. Quem tem  imóvel lá não fica com ele 
parado”, explica Bruna Cacciolari Fleu- 
ri, atendente de locação da Im obiliária 
Líder. "Com  o crescimento da cidade, o 
comércio acaba acompanhando e a ten
dência é só aumentar. Pelo menos entre 
uma a duas vezes na semana, tem gente 
procurando um imóvel no Centro”.

A preferência dos com erciantes, in
clusive os de outras cidades, é a rua 15 
de Novembro, principalm ente para em 
preendimentos do ramo da confecção, se
guida das ruas transversais, como Inácio 
Anselmo e Joaquim  Gabriel. "A rotatório 
Marcos José Giacom etti, perto da escola 
Paulo Zillo, também é opção, assim como 
a avenida Padre Salústio Rodrigues M a
chado, que é procurada mais no ramo 
alim entício”, diz Bruna.

Por causa da localização, tamanho dos 
imóveis e aumento da procura os valores 
tam bém  seguem em  alta. "Na rua Iná
cio Anselmo, por exemplo, um imóveis 
de 80 metros a 100 metros de área custa

NO TOPO -  Rua 15 de Novembro está no topo da lista por procura de locação de imóveis para comércio

de R$ 2 mil a R$ 2,5  mil por m ês”, diz 
a atendente de locação que acrescenta. 
"Em  outras regiões da cidade como, por 
exemplo, perto da escola Paulo Zillo, o 
mesmo tamanho de imóvel custa de R$ 
1,1 m il a R$ 1,2 m il. Isso com  imóveis de

acabamento de prim eira”.
Para complicar a situação de quem 

espera uma vaga no Centro, os contratos 
atuais são acordados em média para três 
anos. "A partir de um ano já  pode sair sem 
multa, mas a maioria prorroga para mais

de três anos”, ressalta. "Um imóvel chegou 
a ter dez pessoas na lista de espera, em um 
período de três meses, mas a prioridade é 
sempre pelo primeiro, desde que a docu
mentação esteja em ordem e seja aprovada 
pela advogada”, finaliza.

http://www.pontoi9.coni.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Classificados

MARIA LUIZA II, casa c/ 3 
dorm (sendo 1 suite), cozinha, 
copa, sala, bho social, lavan
deria, garagem coberta p/ 2 
carros. 126m2 de construção. 
casa nova, R$270 mil- Habita- 
re Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

MARIA LUIZA II, casa c/ 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, casa c/ 
garagem p/ 2 carros, 3 
dorms (sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, bho social, 
lavanderia, despensa. R$ 300 
m il- Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

JD. UBIRAMA, casa c/ 
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, casa c/ 
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.

BELA VISTA, casa geminada 
c/ aproveitamento p/ até 3 
alugueis, sendo: 5 dorms,
2 salas, 2 cozinhas, 3 bho,2 
landerias, 2 garagens.
R$ 140mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

NUCLEO, CASA c/ 3 dorms,
1 bho, cozinha, área de servi
ço, garagem, R$110 mil- Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JARDIM UBIRAMA, 1 suíte, 
02 dormitórios, sala ampla, 
copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem para dois carros. Área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, R$340 
mil, obs: laje, piso frio e  ̂
acabamento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM ITAMARATY, 2 suí
tes, sala, escritório, lavabo, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. Excelente área 
de lazer com churrasqueira, 
banheiro, sauna e piscina, 
R$650 mil, obs: laje, acaba
mento em gesso, aquecedor 
solar. Armários embutidos 
nos dormitórios, escritório, 
cozinha e área de serviço. 
Ótimo acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 1
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, des
pensa e garagem para vários 
carros, R$ 380 mil, obs: laje, 
porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

MAMEDINA ,  2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. Uma su
íte grande anexa, R$ 135 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA ANTONIETA, 01 suíte, 
02 dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 370 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

VILA ANTONIETA, 3 suítes 
(sendo uma com closet), 
sala de estar, sala de TV, 
escritório, lavabo, copa, 
cozinha, área de serviço e 
garagem para vários carros. 
Salão de festas com chur
rasqueira. Área de lazer com 
vestiários, piscina e quadra 
de esportes, R$ 1.100.000,00, 
obs: laje, taco e piso frio. 
Ótimo acabamento.Armários 
embutidos em todos os 
dormitórios e cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

Os melhores imóveis

www,vitagiiano,com,br
JARDIM PRÍNCIPE, 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada para carro. área 
de lazer com churrasqueira 
e banheiro, R$ 190 mil, obs: 
laje e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM PRINCIPE, 3
dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
02 carros. área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 240 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA
II, 1 suíte, 02 dormitórios, 
sala, copa/cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, R$ 190 
mil, obs: Laje e piso frio. 
Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA II,
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem para 02 carros, R$270 
mil, obs: Laje e porcelanato. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM JOÃO PACCOLA,
sobrado com 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro 
social, sala ampla, escritório, 
cozinha, área de serviço, 
garagem para 02 carros. Área 
de lazer com churrasqueira 
e banheiro, R$ 330 mil, obs: 
laje, piso frio, acabamento 
em gesso, armário embutido 
na cozinha, cerca elétrica. 
ótimo acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM MONTE AZUL, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 2 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa, 
banheiro e piscina, R$ 180 
mil, obs: laje, piso frio, aca
bamento em gesso, portão 
automático. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM SÃO JOÃO, 2
dormitórios, sala, copa, cozi
nha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, R$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. Edícula nos 
fundos com 01 dormitório, 
cozinha e banheiro, R$ 150, 
obs: forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. GRAJAÚ - 02 dormitó
rios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, banheiro 
social, lavanderia, varanda 
e entrada p/ carro. - R$
150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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. 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 - 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.

Oportunidade:
Prédio 50  mts. av. P. Saiústio, ideal p/ investidor, d  boas possibilidades de 

retorno acomoda diversos tipos decomércios -  ref. 00227 -  Beto (14) 9724-8803

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. 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.

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.

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.

JD. PACCOLA, casa com
3 qaurtos, 2 salas, 2 WC, 
cozinha + edícula nos fundos 
c / churrasqueira, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
3263-0813/ 9783-2723.

VILA CONTENTE, casa com 
sala, cozinha, 3 quartos, 2 
banheiros, área de serviço, 
quintal grande e churrasquei
ra. Tratar: (14) 3264-3858.

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.

JD. ITAMARATY, casa com
4 dorms (1 suíte), garagem 
p/ 3 carros, lago de carpas, 
churrasqueira c/ forno, 281 
m  ̂construídos, vendo R$
350 mil, aceito contra oferta. 
Tratar (14) 9741-9140.

EXCELENTE SOBRA
DO COM 3 quartos, wc 
social 1 suíte c / closet, 
banheira,lavabo, sala de 
jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia re
vestida com armário, fundos 
temos 1 dispensa, canil, piso 
laminado e piso frio. Terreno 
com área total de 292,82 m  ̂
com 270,55 m  ̂de construção. 
Aceito propostas e financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
de esquina com 3 quartos, 
sala, cozinha revestida, piso 
frio, laje com acabamento em 
gesso, wc social, garagem 
coberta para 2 carros, fundo 
temos 1 quarto, banheiro, 
a/s.R$ 180 mil aceito finan
ciamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

JD. CAPOANI, sobrado com 
garagem coberta p/2 carros, 
ótima localização. R$ 255 mil 
n/aceito financiamento. Pe
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

CENTRO , casa com 4 
quartos, 4 salas, 2 banheiro, 
dispensa, 2 lavanderia, 
churrasqueira, 2 canil, 
piso frio, forro de madeira, 
garagem coberta p/2 carros, 
área construída com 208 m̂ , 
com área total de 384 m .̂ R$ 
450 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 m̂ , 
coberto c / estrutura metálica, 
e uma edícula c / 60 m̂ , 
alarme, cerca elétrica e muro 
alto, área total de terreno de 
312m^, parte alta do bairro, 
ideal para renda, aceita 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, piso frio, laje, mais 
salão p/ comércio, garagem 
coberta p / 1 carro, de frente a 
escola do sesi. R$ 155 mil n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

NÚCLEO, CASA COM 2
quartos, sala, wc social, 
cozinha, piso frio, forro 
de madeira, mais edícula, 
garagem coberta p/ 1 carro. 
R$ 140 mil n/aceito financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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 m̂ , com 
154,45 m  ̂de construção, não 
aceito financiamento, R$120 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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

JARDIM MARIA LUIZA I,
casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha revestida, w  c social, 
garagem coberta p/2 carros 
e 1 descoberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, fundo 
temos, 1 quarto, banheiro, 
churrasqueira, a/s, área total 
com 200 m̂ , com 136 m  ̂de 
construção. R$ 180 mil aceito 
tereno ou carro no negócio 
e ac/ financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

P IA /V T A S  PARA CO/VSTRUÇAO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
* DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/Í/T/ITO (14)  9S44-8164  
8117-8164

IT A M A R A T I
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

salas, copa, coz, lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer c/ piscina, garagem.

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

J D . U B IR A M A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, sala, copa, 

coz, banheiro, Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, banheiro, área 

de serviço/ garagem 
V a lo r: R $ 3 2 0 .0 0 0 ,0 0

IT A M A R A T I
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 02 
salas, copa, coz, lavabo/02 banheiro, 

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

V a lo s : R $ 6 5 0 .0 0 0 ,0 0  

C E N T R O
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

copa, coz, banheiro, despensa, edícula 
c/ churrasqueira a banheiro/ garagem 

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

J A R D IM  IT A M A R A T Y
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

varanda, mezanino, sala, escritório, 
copa, coz, banheiro, lavanderia, entrada 

para vários carros e edícula
V a lo r: R $  4 0 0 .0 0 0 ,0 0

J A R D IM  V IL L A G E
03 dorm, sendo 01 suíte c/closet, 02 salas, 

lavabo, coz, sala de estar, sala de jantar, 
despensa, lavanderia, garrem  coberta 

para 3 carros, canil 
V a lo r: R $  5 5 0 .0 0 0 ,0 0

J A R D IM  V IL L A G E
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

garagem para 2 carros.
V alo r: R $ 4 0 0 .0 0 0 ,0 0

www .toledoim oveis.com .br
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro

http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

SALA COMERCIAL no Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZI-
NHA (venda) -com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p/ pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p/ 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $ 
240.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY (ven
da) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas 
e portas basculantes de 
madeira, piscina, rancho 
c/ 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-

JARDIM PRÍNCIPE (venda)
- com 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 sala. Excelente 
imóvel com armário embutido 
da Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embutido, ar 
condicionado e banheira c/ 
hidro na suíte, cerca elétrica, 
interfone e armário embutido 
nos banheiros, pintura semi- 
nova, armário na garagem, 
churrasqueira e lavanderia. 
Perto da creche e quadra 
poliesportiva. R$ 270.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0039 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE (venda) - 
com 3 quartos, 1 banheiro, 1 
sala. Ótima localização; (acei
ta financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM BELA VISTA
(venda) - com 3 quartos, 2 
banheiros, 1 sala, lavanderia. 
Esta casa possui uma sala co
mercial na frente com banhei
ro e depósito. R$ 260.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0021 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

SOBRADO NO CENTRO
(venda) - ótima localização, 
com 2 quartos, 3 banheiros,
2 salas, dep. emprega
da, 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

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.

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem 
para 04 carros, área de lazer 
com piscina e churrasqueira. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

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

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

AREIÓPOLIS, CASA na Vila 
Cremer, 2 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro. 
Tratar (14) 3846-1306 ou 
9131-2671

BARRACÃO NA AVENIDA
João Paccola, 1171, particu
lar. Tratar (14) 9652-4513.

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.

CENTRO, CASA COM 3
quartos, sala, cozinha, copa, 
2 WC, garagem. Tratar (14) 
9748-6707.

APTO VITÓRIA REGIA: 03
dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem Valor R$ 
320 mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis

JD CAJU: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/02 
banheiros/lavanderia/área 
c/ churrasqueira e piscina/ 
garagem Valor R$ 150 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

JD. ITAMARATI: Sobrado c/ 
03 dorm sendo 1 suíte/sala/ 
coz americana/banheiro/ 
lavanderia/área c/ churrasq. 
piscina e sauna/jardim/ lago/ 
garagem Valor R$ 700 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

JD. MARIA LUIZA IV: 03
dorm sendo 1 suíte/sala/ 
copa/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem (casa nova) 
Valor R$ 220 mil. Tratar (14) 
3263-0187 Toledo Imóveis

APTO SAN REMO: 03 dorm 
sendo 1 suíte/01 dorm p/ 
empregada/sala 02 ambien- 
tes/coz planejada/banheiro/ 
garagem Valor R$ 350 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

CENTRO: casa com 02 
dorm./sala/coz/banh./ 
lavanderia/forro de madeira 
e cerâmica/ não aceita 
financiamento-R$-126 mil. 
Tratar TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187

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

JARDIM 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 - 
IMOVEIS-3263-018

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

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

JARDIM JOÃO PACCOLA:
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 
churrasqueira/bgaragem p/ 
02 carros/R$-155 mil) Tratar 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

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

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

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

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

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/es- 
critório/lavanderia/garagem/ 
área c/churrasq./banheiro/

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

valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, 1 °casa: 3 dorm., 
sala ampla, 02 banheiros, 
área de serviço, 2° casa, 02 
dorm., sala, coz., banheiro,

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

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

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

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

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

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

MAMEDINA, casa com 3 
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos chur
rasqueira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno com 
área total de 347 m ,̂ com 126 
m  ̂de construção, garagem 
coberta p/ vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamento 
com 50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

RESIDENCIAL JACARAN-
DÁ - 4° andar/ 2 dormitórios 
sendo 1 c/armário embutido/ 
cozinha planejada/banheiro 
com box blindex e armário 
embutido/lavanderia/sala 
2 ambientes trabalhada em 
gesso/1 vaga de garagem 
coberta - 
3263-0187

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.

iP R O R T U N I D Á D E S ,

jlNCRÍVEISH
V IS IT E  N O S S O  N O V O  S ITE  

w w w .h ab itare lp .co m .b rS o b rad o

JD . Ita m a ra ty c /2 terrenos, 4 dorm s, sendo 1 suíte  
Cl closet, banheira; sa la estar, jantar, cozinha c/ 
arm ários, adega, piscina c / aquecedor. Jardim, 
garagem  4  carros, 430,00 m^. R$ 860 mil. Ref. 

Site 29.

C asa Centro, 3 dorm it. (1 su ite  cl arm ario), 3 
salas, lavanderia, copa, cozinha, escritório, bho  
social, churrasq., piscina. G aragem  pra 3 carros  

cobertos. R$ 450.000,00.

S obrado  JD  ltam araty,3 dorm s(1 suite), sa la  
grande tv, escritório, cozinha planejada, piscina  

casa c/320m 2 R$ 600.000,00. Ref. Site 14.

C asa Jard im  V illage- 3 dorm s, 1 suite cl closet, 1 
dorm s externo, 1 w c, 1 lavabo, sa la TV, Jantar, es 
tar, cozinha, lavanderia cl arm ário. G aragem  para  
5 carros sendo 3 cobertos- R$ 580 m il - Habitare  

Im óveis (C R EC I76074).

V ende-se C asa M am edina, Cl 3 dorm s, sala, co 
zinha, bho  social, garagem  p/ 4 carros cobertos, 
área de lazer, lavanderia, piscina. R$ 300.000,00. 
H abitare Im óveis (C R E C I76074) 3264-4151 /9860- 

1407. Ref. S ite 67

V ende-se casa M aria Luiza I- 2  dorm s, sala, cozi
nha, bho, lavanderia garagem  descoberta - R$150  

mil -  Habitare Im óveis (C R EC I76074).

V E N H A  C O N F E R IR  T E R R E N O S  EM  D IV E R S O S  
B A IR R O S . A C E IT A M O S  F IN A N C IA M E N T O .

nBlabibare
C R E C I 7 6 0 7 4 I MÓV E I 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  4151 | (1 4 )9 8 6 0  1407

JARDIM PRINCIPE: casa 
com 2 dormitórios/sala/ 
cozinha/ 2 banheiros/ 
lavanderia/garagem coberta 
para 2 carros/ com fino 
acabamento/CASA NOVA- 
-R$-220.000,00-TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187. JARDIM 
PRÍNCIPE , casa feita em 
L, com 2 quartos, cozinha 
revestida, sala grande, wc 
social, suíte, piso frio, com 
laje, 1 bela varanda, em 
volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p/ vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m ,̂ com 124,77 m  ̂de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352

JD.MARIA LUIZA II - CASA 
NOVA com piso laminado de 
madeira/3 dormitórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavande- 
ria/CASA NOVA/TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

PQ.RES.RONDON: casa 
com 3 dormitórios/sala/copa/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
edícula c/churrasqueira/1 
banheiro/1 quarto/garagem 
coberta para 2 carros/ 
R$-280.000,00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187

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

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

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, 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)
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Classificados

DA

JARDIM MARIA
Luisa ll, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc social, 
1 suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
lavanderia coberta, garagem 
coberta com madeira a vista 
p/ 3 carros, portão basculante 
fechado automatizado, pintu
ra boa, ótima localização. R$ 
175 mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

JARDIM p r ín c ip e , 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).

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

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. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 
carros . R$88,000,00 , não 
aceito financiamento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

RONDON, sobrado com 3 
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, garagem coberta p / 2 
carros, sacada, pintura nova, 
1/2 terreno. R$ 125 mil.
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CRUZEIRO, casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e gara
gem coberta (terreno 11x25) 
e construção de 140m^. Tratar 
(14) 9701-1896 com João 
Barbosa.

CASA NA ALVENARIA
+ laje com 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, murada, R$ 50 
mil + parcelas. Tratar (14)
9797-5221.

JD CAJU I, casa c/ 2 quar
tos, sala, cozinha, garagem 
coberta p / 2 carros e edícula 
nos fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO PACCOLA, casa 
c / sala de TV, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem 
para 2 carros.Com 19um2 de 
construção nova, R$ 300 mil. 
Tratar (14) 9747-3304.

SELECIONA
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA  

Superior com pleto em  Adm inistração, 
Economia, Logística ou áreas afins, 

experiência com  Gestão de equipes e 
disponibilidade de horário.

Interessados enviar currículo  
ocupacional@ ocupacionalrh.com .br ou

Av. Nações Unidas 1 7 -1 7  Sala 1 0 4  - Bauru 
Inform ações F: (14 ) 3 0 2 1 -0 1 2 2

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 quar
tos, sala, copa, cozinha, WC 
e garagem p/ 2 carros, R$270 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

A IMOBILIÁRIA SIG Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponivéis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado 
de assis, 680 (fones: 3264
5624, 9695-8789)

MAMEDINA, 02 dorms, 
sala, cozinha R$ 100.000,00 
SIG MÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO(2 CASAS)
R$ 110.000,00 SIG
MÓVEIS(CRECI115691)
(14)9695-8789/3264-5624

JD ITAPUÃ, casa c/ 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 Wc e garagem 
p/ 3 carros, R$ 200 mil ). 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

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..

MAMEDINA, 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.

MAMEDINA, 03
dorms, sala tv, cozinha, 
lavandeira, churrasqueira, 
piscina 4x8, garagem vários 
carros R$ 300.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD EUROPA na
planta(parte alta), 03 dorms(1 
suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 270.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

NOVA MARIA LUIZA
II, c/03 dorms(1 suíte), 
sala, cozinha, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)8118-1234/3264-5624.

JD ITAMARATY, 01
dormitório, sala de tv, cozinha 
c/armários churrasqueira, 
quiosque, piscina grande, 
piscina c/hidro, banheiro 
c/180,00m2 R$ 350.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

MARIA LUIZA II, 03
dorms(1 suíte), cozinha 
grande, sala de tv, lavanderia, 
churrasqueira e piscina 
pequena R$ 165.000,00 SIG rM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

CECAP, CASA com 3
quartos, WC, sala, cozinha 
+ edícula e garagem para 3 
carros. Tratar (14) 3263-2129/ 
9749-3534.

CASA NA rua 15 de novem
bro, c / 16 m  ̂frente, 208 m  ̂
área construída, excelente 
ponto em frente a supermer
cado. Tratar (14)-9755-3638.

NOVA LENÇÓIS,
02 dorms, sala de tv, 
cozinha R$ 100.00,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

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 mil. Tratar 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

APARTAMENTO no
residencial Jacarandá,
41- E, R$ 140 mil. Tratar (14) 
9790-1586.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

CECAP, casa com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

JD PRIMAVERA 
ESQUINA, 02 dorms, sala, 
cozinha R$ 80.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

JD CRUZEIRO, 02 dorms, 
sala, cozinha R$ 110.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

3263-0021
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  no Jd. Monte Azul: 2 Quartos, sala, 
cozinha, banheiro d  boxe, garagem coberta, portão eletrônico, 
cerca elétrica, toda a parte elétrica nova. Valor R$700,00 Casa 
nova -  PRIMEIRA LOCAÇÃO. Cod. 0104 Tratar na Imob. 21 
R. 13 de maio, 430 tel. 3263QQ21-www.imQbiliaria21Lp.CQm.br 
C A S A  PA R A  L O C A Ç A O  jardim  Ubirama: 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.050,00 
Cód. 0089 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N Ú C L E O  H A B . L U IZ  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 
C A S A  N O  R E S ID E N C IA L  A T H E N A S  (venda): 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, garagem p/ 3 carros. R$ 85.000,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 0100. Trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N A  C E C A P  (venda): 2 quartos, sala, cozinha banheiro, 
garagem para 3 carros. Excelente localizaçãol Aceita financia
mento. R$ 137.800,00 Cód. 0105 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N O  C E N T R O  (venda): 3 quartos, sala, cozinha, 2 ba
nheiro, garagem coberta. R$ 263.000,00 Não aceita financia
mento Cód. 0106 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430
tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br_________________
C A S A  N O  J D . P R ÍN C IP E  (venda): 1 Quarto, sala, cozinha, 
banheiro, garagem coberta. R$ 127.200,00 Não aceita finan
ciamento Cód. 00103. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_____________
C A S A  N O  C E N T R O  (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____________________________________
C A S A  N A  M A M E D IN A  (venda): 2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro, garagem p/ 2 carros; casa pequena nos fundos.Valor 
R$ 143.100,00 Não aceita financiamento. Cod. 102 Tratar na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imo-
biliaria21Lp.com.br________________________________________
C A S A  N O  G R A J A U  (venda): 3 quartos, sala, cozinha ameri
cana com balcão de mármore embutido, banheiro, garagem 
coberta para 2 carros, quintal grande. R$ 214.000,00 Aceita 
financiamento. Cód. 101. Tratar 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

SITIO AS MARGENS da
rodovia Mal Rondon (km 
307,4), a 2 km da área 
urbana com 7,93 hectares, 
1casa sede (piscina, sauna, 
churrasqueira, toda cercada 
em muro), 2 casas caseiro, 
barracão para animais, 7 
piquetes, pasto, pomar, 
poço semi-artesiano, caixa 
dágua 20 mil litros, cercas 
novas, lagoa, nascente, rio, 
etc. Excelente oportunidade. 
Tratar (14) 9755-3638.

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.

VENDO CHÁCARA EM
Alfredo Guedes. Tratar (14)
3264- 5381/ 9704-3307.

ALUGA-SE CHÁCARA em
Alfredo Guedes para festas e 
finais de semana. Tratar: (14) 
3264-5381/9704-3307.

SITIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82568 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

LINDA CHÁCARA no C.
Branco 5000 m ,̂ cercada c/ 
muro e alambrado. Casa c/ 
195 m ,̂ 3 dorms, sala, coz., 
wc soc., ar. serv, + rancho c/ 
dorm, churrasq. forno e fogão 
a lenha, pisc. c/ cascata e 
canil. Obs: pomar e estufa 
separados + amplo espaço. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br -  ref. 
00290

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

/ Ví l S I G
 ̂ imóveis

CRECI 115.691

C H Á C A R A  S Ã O  JU D A S  
T A D E U  de esquina 
c/5.000m2, casa laje c/ 
04 dormis(1 suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda 
murada R$ 400.000,00
C A S A  N O V A J D  
G R A JA Ú , 03 dorms, sala 
tv, cozinha americana, 
lavanderia, garagem 
coberta 02 carros R$ 
210.000,00

A P A R T A M E N T O  
J A C A R A N D Á  (todo 
reformado), 02 dorms, 
sala 02 ambientes. 
Cozinha c/ armários, R$ 
140.000,00
A P A R T A M E N T O  
E D IF ÍC IO  San Remo, 03 
dorms (1 suíte c/armá- 
rios), dorm empregada, 
sala 02 ambientes R$ 
350.000,00
E D ÍC U L A J D IT A M A -  
R A TY  (parte alta), 02 
dormitórios(1 suíte), sala 
de tv, copa/cozinha R$ 
280.000,00

E D IC U L A  D E FESTAS
JD Itamaraty, 01 dormi
tório, cozinha, banheiro, 
salão de festas c/ 02 
banheiros e churras
queira, renda mensal de 
R$ 2.000,00(aluguel) R$ 
310.000,00

C A S A J D IT A M A R A -
TY/ 03 dorms(1 suíte 
c/ closed e armário), 
mezanino, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha 
planejada, lazer c/ pis
cina R$ 590.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691) 
9695-8789 / 3264-5624.

C A S A  JD  IT A M A R A T Y ,
03suítes(1 c/closed), 
sala de tv, sala estar, sala 
jantar, cozinha planeja
da, lareira, lazer c/ SPA, 
piscina, churrasqueira, 
terreno c/981,00m2 R$
1.080.000,00.

C H Á C A R A  S Ã O J U D A S
c/ 2.500m2 de esquina 
R$ 130.000,00

MACATUBA, Jardim Capri, 
chácara com 2.204,12m2
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
Capri chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-205.000,00 
c/caixa d'água (todas 
muradas) - TOLEDO IMÓVEIS
- 3263-0187.

CHÁCARA 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- 
MOVEIS.COM)

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área,
1° casa, 3 quartos com 
suíte, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia e piscina 
grande -  2° casa, 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de câ
meras, R$ 530 mil - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

R ua M ach ad o  d e  A ss is , n° 680  
Fone: (14 ) 32 64 -5 6 2 4  /  96 95-8789  

w w w .s ig im o v e is n e t.c o m .b r

CENTRO, ALUGO KIT1NE-
TE, R$ 400,00 + água e luz. 
Tratar (14) 9756-0258

ALUGA-SE ÁREA de lazer 
para festas e confrater
nizações (casa, piscina, 
churrasqueira), localizado 
a 6 km do centro cidade 
(acesso pela Rodovia 
Marechal Rondon), (ainda 
esta disponível na semana 
santa). Tratar (14)9755-3638

ALUGA-SE CASA na
rua 15 de novembro com 
4 quartos, 4 salas, 2 banhei
ros, dispensa, cozinha, 2 
lavanderias, churrasqueira, 
garagem (208 m^ área 
construída) em frente ao 
supermercado. Tratar (14)- 
9755-3638.

ALUGO ESPAÇO grande 
para estacionar motos, pró
ximo a facilpa. Tratar (14) 
9197-0521 aos domingos.

SALÃO PARA FESTAS
- Humaita Hall- promoção 
mês das noivas. Tratar (14) 
3264 5658/ 81154390.

ALUGO ESPAÇO C/
300m^, excelente localiza
ção, na R: Treze de Maio 
(ao lado Café do Feirante). 
Tratar (14) 9627-3747 com 
Adilson.

ALUGA-SE CASA
germinada no Jd. America 
em Macatuba (particular). 
Tratar (14) 9681-0817.

ALUGA-SE ÓTIM A casa 
c / piscina, gramado, toda 
cercada a 5 min do centro. 
Tratar (14) 9752-3588.

ALUGA-SE 2.500 m^ de
terra, boa para o cultivo de 
hortaliças, c / casa, água, 
luz, a 5 min. da centro, 
ótimo preço. Tratar (140 
9752-3588.

PROCURO IMÓVEL 
COMERCIAL com entrada 
para carro e boa localização 
para alugar. Tratar (14) 
9783-3200.

ALUGO CASA NO Maria 
Luiza IV, perto SESI, casa 
nova, 1° inquilino, 3 dorm.(1 
suíte), sala, copa, cozinha,
2 WC, lavanderia, garagem 
para 4 carros descobertos, 
cerca elétrica. Exige fiador, 
R$1 mil. Tratar (14) 8202
3367.

ALUGA-SE BARRACAO
com 200 m^, na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, futuro 
anel viário da cidade, ótimo 
para deposito, escola, igre
ja, oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683-6437 
com Andrade.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatizado, es
tacionamento interno, play 
ground e berçário, salão 
amplo 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.

ALUGA-SE PONTO Comer
cial na Rua 15 de novembro, 
com aproximadamente 200 
m ,̂ com ou sem móveis, (loja 
de confecções). Tratar (14)- 
9755-3638.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 3263
6641 e 9698-7007.

RONDON, ALUGA-se casa 
nos fundos, exijo fiador, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 
nova, direto com proprietário, 
exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641.

EDÍCULA PARA festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

APARTAMENTO NA PRAIA
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

COMPRO TERRENO no
Jd Itamaraty, parte alta, 
pagamento a vista. Tratar 
(14) 9797-6447.

COMPRO TERRENO no
Grajaú, Sta Teresinha, 
Maria Luiza (particular). 
Tratar (14) 3263-3348/ 
9703-1919.

e d if íc io  YPê, térreo com 
2 quartos c/ armários, 
cozinha planejada, sala 
2 ambientes, garagem 
p/ 1 carro. Tratar (14) 
9794-5700.

NOVO GRAJAÚ, casa com 
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna 
e varanda, medindo 76m2, 
Rua Benedito Santos, 287. 
Tratar (14) 9617-1135/ 
9777-6263.

JD. MARIA LUIZA IV
casa com 64m^, cozinha 
americana conjugada com 
a sala, 2 quartos (sendo 
1 suíte) e um banheiro 
social, imóvel novo e bem 
acabado. Tratar (14) 9617
1135 e 9777-6263.

MARIA LUIZA II, casa com 
125m2, sala, sala de jantar, 
cozinha, 3 quartos (1 suíte), 
lavanderia interna, WC 
social, ótimo acabamento, 
aceito financiamento.
Tratar (14) 96171135/ 
9777-6263.

LOTES NO GRAJAÚ,
ótima oportunidade, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
9710-9001.

OPORTUNIDADE, Casa 
no Monte Azul, com 3 
quartos, sala, cozinha,
W c, garagem, edícula com 
despensa e WC, piscina, 
ótimo preço. Tratar (14) 
9794-2145.

JD. JOAO PACCOLA:
Terreno c/ 221,00m2, R$ 60 
mil. Tratar (14) 32630187 
Toledo Imóveis

JD. CAJU: Terreno c/ 
200,00m2, R$ 60 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo 
Imóveis

JD. MARIA LUIZA IV :
Terreno c/ 234,00m2, R$ 
60 mil. Tratar (14) Toledo 
Imóveis.

VILA ANTONIETA,
lote de terreno com 
a área de 325,00 m2 
(13,00x25,00m2) com 
frente para a avenida, R$ 
80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, 
com a área de 396,50 m  ̂
(cada) totalizando uma 
área de 793,00m2 (13,00 x 
30,50m2 cada lote), R$ 270 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2- 
-com alicerce de 49,00m2 
(na laje), murado, com por
tão basculante, R$52 mil 
+ 109 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

RONDON: excelente opor
tunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 
m2 com uma constru
ção 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 loca
lização, R$-130.000,00-To- 
ledo Imóveis-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA do
rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por edícu- 
la nomesmo valor). Tratar 
(14) 3263-4349 (horário 
comercial).

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no 
meio do loteamento por 
R$ 38.500,00. Tratar 9772
7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 275,00 M2 
na parte baixa. Aceito 
parte de pagamento com 
financiamento da Caixa. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

JD. ITAPUÃ:TERRENO c/
238,22m2, R$ 75 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo 
Imóveis

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 per- 
muta e propostas. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno c/ 
331 m^, frente c/14,50m2, 
fundo 22,85m2. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Cre
ci 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 Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. ITAPUÃ, terreno -ótima 
localização para comércio 
, 2 lotes com área regular 
com 746 m .̂ R$ 395.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0004 trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. HUMAITA, terreno 
(venda) -ótim o terreno, 
todo murado, localiza
ção nobre, 340 m2 R$
150.000. 00 (aceita finan
ciamento) Cód.0086 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

GRAJAÚ, TERRENO -  Qui
tado ótima oportunidade 
de R$ 57.000,00 por R$
54.000. 00. Trat. na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp


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 d e A.R.T. e  Laudo de Estanauiedade.GasHidro

Manutenção GLPe Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. GRAJAU, TERRENO
com 342m2, S-21, 
entrada de R$28mil +
84x R$342,00. Tratar (14) 
9756-2647.

VENDO TERRENO NO
Jardim Europa. Tratar 
(14) 9117-0757 ou (16) 
9104-9932.

TERRENO (ÁREA) de
628m2 no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investi
mento, aceita proposta! 
Vitagliano /  CJ23626 -  
14-9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00176

IM PERDÍVEL 2 LOTES
juntos c/ área total de 
531m2 no Jd. Grajaú, bem 
localizado. Vende tbm 1 
lote separado Venha con
ferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00294

M A R IA  LUIZA I, terreno 
com 200 m .̂ Tratar (14) 
9712-4000.

PARQUE ELIZABETH,
lote com 250,00 m2 
(10X25), R$ 65 mil. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

J A R D IM  ITAPUÃ, lote 
com 238,00 m ,̂ R$ 73 mil, 
obs. Lote de esquina Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

J A R D IM  PRÍNCIPE, lote 
com 200,00 m ,̂ R$ 73 mil, 
obs. Todo murado e com 
portão. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

J A R D IM  ALVORADA,
lote com 275,00 m2 
(11X25), R$ 85 mil, obs. 
Lado de cima da rua, ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

J A R D IM  M A R IA  LUIZA
IV , ótimo negócio, terreno 
com área total de 225 m ,̂ 
parte baixa. R$ 25 mil mais 
94 parcelas de R$ 440 mil, 
transferência paga. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

NEGÓCIO DE OCASIÃO ,
terreno no jardim das na
ções com área total de 260 
m .̂ valor 60 mil n/aceito 
financiamento mas faci
lito o pagamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. M A R IA  LUIZA 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).

RONDON,SOBRADO
com 2 quartos, sala, cozi
nha, 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).

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, não aceito 
financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ , terreno me
dindo 250,00 m ,̂ na parte 
alta, próximo a Avenida 
Jácomo Augusto Paccola, 
quitado. Preço R$ 55 mil a 
vista. Tratar - 9772-7716 
com Abobrinha.

JA R D IM  GRAJAÚ, terre
no medindo 250,00 M2, na 
parte alta do loteamento, 
parcelado, entrada + 100 
parcelas mensais no valor 
de R$ 298,00 cada. Tratar - 
9772-7716 com Abobrinha.

JA R D IM  GRAJAÚ, 
JA R D IM  João Paccola, 
Vila Antonieta, Res. Santa 
Terezinha, Jardim Morumbi
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

JD. ITAMARATY,
localizado na Rua Joara, 
com 396,50 m ,̂ R$ 120 mil. 
Tratar (14) 9692-9693.

JD. ITAMARATY, terre
nos com 417,77 m ,̂ R$ 130 
mil, na R: Joana. Tratar (14) 
9790-1586.

JD ITAM ARATY
C/  515,00m2 R$
135.000. 00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD ITAM ARATY
C/  396,00m2 R$
130.000. 00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 8118- 
1234/3264-5624

JD GRAJÁU (parte
baixa) R$ 55.000,00 
Aceita Financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

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

SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER M O R E m  34 0  JO. JOÃO PACCOLA
(14] 3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGÜSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU
(14] 3264-4625

JA R D IM  STA TEREZI- 
N H A , esquina, terreno 
com área total de 234 
m ,̂ R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JA R D IM  CAJU , terreno 
com área total de 200 
m .̂ R$ 50 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD. CAJÚ , terreno com 
200m^, R$ 50 mil. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JA R D IM  M A R IA  LUIZA
IV , terreno com área total 
de 206 m2 .̂ Entrada de R$ 
21 mil 119 parcelas de r$ 
435 mil. Obs* pagamos 
a transferência. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD  M A R IA  LUISA III,
terreno com 200 m ,̂ ótima 
localização. R$ 62 mil n/ 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, terreno com 
área total de 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 
localização, 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).

TERRENO EM AGUDOS no
Jd Esmeralda com 360 mt ,̂ 
rua Vereador Silvio Amato, 
excelente oportunidade, 
preço de ocasião. Tratar (14) 
9755-3638 (direto com o 
proprietário).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, lote com 224,43 m2. 
(10,40X21,50), R$ 25 mil + par
celas Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD GRAJAÚ, C/250m2 
R$ 45.000,00 mais 55 
parcelas de R$ 295,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm56691) 
3264-5624/9695-8789.

MACATUBA, terreno com 
2.500m2, no trevo que tem 2 
postos de gasolina e futuro 
supermercado, murado nas 
laterais e no fundo, c/ calçada, 
de frente p/ rodovia, aceita 
outro imóvel no negocio.
Tratar (14) 8154-1999.

TERRENO 330M2, próximo ao 
clube esportivo Marimbondo 
(Rua Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 8119- 
7204/ 3264-7174.

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 400m2, 
na Av. João Paccola, R$ 90 
mil, aceito troca por casa. 
Tratar (14) 9605-5195.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 1 4 )-9 7 1 4 -435 2-(14 )-326 4 -6418 )

http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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NEW MÓVEIS PLANEJADOS

No Café do 
Feirante, o 

cliente pode realizar 
reunião de negócios e 
aniversários. Elesséia 
Dalbém aproveitou e 
reuniu suas consultores 
de produtos Mary 
Kay Diovane, Cidinha, 
Karen, Janaína, Elizete 
e Ana Cristina numa 
gostosa tarde com 
direito a cafezinho e 
outras delícias. O Café 
do Feirante fica na 
rua Doutor Antonio 
Tedesco, 612, Centro. 
Telefone (14) 3263 4933.

A New Móveis 
Planejados 

conta com uma linha 
completa de móveis. A  
New Móveis oferece 
assistência estrutural 
da planta inicial até 
a entrega da obra, 
decoração, iluminação, 
projetos e design de 
interiores. A New Móveis 
fica na rua Piedade, 555 -  
Centro. Telefone (14) 3264 
4707. Na foto, a arquiteta 
Jaqueline, o consultor 
de vendas Ricardo e a 
designer de interiores 
Patrícia.

LENA BRESHOP

FOTO: O ECO

RELOJOARIA LINO

^ X  Na Lena 
Breshop, o 

cliente encontra 
variedade de 
calçados e de roupas 
semi-novas. A nova 
coleção outono/ 
inverno com modelos 
de scarpin, meia 
pata, sapatilhas, 
rasteirinhas, sapatos 
femininos e roupas 
infantis já estão na 
loja, que fica na rua 
Coronel Joaquim  
Anselmo Martins,
508, Centro.

^ X  Neste Dia das 
Mães presenteie 

sua rainha com muito 
amor. A  Relojoaria 
Lino trabalha com 
lindos acessórios, 
brincos, relógios, 
pulseiras e muito 
mais. As atendentes 
da Relojoaria Lino 
esperam por você com 
muitas sugestões que 
irá satisfazer seu bom 
gosto e de sua mãe. A  
Relojoaria Lino fica na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 127- Centro. 
Telefone (14) 3263 0124.

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