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CULTURA

Feira do Médio 
Tietê começa na 
próxima semana

Lençóis Paulista abre este ano a 
4® Feira de Cultura do Médio Tie
tê. Nove cidades da região apresen
tam nos dias 10 e 11, na Praça Ocas, 
Cecap, atrações culturais, artísticas 
e feira de artesanato, buscando um 
intercâmbio para fomentar a cultu
ra da região e valorizar os artistas 
do Interior. Durante o final de se
mana, a Biblioteca Municipal Orí- 
genes Lessa realiza a Feira de Troca 
de Livros, onde serão encontrados 
vários títulos de autores diversos dis
poníveis para troca. Mais informa
ções pelo telefone 3263 6525. @

FACILPA 2013

O ECO e Ventura 
FM põem você 
no camarim

Parceria entre Jornal O 
ECO e Rádio Ventura FM vai 
premiar 22 pessoas durante 
a Facilpa 2013 para conhecer 
o artista preferido. Para par
ticipar é preciso preencher o 
cupom disponível no Jornal a 
partir da próxima semana ou 
se inscrever no facebook da rá
dio. A Facilpa acontece de 2 a 
12 de maio e entre as atrações 
estão Gusttavo Lima (foto), Jor
ge &  Matheus, Munhoz &  Ma- 
riano e Victor & Léo. B1

AOW POTÊNCIA!
0  ra d ia lis ta  C r is t ia n o  
C a s te lh a n o  e s tre ia  h o je  
c o lu n a  e m  0  E C O

AUTOS
D ie s e l S -1 0  já  e s tá  d is p o n ív e l n o  
m e rc a d o ; c o m b u s t ív e l te m  m e lh o r  
re n d im e n to  e  p o lu i m e n o s  (N)

V IO L Ê N C IA  N A S  RUAS

Trânsito faz 4̂  vítima fatal neste ano em Lençóis
P a u lo  A le x a n d r e  t in h a  17 a n o s , s o fre u  a c id e n te  n o  D o m in g o  d e  P á s c o a  e  e s ta v a  in te rn a d o  e m  B a u ru ; e m  2 0 1 2 , fo ra m  re g is t ra d a s  7 m o r te s  C4>

O N D A  DE A SSALTO S

Trio rouba 
R$ 20 mil no 
Jardim Santana

A polícia registrou mais um rou
bo ontem à tarde. Segundo a PM, 
três indivíduos não identificados 
roubaram R$ 20 mil de um empre
sário no Jardim Santana. Enquanto 
dois ladrões entraram no imóvel, um 
terceiro deu cobertura do lado de 
fora. Os ladrões fugiram levando o 
dinheiro e, no início da noite da sex
ta-feira, equipe da Força Tática da 
Polícia estava empenhada em loca
lizar o trio. Há informações de que 
foi usada uma segunda motocicleta 
no crime. Possivelmente, o ladrão 
que deu cobertura levou o dinheiro 
roubado pelos dois que entraram no 
imóvel. Em três dias foram registra
dos quatro roubos na cidade.
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NOVO
E M  F O L H A

A prefeita Bel Lorenzetti e outras autoridades inauguraram as obras de reforma 
e amplição do ESF Júlio Ferrari. Foram investidos R$ 158 mil, sendo R$ 83 mil do 
M inistério da Saúde e o restante como contrapartida do município. A  unidade 
tem capacidade de atender até a 4 mil pessoas ou mil famílias.

a B on ita  
raçu 

re ió p o lis
ÇOiS

PEDER N EIR A S  
A contece am anhã 1° Festival 
Feira das Nações

LENÇÓIS
Concurso oferece 11 vagas  
no serviço público

M A C A T U B A
'Transformação' será 
entregue na terça-fe ira  AQ1

PO LÍTIC A
CEI na Câmara depende de 
parecer jurídico AQ0

JO S  JO CI 
Tonicão é palco da 
abertura dos jogos AQ2

ÍNDICE
Cidades..............Página A2
Opinião...............Página A3
Polícia................Página A4
Cotidiano........... Página A9

Esportes..........Página A12
Entrevista..........Página B2
Cultura............... Página B3
Sociais .Páginas B6, B7 e B8

TEMPO
SABADO, 06/04

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
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Cientistas encontram 
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Escola da Família 
tem 8 mil bolsas 
disponíveis
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Cidades RECRUTANDO AJUDANTES
A  Prefeitura de Agudos organiza para o próximo sábado, 13, o 
"Dia Municipal de Combate à Dengue". Agentes da Prefeitura e 
voluntários vão passar pelas casas orientando os moradores sobre 
o combate do mosquito. Quer quiser ajudar é só se cadastrar de 
segunda a sexta-feira, das 8h às i6 h, pelo telefone (14) 3262-2383.

. s i r /

FRASE
"O ladrão sabia até a quantia de dinheiro em cada 
malote. Isso nos chamou atenção", Capitão Paulo 
Cesar Valentim, comandante da 5  ̂Companhia da 
Polícia Militar, sobre roubo ocorrido quinta-feira 
à tarde nas imediações do Distrito Empresarial

FESTIVAL MUSICAL
A con tece  am anhã, a p a rtir  das 

io h ,  o 1 ° Festiva l M usica l "Fe ira  
das N ações" no Recinto de Pe
de rne ira s . O e ve n to  tem  entrada  
g ra tu ita  e fo i criado  para esco
lh e r bandas, can to res  e a rtis tas  
da c idade para se apresen ta rem  
na Feira das Nações 2013, p r in c i
pal fes ta  de a n ive rsá rio  do m u n i
cípio, que é com em orado  no dia 
22 de m aio. As apresen tações se 
rão d iv id idas  em  p o p /ro ck , MPB, 
se rtane jo , sam ba e pagode, e 
Gospel Cristão. O m e lh o r co loca 
do em  cada um a das categorias, 
a lém  de can ta r na Feira va i g a 
nhar um cachê de R$ 1,5 m il.

CONCURSO LITERÁRIO
A Secretaria de Educação e 

Cultura de Agudos prom ove o 
Concurso Literário  "Acordando as 
Palavras", em com em oração aos 
115 anos de Agudos, com em ora
dos em ju lho . Para partic ipar basta 
escrever um poem a sobre qua l
quer tem a. Os inscritos serão d iv i
didos en tre  as categorias In fantil, 
Infanto-Juvenil, Juvenil, Sênior e 
Adulto . Cada au to r pode envia r até 
dois poemas inéditos, de até uma 
fo lha. Os textos devem  ser e n tre 
gues na B iblioteca M unic ipal, aos 
cuidados de Tino ou M ônica, das 
8h às i 2h e das i 4h às i / h ,  entre 
15 de abril e 10 de maio. Os cinco 
prim eiros classificados de cada ca
tegoria  serão dip lom ados e terão 
os poemas publicados na "A n to lo 
gia Poética -  Agudos, 115 anos".

CAMPANHA DO AGASALHO
O Fundo Social de S o lid a rieda 

de e de Assis tênc ia  Social de A g u 
dos in ic ia  a Cam panha do A gasa 
lho 2013, com  o tem a  "R oupa boa 
a gen te  doa". Os in te ressados em 
co labora r podem  doar agasalhos 
e cobe rto res  em  bom  estado  de 
conservação. A m eta  deste  ano é 
a rrecadar m ais de 14 m il peças e 
a tender, no m ín im o, 600 fam ílias. 
As doações podem  ser fe itas  nos 
órgãos púb licos e tam b ém  serão 
reco lh idas pelas equ ipes da Sa- 
besp e da A ss is tênc ia  Social.

IPTU
Começam  a vence r na q u a rta 

-fe ira  os carnês do IPTU 2013 de 
Pederne iras. Ao todo, fo ram  m ais 
de 19 m il carnês env iados para 
os m uníc ipes. O im pos to  pode 
ser d iv id id o  em  até o ito  parcelas, 
sendo que o desconto  de 10%  é 
apenas para pagam en to  à v is ta  
em  parcela única. O p re v is to  para 
2013 é arrecadar R$ 2,2 m ilhões.

DESCARTE
Uma parceria da P re fe itu ra  de 

Barra Bonita  com a Reiclanip, uma 
ins titu ição  sem fins lucra tivos que 
faz traba lho  de descarte  corre to  
re tirou  908 pneus que estavam  
arm azenados na Cooperativa de 
Catadores de Recicláveis da c i
dade. O descarte  corre ta  e lim ina  
possíveis criadouros do m osqu ito  
da dengue. Quem tiv e r  pneu em 
casa pode leva r a té a Ecobarra de 
segunda à sex ta -fe ira  das 7 h às 
16h30. O local fica na aven ida A r- 
th u r Balsi, 768 -  Parque Industria l 
São Dom ingo.

PREMIADAS -  Os profissionais da ESF Maria Cristina receberam, no mês passa
do, o prêmio Ação em Boas Práticas em Atenção Básica, conferido pela Secretaria 
Estadual de Saúde. A placa da conquista está exposta na Unidade. Parabéns aos 
profissionais por se destacarem na prática da atenção à saúde da população.
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VANDALISMO -  Um espaço que seria de lazer e espera para quem vai ao Teatro 
Municipal de Macatuba se tornou uma marca de vandalismo na construção pública.

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.

í

Educação oferece 
8 mil bolsas para 
Escola da Família

Estudante que ajudar em projeto do governo Escola da 
Família ganhará desconto em faculdades particulares. A Se
cretaria da Educação do Estado de São Paulo está a procura 
de quase 8 mil voluntários para o programa criado há 10 
anos para promover atividades de recreação durante os fins 
de semana. As ações culturais e esportivas, por exemplo, 
acontecem nas escolas públicas e sempre com o apoio dos 
voluntários. Em contrapartida, os interessados podem aderir 
ao programa Bolsa Universidade, pelo qual o go
verno paga até R$ 310,00 da mensalidade de 
cursos superiores e 0 restante fica a cargo 
das instituições de ensino. A lista de esco
las participantes e 0 regulamento dos pro
gramas estão disponíveis na internet, no 
site www.educacao.sp.gov.br. As inscrições 
para 0 Bolsa Universidade term inam na 
próxima sexta-feira 12 de abril.
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3

Criação de sistema para rastrear m edicam en
tos vai à consulta pública. A partir do dia 10, 
a população poderá contribuir com a proposta 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
que quer com bater o roubo de carga e a fa ls i
ficação. Para controlar a qualidade, a ideia da 
Anvisa é que os remédios tenham  um número 
de série e um código de barras na em bala
gem de fora e na cartela. Assim, será possível 
acompanhar todo o processo da produção até 
que o medicamento chegue ao consumidor. 
A consulta pública vai ficar aberta até o dia 
9 de maio. Os interessados em participar po
dem ter acesso ao texto  pela in ternet, no site 
www.anvisa.gov.br. Em maio, deve ser reali
zada uma audiência pública.

Bancos estão pro ib idos de env ia r boletos 
com o fertas de produtos e serviços para a 
casa do c liente , sem autorização. As in s ti
tu ições financeiras tam bém  devem  in fo r
mar que se tra ta  de uma proposta e não de 
cobrança. O ob je tivo  é de ixar claro para o 
consum idor que ele não corre o risco de ter 
o nom e incluído em cadastros de restrição 
ao crédito . Ou seja, ele só deverá pagar se 
concordar em aderir ao convite  ou à p rom o
ção. As regras foram  regu lam entadas pelo 
Banco Central e querem  e v ita r que a pessoa 
contraia uma dívida indevidam ente . As e x i
gências va lem  para todo o tipo  de proposta, 
inclusive os pedidos de doação e aquelas 
enviadas por m eio e le trôn ico.

C ientistas descobrem  novas m aneiras que 
podem  levar à cura da Aids. As novas pes
quisas se concentram  nas células de um 
paciente do con tinen te  africano. O sistem a 
im uno lóg ico dele apresenta uma fo rte , e in- 
com um , resistência ao vírus HIV. Os c ien tis 
tas acom panham  o caso há três anos des
de que o ind iv íduo foi d iagnosticado com a 
doença, mas que m esmo assim não apre 
senta sin tom as. Agora, pela prim eira vez, 
os pesquisadores conseguiram  acom panhar 
toda as etapas do organism o no com bate 
ao avanço do vírus. O estudo m ostrou que 
o paciente produz na tura lm en te  anticorpos 
que neutra lizam  o vírus HIV. Segundo c ien 
tistas, a descoberta pode o rien ta r a p rodu
ção de vacinas preventivas. Laboratórios 
já testam  m edicam entos an tiv ira is  fe itos  a 
pa rtir de anticorpos especializados na es
tru tu ra  do HIV, mas o m étodo ainda não foi 
bem sucedido no contro le  da Aids.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^
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Opinião í
FRASE
• Neste m ês de aniversário, a entrega da 
Unidade de Saúde do Júlio Ferrari é m ais um 
presente para a população e para a nossa cidade 

Bel Lorenzetti, prefeita de Lençóis Paulista

PARA PENSAR
"A palavra é m etade 
de quem a pronuncia e 
m etade de quem a escuta" 

Montaigne

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

Trânsito faz 
mais uma vítima
A  vio lência no trânsito  é um p rob le 

ma sério que fez mais uma v í t i
ma ontem . O adolescente que se 

envo lveu em acidente no Domingo de 
Páscoa não resistiu aos ferim entos e 
m orreu. O problema é que esta é a quar
ta m orte no trânsito  urbano em quatro 
meses de 2013. Se continuarm os nesse 
ritm o, podemos superar a média de sete 
m ortes por ano, registradas em 2012 e 
2011. A vio lência no trânsito  pode decor
rer de diversas questões -  fa lta  de s ina
lização e de ilum inação das vias, fa lta de 
conservação do asfalto, má organização 

do fluxo de veículos. Uma tem  tido 
m aior im pacto sobre as outras nas 
ruas de Lençóis: a conduta do m o to 
rista. A educação no trânsito  sem 

pre foi levada como algo menor, 
de pouca relevância. No trânsito, 
in fe lizm ente, vale mais o interesse 
ind ividual do que o coletivo. Para 
não perder a hora em um com pro

misso, m uitos se sentem  no d ire ito  
de ultrapassar em local inadequado, 

parar em fila dupla, não respeitar 
sinal de parada entre outros desli-

zes que podem custar caro.
Isso vale para todos os condutores. A l

guns motociclistas raramente respeitam 
a sinalização. Muitos ciclistas andam pela 
contramão, sobre calçadas ou empinam a 
bicicleta, pondo em risco a vida de pedes
tres que, por vezes, também ignoram as 
faixas de pedestres onde elas existem.

Para ser resolvida a questão da v io 
lência no trânsito depende de uma m u
dança cultural.

A Polícia M ilitar, sem dúvida, tem um 
papel fundamental nisso. Não só para 
coibir os abusos no trânsito como para 
promover ações de prevenção. É preci
so pensar em ações começando pelas 
crianças, que ainda encaram o trânsito 
de forma lúdica. Só o trabalho educativo 
pode garantir resultados duradouros e re
almente eficazes. Infelizmente, isso leva 
tempo, mas precisa ser iniciado.

O que não podemos é achar normal 
que pessoas que tinham muito pela fren 
te tenham a vida interrompida por um 
acidente de trânsito. É momento exato 
de pensar em soluções para que isso não 
volte a ocorrer.

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

Em busca da verdadeo
D
u

Padre Beto
é rad ia lis ta , te ó lo g o  
e p ro fesso r de filo s o fia

Constantem ente buscamos a verda
de. Seja de forma inconsciente ou 
não sentim os a necessidade de ter 

um certo domínio sobre a realidade, ou 
seja, necessitamos ter uma verdade so
bre os fatos, situações e sobre a nossa 
própria vida. Sem dúvida alguma, a ve r
dade deve possuir uma relação direta 
com a realidade. Afinal, ela pretende ser 
a expressão humana da realidade v iv i
da por todos nós. À medida que possuo 
uma verdade, tenho a "segurança" de 
conhecer (pelo menos por um de te rm i
nado tem po) aspectos de minha vida. 
Nesta verdade, encontramos sempre a 
diferença entre dois níveis em constante 
interação: a afirmação e o fato. Possuir 
uma verdade significa afirm ar algo so
bre determ inado fato. Esta afirmação é 
carregada de conteúdo, ou seja, através 
da verdade (afirmação) caracterizamos o 
fato, damos um determ inado valor a ele. 
Por ser uma afirmação humana, a verda
de está tam bém  ligada à comunicação. 
Assim, a verdade humana tenta dar con
teúdo a um fato ou circunstância através 
de uma afirmação que se expressa em 
uma frase. Nenhuma verdade é aceita se 
não existe uma relação de coerência en
tre estas três dimensões: afirmação, fra 
se e fato. Uma afirmação torna-se ve r
dade quando uma frase pode exprim i-la, 
uma frase por sua vez torna-se verda
deira quando um fato ou uma circuns
tância pode atestá-la. Portanto, o exame 
da frase e da afirmação está na aproxi
mação do fato. É justam ente na circuns
tância que se comprova a veracidade de 
uma afirmação e de uma frase. Para se 
provar que tal afirmação é verdadeira é 
necessário encontrar uma correspondên-

cia entre o fato descrito, a circunstância 
expressa em uma frase e o fato ocorrido, 
a circunstância vivenciada.

Assim, o grande desafio em relação 
à verdade está na confrontação de sua 
afirmação com o fato. Este desafio ex i
ge que tenhamos a abertura necessária 
para analisar a realidade através de d i
versas perspectivas na procura de apri
morar nosso conhecim ento sobre as s i
tuações. V iver é estar em um constante 
conhecim ento da realidade, ou seja, em 
um constante questionam ento sobre 
nossas verdades, comprovando se es
tas se encaixam realm ente com os fatos 
vividos. Para isso é necessário a hum il
dade de adm itir que sempre estamos 
aprendendo. Um in im igo do saber e, por 
conseqüência, da verdade, é o dogmatis- 
mo. A verdade sobre os fatos e sobre a 
vida deve estar sempre acompanhada de 
seu questionam ento, de uma constante 
avaliação. A verdadeira sabedoria não 
consiste som ente em ating ir a verdade, 
mas principalm ente em ter a consciência 
de que a verdade pode não correspon
der exatam ente com as circunstâncias. 
Atrás do dogmatismo, muitas vezes, está 
o medo de que a verdade seja outra. A 
afirmação dogmática sobre a realidade 
significa uma form a de fuga da mesma. 
Muitas vezes criamos uma verdade que 
nos agrada e não queremos conhecer 
ou reconhecer a discrepância que existe 
entre o que acreditamos e o fato, a c ir
cunstância que contesta ou até mesmo 
nega esta verdade. Nos fechamos à con
frontação dos fatos com nossa a firm a
ção porque no fundo sabemos que esta 
irá nos fazer sofrer. De qualquer forma, 
a busca da verdade sobre os fatos e a 
vida constitui no verdadeiro v ive r hum a
no. Justamente passamos pela existência 
para nos aproximarm os da verdade... ou 
não! www.padrebeto.com .br

Errata
Na relação de farmácias e drogarias lençoenses credenciadas no programa do gover

no federal "Aqui Tem Farmácia Popular", publicada na edição de quinta-feira 4, faltou a 
Farmácia Campanari, localizada na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1051. O 
telefone para contato é 3263 0631.

Pita compra novo carro para Câmara
Quem apareceu de carro novo na inauguração do ESF (Estratégia de Saúde da 

Família) do Conjunto Maestro Júlio Ferrari foi o presidente da Câmara, Humberto 
José Pita (PR). Como foi adiantado pela Terceira Coluna, o republicano queria 
muito comprar o carro de luxo para os vereadores se locomoverem. Ainda res
tam dois sonhos na cabeça do presidente da Câmara: alugar ou comprar seu 
Palácio de Cristal e ser prefeito de Lençóis.

FOiTõ MÁRCIO MOREIRA õ EFi

Um luxo...
Novo carro da Câmara 

Municipal é avaliado em 
aproximadamente R$ 75 
mil, mas não tem reven- 
dedora ou oficina em Len
çóis Paulista.

Sonhar mais um sonho
A diferença entre Pita e o ante

cessor Juruna é que o petebista a lm e
java, mas não comprou o carrão. Se 
continuar assim, o atual presidente 
da Câmara deve, em breve, comprar 
a nova sede adm inistrativa, apelidada 
de Palácio de Cristal.

Questionamento
Andou a acusação contra o verea

dor Manoel dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, e alguns questionamen
tos surgiram. As supostas provas nas 
mãos da Comissão de Ética são contas 
telefônicas e cópias do holerite do par
lamentar.

M istério
A pergunta nova é a seguinte: 

como documentos sigilosos da Câma
ra foram parar nas mãos dos denun
ciantes? A questão também deve ser 
verificada pela comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar da Casa.

Rachão na comissão
Outra coisa que fica clara no pro

cesso de abertura ou não da CEI é o 
confronto interno de opiniões com 
pletam ente distintas na comissão.

Contrário
Jonadabe José de Souza (PSC), 

presidente da comissão, se posicio
nou sobre o assunto. Para e l e, tudo 
não passa de "politicagem  de verea
dores que se diziam contrários à caça 
às bruxas" na Câmara.

Favorável
Na contramão vem  o relator An- 

derson Prado de Lima (PV). Aliado 
de A ilton Tipó Laurindo (PV) (que 
já mostrou ser desafeto de Manezi- 
nho), Prado quer pregar moralidade 
na Câmara e isso passa pela abertura 
da CEI, independente do que foi fa la 
do e prom etido no início do mandato.

E o Bento?
Enquanto isso, José Pedro de Oli

veira (PR), o Coroné Bentinho, secre
tário da comissão, vai onde seu com
panheiro de partido Pita for. Como já 
se sabe o posicionamento de Pita...

Cobrança
Na sessão da segunda-feira 1° de 

abril, em Macatuba, o vereador M ar
cos Góes (PP) cobrou o prefeito Tarcí
sio Abel (PP) sobre os requerimentos 
e indicações enviados por ele e pelos 
demais parlamentares da Casa.

E agora vereador?
De acordo com Góes, a popu la 

ção m acatubense o questiona d ia 
riam ente nas ruas, enquanto que 
Tarcísio não responde ou atende às 
solic itações.

Mesa cheia
Vale lembrar que os parlamenta

res macatubenses costumam encher 
^ agenda do prefeito Tarcísio Mateus 
Abel com indicações e requerimentos 
a serem respondidos. Enquanto isso, 
projetos de lei se tornam escassos.
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W hatsApp

Popularidade 
do W hatsApp -  
aplicativo de troca 
de m ensagem  no 
celular -  com eça a 
am eaçar Facebook.

Cientistas encontram indícios 
de matéria escura no espaço

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os primeiros resultados fornecidos pelo 
Espectrômetro Magnético Alfa (AMS, na s i
gla em inglês), um instrum ento científico que 
gira em torno da Terra a bordo da Estação Es
pacial Internacional (ISS), forneceram o que 
podem ser as primeiras evidências da exis
tência da m isteriosa matéria escura. Corres
pondendo a cerca de um quarto do universo, 
a matéria escura não fo i até o m om ento de
tectada diretam ente, mas observada ind ire 
tam ente através de sua interação com a m a
téria visível. As galáxias, por exemplo, não 
poderiam -  teoricam ente -  se m ovim entar 
da form a que o fazem e ter o form ato que 
apresentam sem a existência dessa matéria. 
Os dados coletados pelo AMS, o instrum ento 
de física de partículas mais sensível já envia

do ao espaço, parecem fornecer evidên
cias de um novo fenôm eno físico: uma 

abundância inexplicável de partículas 
de alta carga energética -  no caso, elé- 

^  trons e seus correspondentes da anti- 
matéria, os pósitrons. De acordo com a 

Organização Européia para a Pesquisa Nu
clear (CERN), dos 25 bilhões de eventos de 
raios cósmicos que 0 AMS estudou, um nú
mero muito alto, 6,8 bilhões, foi identificado 
como elétrons e pósitrons. Os pesquisadores 
sugerem que a colisão de partículas de m até
ria escura, conhecida como "aniquilamento", 
pode ter provocado esse fenôm eno.

Saiba mais
•  MATÉRIA ESCURA - É invisível no espaço, pois 
não em ite nem espalha luz ou radiação e le tro 
magnética, mas a ciência infere sua existência 
pelo modo como a matéria visível se com
porta no vácuo espacial. Quando os cientistas 
observam a forma com que estrelas e as ga
láxias se movem, há algo inusitado. Segundo 
as leis da física, as estrelas, planetas e corpos 

^  de uma galáxia deveriam se m ovim entar mais 
^  lentamente ã medida em que se afastam do 

centro dela. Mas isso não acontece na prática. 
^  Para que as equações matemática façam sen- 
^  tido foi criado o term o matéria escura.
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Lençóis P au lis ta  B oreb i
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância 3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

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

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

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

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

Polícia ATAQUE
A  Coréia do Norte pediu a em baixadas em Pyongyang 
que queiram  retirar seu pessoal em caso de guerra para 
apresentar planos até 10 de abril, disse a G rã-B retanha ontem, 
em m ais um capítulo da guerra de palavras por parte do Norte 
que fez subir a tensão na península coreana.

V IO L Ê N C IA

Trânsito faz quarta vítima fatal este ano
Ciclista de 17 anos 
bateu em carro na 
Cecap; em 2012 foram 
registradas 7 mortes

Carlos A lberto  Duarte

O trânsito urbano em Len
çóis Paulista fez mais 
uma vítima fatal. A quar

ta somente este ano. Faleceu 
na madrugada de ontem, no 
Hospital de Base de Bauru, o 
jovem Paulo Alexandre da Silva 
Zamboni, de 17 anos. O adoles
cente se acidentou no início da 
tarde do domingo 31, na Cecap. 
O menor estava com uma bici
cleta, não respeitou o sinal de 
parada e colidiu com um veícu
lo em movimento. Com trauma 
na cabeça e fratura na coluna, 
o ciclista foi socorrido pelo Ser-

FOTO: WELINTON BARROS/O  EC

ACIDENTES - Bicicleta de adoleste atropelado na 25 de janeiro ficou destruída

viço de Atendimento Médico 
de Urgência (Samu) levado ao 
Pronto-Socorro de Lençóis Pau
lista e posteriormente transferi
do para o Hospital de Base, em 
Bauru, onde entrou em óbito na 
madrugada desta sexta-feira. O 
sepultamento estava marcado 
para as 9h de hoje.

Entre janeiro e abril deste 
ano, quatro pessoas morreram 
vítimas de acidentes de trânsi
to e 39 pessoas ficaram feridas 
nos meses de janeiro e feverei
ro. No mês de março deste ano 
foram cerca de 60 acidentes de 
trânsito. Entre 2011 e 2012, 14 
pessoas perderam a vida em

acidentes de trânsito em Len
çóis Paulista, sete em cada ano.

No ano passado, 233 pesso
as ficaram feridas em acidentes 
de trânsito. Em 2011, o número 
de feridos no trânsito foi bem 
menor: 171.

Preocupado com o aumento 
de acidentes de trânsito, tanto o 
comandante da 5® Companhia 
da Polícia Militar, capitão Paulo 
Cesar Valetim, quanto o diretor 
de Saúde, Márcio Santarém, 
anunciaram que pretendem de
senvolver campanhas preventi
vas no município.

De acordo com dados da 5® 
Companhia da Polícia Militar, 
em 2011 foram registrados 756 
acidentes de trânsito em Len
çóis Paulista, sendo 528 sem 
vítimas e 228 com vítimas. No 
ano passado foram 736 aciden
tes, sendo 503 sem vítimas e 
233 com vítimas.

RO UBO

Ladrões sabiam quanto havia nos malotes
Menor com faca 
rouba salão de 
cabeleireiro no 
Núcleo Luiz Zillo

Carlos A lberto  Duarte

Os dois indivíduos que rouba
ram pai e filho quinta-feira 
à tarde no Distrito Empre

sarial sabiam até quanto havia nos 
malotes sacado em agência ban
cária. A informação foi divulgada 
pelo capitão Paulo Cesar Valentim,

comandante da 5® Companhia da 
Polícia Militar. Ele disse que a Po
lícia Civil está investigando o caso 
e, que de acordo com a vítima, no 
momento do assalto o ladrão teria 
perguntado se naquele malote es
tava cerca quantia em dinheiro. "É 
um dado que chama a atenção", 
disse o oficial, ao afirmar que o 
roubo não foi uma simples 'saidi- 
nha de banco.

O assalto ocorreu por volta 
das 14h de quinta-feira, nas ime
diações do Distrito Empresarial. 
Dois indivíduos de motocicleta se 
aproximaram do veículo em que

estavam pai e filho e anunciaram o 
roubo. Os ladrões fugiram com R$ 
9,5 mil, dinheiro sacado pouco an
tes em agência bancária do Centro.

O capitão explicou que os 
outros dois roubos registrados na 
cidade entre a quarta e quinta
-feira podem ter sido praticados 
por usuários de drogas. No caso 
do salão de cabeleireiro do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, segundo 
a vítima, o ladrão aparentava ser 
adolescente (14 anos). A faca usa
da para praticar o crime foi encon
trada próximo ao salão. "No caso 
da locadora ainda estamos colhen-

do alguns detalhes", disse.
Ontem, a Polícia Militar reali

zou operação saturação. A maioria 
das viaturas e dos policiais militares 
se concentrou no Centro da cidade 
para evitar ações em marginais em 
função do aumento da procura 
pelas agências bancárias no quin
to dia útil do mês. Valentim disse 
que após a prisão de dez pessoas 
nas últimas semanas e redução da 
criminalidade, entre o final de mar
ço e início do mês de abril, houve 
oscilação crescente no número de 
roubos, mas que a Polícia Militar 
trabalha para reduzir os índices.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 19-2013 PROC: 34-2013 EDITAL: 

21-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de pó de café 
torrado e moído, do tipo tradicional acondicionado em embalagem almofada de 
500 gramas cada, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, atra
vés do sistema de Registro de Preço, 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 ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA-ME, item 01 pó de café, valor unitário 
R$4,75, VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO R$17.100,00.

Macatuba, 05 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 18-2013 PROC: 33-2013 EDITAL: 

20-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de medicamen
tos manipulados, através do sistema de registro de preços, destinados a atender a po
pulação que faz uso do Sistema Único de Saúde, pelo período de 12 meses,, confor
me especificações descritas 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 DROGA VITA DE MACATUBA LTDA -  ME.

Item Quant Unid Medicamento Vl. Unit.
1 20 Frasco ATA 70 % 5 ml - frasco R$ 5,00
2 20 Frasco ATA 80 % 5 ml - frasco R$ 5,90
3 720 Cápsula Betanecol 25 mg - cápsulas R$ 2,00

4 720 Cápsula Carbonato de Cálcio 1250 gr - cáp
sulas

R$ 0,40

5 7200 Cápsula Carbonato de Cálcio 500 mg + Vi
tamina D 400 UI - cápsulas

R$ 0,20

6 4800 Cápsula
Carbonato de Cálcio 600 mg + Vi
tamina D 400 UI - cápsulas

R$ 0,25

7 600 Cápsula
Ciclobenzaprina 10 mg + Meloxi- 
cam 7,5 mg + amitriptilina 12,5 mg 
- qsp 1 - cápsulas

R$ 0,40

8 300 Cápsula
Ciclobenzaprina 10mg + Meloxi- 
cam 7,5 mg + Famotidina 40 mg + 
Sertralina 25 mg - qsp 1 - cápsulas

R$ 0,50

9 2400 Cápsula Cloroquina 250 mg - cápsulas R$ 0,27
10 720 Cápsula Cloroquina 400 mg - cápsulas R$ 0,37
11 300 Cápsula Colecalciferol 800UI - cápsulas R$ 0,20
12 240 Cápsula Deflazacort 30 mg - cápsulas R$ 2,12
13 480 Cápsula Deflazacort 6 mg - cápsulas R$ 0,52
14 2100 Cápsula Diacereina 50 mg - cápsulas R$ 0,47
15 240 Cápsula Doxepina 15 mg - cápsulas R$ 0,39
16 1440 Cápsula Gabapentina 200 mg - cápsulas R$ 0,59
17 1440 Cápsula Gabapentina 300 mg - cápsulas R$ 0,83

18 3600 Envelope Glicosamina 1,5 gr + Condroitina 
1,2 gr sache/ envelope

R$ 1,80

19 1080 Envelope
Glicosamina 1,5 gr saches/ enve
lope

R$ 1,05

20 1440 Cápsula
Meloxicam 7,5 mg + Ciclobenza
prina 5 mg + Amitriptilina 12,5 mg 
- cápsulas

R$ 0,30

21 600 Cápsula
Meloxicam 15 mg + Ciclobenzapri
na 5 mg - cápsulas

R$ 0,25

22 480 Cápsula
Meloxicam 15 mg + Deflazacort 3 
mg + Ciclobenzaprina 5 mg - cáp
sulas

R$ 0,43

23 300 Cápsula
Meloxicam 15 mg + Deflazacort 6 
mg - cápsulas

R$ 0,60

24 300 Cápsula
Meloxicam 7,5 mg + Ciclobenza
prina 2,5 mg - cápsulas

R$ 0,20

25 240 Cápsula Metrotexato 2,5 mg - cápsulas R$ 0,30
26 810 Cápsula Nimodipina 30 mg - cápsulas R$ 0,20
27 900 Cápsula Óleo de linhaça 1 gr - cápsulas R$ 0,32
28 900 Cápsula Ômega 3 - 1 gr - cápsulas R$ 0,50

29 300 Cápsula
Paracetamol 300 mg + Codeína 20 
mg + Gabapentina 200 mg + Famo
tidina 20 mg - cápsulas

R$ 1,80

30 210 Cápsula
Prednisona 2,5 mg + Ranitidina 
200 mg + Ciclobenzaprina 2,5 mg 
+ Nimesulida 100 mg - cápsulas

R$ 0,55

31 100 Bisnaga
Ureia 10 % + Óleo de amêndoas 
doce 5 % + cold cream qsp 100 gr 
- bisnaga

R$ 8,50

32 100 Bisnaga
Ureia 3% + cold crean qsp 100 gr 
- bisnaga

R$ 7,50

33 10 Pote Vaselina 500 gr sólida - pote R$ 18,00
34 10 Frasco Vaselina Liquida 1 litro - frasco R$ 26,00
35 600 Cápsula Vitamina E 400 Ui - cápsulas R$ 0,50
36 500 Cápsula Oxibutinina 5 mg - cápsulas R$ 0,22

Total estimado do processo: R$ 22.554,10 (Vinte e dois mil, quinhentos e cinquen
ta e quatro reais e dez centavos).

Macatuba, 02 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 20-2013 PROC: 35-2013 EDITAL: 

22-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: I -  Registro de preço para 
aquisição de concreto betuminoso usinado a quente -  CBUQ, Faixa D -  especifi
cação DER-SP e emulsão asfáltica RR -  2C, destinados à manutenção viária, con
forme especificação do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFE
RÊNCIA. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de JAUPAVI 
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA referente aos seguintes itens:

Item Qde. esti
mada Descrição Vl unit. m^

01 250 m^
Concreto betuminoso usinado a quen
te -  CBUQ, Faixa D -  especificação 
DER-SP.

R$396,00

02 40 tambores Emulsão asfáltica R$400,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO R$115.000,00.
Macatuba, 05 de abril de 2.013. 

TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal



Administração MUDANÇA
O governo federal publicou nesta sexta-feira, 5, no Diário 
Oficial da União, uma lei que obriga pais ou responsáveis 
efetuar a m atrícula das crianças na educação básica a partir 
dos 4 anos de idade. A  versão anterior da lei, de 1996, 
estabelecia essa obrigatoriedade som ente a partir dos 6 anos.

CONCURSO

Prefeitura de Lençóis Paulista 
abre concurso para 11 vagas
Dez são para a área da 
saúde e uma para monitor 
cultural; inscrições vão até o 
dia 17 de abril

Priscila Pegatin

A  partir de segunda-feira 
a Prefeitura de Lençóis 
Paulista abre 11 vagas 

para cargos públicos, sendo 
oito delas para médico, em 
diversas especialidades, duas 
para agentes comunitários de 
saúde e uma para monitor de 
dança. Os interessados têm até 
o dia 17 deste mês para fazer a 
inscrição e o pagamento da taxa 
do concurso que varia de R$ 30 
a R$ 60.

Entre os cargos para médi
cos estão especialidades, como 
cardiologia, clínico geral, mé
dico de saúde da família, en- 
docrinologista, neuropediatria, 
ortopedia, pediatria e reumato-

logista. "Já os agentes de saúde 
precisam ter o Ensino Funda
mental e residir na área onde é 
destinado o concurso", explica 
Marcos Norabele, diretor de re
cursos humanos da Prefeitura.

Podem se inscrever para o 
cargo de agentes moradores dos 
bairros, Jardim Humaitá, D. 
Industrial I, Parque Antártica, 
Jardim Vilage, N. Hab. Bela Vis
ta, Vila Ireré, Vila Nova Ireré, 
Vila da Prata, Jardim Alvorada, 
Cruzeiro e Chácara Santo Anto- 
nio. O salário para agentes de 
saúde é de R$ 1.017

Para a vaga de monitor cul
tural de dança moderna, salá
rio de R$ 1.177,49, é exigido 
o Ensino Médio e experiência. 
"Além da prova escrita vai fazer

a prova prática para apurar o co
nhecimento", explica Norabele.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente através 
do site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br, no link Concurso 
Público. "Quem já participou 
de outro edital tem o cadastro 
pronto, para quem não tiver 
tem que preencher o cadastro 
e depois fazer o pagamento do 
boleto que está efetuada a ins
crição", diz. "É importante não 
deixar para a última hora, para 
evitar imprevistos".

A Prefeitura ainda não tem 
previsão para a prova, mas 
Norabele ressalta a intenção 
para contratar. "Como são car
gos de médicos especialistas 
sempre há uma necessidade. 
A Prefeitura tem que oferecer 
necessidade básica e é obriga
ção do Estado os especialistas, 
mas como nossa ação é tentar 
melhorar as condições de aten
dimento em Lençóis temos es
pecialistas", finaliza.

Prefeitura Municipal de Areiopolis - SP 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, ^ciso III) R$ 1,00

SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2012 Em 31/Dez/2012 Em 28/Fev/2013

(a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 471.097,58 471.097,58 399.782,87
DEDUÇÕES(II) 1.715.616,22 1.715.616,22 3.484.859,25

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.715.616,22 1.715.616,22 3.515.784,27
Demais Haveres Financeiros - - -
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) - - 30.925,02

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(m)=(I-n) -1.244.518,64 -1.244.518,64 -3.085.076,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS(V) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(m+IV-V) -1.244.518,64 -1.244.518,64 -3.085.076,38

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)
VALOR -1.840.557,74 -1.840.557,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -

REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2012 Em 31/Dez/2012 Em 28/Fev/2013

DÍVIDA CONSOLIDADA PREYIDENCIÁRIA(VII) - - -
DEDUÇÕES(VIII) - - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -
Investimentos - - -
Demais Haveres Financeiros - - -
(-)Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS(X) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X) - - -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2013, 17h e 27m.

Amarildo Garcia Fernandes Sergio Roberto Leite Sergio Roberto Leite
Prefeito Municipal Contabilista - TCCRC 1SP220941/O-9 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE CONCURSO N° 03/2013 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que realizará na forma prevista no Art. 
37 da Constituição Federal, na Lei Municipal n° 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista) 
e alterações e na Lei Complementar n° 38/06 (Plano de Cargos e Salários) e alterações, CONCURSO PÚBLICO, sob Regime 
Estatutário, para provimento de vagas do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, para atender serviços relevantes 
e imprescindíveis na Administração Pública Municipal, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital e 
pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á com 
a afixação no átrio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55 e os seus extratos serão publicados no órgão de 
imprensa local contratado para divulgação dos atos oficiais. Também em caráter meramente informativo na internet, pelo site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br.

CAPITULO I - DOS CARGOS E VAGAS
l.l.Tabela de Cargos:

N° Cargo Vagas Remuneração
R$

Carga
Horária
semanal

Escolaridade/Pré-
requisitos Provas Taxa R$

1

Agente Comunitário de Saúde -  
EACS/ Monte Azul Centro -  Sub- 
área 4B - Bairros: Jardim Humaitá, 
D. Industrial I, Parque Antártica, 
Jardim Vilage, N. Hab. Bela Vista, 
Vila Ireré, Vila Nova Ireré e Vila da 
Prata

1 1.017,00 40

Ensino 
Fundamental 

Completo -  residir 
na área do ESF/ 

EACS
Escrita 30,00

2
Agente Comunitário de Saúde -  
ESF 10 -  Área 10 - Bairros: Jardim 
Alvorada, Jardim Cruzeiro, Chácara 
Santo Antonio.

1 1.017,00 40

Ensino 
Fundamental 

Completo -  residir 
na área do ESF/ 

EACS
Escrita 30,00

3 Médico Cardiologista 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Cardiologia

Escrita 60,00

4 Médico Clínico Geral* 1 2.449,97 10
Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM

Escrita 60,00

5 Médico de Saúde da Família** 1 10.948,69 40
Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM

Escrita 60,00

6 Médico Endocrinologista 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Endocrinologia

Escrita 60,00

7 Médico Neuropediatra 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Neuropediatria

Escrita 60,00

8 Médico Ortopedista 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Ortopedia

Escrita 60,00

9 Médico Pediatra* 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Pediatria

Escrita 60,00

10 Médico Reumatologista 1 2.449,97 10

Superior Completo 
em Medicina com 
registro no CRM e 
especialização em 

Reumatologia

Escrita 60,00

11 Monitor Cultural Dança Moderna/ 
Jazz 1 1.177,49 20 Ensino Médio

Escrita
e

Prática
30,00

* O cumprimento da carga horária semanal (10 hs) para os cargos de Médico Clínico Geral e Médico Pediatra deverá, 
obrigatoriamente, ser realizada 2 horas por dia.
** A carga horária semanal para o cargo de Médico de Saúde da Família deverá ser cumprida de acordo com a Portaria 

n°. 2488/11 do Ministério da Saúde.
Avaliação Funcional: para todos os cargos após 45 dias de trabalho.

As descrições dos cargos encontram-se no Anexo I deste Edital.

1.1.1. As vantagens adicionais serão informadas quando da posse.
1.1.2. Os candidatos eventualmente aprovados e contratados, passarão por avaliação funcional após quarenta e cinco dias con-

tados da admissão e em caso de reprovação de desempenho serão exonerados, conforme legislação em vigor.
1.2. DAS VAGAS LEGAIS: O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para cada Cargo (conforme tabela acima) 
e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do mesmo. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato 
a Posse imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com o interesse e conveni
ência da Administração Municipal, da disponibilidade de recurso financeiro, respeitada a ordem de classificação.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

2.1. DAS INSCRIÇÕES: A inscrição no Concurso Público implica no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato, das 
condições e normas estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2. São requisitos para investidura em cargo público a serem comprovados quando da ocorrência deste ato:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital;
b) Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, ou a idade exigida para o exercício do cargo, na data da Posse;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e) Ter condições plenas de saúde física e mental, para o exercício das atribuições do Cargo, as quais serão verificadas por 
ocasião do exame médico e psicológico;
f) Possuir habilitação para o Cargo pretendido, conforme o disposto no Capítulo I deste Edital, na data da Posse;
g) Não ser aposentado e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, nos termos da legislação em vigor;
h) Candidatos com deficiência -  verificar capítulo próprio, neste Edital;
i) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão nos 5 anos anteriores à data de 
posse;
j) Carteira de Registro em órgão representativo de classe quando houver;
l) Apresentar toda documentação exigida pela Administração Pública Municipal conforme Item 7.8.
m) Ter boa conduta

2.3. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da convocação para preenchimento de vaga, deverá comprovar todos os requisi
tos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, 
anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.

2.4. DA INSCRIÇÃO:
2.4.1. PERÍODO: de 8 de abril de 2013 a 17 de abril de 2.013.
2.4.2. As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Prefeitura Municipal, www.lencoispaulista.sp.gov.br, 
através do link “Concursos Públicos. Para se inscrever ou obter mais informações, clique aqui”, no prazo previsto até às 23h59 
(horário de Brasília) do último dia de inscrição. Após às 23h59 o sistema de inscrição da Prefeitura de Lençóis Paulista não 
aceitará quaisquer inscrições.
2.4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar informando seus dados de forma correta, de acordo 
com o que o sistema exigir.
2.4.4. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão Municipal de 
Serviço Civil a faculdade de excluir aquele que os preencher com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas ou, 
ainda, que não satisfaça todas as condições estabelecidas neste edital. Verificadas quaisquer dessas hipóteses, será cancelada a 
inscrição do candidato, sendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exa
mes, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.4.5. Após o cadastramento do candidato, o mesmo deverá fazer seu login com CPF e senha, clicar no link “Inscrições Aber
tas”, e realizar a inscrição dentro do prazo previsto para o cargo que deseja concorrer.
2.4.6. Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar em qualquer agência bancária. O paga
mento deverá ser realizado até o próximo dia útil da data final da inscrição.
2.4.7. Caso o candidato recolha valor maior ao da inscrição, não será ressarcido o valor pago a maior. Caso o candidato recolha 
valor menor ao da inscrição, a inscrição não será efetivada, sendo que neste caso o candidato deverá gerar um novo boleto e 
pagar o valor correto em qualquer agência bancária.
2.4.8. O simples cadastramento dos dados do candidato, o pedido de inscrição e a geração do boleto bancário não implicam na 
efetivação da inscrição. Para que a inscrição do candidato seja efetivada é necessário que haja o pagamento do valor expresso 
no boleto dentro do prazo de vencimento.
2.4.9. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transfe
rência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, extemporânea ou por qualquer outro meio que não 
esteja especificado neste edital.
2.4.10. Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo alegado ou em duplicidade de pagamento do valor 
da taxa de inscrição.
2.4.11. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.4.12. O candidato poderá verificar o status de sua inscrição no menu “Inscrições do Candidato”.
2.4.13. O candidato que não tiver acesso próprio à internet, poderá fazer sua inscrição por meio de serviço público, tal como o 
programa “Acessa São Paulo”. Em Lençóis Paulista o programa está disponível no Centro do Empreendedor, sito na Rua Cel. 
Joaquim Gabriel, 11 -  centro, com horário de atendimento das 8h às 16h30, exceto aos finais de semana e feriados. Para utilizar 
o Programa, basta ser feito um cadastro, apresentando o documento pessoal R.G. no próprio posto. Cabe exclusivamente ao 
candidato conferir os dados de sua inscrição e do boleto bancário antes do pagamento do mesmo.

O Edital Completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos Públicos. Para se 
inscrever ou obter mais informações, clique aqui” e no átrio da Prefeitura.

Lençóis Paulista, 5 de abril de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de abril de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 321,44.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Empresas Inscrição
Municipal

Beryt Consultoria e Assessoria Técnica Ltda 10376
C & F Informática Lençóis Paulista Ltda Me 9302
Caldmont Equipamentos e Mont. Ind. Ltda Epp 10024
Essencial Publicidade e Eventos Ltda Me 9349
Fernando José Sargi 10477
JNB Prestação de Serviços S/C Ltda 9471
Rei Serviços de Reboque de Veículos Ltda Me 10664
Rom Sistemas Treinamentos de Inf. Ltd Epp 10070
Rosemar Ferreira dos Santos Me 10059

Lençóis Paulista, 06 de Abril de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lançamen
to de ofício e multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento) e 20% 
(vinte por cento) por documento, efetuado pelo município de Lençóis Pau
lista quanto ao ISSQN VARIÁVEL do exercício de 2.009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

Conecta Comunicação e Serv. Lençóis Ltda Me 8286
Fabrício Garcia de Freitas Lençóis Pta 1128
Iara Margaret Pereira Lopes Me 1408
Iris Terezinha de Almeida Carbelotti Danc. Me 12407
J. A. De Oliveira & Oliveira S/C Ltda Me 8888
Transa Som Com. De Aces. P Veículos Ltda Me 6322

Lençóis Paulista, 06 de Abril de 2013.

SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO

Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 042/2013 -  Processo n° 083/2013 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de protetores e câmaras de ar 
para pneus. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 17 de abril de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se dis
ponível 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, 05 de abril de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento 
para exercício de suas atividades profissionais no mês de Março de 2013, com 
validade de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo 
indefinido e estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de 
Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
1- Ailton dos Santos Flosi, R. Anita Garibaldi, 701, Centro, Clínica Médica
-  Cardiologia; 2- Alcidino N. de Campos ME, R. Nicola Aiello, 134, N. 
H. Luiz Zillo, Com. varejista de bebidas; 3- Ana M. Vezza Paffeti ME, R. 
Joaquim Lourenço da Silva, 140, Alfredo Guedes, Açougue; 4- Associação 
Beneficente Hospita N. Sra Piedade, R. Geraldo Pereira de Barros, 461, 
Centro, Radiologia -  Emic Sala 2; 5- Associação Beneficente Hospita 
N. Sra Piedade, R. Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro, Radiologia -  
Germodor Maternidade; 6- Associação Beneficente Hospita N. Sra Piedade, 
R. Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro, Radiologia -  Salgado e Herman 
Centro Cirúrgico; 7- Associação Beneficente Hospita N. Sra Piedade, R. 
Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro,Radiologia -  Muller Sala 1B; 8- 
Associação Beneficente Hospital N. Sra Piedade, R. Geraldo Pereira de 
Barros, 461, Centro, Laboratório de Análises clínicas; 9- Associação de Pais 
e Amigos Excepcionais de Lençóis Pta, R. Vinte e Oito de Abril, 1295, Jd. 
Ubirama, Cons. Odontológico; 10-C. A. F. Dos Santos ME, Av. Domingos 
Giovane, 116, Júlio Ferrari, Bar; 11- C. C. Pereira Dedetizadora ME, 
Av. Ubirama, 451, Centro, Serviços de dedetização; 12- C. F. Rodrigues 
ME, R. Santo Leonardo Giglioli, 032, Jd. Caju, Minimercado; 13- C. F. 
Rodrigues ME, R. Santo Leonardo Giglioli, 032, Jd. Caju, Minimercado; 
14- Cleber Rodrigo Avelino Bar ME, R. Henrique Losinskas Alves, 1269, 
Jd. Itapuã, Com. varejista de bebidas; 15- Clínica Veterinária Amigos dos 
bichos Ltda, R. Libero Badaró, 514, Jd. Morumbi, Clínica Veterinária/Raio 
X; 16- Comercial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda, Av. Nove de 
Julho, 588, Centro, Transporte de cargas municipal; 17- Cremil Comércio 
de Cereais Lençóis Ltda EPP, R. Humberto Alves Tocci, 720, Jd. Ubirama, 
Com. Anac De Cereis e leguminosas; 18- Denilson José de Souza, Av. 
Ubirama, 474, Centro, Clinica Veterinária/Raio X; 19- Duraci Comércio e 
Indústria de Cereais Ltda, R. Geraldo Pereira de Barros, 1251, Jd. Morumbi, 
Fabricação de farinha de milho e derivados; 20- Elaine Cristina Lourenço, 
R. Treze de Maio, 320, Centro, Cons. Odontológico; 21- Elza Maria de Paiva
-  ME, R. XV de Novembro, 473, Centro, Com. Var. De doce, balas; 22- 
F. B. Morales EPP, R. Geraldo Pereira de Barros, 697, Centro, Transporte 
de cargas municipal; 23- Fábio Giacomini Flosi, R. Anita Garibaldi, 701, 
Centro, Clínica Médica -  Cardiologia; 24- Fernanda Bolfi, R. Machado de 
Assis, 640, Vila Antonieta, Clínica Médica -  Endocrinologia; 25- Fernando 
Luiz Bertozzo, R. Anita Garibaldi, 889, Centro, Clinica Veterinária; 26- 
Flávia Cristina Ortega, R. Piedade, 712, Centro, Cons. Odont/equipamento,; 
27- Flaviana Marestoni Leite, Av. Ubirana, 265, Centro, Cons. Odont/ 
equipamento; 28- Francisco Antônio Grillo, R. Manoel Amâncio, 065, 
Centro, Radiologia; 29- Francisco V. Carvalho Lençóis Pta ME, R. Júlio 
Toniolo, 153, Júlio Ferrari, Mercearia; 30- Gabriela Carani Maganha ME, 
Av. Pref. Jácomo N. Pachola, 115, Parque R. Rondon, Loja de conveniência; 
31- Gezreel Lopes dos Anjos Ltda ME, Av. Pref. Jácomo N. Pachola, 254, 
Parque R. Rondon, Padaria com predominância de revenda; 32- Gidalso 
Batista dos Santos 26787663811, R. Piedade, 795, Centro, Comécio 
Varejista de bebidas; 33- Gilson Pascolat, R. Geraldo Pereira de Barros, 
350, Centro, Consultório Médico -  Pediatria; 34- Gonçales e Machado 
Ltda ME, Av. Procópio Ferreira, 565, Cecap, Drogaria; 35- Grêmio 
Recreativo Grupo Lwart, Sítio Marimbondo , Zona Rural -  Ch. São Judas, 
Lanchonete;36- HNSP Setor de Radiologia, R. Geraldo Pereira de Barros, 
461, Centro, Radiologia -  Câmara Escura; 37- I J Baitz Sorveteria -  ME, R. 
Cel. Joaquim A. Martins, 621, Centro, Sorveteria; 38- Isaias Ferreira Lima 
Mercearia ME, R. Antonio Moreto, 323, Parque Elisabete, Mercearia; 39- 
Issao Yamashita ME, R. Helena Bento Oliveira Perantoni, 198, Jd. Itapuã, 
Lanchonete; 40- J. C. de Carvalho Alimentos ME, R. dos Macucos, 105, Jd.

Nova Lençóis, Com. var. de prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 41- J. C. 
de Carvalho Alimentos ME, R. dos Sabiás, 095, Jd. Nova Lençóis, Com. 
Var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 42- Jhonantan Willian Santos 
Manoel 39321957871, R. Minas Gerais, 572, Vila Cruzeiro, Com. varejista 
de bebidas; 43- João Batista Campanholi -  EPP, R. Piedade, 696, Centro, 
Mercearia; 44- José Antônio de Souza Barros ME, R. Amauri Tadeu de O. 
Ciccone, 315, Jd. Monte Azul, Mercearia; 45- José Pedro Marciano Lençóis 
Pta ME, R. João Ramponi, 12, Jd. Maria Luiz IV, Mercearia; 46- Laboratório 
de Análises Clinicas São Lucas Ltda, R. Edy Eurípedes Coneglian, 065, 
Centro, Laboratório de Análises clínicas; 47- Laura Domingas Henrique 
Biagi ME, R. Pedro Natálie Lorenzetti, 095, Centro, Cantina; 48- Larissa 
Antunes, R. XV de Novembro, 426, Centro, Nutricionista; 49- Lídia 
Gonçalves Catapera -  ME, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 790, Centro, 
Com. varejista de bebidas; 50- Lincoln Fabiano Batista de Lima -  ME, R. 
Ciro Fernandes, 307, Cecap, Com. varejista de bebidas; 51- Luiz Carlos 
Ferreira Lençóis ME, R. Jorge Amado, 455, Cecap, Mercearia; 52- Maico 
Rodrigo Morgado, R. Orlando Correa da Silva, 28, Jd. Primavera, Com. 
varejista de bebidas; 53- Maíra Pietrarróia Nelli, R. Cel. Joaquim A. 
Martins, 1039, Centro, Fonoaudiologia; 54- Maria Helena Barbosa Moreira 
Açougues ME, R. Carlos Gomes, 326, Vila Maria Cristina, Com. varejista 
de bebidas; 55- Vanda Aparecida Campos da Silva ME, Av. Vinte e Cinco 
de Janeiro, 756, Centro, Mercearia; 56- Zulmira Toledo de Souza Me, R. 
Bento Ribeiro, 015, Alfredo Guedes, Lanchonete; 57- Maria Luiza Lopes 
Pereira 08015883830, R. Pará, 121, Jd. Cruzeiro, Bar; 58- Mateus Prado 
de Lima, R. Machado de Assis, Vila Antonieta, Cons. Odont/equipamento; 
59- Maycon Douglas Serafim 36629624890, R. Machado de Assis, 433, Vila 
Antonieta, Lanchonete; 60- N. M. Pramio Me, Praça Comendador Antônio 
Lorenzetti Filho, 33, Centro, Restaurante; 61- Nanci Nisimura Castilho 
ME, R. Cel. Joaquim Gabriel, 727, Centro, Restaurante; 62- Nilton Carlos 
Leal Boiça, R. Piedade, 712, Centro, Consultório Médico; 63- Nivaldo 
Ribeiro, Av. Ubirama, 488, Centro, Clinica Médica -  Ortopedia; 64- Noeli 
do Nascimento Correia ME, Av. Domingos Giovanetti, 234, Júlio Ferrari, 
Padaria com predominância de revenda; 65- Norma Gondim Cleto, R. Sete 
de Setembro, 1624, Jd. Morumbi, Clínica médica -  Dermatologia; 66- Omi 
do Brasil Têxtil S. A., Av. Osaka, 085, Bairro da Prata, Restaurante; 67- 
Óticas Lençóis Paulista Ltda ME, Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 467, Centro, 
Ótica; 68- Óticas Lençóis Paulista Ltda ME, R. Josefatti Assutilai, 043, 
Parque R. Rondon, Com. varejista de bebidas; 70- Pão e Opção Padaria Ltda 
EPP, Av. Brasil, 910, Centro, Transporte de cargas municipal; 71- Prefeitura 
Municipal de Lençóis Pta, R. Piedade, 275, Centro, Ambulância; 72- Raiani 
Minatel Lanchonete e Restaurante ME, Av. Pref. Jácomo Augusto Paccola, 
125, Jd. Monte Azul, Lanchonete; 73- Seltom Comércio de Gas Ltda EPP, 
R. Oswaldo Ciccone, 40, Vila Paccola, Com. Varejista de água mineral; 
74- Silvia Caroline Vivian Queiroz ME, R. Pedro Natálio Lorenzo, 095, 
box v 18, Centro, Com. var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 75- 
Sonia Aparecida Diniz 04955303870, Av. Procópio Ferreira, 329, Cecap, 
Mercearia; 76- Sprint Academia Ltda ME, Av. Ubirama, 159, Centro, Com. 
Varejista de bebidas; 77- Super Azulão Supermercados Ltda, Av. Orígenes 
Essa, 500, Cecap, Supermercado; 78- Thaís da Silva Coelho Jacon, R. José 
do Patrocínio, 1122, Centro, Psicologia; 79- Thamires Valerio Domeni, R. 
Sete de Setembro, 800, Centro, Esteticista e outra at. de beleza; 80- Vagner 
J. C. Tricoli -  ME, Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 341, Rondon, Bar; 81- 
Viviane Gomes Pinheiro Covre, R. José Bonifácio, 210, Jd. Marimbondo, 
Nutricionista; 82- Viviane Paccola Martins Alves, Av. Brasil, 325 , Centro, 
Psicologia; 83- Wilson José de Oliveira, R. Argemiro Paccola, 564, Jd João 
Pachola, Cabeleireiro;

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO 
INDEFINIDO
1- Florivaldo Parreira dos Santos, R. Jorge Amado, 376, Cecap, Cabeleireiro; 2- 
Instituição Futurista de Ensino Ltda., R. Anita Garibaldi, 814, Centro, Creche;
3- Luiz Augusto Soares de Oliveira, R. Tiradentes, 647, Centro, Cabeleireira;
4- Noeli Bino de Souza Wantroba 92583822934, R. Padre Anchieta, 364, Vila 
Nossa Sra Aparecida, Esteticista;

Lençóis Paulista, 04 de Abril de 2013.
Dr. Márcio Canapelle Santarém 

Diretor de Saúde

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de abril de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 299,32.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Munici
pal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferi
das por lei, ratifica a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para merenda escolar. 
Lei Federal n° 11947/2009, Art. 14, e Resolução n° 38 do FNDE de 
16/07/2009, Art. 18. VALOR: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 
reais), cuja despesa ocorrerá através da MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 009/2013, FUNDAMENTO: Art. 24, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de abril de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Diretoria de 
Planejamento e o Conselho Municipal de Política Urbana, têm a honra 
de convocar todos os interessados para participarem, no próximo dia 29 
de ABRIL de 2013, a partir das 9:00 horas, no Auditório do Centro de 
Atendimento ao Cidadão, sito à Rua Anita Garibaldi n° 821 -  Centro, 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para readequação de área verde do bairro 
Residencial Santa Terezinha II, para fins de melhor ordenamento no 
sistema viário dos bairros Santa Terezinha II e Jardim Carolina.
Nessa audiência estará sendo apresentada também o Projeto de Lei de 
alteração de áreas, o qual foi aprovado pelo Conselho de Política Ur
bana, e que tramita perante a Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
sob n° 4.818/13.

LUIZ EDUARDO CONTI 
Diretor de Planejamento e 

Presidente do Conselho Municipal 
de Política Urbana

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de abril de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 71,67.

3269-3311

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.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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

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


Prefeitura Municipal de Areiópolis
Prefeitura Municipal de Areiopolis-SP 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
Balanço Orçamentário 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I) 21.170.032,18 21.170.032,18 4.306.876,88 20,34 4.306.876,88 20,34 16.863.155,30
Receitas Correntes 20.430.500,28 20.430.500,28 4.287.081,01 20,98 4.287.081,01 20,98 16.143.419,27

Receita Tributária 905.729,32 905.729,32 82.438,28 9,10 82.438,28 9,10 823.291,04
Impostos 746.903,64 746.903,64 81.053,35 10,85 81.053,35 10,85 665.850,29
Taxas 158.825,68 158.825,68 1.384,93 0,87 1.384,93 0,87 157.440,75

RECEITA PATRIMONIAL 235.472,26 235.472,26 21.178,57 8,99 21.178,57 8,99 214.293,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 63.173,14 63.173,14 690,00 1,09 690,00 1,09 62.483,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 172.299,12 172.299,12 20.488,57 11,89 20.488,57 11,89 151.810,55

RECEITA DE SERVIÇOS 236.759,05 236.759,05 26.336,49 11,12 26.336,49 11,12 210.422,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.855.742,03 18.855.742,03 4.156.397,71 22,04 4.156.397,71 22,04 14.699.344,32

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 16.974.689,63 16.974.689,63 3.799.119,61 22,38 3.799.119,61 22,38 13.175.570,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.881.052,40 1.881.052,40 357.278,10 18,99 357.278,10 18,99 1.523.774,30

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 196.797,62 196.797,62 729,96 0,37 729,96 0,37 196.067,66
MULTAS E JUROS DE MORA 57.212,08 57.212,08 - - - - 57.212,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.290,42 22.290,42 723,16 3,24 723,16 3,24 21.567,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 94.177,00 94.177,00 - - - - 94.177,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 23.118,12 23.118,12 6,80 0,03 6,80 0,03 23.111,32

RECEITAS DE CAPITAL 739.531,90 739.531,90 19.795,87 2,68 19.795,87 2,68 719.736,03
ALIENAÇÃO DE BENS 180.000,00 180.000,00 - - - - 180.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 180.000,00 180.000,00 - - - - 180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 456.335,54 456.335,54 - - - - 456.335,54

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 456.335,54 456.335,54 - - - - 456.335,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 103.196,36 103.196,36 19.795,87 19,18 19.795,87 19,18 83.400,49

OUTRAS RECEITAS 103.196,36 103.196,36 19.795,87 19,18 19.795,87 19,18 83.400,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II) - - - - - - -
SUBTOTAL DAS RECEITAS(m)=(I+n) 21.170.032,18 21.170.032,18 4.306.876,88 20,34 4.306.876,88 20,34 16.863.155,30

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -
Mobiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -
Mobiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(m+IV) 21.170.032,18 21.170.032,18 4.306.876,88 20,34 4.306.876,88 20,34 16.863.155,30
DÉFICIT(VI) - - - - - - -
TOTAL(VII)=(V+VI) 21.170.032,18 21.170.032,18 4.306.876,88 20,34 4.306.876,88 20,34 16.863.155,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro - - - - - - -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII) 21.170.032,18 - 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 2.633.259,34 12,44 18.536.772,84
DESPESAS CORRENTES 17.794.235,14 600.758,01 18.394.993,15 3.109.250,70 3.109.250,70 2.559.644,63 2.559.644,63 13,91 15.835.348,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.166.704,90 60.500,00 9.227.204,90 1.799.011,58 1.799.011,58 1.677.039,05 1.677.039,05 18,17 7.550.165,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 27.890,54 - 27.890,54 - - - - - 27.890,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.599.639,70 540.258,01 9.139.897,71 1.310.239,12 1.310.239,12 882.605,58 882.605,58 9,66 8.257.292,13

DESPESAS DE CAPITAL 2.785.654,55 -220.758,01 2.564.896,54 73.614,71 73.614,71 73.614,71 73.614,71 2,87 2.491.281,83
INVESTIMENTOS 2.371.503,95 -220.758,01 2.150.745,94 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,11 2.148.445,94
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 414.150,60 - 414.150,60 71.314,71 71.314,71 71.314,71 71.314,71 17,22 342.835,89

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 590.142,49 -380.000,00 210.142,49 - - - - - 210.142,49
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX) - - - - - - - - -
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) 21.170.032,18 - 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 2.633.259,34 12,44 18.536.772,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 21.170.032,18 - 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 2.633.259,34 12,44 18.536.772,84
SUPERAVIT(XIII) - - - - - - 1.673.617,54 - -
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 21.170.032,18 - 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 4.306.876,88 20,34 18.536.772,84
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2013, 15h e 49m.

Amarildo Garcia Fernandes Sergio Roberto Leite Sergio Roberto Leite
Prefeito Municipal Contabilista - TCCRC 1SP220941/O-9 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Areiopolis - SP 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
Março/2012 a Fevereiro/2013

RREO - ANEXO m(LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Total 

(Últimos 
12 Meses)

Previsão
Atualizada

2013
Março/2012

Setembro/2012
Abril/2012

Outubro/2012
Maio/2012

Novembro/2012
Junho/2012

Dezembro/2012
Julho/2012

Janeiro/2013
Agosto/2012

Fevereiro/2013
RECEITAS CORRENTES (I) 1.788.713,77 2.003.202,01 1.947.629,72 1.710.482,71 1.918.512,12 1.690.527,07

1.712.174,84 1.813.904,82 2.224.414,04 2.414.712,24 2.502.792,34 2.312.315,46 24.039.381,14 22.718.363,64
Receita Tributária 37.913,25 195.290,22 60.832,48 37.963,88 61.573,56 42.621,30

81.838,12 71.178,02 102.868,57 67.279,03 37.020,53 45.417,75 841.796,71 905.729,32
IPTU - 85.980,85 11.108,09 1.760,26 - -

8.596,17 - 11.989,52 2.771,71 - - 122.206,60 198.125,22
ISS 19.537,15 22.500,79 19.983,59 16.279,57 39.172,80 23.239,47

50.645,31 52.851,68 64.151,05 20.341,52 23.381,58 25.127,03 377.211,54 330.881,74
ITBI 2.261,40 1.350,43 1.459,18 1.993,99 3.660,00 2.386,89

1.012,90 3.406,45 3.449,11 2.670,00 925,57 4.714,65 29.290,57 44.379,37
IRRF 15.931,09 16.420,16 17.792,72 15.667,74 18.490,14 16.542,74

14.237,59 14.615,92 12.989,27 38.882,73 12.402,07 14.502,45 208.474,62 173.517,31
Outras Receitas Tributárias 183,61 69.037,99 10.488,90 2.262,32 250,62 452,20

7.346,15 303,97 10.289,62 2.613,07 311,31 1.073,62 104.613,38 158.825,68
RECEITA PATRIMONIAL 1.585,00 1.154,00 2.906,96 320,00 22.024,43 284,51

760,00 625,87 85.293,94 16.649,07 14.160,74 7.017,83 152.782,35 235.472,26
RECEITA DE SERVIÇOS 11.698,66 629,00 13.080,97 25.558,00 13.093,36 943,50

25.617,32 12.643,93 13.484,01 13.659,68 13.368,03 12.968,46 156.744,92 236.759,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.728.607,46 1.784.111,96 1.827.578,41 1.618.736,17 1.770.818,40 1.646.074,11

1.551.278,13 1.728.766,41 1.964.162,01 2.274.698,06 2.438.243,04 2.246.181,46 22.579.255,62 21.143.605,39
Cota-Parte do FPM 527.668,95 665.035,94 743.795,65 634.717,22 473.985,60 523.033,16

457.646,35 485.812,24 656.655,05 1.067.469,26 684.836,61 921.374,41 7.842.030,44 7.492.055,92
Cota-Parte do ICMS 271.864,41 249.582,68 302.032,66 264.678,52 321.195,12 246.984,75

280.638,74 341.575,76 245.029,91 307.008,77 315.931,05 275.565,01 3.422.087,38 3.190.005,96
Cota-Parte do IPVA 128.597,14 42.662,87 27.827,53 24.350,13 36.373,99 42.697,24

56.465,18 36.839,89 56.430,60 39.890,56 296.326,93 134.424,59 922.886,65 687.287,78
Cota-Parte do ITR 32,32 - 1.162,14 - - 12,84

1.421,32 19.082,63 6.865,66 6.059,25 6.446,14 - 41.082,30 15.789,05
Transferências da LC 87/1996 1.590,87 1.590,87 1.590,87 1.590,87 1.590,87 1.590,87

- 3.181,74 1.590,87 1.590,87 - - 15.908,70 23.219,19
Transferências da LC 61/1989 1.979,94 4.313,30 611,49 2.135,45 2.169,04 2.358,73

2.272,58 3.750,23 2.647,41 2.384,29 3.082,91 2.146,62 29.851,99 30.958,91
Transferências do FUNDEB 591.527,24 497.124,94 585.136,46 514.383,96 597.299,00 472.483,46

527.829,26 635.846,42 473.669,01 560.727,88 817.972,53 640.110,29 6.914.110,45 6.856.503,96
Outras Transferências Correntes 205.346,59 323.801,36 165.421,61 176.880,02 338.204,78 356.913,06

225.004,70 202.677,50 521.273,50 289.567,18 313.646,87 272.560,54 3.391.297,71 2.847.784,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.909,40 22.016,83 43.230,90 27.904,66 51.002,37 603,65

52.681,27 690,59 58.605,51 42.426,40 - 729,96 308.801,54 196.797,62
DEDUÇÕES (II) 186.346,68 192.637,08 215.176,46 180.624,40 162.814,20 162.411,69

164.558,82 177.776,25 200.552,95 219.831,25 261.324,68 266.702,11 2.390.756,57 2.287.863,36
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 186.346,68 192.637,08 215.176,46 180.624,40 162.814,20 162.411,69

164.558,82 177.776,25 200.552,95 219.831,25 261.324,68 266.702,11 2.390.756,57 2.287.863,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 1.602.367,09

1.547.616,02
1.810.564,93
1.636.128,57

1.732.453,26
2.023.861,09

1.529.858,31
2.194.880,99

1.755.697,92
2.241.467,66

1.528.115,38
2.045.613,35 21.648.624,57 20.430.500,28

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2013, 16h e 00m.

Amarildo Garcia Fernandes 
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite 
Contabilista - TCCRC - 1SP220941/O-9

Sergio Roberto Leite 
Controle Interno

INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA 
- I P R E M

Antonio Marcos Martins, Dire
tor do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista 
- IPREM, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e, em 
cumprimento ao disposto na 
alínea ‘a ’ do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos ofi
ciais:

Portaria n.° 013/2013 de
05.04.2013 ...................Concede Apo
sentadoria Voluntária por Tem
po de Contribuição, com pro
ventos integrais, à funcionária 
da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista ANGELA MARIA 
LOPES PALMA, ocupante do 
cargo de Agente de Serviços 
Gerais III, com início do bene
fício em 08.04.2013.

Portaria n.° 014/2013 de
05.04.2013 ...................Concede Apo
sentadoria Voluntária por Ida
de, com proventos proporcio
nais ao tempo de contribuição, 
à funcionária da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulis
ta LAURINDA APARECIDA 
RANCURA, ocupante do cargo 
de Agente de Serviços Gerais 
II, com início do benefício em 
08.04.2013.

Portaria n.° 015/2013 de
05.04.2013 ...................Concede Apo
sentadoria Voluntária por Tem
po de Contribuição, com pro
ventos integrais, à funcionária 
da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista MARIA ISABEL 
LOPES QUADRADO, ocu
pante do cargo de Professor de 
Educação Infantil, com início 
do benefício em 08.04.2013.

Portaria n.° 016/2013 de
05.04.2013 ...................Concede Apo
sentadoria Voluntária por Tem
po de Contribuição, com pro
ventos integrais, à funcionária 
da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista MARIA HE
LENA BIANCHI DE SOUZA, 
ocupante do cargo de Agente 
Administrativo III, com início 
do benefício em 08.04.2013.

Lençóis Paulista, 05 de Abril 
de 2013.

ANTONIO MARCOS 
MARTINS

Diretor do Instituto de 
Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de abril 
de 2013. Na página A7.

Valor da publicação R$ 52,29.



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Pre
feitura Municipal de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são confe
ridas 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 143 de 2.04.2013............
Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no 
valor de R$ 8.000,00.
Decreto 144 de 5.04.2013............
Considera Osvaldo Teixeira Men
des Filho, Governador do Lions 
Clube -  Distrito LC-8, hóspede 
oficial do Município.
Decreto 145 de 5.04.2013............
Designa Rafael Aparecido Franco 
para movimentar a conta Poderes 
Públicos -  Recursos Humanos, 
no período de 5 a 30.04.2013.
Decreto 146 de 5.04.2013............
Institui a Comissão de Acompa
nhamento e Gestão -  Projeto de 
Tratamento de Resíduos Sólidos.
Decreto 147 de 5.04.2013............
Dispõe sobre a nomeação da Co
missão de Acompanhamento e 
Gestão.
Portaria 459 de
4 .0 4 .2 0 1 3  ................... Concede
afastamento, sem vencimentos, a 
Tatiana Rafaela Ribeiro Moreira, 
Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 460 de
5.04.2013 .................... Autoriza
Mauro Sérgio Cipriano a utilizar 
a quadra de esportes da EMEF 
“Prof. Edwaldo Roque Bianchi- 
ni”.
Portaria 461 de
5.04.2013 ...............Nomeia Ma
ria José Fernandes para o cargo de 
Cozinheiro.

Instrumento Particular de Con
cessão Administrativa de 28 de 
março de 2013.
Partes: Município de Lençóis 
Paulista e Associação Rural de 
Lençóis Paulista.
Objeto: concessão de uso especial 
do Recinto de Exposições “José 
Oliveira Prado”.
Vigência: 31 de dezembro de 
2014.

Lençóis Paulista, 5 de abril de 
2013.

Silvia Maria Gasparotto 
Venturini

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de abril 
de 2013. Na página A8.

Valor da publicação R$ 46,05.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MACATUBA
DECRETO N° 2862

DISPÕE SOBRE A ABER
TURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, 
AUTORIZADA PELA LEI N° 
2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 28 de março de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2863

DISPÕE SOBRE A ABER
TURA DE CRÉDITO ADI
CIONAL SUPLEMENTAR, 
AUTORIZADA PELA LEI N° 
2486 DE 27/03/13.-

Macatuba, 28 de março de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2864

DISPÕE SOBRE O VALOR 
MENSAL DA BOLSA DE ES
TUDOS OU BOLSA-AUXÍ- 
LIO.-

Macatuba, 28 de março de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2865

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO
DE BENS MÓVEIS INSERVÍ- 
VEIS.-

Macatuba, 01 de abril de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areiopolis - SP 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo

(a-b)
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre 

(b)
%

(b/Total b)
%

(b/a)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR14S)(I) 21.170.032,18 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 2.633.259,34 100,00 12,44 18.536.772,84
Legislativa 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00

Ação Legislativa 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00
Administração 2.608.245,44 2.608.245,44 289.358,61 289.358,61 269.831,00 269.831,00 10,25 10,35 2.338.414,44

Administração Geral 296.486,05 296.486,05 43.270,61 43.270,61 42.586,26 42.586,26 1,62 14,36 253.899,79
Administração Financeira 2.220.681,38 2.220.681,38 246.088,00 246.088,00 227.244,74 227.244,74 8,63 10,23 1.993.436,64
Assistência à Criança e ao Adolescente 77.066,01 77.066,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.066,01
Assistência Comunitária 14.012,00 14.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,00

Assistência Social 1.846.707,29 1.846.707,29 196.340,73 196.340,73 140.846,73 140.846,73 5,35 7,63 1.705.860,56
Assistência ao Idoso 17.199,00 17.199,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,05 6,98 15.999,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 297.060,33 297.060,33 12.549,99 12.549,99 12.549,99 12.549,99 0,48 4,22 284.510,34
Assistência Comunitária 1.532.447,96 1.532.447,96 182.590,74 182.590,74 127.096,74 127.096,74 4,83 8,29 1.405.351,22

Previdência Social 554.875,29 554.875,29 126.782,26 126.782,26 120.080,76 120.080,76 4,56 21,64 434.794,53
Previdência Básica 554.875,29 554.875,29 126.782,26 126.782,26 120.080,76 120.080,76 4,56 21,64 434.794,53

Saúde 3.187.710,25 3.567.710,25 802.674,25 802.674,25 668.193,26 668.193,26 25,38 18,73 2.899.516,99
Atenção Básica 1.191.573,49 1.186.573,49 155.994,46 155.994,46 136.914,37 136.914,37 5,20 11,54 1.049.659,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.907.886,23 2.292.886,23 636.123,49 636.123,49 520.895,23 520.895,23 19,78 22,72 1.771.991,00
Suporte Profilático e Terapêutico 26.956,27 26.956,27 10.556,30 10.556,30 10.383,66 10.383,66 0,39 38,52 16.572,61
Vigilância Sanitária 46.397,13 46.397,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.397,13
Vigilância Epidemiológica 14.897,13 14.897,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.897,13

Trabalho 8.407,20 8.407,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.407,20
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 8.407,20 8.407,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.407,20

Educação 8.932.085,53 8.992.585,53 1.518.080,83 1.518.080,83 1.204.759,82 1.204.759,82 45,75 13,40 7.787.825,71
Administração Geral 91.236,59 91.236,59 12.712,71 12.712,71 12.712,71 12.712,71 0,48 13,93 78.523,88
Alimentação e Nutrição 367.115,52 367.115,52 2.626,58 2.626,58 2.626,58 2.626,58 0,10 0,72 364.488,94
Ensino Fundamental 6.969.300,14 6.970.800,14 1.017.798,68 1.017.798,68 870.703,95 870.703,95 33,07 12,49 6.100.096,19
Educação Infantil 1.206.933,50 1.265.933,50 291.327,07 291.327,07 270.481,81 270.481,81 10,27 21,37 995.451,69
Educação de Jovens e Adultos 108.306,44 108.306,44 4.422,45 4.422,45 4.234,77 4.234,77 0,16 3,91 104.071,67
Educação Especial 189.193,34 189.193,34 189.193,34 189.193,34 44.000,00 44.000,00 1,67 23,26 145.193,34

Cultura 75.664,82 75.664,82 4.089,93 4.089,93 3.848,86 3.848,86 0,15 5,09 71.815,96
Difusão Cultural 75.664,82 75.664,82 4.089,93 4.089,93 3.848,86 3.848,86 0,15 5,09 71.815,96

Urbanismo 1.895.327,00 1.895.327,00 214.824,91 214.824,91 197.734,07 197.734,07 7,51 10,43 1.697.592,93
Infra-Estrutura Urbana 731.376,50 731.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.376,50
Serviços Urbanos 1.163.950,50 1.163.950,50 214.824,91 214.824,91 197.734,07 197.734,07 7,51 16,99 966.216,43

Habitação 14.012,00 14.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,00
Habitação Urbana 14.012,00 14.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,00

Saneamento 14.012,00 14.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,00
Saneamento Básico Urbano 14.012,00 14.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,00

Gestão Ambiental 22.419,20 22.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,20
Preservação e Conservação Ambiental 22.419,20 22.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,20

Ciência e Tecnologia 69.944,21 9.444,21 3.636,98 3.636,98 3.636,98 3.636,98 0,14 38,51 5.807,23
Administração Geral 69.944,21 9.444,21 3.636,98 3.636,98 3.636,98 3.636,98 0,14 38,51 5.807,23

Agricultura 40.634,81 40.634,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.634,81
Promoção da Produção Vegetal 40.634,81 40.634,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.634,81

Indústria 74.263,61 74.263,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.263,61
Promoção Industrial 74.263,61 74.263,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.263,61

Comércio e Serviços 89.676,19 89.676,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.676,19
Turismo 89.676,19 89.676,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.676,19

Transporte 74.263,60 74.263,60 670,00 670,00 670,00 670,00 0,03 0,90 73.593,60
Transporte Rodoviário 74.263,60 74.263,60 670,00 670,00 670,00 670,00 0,03 0,90 73.593,60

Desporto e Lazer 281.641,25 281.641,25 26.406,91 26.406,91 23.657,86 23.657,86 0,90 8,40 257.983,39
Desporto Comunitário 281.641,25 281.641,25 26.406,91 26.406,91 23.657,86 23.657,86 0,90 8,40 257.983,39

Reserva de Contingência 590.142,49 210.142,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.142,49
Reserva de Contingência 590.142,49 210.142,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.142,49

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (111)=(1+11) 21.170.032,18 21.170.032,18 3.182.865,41 3.182.865,41 2.633.259,34 2.633.259,34 100,00 12,44 18.536.772,84
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2013, 15h e 57m.

Amarildo Garcia Fernandes 
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite 
Contabilista TCCR - 1SP220841/O-9

Sergio Roberto Leite 
Controle Interno
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Prefeitura Municipal de Areiopolis-SP 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) 20.258.201,16 4.266.592,44 4.266.592,44 3.811.110,21

RECEITA TRIBUTÁRIA 905.729,32 82.438,28 82.438,28 89.488,59
IPTU 198.125,22 - - -
ISS 330.881,74 48.508,61 48.508,61 46.242,72
ITBI 44.379,37 5.640,22 5.640,22 13.949,03
IRRF 173.517,31 26.904,52 26.904,52 29.194,13
Outras Receitas Tributárias 158.825,68 1.384,93 1.384,93 102,71

Receita de Contribuição - - - -
Receita Previdenciária - - - -
Outras Contribuições - - - -

Receita Patrimonial Líquida 63.173,14 690,00 690,00 3.008,00
Receita Patrimonial 235.472,26 21.178,57 21.178,57 4.781,06
(-)Aplicações Financeiras 172.299,12 20.488,57 20.488,57 1.773,06

Transferências Correntes 18.855.742,03 4.156.397,71 4.156.397,71 3.688.683,81
FPM 5.993.644,74 1.284.968,86 1.284.968,86 1.135.384,88
ICMS 2.552.004,77 473.196,88 473.196,88 428.933,43
Convênios - - - -
Outras Transferências Correntes 10.310.092,52 2.398.231,97 2.398.231,97 2.124.365,50

Demais Receitas Correntes 433.556,67 27.066,45 27.066,45 29.929,81
Dívida Ativa 94.177,00 - - -
Diversas Receitas Correntes 339.379,67 27.066,45 27.066,45 29.929,81

RECEITAS DE CAPITAL(II) 636.335,54 - - -
Operações de Crédito(III) - - - -
Amortização de Empréstimos(IV) - - - -
Alienação de Bens(V) 180.000,00 - - -
Transferências de Capital 456.335,54 - - -

Convênios - - - -
Outras Transferências de Capital 456.335,54 - - -

Outras Receitas de Capital - - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 456.335,54 - - -
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 20.714.536,70 4.266.592,44 4.266.592,44 3.811.110,21

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012
DESPESAS CORRENTES(VIII) 18.394.993,15 2.559.644,63 2.559.644,63 3.067.872,64

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUID ADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012
Pessoal e Encargos Sociais 9.227.204,90 1.677.039,05 1.677.039,05 1.597.047,78
Juros e Encargos da Dívida(IX) 27.890,54 - - -
Outras Despesas Correntes 9.139.897,71 882.605,58 882.605,58 1.470.824,86

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) 18.367.102,61 2.559.644,63 2.559.644,63 3.067.872,64
DESPESAS DE CAPITAL(XI) 2.564.896,54 73.614,71 73.614,71 131.464,16

Investimentos 2.150.745,94 2.300,00 2.300,00 63.990,00
Inversões Financeiras - - - -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - -
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - -
Demais Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida(XIV) 414.150,60 71.314,71 71.314,71 67.474,16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.150.745,94 2.300,00 2.300,00 63.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) 210.142,49 - - -
RESERVA DO RPPS(XVII) - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 20.727.991,04 2.561.944,63 2.561.944,63 3.131.862,64

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -13.454,34 1.704.647,81 1.704.647,81 679.247,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  1 - 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O 852.183,63
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2013, 17h e 28m.

Amarildo Garcia Fernandes Sergio Roberto Leite Sergio Roberto Leite
Prefeito Municipal Contabilista - TCCRC 1SP220941/O-9 Controle Interno



Cotidiano MEDIDAS
Governo está preparando novas m edidas de corte de tributos, que 
devem  incluir abater a PIS/Cofins do etanol, disse o ministro da 
Fazenda, Guido M antega ontem. Ele não deu previsão de quando a 
isenção fiscal iria passar a valer e acrescentou que não há formato 
definitivo sobre essa medida.

EVENTO

Ascana discute segurança 
no transporte canavieiro
Segunda edição 
do encontro em 
Macatuba reuniu 
profissionais do setor

Angelo Neto___________

A  Associação dos Planta
dores de Cana do Mé
dio Tietê (Ascana), pelo 

segundo ano consecutivo, reu
niu autoridades, produtores, 
motoristas e representantes de 
empresas do setor para o 2° 
Encontro de Transporte Cana- 
vieiro da região do Médio Tietê. 
Cerca de 430 pessoas lotaram 
as dependências do Teatro Mu
nicipal de Macatuba, na quinta
-feira 4.

O assunto principal das 
palestras foi disseminar as prá
ticas no transporte canaviei- 
ro antes do início da safra e a 
conservação das estradas para 
atender à legislação vigente. 
Para o capitão da Polícia Rodo
viária, Wanderlei de Andrade 
Júnior, comandante da 1® Cia 
de Bauru, o principal foco é a 
segurança viária. "Ao longo dos

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SEGURANÇA - Autoridades e profissionais ligados ao setor canavieiro participaram do encontro em Macatuba

anos, percebemos que existe 
uma evolução na questão do 
transporte e isso reflete na se
gurança. Todos têm que ter a 
noção do risco que é esse tipo 
de transporte nas rodovias”. 
Segundo ele, a malha viária da 
região é bastante diversificada, 
o que faz com que o transpor
tador se adapte a cada situação.

Luiz Carlos Dalben, diretor 
e conselheiro da Ascana, consi-

dera o transporte canavieiro na 
região bastante tranquilo. "Te
mos poucos acidentes graves. 
Os motoristas estão capacitados, 
os equipamentos e caminhões 
são novos. A tendência é sem
pre melhorar”. Com o início da 
safra, a intenção da associação é 
chamar a atenção dos motoris
tas com relação ao transporte.

O consultor em segurança 
viária da Concessionária Rodo

vias do Tietê, Francisco Pires, 
também vê com bons olhos a 
oportunidade de haver um con
tato direto com os motoristas 
e produtores ligados ao setor. 
"Todos nós temos responsabi
lidade. Dirigir com cautela e 
trabalhar para a prevenção de 
acidentes é um trabalho para 
todos, principalmente dos mo
toristas profissionais especiali
zados”, completa.

PREFEITURA

Bel entrega reform a 
de ESF no Júlio  Ferrari
ESF Winter 
Malatrazi recebeu 
investimento de 
R$ 158 mil

Flávia Placideli

A  entrega do ESF (Estra
tégia Saúde da Família) 
Winter Malatrazi, no 

Júlio Ferrari, aconteceu nesta 
sexta-feira, 5. A unidade foi to
talmente reformada, ampliada 
e adequada. Foram investidos 
R$ 158 mil, sendo R$ 83 mil 
do Ministério da Saúde, pelo 
Programa Requalifica UBS, e 
o restante como contrapartida 
do município. Mais uma uni
dade do SUS (Sistema Único 
de Saúde) para atendimento 
da população.

ESF é uma reorganização 
da atenção básica para o mu
nicípio em substituição aos 
antigos Postos de Saúde. Foi 
entregue ontem para o Júlio 
Ferrari um prédio reformado 
com todas as adequações ne
cessárias tanto em conforto, 
orgonomia e acessibilidade 
para a equipe como também 
para população do bairro.

A unidade tem capacida
de de atender até 4 mil pes
soas ou mil famílias. Atende 
desde a gestante, passando 
pela criança, o jovem, adulto e 
o idoso, apostando na preven
ção e na Promoção de Saúde. 
"A importância desse trabalho 
preventivo é que serão feitas 
visitas dos agentes comunitá
rios, os quais conhecem toda 
a população, podendo agir 
de uma forma preventiva em 
casos de violência, usos de 
drogas, abusos, em um diag
nóstico precoce, o que ajuda 
a manter os bons índices de 
saúde do município”, ressalta 
o diretor Márcio Santarém.

A ESF conta com 15 pro
fissionais, sendo 1 médica do 
PSF, 1 médica do Programa 
Valorização de Atenção Bási
ca, 1 enfermeira, 4 auxiliares 
e 8 agentes de saúde para 
atender ã população. "A uni
dade do Júlio Ferrari é mais 
um presente ã população e ã 
cidade. Oferecendo melhores 
condições de trabalho para 
a equipe, na medida em que 
atendemos melhores as pes
soas, elas têm uma condição 
de vida melhor”, completa a 
prefeita Isabel Lorenzetti.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

VENCIMENTO DIA 15 DE ABRIL



Política JULGAMENTO
O júri popular absolveu nesta quarta-feira, dia 4, José Rodrigues 
Moreira, apontado pelo M inistério Público como m andante 
da morte do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da 
Silva e M aria do Espírito Santo da Silva, em maio de 20 11, no 
assentam ento Praialta-Piranheira, em Nova Ipixuna, no Pará.

G A M A R A

GEI depende de parecer jurídico
r

Manezinho foi notificado esta semana; comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal vai solicitar parecer de assessor jurídico

Angelo  Neto

A  acusação contra o vere
ador Manoel dos Santos 
Silva (PSDB), o Manezi

nho, está na mão da comissão 
de Ética e Decoro Parlam en
tar da Câmara M unicipal de 
Lençóis Paulista. O  presiden
te Jonadabe José de Souza 
(PSC) adiantou ao jornal O 
ECO que vai pedir o parecer 
do assessor jurídico da Câma
ra, Antônio Carlos Rocha, o 
Tucalo. A decisão foi tomada 
em comum acordo entre os 
membros da comissão.

O parecer de Rocha não se
ria necessário ao procedimento, 
a não ser que os vereadores soli
citassem. Como não há consen
so na comissão - que tem Jona- 
dabe, Anderson Prado de Lima 
(PV) e José Pedro de Oliveira 
(PR), o Coroné Bentinho como 
presidente, relator e secretário, 
respectivamente - o parecer ju
rídico pode ser determinante.

A expectativa é que os vere
adores decidam na próxima se
mana se abrem ou não uma CEI 
(Comissão Especial de Inquéri
to) para investigar o uso celular 
corporativo e o recebimento por 
uma sessão da qual Manezinho 
não teria participado em 2012.

De acordo com Prado, o 
tucano foi notificado para que 
dê sua versão sobre a acusação. 
"Não comecei a redação do pa
recer porque preciso ver se o 
vereador em questão vai apre
sentar defesa. Vou conversar 
com o Manezinho, como dois 
amigos e dois agentes políticos 
que precisam buscar uma so
lução para um problema que 
aconteceu em outra legislatura 
e apareceu na atual Câmara". 
Prado, que está com a acusa
ção em mãos, diz que acha 
injusto que a investigação seja 
feita pela atual Câmara. "Essa 
investigação talvez fosse com
petência da promotoria pública, 
mas como ela foi protocolada na

FOTO: MARGIO MOREIRA/O  EOF

JURIDIGO -  Oomissão de Etica e Decoro Parlamentar da Oâmara solicitou parecer do jurídico da Oasa

Casa de Leis, nós precisamos 
dar um parecer".

O relator confessa que não 
começou a redigir o relatório, 
mas já tem ideia do que vai 
conversar com Jonadabe e Ma
nezinho. "Há um traço tênue

entre o que é legal e moral. Vou 
analisar esses fatores para con
cluir o parecer ou mesmo levar 
adiante dentro da comissão. 
Os documentos são verídicos. 
Se não fosse, o departamento 
jurídico da casa não iria enca

minhar à comissão".
O vereador do PSC declarou 

algumas vezes que abrir a CEI 
aparenta politicagem e vai con
tra o princípio assumido pela 
atual legislatura de não promo
ver uma caça às bruxas na Casa.

Ele também aguarda a defesa de 
Manezinho para emitir opinião.

Após o parecer do assessor 
jurídico, a Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar deve emitir 
seu relatório. Todo esse proces
so deve acontecer até a sexta
-feira 12, mas a comissão pode 
pedir prazo maior. Depois, o 
relatório vai a plenário para que 
os vereadores votem abertura 
ou não de CEI.

De acordo com a denún
cia, Manezinho teria faltado 
à sessão da Câmara do dia 15 
de outubro de 2012, quando 
viajou para o Mato Grosso do 
Sul. Durante os quatro dias 
em que esteve ausente, foram 
registradas ligações do celular 
corporativo do vereador e não 
foi descontado o valor referente 
à ausência à sessão.

O assessor jurídico Antonio 
Carlos Rocha disse ao O ECO 
que não recebeu solicitação da 
comissão para emitir parecer e 
que só se pronunciaria após isso.

J U S T IÇ A

M P vai apresentar nova denúncia contra ex-presidente Juruna
Conselho Superior do Ministério Público rejeitou arquivamento de denúncias; ex-assessor diz que não fez viagem com carro do Poder Legislativo

Carlos A lberto  Duarte

N o início da próxima 
semana, o promotor 
de Justiça Henrique 

Ribeiro Varonez vai oferecer 
nova denúncia contra o ex
-presidente da Câmara de Ve
readores de Lençóis Paulista, 
Ailton Rodrigues de Oliveira 
(PTB), o Juruna.

O caso está relacionado a 
uma viagem feita com carro 
do Legislativo em abril de 
2012 pelo ex-vereador Ism a
el de Assis Carlos (PSDB), o 
Formigão, acompanhado de 
dois ex-assessores parlam en
tares, um deles o atual vere
ador Jonadabe José de Souza 
(PSC), que ano passado decla
rou ao O ECO e denunciou 
ao prom otor do Patrimônio

Público, Daniel Passanezi Pe- 
goraro, que não fez a viagem 
e teve cheques nom inais a ele 
assinados por outra pessoa.

No início deste ano, o 
M inistério Público local 
anunciou o arquivamento da 
denúncia. Porém, o Conselho 
Superior do M inistério Públi
co -  órgão da adm inistração 
superior e de execução do Mi
nistério Público de São Paulo 
-  rejeitou o arquivamento da 
denúncia e ordenou a reaber
tura do processo.

Na quarta-feira, o prom o
tor Varonez confirmou que 
deve propor ação, mas disse 
que deve se m anifestar sobre 
o caso depois de oferecer a 
denúncia contra o ex-presi
dente Juruna.

Ele afirm ou tam bém  que,

na terça-feira 2, o Conselho 
Superior do M inistério Pú
blico rejeitou outro pedido 
de arquivamento de denún
cia contra a Câmara e que 
nas próximas semanas deverá 
propor outra denúncia contra 
Juruna. "Não sei ainda de 
qual viagem se trata, mas já 
foi publicada decisão do pro
curador de rejeitar o arquiva
mento", explicou.

ENTENDA O GASO
O vereador Jonadabe José 

de Souza foi assessor legisla
tivo em um período da adm i
nistração de Ailton Rodrigues 
de Oliveira como presidente 
da Câmara. Quando foi exo
nerado do cargo, Jonadabe fez 
denúncias de que sua assina
tura havia sido falsificada em

EX-PRESIDENTE -  Ministério Público vai reabrir 
processo arquivado por promotor contra Juruna

cheques usados em viagens 
que diz não ter realizado.

O prom otor de Justiça 
D aniel Passanezi Pegoraro 
instaurou procedim ento para 
investigar as denúncias no

ano passado. Após diligên
cias, Pegoraro entendeu que 
deveria solicitar o arquiva
mento da denúncia, pedido 
rejeitado pelo Conselho Su
perio r do M inistério Público

de São Paulo.
Além de rejeitar dois pe

didos de arquivamento, o 
Conselho rem eteu ao prom o
tor de Justiça Daniel Passane- 
zi Pegoraro pedido de novas 
diligências em outra denún
cia contra o ex-presidente da 
Câmara M unicipal, Ailton 
Rodrigues de Oliveira, o Ju- 
runa. O prom otor não revelou 
quais seriam  os alvos dessas 
novas investigações.

OUTRO LADO
O ECO tentou contato 

nos dois núm eros de celular 
do ex-presidente da Câmara, 
Ailton Rodrigues de Oliveira, 
o Juruna. Até o fechamento 
desta edição ele não havia re
tornado para com entar a rea
bertura das ações.

PROCURA-SE
CACHORRO
Desapareceu dia 04/04 às 

10h da manhã da Rua Helena 
Bento O. Perantoni, 40,
Jd. Itapuã. Lençóis Pta. 

Atende por Pedro, cor preto e 
branco, porte médio.

INFORMAÇÕES LIGUE: 
( 14) 9731-4699 
GRATIFICA-SE

LOJAS SILVA
O u to n o

v e r n o

VEM AI A COLEÇÃO 
MAIS ARRASADORA 
DA NOVA ESTAÇÃO

í Neste Outono/Inverno, venha se 
envolver com as novidades que a 
Lojas Silva separou especialmente 
para você.

VISITE N O SSO  SITE:
W W W ,L O JA S IL V A X O M .B R



Regional AGUDOS
O prefeito de Agudos, Everton Octaviani, participou nesta semana, em 
Santos, do 57° Congresso Estadual de Municípios de São Paulo (APM), 
que está sendo realizado. O evento reuniu o governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, além do ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
do m inistro do Esporte, Aldo Rebelo, e do senador Aécio Neves.

M A C A T U B A

Prefeito vistoria reforma do 'Transformação'
Prédio será entregue 
na terça-feira e 
vai voltar abrigar 
adolescentes

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

O prefeito Tarcisio Mateus 
Abel (PP) e o secretário 
de Assistência Social, 

Marcos Olivatto, estiveram na 
manhã da sexta-feira 5, visto
riando as obras do prédio Má
rio Rosa, no Jardim Bocayuva. 
O local passou por reforma e 
ampliação e voltará a abrigar o 
projeto 'Transformação'.

As obras foram feitas pela 
empresa Isamix Trading Ltda, 
de Mauá. "Era uma reforma 
necessária, pois o local esta
va pequeno e inadequado”, 
comentou o prefeito. "Os 62 
alunos do projeto terão mais 
espaço e mais atividades serão 
incrementadas, porque o local 
se tornou mais amplo”.

Durante a vistoria também 
esteve presente o secretário de 
Obras, Vicente Amauri Barros, 
e alguns detalhes foram apon
tados por ele para correções. 
Porém, isso não será empecilho 
para que a reforma total seja 
entregue na próxima segunda
-feira. A partir da terça-feira,

CASA NOVA -  Tarcisio e Marcos Olivatto foram conferir de perto como ficou a reforma do Mário Rosa

o prédio começa a ser ocupado 
novamente pelo projeto.

Olivatto informou que mui
to dos mobiliários serão apro
veitados, mas que serão adqui
ridos outros novos. "Já estamos 
providenciando a compra, mas 
isso não atrapalhará as ativi
dades dos alunos”, garantiu o 
secretário. "Atualmente, desen
volvemos o Transformação em 
uma casa alugada e voltar para 
nosso espaço é muita alegria”.

Segundo ele, no novo espaço

será possível ministrar aulas de 
educação física e dança além de 
ter uma sala exclusiva para aulas 
de informática. "A volta para o Má
rio Rosa também facilitará a parti
cipação dos alunos, pois a maior 
parte é daquela região do Jardim 
Bocayuva. Hoje, muitos precisam 
de transporte para participar das 
aulas”, explicou Olivatto.

O QUE É O PROJETO
O projeto 'Transformação' é 

oferecido para crianças e ado

lescentes de 7 a 14 anos que 
têm aulas todos os dias, em 
horário alternado ao da escola, 
de dança, teatro, informática, 
artesanato, pintura em tecido, 
educação ambiental e esporte. 
São 32 alunos no período da 
manhã e 30 à tarde.

Tarcisio comentou que o su
cesso que o projeto alcança é 
fruto do trabalho de toda a sua 
equipe e que espera ver logo o 
novo espaço preenchido pelas 
crianças e adolescentes.

p r e v e n ç ã o

Hoje tem  dia D 
M u lher em M acatuba

Unidade do Hospital Amaral Carvalho 
estará na cidade das 9h às 16h

Da Redação

Em com em oração 
ao dia m undial de 
com bate ao câncer 

(8 de abril) e dia nacional 
da m ulher (30 de abril), 
a secretaria  de Saúde da 
Prefeitura de M acatuba 
realiza no sábado 6, das 
9h às 16h, no Posto de 
Saúde do Jard im  Bocayu- 
va, o program a Dia D 
M ulher.

Estará na cidade uma 
unidade móvel do Hospi
tal Amaral Carvalho para 
realizar exames de pa- 
panicolau, prevenção do 
câncer de pele, médicos 
mastologistas para avalia
ção da mama, solicitação 
de exames, palestras de 
cuidados com a mulher, 
m anicures, cabeleireiros e 
m aquiadoras. Tudo gratui
tam ente para as m ulheres.

Todo o m aterial co
lhido será analisado pelo 
hospital e os resultados

serão encam inhados à 
secretaria  de Saúde para 
ficar à disposição das 
m ulheres. "Se o câncer 
for diagnosticado no in í
cio, pode te r cem por 
cento de cu ra”, com entou 
o secretário  de Saúde, Fá
bio Luiz T rentin . "Espe
ram os realizar um  am plo 
atendim ento com essa 
m obilização, m ostrando 
às m ulheres a im portân 
cia de se realizar o exame 
preventivo”.

A secretaria  m un ici
pal de Saúde orienta a 
todas as m ulheres, inc lu 
sive gestantes, a realiza
rem  o papanicolau  perio 
dicam ente, sendo os dois 
prim eiros em  intervalo 
de um  ano. Se os resu lta
dos forem  norm ais, o p re
ventivo poderá ser feito a 
cada três anos. O exame 
é  indolor, sim ples, rápido 
e muito im portante para 
o diagnóstico precoce da 
doença.



Esportes FUTSAL
Em uma partida eletrizante, válida pela Copa Record de Futsal, o 
time fem inino de Agudos derrotou Potunduva pelo placar de 2 a 1. O 
confronto ocorreu dia 29 de março, em Agudos. O grande destaque 
da partida foi a goleira Jaqueline, de Agudos. O próximo jogo das 
agudenses é contra São M anuel, tam bém  válido pela Copa Record.

JO S  E JO C I

Tonicão tem casa cheia na abertura dos jogos
Cerimônia contou ainda com os primeiros medalhistas da modalidade cabo de guerra; competições seguem no fim de semana

A ngelo  Neto

Os lençoenses comparece
ram em peso às depen
dências do ginásio Antô

nio Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
no início da noite desta quinta
-feira 4. A cerimônia de abertu
ra da 66^ edição do JOS (Jogos 
do SESI) e a 3^ edição do JOCI 
(Jogos do Comércio e da Indús
tria), de Lençóis Paulista foi 
marcada por novidades e muita 
animação das torcidas. Várias 
autoridades do município tam
bém prestigiaram o evento.

A 13^ edição dos jogos se
diados em Lençóis Paulista 
trouxe surpresas com relação

à decoração. A principal delas, 
uma bola gigante de dois metros 
de altura com o símbolo dos jo
gos ficará no ginásio do Tonicão 
durante os quatro meses da 
competição. "Foi uma grande 
festa. Pelo primeiro ano, nós 
premiamos a empresa que mais 
fez festa no desfile de abertura. 
Quem levou o troféu foi a Adria 
que em todos os anos se mos
tra bastante animada", lembra 
Adolfo Martini, coordenador 
da diretoria de Esportes.

Durante a abertura, já hou
ve disputa de medalhas na mo
dalidade cabo de guerra. No fe
minino, a Duraflora ficou com 
o título após bater a Zabet na

final. Já no masculino, a Adria 
se consagrou campeã ao vencer 
a Lwarcel na final. A medalha 
de bronze foi para a Lwart.

Até 2 mil atletas podem parti
cipar das competições. Neste ano, 
os jogos devem reunir atletas/co- 
laboradores de 30 a 35 empresas 
para a disputa de 30 modalidades.

As disputas serão no ginásio 
do Tonicão, Grêmio Recreativo 
do Grupo Lwart, ADC Espaço 
e Lazer, Cesec, estádio muni
cipal Archângelo Brega, Clube 
Esportivo Marimbondo e na 
Adefilp. A final da modalidade 
Cantor e o show de encerra
mento serão na Casa de Shows 
Four ainda sem data definida.

FOTO CARLOS

COMEÇOU-
Competição de cabo de 
guerra deu início ao JOS 
e JOCI de 2013

DISPUTAS DESTE FINAL DE 
SEMANA DO JOS E JOCI

MODALIDADE: DAMAS 
Data e horário: hoje, a partir 
das14h
Local: Grêmio da Lwart

MODALIDADE: XADREZ 
Data e horário: amanhã, a 
partir das 14h 
Local: Grêmio da Lwart

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

R EG IO N AL O ECO

Expressinho cumpre tabela contra o União
Equipe lençoense já 
garantiu a primeira 
vaga do grupo D da 
competição

A ngelo  Neto___________

Dois jogos amanhã no es
tádio Amadeu Artiolli 
fecham a primeira fase 

da 7^ Copa Regional O ECO de 
Futebol Amador de Macatuba. 
O Expressinho, já classificado 
como líder do grupo D, pega o 
eliminado União F.C., às 8h30. 
Logo em seguida, XX de Janei
ro e Ouro Verde apenas cum
prem tabela, às 10h.

Apesar de o jogo aparentar 
ser amistoso, o técnico da equipe 
lençoense, Clóvis Gino Pereira, o 
Mosca, afirma que o confronto ser
virá para avaliar alguns jogadores 
do elenco. "Esse jogo vai carimbar 
nosso passaporte. Vamos partir 
para cima para tentar aumentar o 
nosso saldo. Vamos mudar a fór
mula de jogo, experimentar outros 
jogadores e ver quais possibilida
des temos em nosso time".

As quartas de final da com
petição já iniciam na próxima 
semana com dois jogos. Os 
horários serão definidos essa 
semana pela LLFA. A 7^ Copa 
Regional O ECO de Futebol 
Amador de Macatuba é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador) com o 
apoio do jornal O ECO.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CLASSIFICAÇAO T  COPA REGIONAL O ECO DE FUTEBOL DE MACATUBA

□  1 GRUPO A II J II V II E II D II GP II GC II SG II TP
m G. CecaB 4 I 3 1 1 1 0 1 11 1 5 1 6 1 10

2 Ajax/Mac 4 2 2 0 6 3 3 8
Mont Mor II 1 II 1 II 2 II 5 II 5 I I 0 II 4

4 Sta Luzia 4 1 1 2 3 5 -2 4
5 1 Alvorada II 4 II 0 II 1 II 3 II 4 II 11 II -7 I11

■ GRUPO B II J 1 V 1 E 1 D 1 GP 1 GC 1 SG 1 TP
1 1 MARINGA II 4 1 3 1 0 1 1 1 8 1 1 1 7 | 9
2 AREIOPOLIS 4 3 0 1 9 3 6 9

3 1 BOREBI II 4 II 2 II 0 II 2 II 8 II 6 II 2 II 6
4 A. MACATUBA 4 2 0 2 7 6 1 6

5 1 PAULISTANO II 4 I I 0 II 0 II 4 I I 0 II 16 II -16 I I 0

■ GRUPO C II J 1 V 1 E 1 D 1 GP 1 GC 1 SG 1 TP
1 I CACULA 1 4 1 0 1 0 1 27 1 5 1 22 1 12
2 PALESTRA 4 3 0 1 9 4 5 9

XX DE JANEIRO II 1 II 0 II 2 I110 II 8 II 2 II 3
4 U.OURO VERDE 3 1 0 2 11 15 -4 3

5 I INDEPENDENTE II 4 II 0 II 0 II 4 II 4 II 28 II -24 II 0
■ GRUPO D II J 1 V 1 E 1 D 1 GP 1 GC 1 SG 1 TP

EXPRESSINHO 1 3 1 0 1 O 1 19 1 5 1 14 | 9
2 ALFGUEDES 4 3 0 1 20 9 11 9

FLAMENGUINHO II 2 II 0 II 2 I111 II 13 J L 2 _ II 6
4 UNIÃO FC 3 1 0 2 3 12 -9 3

BAURUCEL J U II 0 II 0 II 4 II 3 II 22 1 -19 _  0

FAVORITO -
Expressinho joga 
amanhã contra o 

União apenas para 
cumprir tabela; equipe 
tem um dos melhores 

desempenhos da 
primeira fase

Obs'. As equipes em vermelho estão classificadas 
A m m m m m m fm fm fm m m m m fm m m m '.

JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL 
DA 7̂  COPA REGIONAL O ECO

DOMINGO 14

Grêmio Cecap (1° A) X Palestra 
(2° C)
Ajax/MAC (2° A) X Caçula (1°
C)

DOMINGO 21

Maringá (1° B) X Alfredo 
Guedes (2° D)
Areiópolis (2° B) X Expressinho 
(1° D)

A fm m m m m m m m m y

Basquete masculino tenta reabilitação
Hoje, na quadra da escola 

Bianchini, no bairro da Cecap, a 
categoria sub-12 do Alba / Len
çóis Paulista entram em quadra 
para enfrentar a equipe de Tupã, 
a partir das 14h, pela LBC (liga 
De Basquete Centro Oeste Pau
lista). Os meninos perderam na 
estreia para Barra Bonita e ten-

tam se recuperar na competição.
Já amanhã, no ginásio An

tônio Lorenzetti Filho, o Toni- 
cão, é a vez do sub-16 da Alba 
enfrentar a equipe de São Cae
tano pelo Campeonato Paulista 
organizado pela FPB (Federa
ção Paulista de Basketball), a 
partir das 15h.

Agudos tropeça diante de Itatinga
Em um jogo bastante dis

putado, a equipe masculina de 
handebol de Agudos não conse
guiu superar Itatinga no amis
toso disputado sábado, 30 de 
março, como preparação para 
os Jogos Regionais de julho. Os 
comandados do professor Doni 
foram derrotados pelo placar de 
32 a 24, no ginásio municipal 
de esportes de Agudos. "Apesar

da derrota, o time jogou bem e, 
o mais importante, ganhou ex
periência, que é o nosso maior 
objetivo", declara Doni.

O próximo desafio do han
debol de Agudos é os Jogos 
Abertos da Juventude, com a 
equipe sub-18, contra Bauru. 
A equipe conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal. (Assesso- 
ria de imprensa)

JOGO DE AMANHÃ DA COPA LENÇÓIS SPORT SHOES 2013 (NO BREGÃO)

Paulistano X Grêmio Cecap,
às 10h (jogo de volta. No 
confronto de ida, vitória do 
Grêmio Cecap por 2 a 0)

JOGOS DAS SEMIFINAIS 
DO CAMPEONATO 
REGIONAL INFANTIL 2013 
TROFEU CARLOS ALBERTO 
MASTRÂNGELO DUARTE 
(NO BREGÃO)

CATEGORIA SUB-12
Hoje, às 14h
C.A. Botucatu X Jovens Talentos

Amanhã, às 8h
Barra Bonita X Pederneiras

CATEGORIA SUB-14
Hoje, às 15h
Lençóis Paulista X Jovens
Talentos
Hoje, às 16h
Barra Bonita X C.A. Botucatu

CATEGORIA SUB- 16
Hoje, às 17H
C.A. Botucatu X Jovens Talentos 
Amanhã, às 9h
Barra Bonita X Lençóis Paulista

r j  Coleta e Rerrefíno
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 

r  alta qualidade

www.lwartlubrificantes.conn.br

http://www.lwartlubrificantes.conn.br


O  E C O
FOTO: DIVULGAÇÃO

ENTREVISTA
Julinho Saes 
defende gestão de 
paz no Legislativo 
de Macatuba

FOTO ARQUIVO: O ECO

CULTURA
Lençóis recebe a 
abertura da Feira de 
Cultura do Médio 
Tietê

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Número
O Jornal O ECO e a Rádio Ventura FM levam você até o camarim do seu artista preferido durante a Facilpa 2013

FOTO: DIVULGAÇÃO Como participar
•  Preencha o cupom que vai ser veiculado em todas as edições 
de O ECO a partir da próxima terça-feira, dia 9, e entregue na sede 
do Jornal que fica na rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro 
de Lençóis Paulista. Não esqueça de anotar qual seu artista 
preferido.
•  Pelo Facebbok da rádio Ventura FM, também a partir da próxima 
terça-feira, dia 9. O endereço é: facebook.com/radioventurafm/ 
nossas promoções.
•  Os sorteios serão feitos na rádio Ventura FM e os ingressos 
devem ser retirados no Jornal O ECO

SORTUDO -  Promoção vai permitir o fã conhecer seu artista predileto durante a Facilpa 2013

Carlos A lberto  Duarte

Uma parceria entre o Jornal 
O ECO, a Rádio Ventura 
FM (90,1) e Associação 

Rural de Lençóis Paulista vai 
levar você para dentro do ca
marim do seu artista preferido, 
com direito a foto e autógrafo. 
Para participar é  só preencher o 
cupom do jornal ou se inscrever 
no facebook da rádio. A promo
ção 'Fã Número 1' vai premiar 
22 pessoas durante os 11 dias 
da Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista) que será realizada 
entre os dias 2 e 12 de maio,

no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado.

Para participar da promo
ção 'Fã número 1', o leitor de 
O ECO deverá recortar cupons 
que serão publicados nas edi
ções do jornal a partir de terça
-feira 9 de abril, preencher e 
colocar na urna na sede do jor
nal, na rua Geraldo Pereira de 
Barros, 948, Centro da cidade. 
Os ouvintes da Ventura FM po
dem se inscrever pelo facebook 
da rádio (facebook.com/radio- 
venturafm/nossas promoções) 
também a partir de terça-feira.

Os sorteios serão realizados 
na Ventura FM (90.1) entre os

dias 29 de abril e 8 de maio, 
sempre com antecedência para 
dar possibilidade de leitores e 
ouvintes da região participa
rem. "Se for sorteado leitor/ 
ouvinte de Barra Bonita, por 
exemplo, este terá tempo de vir 
até Lençóis buscar o convite e 
confirmar sua presença no ca
marim. É preciso lembrar que 
precisa retirar o convite no dia 
marcado. Caso contrário, have
rá novo sorteio", explica Tiago 
Moreno, gerente de O ECO.

Na opinião de Paulo Valvas- 
sori, gerente da Ventura FM, 
esta é uma grande oportuni
dade dos fãs terem acesso aos

seus ídolos, já que a grade de 
shows deste ano está repleta de 
grandes nomes da música bra
sileira. Dos 22 sorteados, 11 são 
para leitores do jornal e 11 para 
ouvintes da Ventura FM.

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.

Data dos sorteios
André &  Aatheus (2/5-quinta)
Gustavo Lima (3/5-sexta)
Sorteio no dia 29/4, segunda-feira. Retirar o ingresso até às 12h 
do dia 30/4, terça-feira

Humberto e Ronaldo (4/5 sábado)
Lucas Ferreira e Cezar e Paulinho (5/5 domingo)
Sorteio no dia 30/4, terça-feira. Retirar o ingresso até às 12h do 
dia 2/5, quinta-feira

Bandas Lençoenses (6/5 segunda)
Sertanejo Raiz + Orquestra Boca do Sertão (7/5 terça)
Sorteio no dia 3/5, sexta-feira. Retirar o ingresso até às 12h do dia 
6/5, segunda-feira

Damares (8/5 quarta)
Sorteio no dia 6/5, segunda-feira. Retirar o ingresso até às 12h do 
dia 7/5, terça-feira

Jorge e Aatheus (9/5 quinta)
Sorteio no dia 7/5, terça-feira. Retirar o ingresso até às 12h do dia 
8/5, quarta-feira

Victor e Léo (10/5 sexta)
Aunhoz e Aariano (11/5 sábado)
Sérgio Reis e Renato Teixeira (12/5 domingo)
Sorteio no dia 8/5, quarta-feira. Retirar o ingresso até às 12h do 
dia 9/5, quinta-feira

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


Entrevista á
AMIGO
• "Nos conhecemos há muito tempo e ele 
(Tarcisio) mesmo sendo eleito prefeito 
continua agindo da m esma forma",

Julio César Saes, presidente da Câmara 
de Macatuba

M A C A T U B A

Presidente da Câmara diz que espera paz no Legislativo
Presidente Júlio César Saes elogia atuação dos vereadores no início da legislatura e diz que volta da Sabesp deve ser disutida em Macatuba

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Ea primeira vez que o em
presário Júlio César Saes 
35 é vereador em Ma

catuba. E, claro, também é a 
primeira vez que assume a pre
sidência do Poder Legislativo 
municipal. Prestes a completar 
cem dias à frente do cargo, diz 
que está feliz na função e elogia 
a postura dos colegas neste iní
cio de mandato.

A vontade de entrar para 
a política veio do pai, Anézio 
Carlos Saes, que foi vereador 
entre 1993 e 2000. "Não tenho 
dúvidas de que essa vontade de 
ser político veio dele. Foi vere
ador durante dois mandatos e 
acompanhei o seu trabalho de 
perto", diz Saes. "Ele até que 
pensou em ser candidato nova
mente, mas algumas questões 
partidárias o impediram. Aí 
me filiei ao partido do prefeito 
(Tarcisio Mateus Abel -  PP) e 
eu fui o candidato. Meu pai me 
ajudou bastante e fui eleito com 
293 votos".

E Saes mostrou-se um bom 
articulador político. Conseguiu 
se viabilizar candidato único à 
presidência da Câmara depois 
de conversar com a oposição. 
"A princípio havia dois candi
datos, mas depois de conversar 
com cada um coloquei minha 
candidatura e a oposição foi fa
vorável. Chegou-se à conclusão 
de que se fosse eu o candidato 
eles retirariam a candidatura 
do grupo deles", explicou Saes. 
"Posso garantir que transito 
bem entre os dois grupos e te
nho feito tudo para que o clima 
agradável que existe na Câmara 
continue assim".

O ECO - O seu relaciona
mento é o mesmo com situação 
e oposição?

Júlio César Saes - Sim, é 
normal com todos. Procuro agir 
da mesma forma com qualquer 
um dos colegas de Casa. Hoje, 
na Câmara posso garantir que é 
uma união de todas as forças. A 
gente se dá muito bem e é o di
álogo que tem prevalecido nas 
nossas decisões. Não serei in
gênuo em dizer que a situação 
sempre será assim, mas espero 
manter a paz na Câmara por 
um longo tempo.

O ECO - Seu mandato é de 
dois anos. Neste período con
segue manter a unidade?

Julinho Saes- É difícil garan
tir isso, mas acho que está haven
do boa vontade de todos. Tam
bém é preciso destacar que ainda 
não votamos nenhum projeto po
lêmico ou tivemos assuntos que

COMANDANTE - Júlio César Saes é vereador em primeiro mandato e diz tee apoio dos colegas no Legislativo

criassem grandes debates. Até 
hoje, tudo o que foi votado teve 
votação unânime.

O ECO - No dia 10 de abril 
o senhor completa cem dias à 
frente do Pode Legislativo de 
Macatuba. Algum assunto po
lêmico neste período?

Julinho Saes - Não tivemos 
nada que exigisse desgastantes 
debates. Não apareceu nada 
que merecesse mais atenção. 
Só projetos normais da Câmara 
e do prefeito. Mas nós coloca
mos todos para caminharem o 
mais rápido possível, para não 
afetar o dia-a-dia da adminis
tração. Até agora, de polêmico, 
não teve nada.

O ECO - Há algo que pode 
estourar em breve?

Julinho Saes - Da forma 
como estamos trabalhando 
hoje, acho difícil aparecer algo 
na Câmara que vá pegar todos 
de surpresa. Isso porque quan
do tem projetos da Prefeitura, 
que um ou outro vereador não 
entendeu bem, ou tem alguma 
dúvida, nós chamamos o res
ponsável por aquele setor ou se

cretaria para dar toda a explica
ção necessária. Assim, quando 
algum de nós vai para a sessão, 
já sabe perfeitamente o que vai 
ser votado, ou seja, sabe todos 
os detalhes do projeto. Dessa 
forma todos ficam sabendo an
tes da sessão. Agindo assim, a 
gente já evita discussões e dúvi
das que poderiam surgir duran
te a votação. Temos procurado 
explicar tudo antes.

O ECO - Como tem sido o 
relacionamento com o prefeito 
Tarcísio? O entrosamento de 
campanha continua na admi
nistração em andamento?

Julinho Saes - Tenho con
versado com ele com frequên
cia. Aliás, não só, mas todos 
os vereadores. Meus colegas 
marcam para se reunir com ele 
e sei que tem atendido a todos. 
Em algumas situações a gente 
nem chega a fazer indicação ou 
requerimento. Já tratamos dire
tamente com ele na Prefeitura. 
É mais rápido e simples. Acaba
mos até agilizando mais o que é 
pedido e, quando não dá para 
atender, já se fica sabendo na 
hora. O Tarcisio tem agilizado

o que é possível. Esse contato é 
bastante importante.

O ECO - O senhor e o Tarci- 
sio são amigos de infância. A 
amizade no campo político tem 
ajudado ou atrapalhado?

Julinho Saes - Ajuda bas
tante. Nos conhecemos há mui
to tempo e ele, mesmo sendo 
eleito prefeito, continua agindo 
da mesma forma. Não temos 
nada um contra o outro e esta
mos trabalhando pelo mesmo 
objetivo, o bem de Macatuba.

O ECO - Qual o principal de
safio do município?

Julinho Saes - Acredito que 
hoje, apesar de ser um pro
blema que afeta toda a região 
e país, é a segurança. A gente 
sabe que todas as cidades recla
mam disso, é polêmica. Esta
mos trabalhando para melhorar 
nossa situação, mas também 
temos que discutir a questão 
da pista, que muitos moradores 
reclamam que ficou difícil para 
atravessar. Tem ainda o Sisam 
(Sistema de Saneamento Am
biental), que vai gerar polêmica 
em breve.

Qualidade do básico ou luxo

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

O ECO - Já trataram desse 
assunto segurança na Câmara?

Julinho Saes - Foi feita uma 
reunião com o comando local 
da Polícia Militar e nos foi ex
plicado que o efetivo não está 
completo, mas que é algo que 
estão tentando resolver. Até os 
comerciantes fizeram abaixo
-assinado para pedir aumento 
de policiais, mas a resposta 
é que isso não é possível. São 
pequenos furtos e roubos que 
incomodam todos nós e que 
precisamos achar uma solução.

O ECO - O que a Câmara pre
cisa discutir, além de segurança, 
que não é uma questão peculiar 
de Macatuba?

Julinho Saes - O que o pes
soal mais comenta é a questão 
da volta da Sabesp. Estamos até 
pensando em já discutir esse 
assunto, pois o contrato com a 
empresa que presta o serviço 
vence em setembro. E, na Câ
mara, apesar de todos estarem 
indecisos, tem muita gente que 
vem falando sobre isso sempre. 
É algo que extrapola as paredes 
da Câmara e precisa ganhar as 
ruas para saber a opinião da po
pulação. E, claro, temos que nos 
reunir com o prefeito para saber

qual é o pensamento dele.

O ECO - Presidir a Câmara é 
cansativo?

Jilinho Saes - Precisa de 
bastante dedicação e empe
nho, mas estou bastante feliz 
em poder desempenhar essa 
função. Felizmente, devido ao 
meu trabalho me proporcionar 
horários flexíveis, posso acom
panhar mais de perto o trabalho 
administrativo da Câmara.

O ECO - Seus colegas têm 
colaborado em busca de recur
sos para o município?

Julinho Saes - Os vereado
res estão viajando pouco, até 
porque como é uma Câmara 
renovada, poucos conhecem a 
Assembleia Legislativa e a Ca
pital Federal. Tenho dito que 
eles precisam procurar seus 
deputados estaduais e federais 
para conseguir recursos para 
Macatuba. Tenho incentivado 
eles irem para a Capital em 
busca desses recursos porque 
isso ajuda muito a administra
ção. Mas aos poucos todos vão 
se soltando. Alguns até acha
vam que era o presidente da 
Casa que precisava ir em busca 
de verbas e emendas.

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

PARA UMA AGRADÁVEL PEXARIA 
NO RECANTO DO CAFE!

móveis para escritório



Cultura SOLIDARIEDADE
A  Academ ia Tablado de Lençóis Paulista, em parceria 
com o grupo do Centro Cultural de Macatuba, apresenta 
hoje, às 20h, um espetáculo de dança no Teatro 
Municipal. A  entrada é uma caixa de leite que será 
doada ao Grupo de Combate ao câncer de Macatuba.

REGIÃO A R TES C Ê N IC A S

Feira de Cultura do Médio 
Tietê começa dia 10
Edição deste ano em Lençóis Paulista será na praça Ocas, na Cecap; 
cidades da região irão expor suas riquezas culturais

A n g e lo  N eto

Começa no dia 10 a 4^ 
edição da Feira de Cul
tu ra  do Médio Tietê. 

Neste ano, Lençóis Paulista 
abre a program ação do even
to. Além da anfitriã, Agudos, 
Bauru, Bariri, Barra Bonita, 
Boracéia, Dois Córregos, Ma- 
catuba e Pederneiras apre
sentam atrações culturais, 
artísticas e feira de artesana
to, buscando um  intercâm bio 
para fom entar a cultura da 
região e valorizar os artistas 
do interior.

Serão dois dias de even
to, na praça Ocas, na Cecap. 
Com o objetivo de d ifundir a 
cultura e os artistas das cida
des participantes, a feira traz 
uma extensa programação 
com entrada franca, sempre 
das 18h às 22h. A novidade 
para 2013 é a exposição de 
artes plásticas.

D urante a feira, a Biblio
teca M unicipal Orígenes Les- 
sa (BMOL) realizará a Feira 
de Troca de Livros, onde 
serão encontrados vários 
títu los de autores diversos 
disponíveis para troca. Mais 
inform ações pelo telefone 
3263 6525.

FOTO ARQUIVO: O ECO

CULTURAL - Feira de Cultura do Médio Tietê costuma atrair bom público 
em Lençóis; em 2011, evento também foi realizado na praça pública

PROGRAMAÇÃO FEIRA DE CULTURA DO MÉDIO TIETÊ

DIA 10
Lençóis: Grupo Street Star e Alunos da 
Casa da Cultura
Macatuba: Grupo de Dança Red Street 
do Centro Cultural
Bauru: A Companhia Estável de Dança
-  Coreografia: Nuit Verdi
Bariri: Grupo -  Orquestra de Viola de 
Bariri
Pederneiras: Banda de Coreto Francisco 
Paine
Bauru: A Companhia Estável de Dança
-  Coreografia: Sentir-se-a

DIA 11
Lençóis: Dança com Estúdio in Pulsus 
Dois Córregos -  D.C. Break Crew 
Boracéia: Sertanejo Universitário com 
Ferrari e Matheus 
Agudos: Orquestra Big Rock Band 
Barra Bonita Academia Roda Vivia e 
Academia Primeiro Movimento 
Lençóis: Dança com Tablado e Corpo de 
Baile da Escola Maria Zélia

Lençóis recebe Festival 
Internacional de Bonecos
Evento trará artistas de vários países da América para o evento

A ngelo Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

Pelo segundo ano consecu
tivo, a cidade de Lençóis 
Paulista vai receber o Fes

tival Internacional de Teatro de 
Bonecos. Este ano, a programa
ção contará com Companhias 
Nacionais e Internacionais, 
workshop e desfile de bonecos 
gigantes, estimulando as práti
cas teatrais, gerando mudanças 
de comportamento e consoli
dando propostas de políticas 
culturais, possibilitando o aces
so à arte em todas as comunida
des da cidade de Lençóis Pau
lista e região.

Com a participação de Pre
feituras de cidades da região, o 
raio de extensão do festival au-

mento, garantindo maior núme
ro de público: crianças, jovens, 
adolescentes e adultos, pos
sibilitando acesso às práticas 
teatrais, reunindo artistas, pes
quisadores, a fim de difundir e 
expandir a arte bonequeira no 
interior do Estado de São Paulo.

Em 2013, participam do fes
tival as cidades de Bauru, Agu
dos, Lençóis Paulista, Pedernei
ras e Promissão. Em Lençóis 
Paulista, o evento será de 20 a 
26 e abril, na Casa da Cultura 
"Prof. Maria Bove Coneglian". 
A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO CINEMA ALAMEDA QUALITY CENTER BAURU

SALA 01
Filme: INVASÃO À CASA BRANCA 
Classificação: 16 ANOS 
Horário: 15h20 -  18h50 -  21h10 -  23h30 
(DIARIAMENTE)

SALA 03
Filme: JACK - O CAÇADOR DE 
GIGANTES
Classificação: 10 ANOS 
Horários: 13h50 -  23h15 (SEXTA , 
SÁBADO E QUARTA, )14h40 (DOMINGO) 
e 13h50 -  19h- 23h35 (SEGUNDA E 
TERÇA)

SALA 04
Filme: G.I. JOE - Retaliação 
Classificação: 14 ANOS 
Horários: 15h45 -  19h -  21h15 (SEXTA, 
SEGUNDA Á QUINTA) e 15h45 -  17h50 
-  19h50 -  21h50 (SÁBADO E DOMINGO)

SALA 04
Filme: VAI QUE DÁ CERTO 
Classificação: 14 ANOS 
Horários: 23h20 (SEXTA,SEGUNDA 
Á QUINTA) e 23h50 (SÁBADO E 
DOMINGO)
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Beatriz e Dante
são personagens 
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Av. 9 de Julho, 868 - Centro 
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Mulher SIMPLES E OBJETIVO
Faça produções express com peças básicas. O look mais clássico de 
todos é o básico. Ao mesmo tempo em que é simples, cumpre muito 
bem o papel para uma saída de dia ou à noite. Além do mais é fácil 
incrementá-lo com os acessórios: blazer, calça jeans, regata, carteira, 
scarpin.
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CABELO - Para quem 
não aguenta recorrer 
ao secador todos os 

dias para domar a 
raiz, é possível fazer 
uma avaliação para 

saber se o retoque é 
viável.

Saída radical, o uso constante de produtos químicos muitas vezes não tem conserto

Da Redação

Se você já alisou os cabelos, deve ter passado pelo incomodo 
período de transição, quando os fios não deixam de ser lisos 
nas pontas, mas começam a enrolar na raiz. Essa fase pode 

ser um verdadeiro tormento. É aí que surge a dúvida: como ficar 
com um visual bonito e se livrar de vez desse efeito bagunçado?

O primeiro ponto a considerar é o tempo entre um ali- 
samento e outro. "O retoque vai depender muito do produto 
utilizado", conta a hairstylist Vivian Zarantoneli, do Go Hair 
Beauty Center. "Se foi utilizado um preparo para alisar à base 
de guanidina, hidróxido de sódio ou tioglicolato de amônia só é 
necessário fazer o retoque nos fios de acordo com o crescimen
to, pois onde o cabelo que já recebeu a aplicação não voltará à 
sua forma anterior", complementa Vivian.

De acordo com Patrícia Xavier, do Cat's Cabeleireiros, é 
necessário ficar atenta ao intervalo entre uma aplicação e outra. 
"O certo hoje em dia é retocar a cada três meses para não danifi
car o cabelo", diz a profissional, frisando que se insistir em um 
novo alisamento antes desse período a pessoa corre o risco de 
quebrar os fios ainda afetados pela química. Vale lembrar que 
uma progressiva sem formol dura cerca de um mês e meio, dei
xando um espaço de dois meses até o próximo procedimento.

O QUE FAZER PARA ALIVIAR O PROBLEMA?
Para quem não aguenta recorrer ao secador todos os dias 

para domar a raiz, é possível fazer uma avaliação para saber 
se o retoque é viável. "O procedimento é alisar uma mecha 
teste com o produto escolhido para analisar se o fio do cabelo é 
compatível. Caso o resultado seja positivo, o serviço é realizado 
somente na raiz, não havendo necessidade de agredir o compri
mento e pontas", explica Vivian.

Caso o teste seja negativo (ou você não tenha raiz suficiente 
para o procedimento), que Patrícia aconselha ser de pelo menos 
três dedos, a melhor solução é tratar muito bem os fios. "Para 
manter o alisamento nesses meses de transição, hidrate muito 
bem os fios e faça uma cauterização", indica a profissional. De 
acordo com ela, isso fará com que as ondas sejam amenizadas e 
deixará as madeixas saudáveis para receber uma nova progressiva.

ADEUS LISO!
Cansou de passar pelos procedimentos químicos, pelos pe

ríodos de pausa e quer voltar ao natural? Infelizmente não há 
nenhum produto que acabe com o efeito do alisamento. Por isso, 
a melhor solução para quem quer livrar-se dele é o corte. "Faça 
um corte moderno e aproveite para renovar, mas opte pelos re
tos, não repicados, na altura dos ombros", aconselha Patrícia.

Após química, melhor solução é . o.., corte | u
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Nova febre das 
academias mistura 
dança e ginástica para 
eliminar calorias
Modalidade promete perda de até mil 
calorias em uma hora de atividade

MALHAÇÃO -  Nova ginástica compõe 
ritmos do hip hop, body tech, rap e flamenco

Da redação_____________ ã_____________________________________________

A  primeira vista, pode até parecer uma festa. Algo 
como uma grande balada, em que muitas pessoas 
dançam diferentes ritmos de música. No entan

to, a nova onda chamada Zumba Fitness chega ao Brasil 
com a promessa de eliminar até mil calorias em apenas 
uma hora, de uma forma simples e muito bem humorada. 
"Trata-se de uma modalidade de aula aeróbica que reúne 
ginástica e dança. O objetivo maior é a queima calórica 
e a tonificação muscular", explica a professora Luciana 
Nogueira da academia Body Tech. Entre os ritmos que 
compõe uma apresentação estão o hip hop, o pop, o rap, 
bhangra, flamenco, dança do ventre, dança africana, além 
da salsa, merengue, cumbia e reggaeton. "O programa tem 
característica de intensidade moderada, composto por mo
vimentos amplos feitos com o corpo todo".

I LAZER E PASSATEMPO
CRUZADINHA

Pasta com 
proprie
dades terapêuticas

Teriam causas natu
rais e não humanas, 
segundo os céticos do 
aquecimento global

Patente de Napoieão 
Bonaparte 

(Hist.)

Cerveja, em inglês
Peça que controla o 
fluxo de água da bica

Sustenta o 
corpo dos 
vertebrados 
Problema 
educacio
nal inexis
tente em 

Cuba

Substâcia 
orgânica 
utiiizada 
em jeias

-►

Zuzu(?),es- 
tiiista que 
conirentou 
a Ditadura

George 
Orwell, 
escritor 

de ”1984“

(?) Mans, 
cidade 

francesa
Correr, 

em inglês

i (?)split, 
sobreme
sa com 
sorvete

r
Sol, em 
inglês 

Habilidosa 
(a artista)

A Roma 
Brasileira, 
em São 
Paulo

Arquipélago 
autonomo 
português 
Abrasiieira 
é famosa 
pela sua 
leiloada 

Liga

/
Expressão

típica
mineira
(bras.)
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“nitriia” < -
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F
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Animai 
como a 

Heilo Kitty

Singular
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n
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^ T “ Aranha 
amazônica 
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Energia;
potência
Meihoresaccpntnc -►
em uma 
casa de 
shows

Signo as- 
troiógico 
com a figu
ra de um 
centauro

(?) Vegas, 
cidade da 
jogatina 
(EUA)

-►
Milha marítima 
internacional 

(símbolo) >
Monograma de "Rita”
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HORÓSCOPO 06/04 A 12/04

□
sucesso

F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
Fase em  que poderá 
en trar em  choque 
com pessoas co
nhecidas. Evite-as. 
Por ou tro  lado, o 

profissional e am oroso 
será ev iden te , bem  com o as chan
ces de e levar-se  socia lm ente.

TOURO
N ão é  um m om ento  
to ta lm e n te  fa vo rá 
ve l para tra ta r de 
assunto am oroso. 
Mas, m u ito  bom 

para entabular negócios e ob ter 
novos conhecim entos pro fis 
sionais, para serem  postos em  
prática brevem ente .

GEMEOS
Boa fase para tra tar 
de assuntos finan
ceiros e questões 
relacionadas com a 
justiça. Todavia, seja 

cortês e procure medir bem as pa
lavras, ao falar com as pessoas do 
seu círculo social. Aguarde notícias 
boas através de te legram a, carta ou 
visita de uma pessoa inesperada.

CÂNCER
Excelente m om ento  
para as experiências 
psíquicas e para 
desvendar segredos 
de m uita  im p o r

tância ao seu progresso. Contudo, 
to m e cuidado ao nadar ou praticar 
qualquer esporte  aquático. Cuide 
da sua saúde. Não viaje.

LEÃO
Suas boas qua lida
des e habilidades 
in fluencia rão de 
m aneira benéfica, 
pessoas im p o rta n 

tes para você, princ ipa lm ente  se 
estas fo rem  pessoas amigas. O 
trabalho, as em presas e o am or 
estão em  bom  aspecto.

VIRGEM
Evite desavenças, 
questões e desar
m onias na vida d o 
méstica. Por ou tro  
lado, terá sucesso 

nos negócios relacionados com 
minas, construção e com m etais 
de um m odo gera l e será bem 
sucedido pro fiss iona lm ente.

LIBRA
Você deverá ev ita r 
discussão, a tritos 
e disputas com 
autoridades, com 
pessoas de boa 

disposição e com seus in im igos 
declarados e rivais. Por ou tro  lado, 
o período p rom ete  êx ito  em  novas 
associações e no trabalho.

ESCORPIÃO
M om ento  favoráve l 
para reencontrar 
com os am igos 
de trabalho, com 
os fam iliares e 

com a pessoa amada. O sucesso 
profissional, bem com o as novas 
em presas e em preend im entos  
será evidente.

SAGITÁRIO
Não deixe que 
inve josos e incapa
citados estraguem  
sua paz no lar e no 
traba lho princ ipa l

m ente . Analise as pessoas, e só 
de créd ito  aquelas que rea lm ente 
hum anas e honestas. Tranquilida
de com a pessoa amada. Saúde 
estável.

CAPRICÓRNIO
Sua energ ia atual, 
aliada a sua persis
tência, poderá lhe 
proporcionar v a n ta 
gens reais. Evite d e 

pender dos dem ais tom ando  suas 
próprias iniciativas. A té  am anhã, 
estará no m e lhor período para 
apostar nos jogos ou loterias.

AQUÁRIO
Fluxos excelen
tes para tra tar de 
negócios novos. 
Submeta-se a 
testes psicológicos, 

aprim ore seus conhecimentos por 
que o planeta Júpiter lhe favorece. 
Seu bom gosto estará apurado, im 
pulsionando você a mudar seu estilo 
de roupas e até de comportamento.

PEIXES
M om ento  em  que 
pela in fluência  e 
colaboração dos 
am igos, v izinhos 
e dos superiores 

poderá realizar seus desejos. 
Ó tim o para o amor. Tudo que fizer 
re fle tirá  sobre a família.



Televisão E S T R E L A S
A ngé lica  grava o p rogram a Estrelas com  Camila M orgado  
e Nando Cunha, o Pescoço da nove la  Salve Jorge, nesta 
sem ana e n trev is tado s  para o p rogram a Estrelas. A 
ap resen tadora  pub licou fo to s  dos bastidores no Instagram  
e com en tou  sobre o traba lho .

NO VELA

Salve Jorge: mãe biológica de Aisha é Wanda
Delegada Helô 
descobre que a mãe 
biológica da jovem se 
chamava Djanira

Da Redacâo

Para quem está atento apenas 
aos erros de Salve Jorge (Glo
bo), a dica é dar um tempo 

e focar na reviravolta que está por 
vir na trama de Glória Perez. Nos 
próximos capítulos, Helô (Giovan- 
na Antonelli) consegue novos pa
péis sobre o nascimento de Aisha 
(Dani Moreno) e descobre que a 
mãe da jovem - que a princípio se 
achava tratar-se de Deuzuite (So- 
lange Badim) - se chama Djanira 
Araújo, um dos nomes usados por 
Wanda (Totia Meireles).

Ricardo (Alexandre Barros) 
mostra à delegada um relatório 
com outras identidades de Wan- 
da e circula em torno de Djanira 
Araújo. Logo depois ele passa para 
a amiga a certidão de nascimento 
de Aisha e Helô se dá conta.

“Não! Não vai me dizer 
que... A Wanda... É mãe da 
Aisha?", indaga Helô.

“Pelo menos nos documentos... 
É!", afirma Ricardo. Na cena seguin
te, Wanda encontra uma fornecedo
ra de bebês para o tráfico e ela avisa: 

“Andaram de novo fazendo 
pergunta ali no hospital, viu? Foi 
até bom você ter aparecido aqui". 
Wanda quer saber o que que
riam saber dela e a fornecedora 
conta. "Queriam confirmar que 
Djanira Araujo teve uma filha ali!". 
Wanda reage tensa e pergunta o 
que aconteceu. “Levaram a sua

ficha com eles!", diz a mulher, dei
xando a traficante apavorada.

Enquanto isso, a delegada 
convida Mustafá (Antonio Calloni) 
para uma conversa e conta que 
a mãe de Aisha é Adalgisa, a tal 
pessoa que intermediou a adoção.

“Não é à toa que Berna pro
tegeu tanto a identidade dessa 
mulher... Que não se chama 
Adalgisa também... O nome ver
dadeiro é Wanda!".

Mustafá se apavora com a pos
sibilidade de a mãe de Aisha ser 
uma criminosa e manda chamar 
a filha e Berna (Zezé Polessa). Ao 
chegarem lá, Helô conta que o 
nome verdadeiro da mãe da jovem 
é Wanda Rodrigues.

Enquanto Aisha fica encanta
da com a informação e pressiona a 
delegada para saber onde ela está, 
Berna fica chocada. “Como pode

FOTO: DIVULGAÇÃO

VIRADA - Helô consegue novos papéis sobre o nascimento de Aisha e descobre que Djanira é a mãe da jovem

ser isso? Eu não estou entendendo. 
Ela não era a mãe", diz a turca para 
Deborah (Antonia Fering), que está 
acompanhando a família na Polícia

Federal. “Ela pode ter enganado 
você, Berna... E é melhor para você 
que tenha enganado!", diz Deborah. 

Para deixar a situação ainda

pior, Aisha fica sabendo que a mãe 
biológica está detida por uma briga 
com um taxista e decide pagar a 
fiança para liberar a criminosa.
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira -  Duque fica em  dúvi
da entre desembarcar com Cassiano 
ou seguir para o Rio de Janeiro com  
Amaralina. Dionísio avisa a Samuca 
que não quer mais William em  sua 
casa. Ester deixa claro a Alberto que 
não vai mais admitir as interferências 
de Dionísio em  sua vida.

Terça-feira -  Cassiano diz ao pai que 
quer encontrar Ester. Donato fala 
com Bibiana que seus filhos estão  
distantes. Samuel mostra a m eda
lha de Dionísio para Quirino. Cassia- 
no discute com Alberto. Ester cobra 
satisfações de Cassiano, que tenta  
explicá-la por que desapareceu por 
sete anos.

Quarta-feira -  Cassiano conta para 
Ester tudo o que passou durante os 
sete anos em  que esteve preso no 
Caribe. Ester fica confusa e  prefere  
se afastar de Cassiano. Juliano convi
da Natália para sair de barco. Donato 
resolve ir para o mar sozinho, sem  
Juliano, que fica preocupado.

Quinta-feira -  Cassiano recebe Al
berto e  lhe apresenta Duque, que se 
disfarça de investidor. Donato surge 
com o barco repleto de peixes. Cas- 
siano diz a Duque que ele  será seu 
aliado para destruir Alberto. Ester en 
comenda peças de renda para Dadá 
e  Lino. Dora diz a Natália para ficar 
longe de Juliano.

Sexta-feira -  Alberto orienta Hélio 
a encontrar um comprador para a 
mina. Cassiano resolve abrir um bar 
com o dinheiro que o pai lhe deu, e  
o batiza de Flor do Caribe. Alberto  
manda Y vete pesquisar sobre Du
que. Donato devolve o dinheiro que 
Bibiana emprestou, sem saber que a 
quantia era de Hélio.

Sábado -  Duque revela que Cristal 
aceitou cantar na inauguração do Flor 
do Caribe. M arizé conta ao pai que 
foi Hélio quem  emprestou o dinheiro 
para e le  comprar seu barco. Donato 
invade a reunião onde está Hélio e  
insulta o filho na frente de Alberto.

GUERRA DOS SEXOS
Segunda-feira -  Carolina diz para 
Dino e  N ieta que sabotou o desfile 
a m ando de Felipe. Roberta e  Kiko 
procuram a boneca russa na casa 
de Ulisses. Juliana pensa em  fazer 
um café da manhã para Nando. Se- 
míramis conta para Roberta que Frô 
deu a boneca russa de presente de 
noivado para Juliana e  Nando.

Terça-feira -  Juliana sente ciúmes da 
atenção de Nando a Roberta. Felipe 
conversa com Vânia sobre a cam pa
nha da Positano na Charlo's. Analu 
pede ajuda a Frô. N ieta conta para 
Dino que Carolina foi a única respon
sável pela sabotagem. Analu resolve 
comprar um livro de magia.

Quarta-feira -  Juliana chega à casa de 
Felipe, impedindo Dino de conversar 
com ele. Roberta pede para Charlô 
aconselhar Juliana. Carolina te m e  que 
Dino conte para Felipe que ela sabo
tou a Positano. Zenon pergunta se 
Ulisses sabe para onde Nando levava 
Otávio quando ele  pintava o bigode..

Quinta-feira -  Juliana discute com 
Nando em  seu quarto na mansão. 
Frô se enfurece com Lucilene quando 
ela volta de seu encontro com Kiko. 
Kiko fala para N enê que os diam an
tes de seu pai estão na boneca russa. 
Roberta e  Charlô recebem uma inti
mação para depor em  um processo 
contra elas.

Sexta-feira -  Dino mostra o laudo 
pericial para Felipe, e  Carolina pede  
perdão ao noivo. Charlô e  Roberta 
pensam em  como descobrir o res
ponsável pela sabotagem no desfile. 
Juliana e  Nando encontram N enê e  
Veruska em  seu apartamento.

Sábado -  Dominguinhos fala para 
Charlô que pode imitar Otávio no tri
bunal para que ela ganhe a aposta. 
Felipe diz a Carolina que não sabe se 
vai se casar com ela. Dalete e  Luci- 
lene implicam com Frô. Nando fica 
tenso quando Juliana diz que vai co
zinhar para ele. Frô resolve mudar o 
visual de Semíramis.

SALVE JO RGE
Segunda-feira -  M orena e  Théo se 
beijam. W anda critica Lívia por ter 
denunciado Theo. Creusa fala para 
Stenio que Helô está com ciúmes de
le e  Lívia. Theo não conta para M ore 
na sobre a gravidez de Érica. Julinha 
mostra a Márcia a notícia sobre a de
núncia de Lívia contra Theo.

Terça-feira -  Helô tenta tranquilizar 
M orena. Almir fala para a delegada 
que Jô fez um bom  trabalho na boa
te. Áurea defende Theo para Cacilda. 
Érica pede para Márcia pegar seus 
pertences na casa de Áurea. Helô 
confirma para Lucimar que Theo ficou 
com Lívia. Theo depõe na delegacia.

Quarta-feira -  Helô convence Morena a 
conversar com Theo. Almir conta para 
a delegada sobre a evolução de Jô na 
missão e avisa sobre Riva, nova inte
grante da quadrilha. Morena cobra uma 
explicação de Theo sobre a denúncia 
de Lívia. Érica manda um recado para o 
marido por Áurea. Morena arruma suas 
malas para voltar para a Turquia.

Quinta-feira -  M orena desiste de ir pa
ra a Turquia para ficar com Jéssica Vi
tória. Stenio pede para Lena explicar 
para Lucimar por que vai testem unha  
a favor de Lívia. Deborah fala que Cel
so precisa conversar com o juiz. Antô- 
nia descobre que o ex-m arido rasgou 
uma correspondência da escola de 
Raissa endereçada a ela.

Sexta-feira -  Theo tenta se explicar 
para Érica. Élcio conta para Lívia que 
Érica não se separou de Theo. W an- 
da embarca mais pessoas traficadas 
e  policiais avisam Helô. Antônia en 
contra W anda na rua. Deborah instrui 
Celso sobre como agir diante do juiz. 
Aída e  Nunes voltam  de lua de mel. 
Am anda discute com Caique.

Sábado -  Márcia vê Lívia provocando 
Theo e a enfrenta. Cacilda percebe o 
fingimento de Áurea. Theo tenta en
contrar com Morena por meio de Helô, 
mas a delegada nega seu pedido. Élcio 
manda flores para Érica. Rosângela des
cobre que Lívia é a chefe da quadrilha.



Sociedade QUE DUPLA
Vinícius e Murilo, 
no Açaí do Lago

■OJAl:
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
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mailto:coresvivas@lpnet.com.br


loluna do
iano Castelhano

A o o w  p o tê n c ia !! !

Fale com  a  g e n te
caste lo@ jorna loeco .com .br

fo tog ra f ia@ jo rna loeco .com .br

NA NOITE
Márcio e Camila, no Bar do Português

MAOS DE TESOURA
Matheus Laz no foco

vEVERTON;; 
jpEREIRAtEj 
rMARIELA. 
/EM;RAROj

MOMENTODEt■ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/DESCANSOr

BELA E FERA
A esteticista Bárbara Torres

MISSÃO OADAÉNUSSÃO CUMPRIDA-. 
Tenente LetíciaNlarestoni.

NA VIBE
DJ Naty Braga de Barra Bonita

Suellen Pinheiro 
e Seven.

.rí- ■

OS MESTRES DOS TRÊS TAMBORES:
Malu e Gabriel

-

f  % \Na
SONHAR MAIS UM SONHO

Estilo 
caipira
4° Encontro de Violeiros no Rancho 
dos Amigos. 1- Os vizinhos de cerca 
Prado e Zelão Sanches; 2- Bruno 
e Manoela; 3- Jéssica e Thainá;
4- Linette, Taís e Jena; 5- Letícia e 
Victória de Pratânia; 6- as violeiras 
Michelle e Karoline; 7- Sid Angélico 
e Giuliano; 8- Ana Lúcia e Júlia; 9- 
Bigue, Andressa e Diego.

fa c e O belo sorriso de 
Vanessa Cantizani

'‘Â i k Â

N oitrabalho

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


Coluna da
Maria Nilza í PENSE NISSO

"N ão espere por uma crise 
para descobrir o que é 
im po rtan te  em  sua v ida"

fatos & pessoas

Fale com  a  g e n te
m nilzab ro llo @ yaho o ,co m .b r

fotografia@ jornaloeco,com .b r

1- Dra. Ivanise Cortez Figueiredo; 2- Tatiana e Célio; 3- Os aniversariantes Caio e Lucas Calderon de Almeida.

O melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

Q U E M  CO N H EC E, CO NFIA .

to led o im o v eis .c o m .br

TOLEDO
i m o  v e i s

Não deixaram 
por menos
Motoqueiros que se pre

zam participam de tudo o que 
existe no ramo, até mesmo de 
encontros internacionais. De i i  
a 17 de março, Macatuba, Jaú, 
Bauru e Lençóis Paulista foram 
representados por Adilson Ar- 
tioli, Boi, Cezinha, Claudião, 
Eto, Fartura, Gustavo, Jahu, 
Luisinho, Marcelo, Tom, Totó, 
Wandão e Valdecy no encon
tro "Bik Week" em Daytona 
Beach, nos Estados Unidos. 
Força total nas cilindradas e na 
união entre o grupo.

Participação 
em Congresso
Sempre atenta aos estu

dos de última geração na área 
da medicina, a endocrinolo- 
gista Dra. Ivanise Maria Cortez 
Figueiredo -  aqui da terrinha 
de Lençóis Paulista -  partici
pou - de 20 a 24 de março - 
do XV Latin American Thyroid 
Congress (Lats), na cidade de 
Florianópolis (SC). O congres
so discutiu principalmente so
bre os novos conhecimentos 
e estratégias de tratam en
to em doenças tireoidianas. 
Quem sempre conheceu a 
Dra. Ivanise sabe da sua garra 
profissional e da sua dedica

ção quando se trata de trazer 
alívio médico ao próximo. Pa
rabéns doutora, sabemos que 
estudar é inerente à sua vida.

Mais alegria em março
Completar i 0 anos de vida 

de uma feliz união hoje em 
dia é motivo de grande come
moração. Tatiana e Célio dão 
continuidade à construção de 
uma vida baseada em amor, 
afeto, amizade e carinho. Fe
licidades sempre.

Duplo aniversário
Amanhã, 7 de abril, ani- 

versariam Caio e Lucas Cal
deron de Almeida. Coinciden
temente, os irmãos partem o 
bolo e cantam os parabéns 
no mesmo dia, Caio nascido 
em 1988 e Lucas em 1990. 
A família inteira ajudará a 
soprar as velinhas -  e haja 
velas para os dois. Uma das 
grandes bênçãos da vida é 
a experiência que os anos 
vividos nos concedem. Os 
sintomas da felicidade se tra 
duzem no otim ismo, na fé e 
no empenho de ser melhor a 
cada dia como fazem vocês 
dois. Parabéns e aproveitem 
a amostra de oportunidades 
que temos de aprender a 
cada aniversário.

u n i B n
Tecnologia da Informação

www.uniontecnologia.com.br
r

NOSSOS SISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

M ic r o s o f t  Pa r tn e r  N e tw o r k “ SAP B u sin ess
One .^SgV V E B o O

FAÇA MELHOR
do que nunca.

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

http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Un%c3%adontecnolog%c3%adada%c3%adnformac%c3%a3%c3%b5
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Negocios S/A
. N NEGÓCIOS IMÓVEIS

Cuidados com mangueira e 
regulador de gás previnem 
acidentes ND0

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 6 DE ABRIL DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.115 <
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BICHANO PESCADOS
Avenida Castelo Branco, 415 -  

Jardim Ubirama. Telefone para disk 
entrega (14) 3264 176 4  ou 8166

3929.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 6 DE ABRIL DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.115 <

Pescados é no Bichano
Com variedades de peixes, 
cliente pode encontrar 
também itens para 
churrasco, desde carne até 
bebidas e carvão

Da R e d ação ____________________

Com experiência de três anos com 
disk entrega de peixes, Ademir 
Sebrian, o Bichano, inaugurou há 

duas semanas o Bichano Pescados.
O  prédio fica no Jardim  U biram a e 

oferece variedades de peixes, dos tra 
dicionais aos mais refinados. "Temos 
merluza, posta de cação e sardinha que 
são os mais comuns, mas vendemos 
lombo de meca e atum, que são excelen
tes para churrascos", explica Bichano. 
"Além do St. P iter para sashim i e tilápia 
mais grossa".

Os pescados se diferenciam  não só 
pela variedade, mas tam bém  pela quali
dade. "Toda semana recebem os os pro
dutos. É tudo fresco, não vem cheio de 
gelo. Só colocamos no freezer o gelo ne
cessário para m anter em uma tem pera
tura que garanta a qualidade", ressalta.

Pensando na praticidade e variedade de 
produtos o Bichano Pescado também ofere
ce itens para o churrasco. "Carne, frango, 
linguiça. Tem carne maturada e temperada 
é só colocar no papel alumínio e assar".

As bebidas e até o carvão podem ser 
encontrados no mesmo endereço. "É uma 
praticidade para o cliente de Lençóis e re
gião. Tem tudo aqui e de boa qualidade".

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

Confira alguns dos 
peixes que podem 
ser encontrados no 
Bichano Pescados

Posta de cação -  merluza -  aba- 
dejo - sardinha inteira - sardinha 
aberta -  porquinho - camarão pe
queno - posta de cascudo -  marisco 
-  lula -  tilápia -  pescada - merluza 
salgada e casquinha de siri

QUALIDADE -  Peixes são trazidos toda semana em grande variedade

No Bichano Pescados o pagam ento 
pode ser feito à vista, com cartão de 
crédito ou cheque. O local fica aberto

de segunda a sábado, das 8h30 às 13h e 
das 14h às 19h. Aos dom ingos, das 8h 
às 12h. "Dá tem po de passar tanto no

alm oço quanto na jan tar para com prar 
um  alim ento saudável e saboroso", fi
naliza B ichano.

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


Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSA HATCH ano 99, 1.0,
4 portas, cor verde metálico, 
para-choque personalizado, 
com trava e vidro elétrico nas 
4 portas, motor e pneus novos, 
R$ 11.500,00. Tratar (14) 9779
7664 e 9844-8164.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNO MILLE FIRE, ANO 
2003, semi novo, apenas este 
final de semana, R$ 10.900,00. 
Tratar (14) 3263-6721.

SAVEIRO 1.6, ano 2009, cor 
prata, completa, total flex, 2° 
dono, semi nova. Tratar (14) 
3263-6721.

GOL 1.8, ANO 91, álcool, 
motor AP, excelente estado, só 
venda, R$ 5.900,00. Tratar (14) 
3263-6721.

GOL G3 1.6, ano 2004, 
completo -  ar, 2° dono, semi 
novo, aceito troca por Gol ou 
moto de menor valor. Tratar (14) 
3263-6721.

POLO CLASSIC 1.8, MI, ano
97, gasolina, completo, cor 
vinho, 4 portas em excelente 
estado. Tratar (14) 3263-6721.

UNO MILLE, ano 91, ótimo 
estado, R$ 2.800,00+promis
sórias de R$ 269,00. Tratar (14) 
3263-6721.

GOL G3 POWER 1.0, ano
2002, 4 portas, 73 mil km origi
nais. Tratar (14) 3263-6721.

CORSA HATCH, ano 97,
MPFI, Alarme, trava, ar 
quente. R$ 10 mil. Tratar (14) 
3263-5626 ou 9129-9597 com 
Rodrigo.

GOL G3 1.0, 8 válvulas, ano 
2005, 2portas, 69 mil km, 
veículo conservado, com 
manual e chave reserva. Tratar 
(14) 32622529 Particular.

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

FIESTA, NO 2000, cor prata 
metálica, 4 portas, motor zetec 
roçam, ótimo estado de conser
vação. Tratar (14) 3263-2327.

CELTA, ANO 2009, R$
16.500,00, aceita financia
mento. Tratar (14) 3263-3194/ 
9700-5407.

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

MONZA CLASSIC 2.0,
ano 87, cor prata, 4 portas,
D H, vidro elétrico, pneus, 
escapamento e pintura novos, 
conservadissímo. Tratar (14) 
8156-9268/ 9792-1578.

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

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

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.

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

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

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

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

ASTRA SEDAN, ano 99,
completo, GLS, com rodas, 
som, IPVA e linc 2013 pagos,
R$ 16.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

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

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

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

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

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

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

HB20 1.6, ano 2013, completo 
(pronta entrega). Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

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

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

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

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

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

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

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

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

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
PAGAN MOTOS

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUMO FINANCIAMEN
TO de carro ou moto (banco 
ou promissória), somente 
assumir, sem entrada. Tratar 
(14) 9797-5221.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

ABANDONAR OU MALTRATAR ANIMAIS
É CRIME!

Pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa 
Lei N° 9.605, de 12 DE Fevereiro de 1998. 

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

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

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

quando existirem recursos alternativos.
A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 

ocorre a morte do animal.
Todos os animais são protegidos por lei.

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

D E N U N C IE !

(14)3264-3817  APÓS AS 18H 00

f3mimaU
ASSOCIAfÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

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

O QUE É CONSIDERADO 
MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS:

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

A SSO CIA ÇA O  PRO TETO RA AM IGO S DOS ANIM AIS D E LEN ÇÓ IS PAULISTA. Fone: 32631379  
"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados." 

(Mahatma Gandhi)



Classificados

EMPREGOS

PROCURO EMPREGO DE 
CASEIRO, próximo a cidade, 

c / curso de jardinagem e 

experiência na área. Salário 
a combinar (casal com filha 

de 18 anos). Tratar (14) 9730- 

1660/ 9855-6555.

CASAL PROCURA 
EMPREGO de caseiro, com 
16 anos de experiência no 

ramo e referências. Tratar (14) 

9657-4310/ 9601-5684.

PROCURO TAPECEIRO com

experiência em reformas de 

tapeçaria de autos e sofá para 

trabalhar em Areiópolis. Tratar 
(14) 9816-0090/ 9192-0751/ 

9806-5581.

AUMENTE SUA RENDA de

R$ 500,00 à R$ 2 mil sem sair 

de casa. Tratar (14) 9852-0685 

e 9833-4700 ou venha nos fazer 
uma visita na R: Pedro Natálio 

Lorenzetti, 106 sala 106 A.

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

SERVIÇOS

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

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

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

MANICURE E PEDICURE,
atendimento com hora 
marcada, Rua das Grúnas,
68. Tratar (14) 9717-5863 com 
Angélica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUER ANUNCIAR SUA
empresa na rua, moto som pro
paganda. 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 Es
perança (7h as 17h), ida e volta. 
Tratar (14) 3264-7284, (14) 
9621-6283 e (14)9787-3883.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANCHONETE E RES
TAURANTE dos viajantes, 
(comercial, self-service, prato 
feito e miarmitex). 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.

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

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

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

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

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

MAGAZINE GABRIEL -  uma
loja popular, com 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 ANTENAS
parabólicas, Home Theater, 
e TVs na parede. Tratar com 
Juvêncio (14) 8118-6574 ou 
3263-3636.

AULAS PARTICULARES de
matemática, ensino fundamen
tal, 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.

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 PRA
GAS, aplicação de mata-mato, 
controle de abelhas e fórmicas. 
Tratar (14) 9771-1693 com 
Nivaldo Bispo.

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

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoçõo de alíiates
Confecção de 
carimbos
^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669
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Classificados

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

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

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

EVENTOS EM GERAL
(Caricatura ao vivo e sob enco
menda). 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

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

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

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

VENDO EMPRESA c / fatu
ramento de R$ 30 mil por 
mês, 20 anos de atividade 
e tradição. Tratar (14) 
9794-8730.

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

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

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

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

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

VENDO 1 CORTADOR de
frios, 1 balança eletrônica 
Filizola 15K, 1 estufa 
(4 bandejas), 1 balcão 
de 1,25m refrigerado 
confeitaria, 1 balcão de 
loja 2,30m c / vidro temp.,
1 prateleira com Buffet 
1,80mx 1,80m. Tratar (14) 
3263-6996/9711-3964 
com Lourival.

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

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

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

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

VENDO LOJA de roupas 
no centro de Lençóis 
Paulista, ótima localização 
e clientes cadastrados, 
R$40 mil. Tratar (14) 
8123-6974.

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

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

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

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

GUITARRA LES PAUL Mi-
chael, similar a do Slash, 
conservada, R$300,00. 
Tratar (14) 9653-6869.

VENDO 1 ESTANTE
(sala), branca e tabaco, 
R$300,00. Tratar (14) 
9146-4595.

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

VENDO TRAILLER de
lanche, todo equipado, 
ótima localização, em 
funcionamento, clientela 
formada. Tratar (14) 8823- 
4801.l

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

FREZEER, 2 TAMPO Me-
talfrio, branco, R$ 700,00. 
Tratar (14) 9674-5783.

COLCHÃO CASAL, R$
100.00 e cama casal mog
no e marfim, R$ 140,00, 
madeira forte. Tratar (14) 
9674-5783.

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

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

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

GOSTA DE ACAMPAR?
Vendo barraca completa. 
Tratar (14) 9772-7315.

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 elétri
cos, industriais e prediais. 
Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

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

VENDE-SE APARELHO CD
automotivo Pionner usado 
R$ 100,00, 1 CD Kenwood 
R$ 100,00 e 2 falantes 
69", semi novo, R$ 60,00 
os dois. Tratar (14) 3263
3348 e 9703-1919.

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.

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

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

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

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

VENDE-SE LENHA p/ for
nos. 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.

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

VENDO 1 FOGÃO novo e 
1 usado -  2 microon
das semi novos, super 
conservado. Tratar (14) 
3263-2327.

COCHI

m m
m m

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

Dia 10 Dia 13 Dia 17 
Quarta Sábado Quarta
Dia 20 Dia 24 Dia 27 

Sábado Quarta Sábado

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

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

Jribogâ

(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

http://www.regionaltodaraca


Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA CECAP, 2dorms, s.tv, 
wc soc., coz. c/ copa, + 
edícula c / 2 comôdos e wc 
social 2 vgs cobertas Obs: 
forro de madeira Vitaglia- 
no C82568/ 9724-8803
-  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br/ ref:00205

CASA C/ 154M2, 2 dorms, 
wc soc., 2 salas, cozinha 
ampla + edic. c/ chur
rasqueira, cômodo disp. 
e wc. 2 vagas cob. bem 
localizada. Creci J23626
-  Vitagliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  00247

CASA EM L LINDA no M.
Luiza III c / 82 m .̂ Possui: 2 
dorms (1 ótima suíte), wc 
social, s. TV, s. alm./jantar 
interlig. a coz., + a/s cob. 
e disp., amplo quintal c/ 
esp. p / lazer e paisagismo 
+ 4 vagas. Obs.: Rica 
em acabam., tudo de 
1° - Vale a pena conhecer, 
ac.financ.! . CJ23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00250

CASA C/ 75M2 BEM localiz. 
no J. Paccola, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), 
wc soc., sala tv /  estar, 
coz. c/ copa integ., bom 
acab. + esp. p / ar. lazer 
fundos, 4 vgs descob, ac. 
financ.! Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref. 
00259

CASA JD. M . LUIZA II c/3
dorms (1 suíte), wc soc., 
sala.tv, s.jantar interlig a 
cozinha. 3vagas cobertas. 
Ótimo preço, aceita 
permuta por terreno e 
financia. Oportunidade! 
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263
3163 -  vitagliano.com.br /  
ref:00260

CASA JD M. LUIZA II c/
3 dorms, (1 suíte), 2 wc 
sociais, s.tv, coz, área de 
lazer ,c/ churrasq., 3vgs 
cobertas Oportunidade! 
Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00263

LINDA RESID. C/ 170M^ no
Jd. Principe, ampla sala 
visit, s. alm./jantar interl. 
a coz c / arm e balcão,
+ 3 dorms, wc soc., a.s 
cob, ar. lazer c/ churrasq. 
e wc + 2 vgs gds cob - 
bom acabamento! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263
3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00273

RESIDENCIAL YPÊ, (térreo) 
apartamento 2 quartos c/ 
armários, sala 2 ambien
tes, cozinha planejada, 
assoalho de madeira, 
garagem p/ 1 carro. Tratar 
(14) 9794-5700.

JD. CRUZEIRO, casa com 
3 dorms, sala, cozinha e 
WC, terreno com 275 m .̂ 
Tratar (16) 9784-4064.

EDIFÍCIO JACARANDÁ,
apartamento n° 23 bloco 
F, R$ 150 mil. Tratar (14) 
8172-0112.

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

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

JARDIM MARIA LUIZA,
casa com gesso; cozinha 
planejada (fogão cooktop 
embutido); sala c/ sanca 
e lâmpadas dicroica; 
quintal com área de 
lazer, churrasqueira, 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



FOTO: DIVULGAÇÃO

EM FOCO
A nova lei das domésticas entrou em vigor na quarta-feira. 
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) faz valer alguns 
direitos, como jornada máxima de 44 horas semanais ou 8 
horas diárias de trabalho e o pagamento de hora extra. Aos 
sábados, a jornada é de no máximo 4 horas.
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Cursos online turbinam carreira profissional
Há opções para quem está desempregado, quer se desenvolver na carreira ou montar o 
próprio negócio; mesmo à distância, comprometimento é fundamental para ter certificado

Da Redação

O s cursos online são considerados 
hoje no mercado de trabalho como 
uma forma de adquirir conhecimen

tos em grande ascensão.
No início, os cursos feitos pela internet 

não transmitiam aos alunos nenhuma credi
bilidade quanto ao conteúdo, porém o cur
so realizado pela internet já é considerado 
pelos profissionais um curso de qualidade. 
Essa definição se deu devido às parcerias 
entre empresas de comércio eletrônico e es
colas, e até entre universidades. O que cau
sou uma revolução no mundo do e-learning.

Muitos profissionais buscam nos cursos 
online uma forma de se diferenciarem no 
mercado de trabalho. Tudo dependerá do pró
prio aluno, já que ele mesmo fará o seu ritmo 
de estudos e isso passou a chamar a atenção 
das empresas, pois o aluno deve terminar o 
curso para obter um certificado, logo ele fez 
um plano de estudos. As empresas buscam 
profissionais que tenham força de vontade e 
determinação e essas são características im
prescindíveis para quem faz um curso online. 

Para ser um bom aluno online ele deve ter

OPORTUNIDADE -
Cursos online gratuitos 
são ótimas opções 
para quem busca 
novos conhecimentos

em mente que os cursos exigem mais disciplina 
para estudar do que os cursos presenciais. Não 
se pode começar um curso para abandoná-lo 
um mês depois e em seguida querer voltar, pois 
não haverá aprendizado e a interação se enfra
quece com o moderador e até com os colegas.

O aluno deve fazer um planejamento diário 
para acessar o curso, lendo e relendo os módu
los para assimilar a teoria. Então, deve respon
der aos exercícios de forma completa, para que 
o conhecimento não fique prejudicado.

Os alunos precisam também participar 
sempre, embora o moderador seja peça-cha- 
ve em qualquer curso online, ele não pode 
trabalhar sozinho se os participantes não 
enviam dúvidas ou não “entram" nos fóruns 
de discussão. O aluno deve estar apto para 
aprender com os demais colegas, escreven
do de maneira clara e coerente para melhor 
interagir com eles ou com o professor, pon
tos que são fundamentais para qualquer 
profissional ingressar em uma empresa.

Confira algumas 
instituições que 
oferecem cursos em 
diversas áreas e online

■/ Papos na Rede: É gratuito e sem
pre traz os melhores e mais conceituados 
profissionais sobre a área digital

■/ FGV -  Fundação Getúlio Var
gas: cursos gratuitos nas áreas de 
finanças pessoais, sustentabilidade, 
inovação, empreendedorismo e comu
nicação empresarial;

■/ SEBRAE: simplesmente um 
dos melhores portais com cursos gra
tuitos em português. Oferece cursos 
de empreendedorismo, internet para 
negócios, gestão de qualidade e até 
atendimento ao cliente;

■/ Unicamp: mini-cursos voltados 
para a área de web, como CSS, HTML, 
XML entre outros. Outra opção da mes
ma universidade é conhecer o treina
mento interativo, que aborda o sistema 
Linux, desenvolvimento de sites, além 
de outros temas;

'Z  Escola Virtual: cursos oferecidos 
pela Fundação Bradesco, que vão da ad
ministração financeira, banco de dados, 
informática, tecnologia da informação, fo
tografia e desenvolvimento de aplicativos.
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FOTO: DIVULGAÇÃO IMPOSTO
Dando continuidade à política de estímulos ao mercado 
interno, o governo decidiu prorrogar a redução do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) para automóveis e caminhões 
até 31 de dezembro de 2013. O tributo sobre veículos subiria a 
partir do dia primeiro de abril.

A l j c J i o w a y
Som e'̂  Acessórios

Trava • Alarmes • aparei hos M P3 • Acessórios

PROMOÇÃO MÊS DE ABRIL

INSUFILM
Aceitamos todos os cartões em até 5 vezes

R: Cel V. Rocha 524 -(14) 3264-3316
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As vantagem do diesel S10
Combustível foi desenvolvido para veículos fabricados a partir de 2012, mas caminhões e ônibus antigos também podem usar

Priscila P egatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Desde janeiro deste ano, o m otoris
ta encontra o diesel S10 em diver
sos postos de combustíveis. A no

vidade foi desenvolvida para atender ao 
Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores, criado pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente.

O diesel S10 tem  o teor máximo de 
enxofre de 10 mg/kg, mais baixo que o 
S50. Apesar de te r sido fabricado para 
veículos a partir  de 2012, caminhões 
e ônibus antigos tam bém  podem  usar 
o novo diesel. "Não tem  restrição, o 
im portante é  só usar esse, não m istu
rar com outro diesel. Também não é 
preciso fazer nenhum a adaptação no 
veículo", explica Ivens José Casali, pro
prietário  do Auto Posto Avenida e 295, 
onde é possível encontrar o novo diesel. 
Porém, os benefícios am bientais nos ve
ículos mais antigos são menores.

Além de em itir menos poluição, o 
S10 tem  outros benefícios. "Melhora 
a partida a frio e reduz a emissão de 
fumaça branca, d im inui a formação de 
depósitos e a ocorrência de desgastes 
no motor, m elhora o desem penho dos 
motores diesel em geral comparado ao 
diesel S500 (usado pela m aior parte da 
frota atualm ente) e aum enta os in terva
los de troca do lubrificante", diz Casali.

Hoje, o valor do novo diesel está 
R$ 0,10 mais caro que o convencional. 
"Mas a aceitação está muito boa porque 
a eficiência é m aior", ressalta o p roprie

COMBUSTIVEL -  S10 tem coloração mais clara que o diesel comum

tário do posto.
Junto com o S10 é im portante o m o

torista saber que precisa usar um  Agente 
Redutor Líquido, chamado de ARLA 32. 
O produto ajuda no sistema de monito
ramento do motor para que não polua. O 
ARLA é um fluído automotivo e tem  um

reservatório específico para ser colocado 
no veículo. O consumo médio esperado 
é da ordem de 5% do consumo de óleo 
diesel, podendo variar dependendo das 
condições de uso do veículo e de tráfe
go. Mas o ARLA só é preciso para os ve
ículos SCR (Redução Catalítica Seletiva).

b en efíc io s  do  S10

PARA O SEU VEICULO
- Diminui a formação de depósitos no 
motor;
- Reduz a incidência de contaminantes 
no lubrificante, aumentando o 
intervalo de troca;
- Melhora a partida a frio;

PARA O MEIO AMBIENTE
- Menor emissão de material 
particulado;
- Redução na emissão de fumaça 
branca;

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

E v o lu çã o  do  
co m b u stív e l n a  e m issã o  
d e  m en o s en xo fre  p a ra  
n ão  p re ju d ica r o m eio  
am b ie n te

COMBUSTÍVEL X TEOR DE 
ENXOFRE
Diesel A S1800 e B S1800 -  máximo 
de 1800 mg/kg
Diesel A S500 e B S500 -  máximo de 
500 mg/kg
Diesel A S50 e B S50 -  máximo de 50 
mg/kg
DIESEL A S10 E B S10 -  MÁXIMO DE 
10 MG/KG

///// /// / / / / / / / /^ ^ ^ ^ ^ ^
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MUNDO VIRTUAL
Compradores usam cada vez mais aplicativos e canais 
digitais para buscar imóveis. O acesso por smartphones 
e tablets aos canais digitais de imobiliária teve um 
crescimento de 3 0 %  nos últimos dois anos.

ro comum - Temperado 
Jateado - Espelhos 
Box para banheiro

3264 6419
R: Cel. Joaquim A. Martins, 1976
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Mangueira e regulador de botijão de gás têm prazo de validade
Itens devem ser trocados a cada cinco anos; estado do botijão também é fundamental para evitar acidentes domésticos

Priscila Pegatin
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O  ECO

Ogás de cozinha sempre foi um assun
to polêmico. Se por um lado ele traz 
o conforto na hora de fazer uma co

mida, por outro ele pode ser o motivo de 
acidentes domésticos, quando armazenado 
e utilizado de maneira incorreta.

André Luis Minetto, proprietário da 
empresa GasHidro, especializada em pres
tação de serviço de instalação de tubulação 
de gás, explica que os cuidados com o gás 
doméstico começam do local onde o bo- 
tijão vai ser armazenado até como ele vai 
chegar ao fogão. "Para o gás residencial, 
o interessante em questão de segurança é 
deixar o botijão sempre do lado externo 
da casa", diz. "Outro ponto importante é 
não deixar a mangueira que sai do fogão e 
chega até o botijão passar por toda a parte 
de trás do fogão, porque vai aquecer muito 
a mangueira. Essa dica é legal principal
mente para quem está construindo, que já 
pode pensar nisso".

O espaço entre o fogão e o botijão tam
bém deve ser pensado. "É uma orientação 
inclusive dos bombeiros em comércio, para 
utilizar a mangueira de no máximo 1,2 me
tros, o que é o permitido e essa dica vale 
também para casas. Usar uma mangueira 
maior que isso é proibido por lei", alerta.

A mangueira e o regulador são os itens 
mais usados e geralmente esquecidos 
quando o assunto é prevenção de aciden
te com gás de cozinha. "A mangueira e o 
regulador, que vai sobre o botijão, têm 
validade de cinco anos até mesmo a man
gueira flexível de malha de aço", ressalta 
Minetto que explica que a data de validade

PREVENÇÃO -
Mangueira tem validade 
por cinco anos; data de 
vencimento vem escrita 
no próprio material

vem escrita nos próprios itens. "Tem o nú
mero do lote e o ano de vencimento".

Ainda sobre o armazenamento do boti- 
jão é indicado deixar em um local coberto 
para que a mangueira e o regulador não 
ressequem por causa do contato direto com 
o sol e a chuva. "Em uma residência que 
vai fazer a instalação, uma dica de seguran

ça é não enterrar a mangueira plástica e se 
colocar a de cobre tem que preparar e não 
fechar com cal, porque a cal corrói e pode 
dar problemas futuros".

Com pequenos cuidados é possível 
evitar grandes acidentes. "São dicas que 
dão mais segurança ao uso do gás domés
tico", alerta Minetto.

Espuma ainda  
é o indicado  
para conferir 
vazam ento

Na hora de trocar o botijão 
de gás, o velho teste da espuma 
que pode ser feito com um pouco 
de detergente ou sabão neutro na 
válvula que liga o botijão com o 
regulador ainda é o aconselhável. 
Se fizer espuma é porque pode ter 
algum vazamento. "Se estiver va
zando um dos motivos pode ser a 
borracha in terna na boca do boti- 
jão que está gasta, então é só tira r 
e levar no depósito onde comprou 
o botijão, que eles dão outra", diz 
André Luis Minetto, proprietário 
da GasHidro. "E se sentir chei
ro de gás, não acenda lâmpada. 
Abra as portas e janelas para ven
tilar o am biente", ressalta.

O estado do botijão na hora 
da com pra tam bém  é conside
rado item  de segurança. "Não 
aceite botijão am assado, com 
corrosão. Verifique a data de 
validade no colarinho do boti- 
jão e só com pre botijão com o 
lacre", finaliza.
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Classificados

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.

CASA EM L MARAVILHO
SA no Jd. M. Azul c / 140 m .̂ 
Possui: 3 dorms (1 suíte), wc 
social, ampla sala de TV, s 
alm./jantar, ót. coz. + a/s cob. 
- quintal espaçoso 5 vagas. 
Obs.: Acabam. de 1° - Vale a 
pena conhecer! Ac.financ. e 
est. permuta! Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00275

MARIA LUIZA IV, casa com 
97m^ de construção ( na 
laje), parte hidraúlica pronta, 
terreno com total de 250 m^, 
não aceito financiamento, R$ 
80 mil + prestações. Tratar 
(14) 9640-7851.

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

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 sala. Excelente 
imóvel com armário embutido 
da Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embutido, ar 
condicionado e banheira c / 
hidro na suíte, cerca elétrica, 
interfone e armário embutido 
nos banheiros, pintura semi- 
nova, armário na garagem, 
churrasqueira e lavanderia. 
Perto da creche e quadra 
poliesportiva. R$ 270.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0039 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JULIO FERRARI, casa com
2 quartos, sala, cozinha, WC,
3 cômodos no fundos para 
acabar e um salão de 60m^ 
na frente para acabar, preço 
a combinar, pego carro como 
parte do pagamento. Tratar 
(14) 3263-6721.

JD. 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. GRAJAÚ, 02 dormitó
rios, sala, cozinha americana, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p / carro. - 
R$ 160.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. DO CAJU II, 03
dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem. 
Fundos c /  churrasqueira e 
banheiro. - R$ 120.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. DAS NAÇÕES, 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e aaragem. - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA I, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada p / carro. - R$
170.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JARDIM SANTA TEREZI- 
NHA, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p / 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $
240.000. 00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. ITAPUÃ, 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

Os melhores imóveis O p o rtu n id a d e :
A  Lm á Casa linda c /2 dormitórios (suíte) - ref.00250mfw,vitogiiono,com,Dr

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

JD. CRUZEIRO, 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, despensa 
e garagem p / 02 carros. Fun
dos Sobrado c / 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. - R$
190.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. CRUZEIRO, sala 
comercial, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
despensa e garagem p / 02 
carros. Fundos c / 01 dormitó
rio, lavanderia, churrasqueira 
c /  piscina. - R$ 180.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

RES. SANTA TEREZINHA II, 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social e entrada p/ carro. 
- R$ 115.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

NÚCLEO, 03 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, lavan
deria e garagem. Fundos c/ 01 
dormitório, cozinha, banheiro 
e despensa. - R$ 105.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

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

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

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

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

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

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

JARDIM BELA VISTA, casa 
com 3 quartos, 2 banheiros,
1 sala, lavanderia. Esta casa 
possui uma sala comercial 
na frente com banheiro e de
pósito. R$ 260.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0021 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos, 1 banheiro, 1 sala, 
e garagem. R$ 140.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0003 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

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

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

JD. UBIRAMA- Garagem p / 
5 carros sendo 2 cobertos, 3 
dorms( sendo 1 suite), sala 
TV, copa, cozinha, lavanderia, 
bho social. Fundos: cozinha, 
sala, bho social, dorms, área 
de serviço. R$ 330mil- Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407

JARDIM MONTE AZUL,
casa em boa localização com 
3 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro com armário e blindex, 
rancho com churrasqueira e 
banheiro, garagem para dois 
carros c /  portão basculante, 
pintura nova e jardim de in
verno. R$ 185.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0077 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

SALA COMERCIAL no Jd.
Maria Luiza IV, esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre
no na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY, so
brado com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c / 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas 
e portas basculantes de 
madeira, piscina, rancho 
c /  churrasqueira, amplo 
jardim, cerca, interfone e 
armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

CECAP, casa com 3 Quartos,
1 Suíte, 1 sala, dep. empre
gada. Imóvel totalmente 
reformado, laje, telhas tipo 
americana, telhados novos, 
madeiramento de excelente 
qualidade. R$ 105.000,00 
(não aceita financiamento) 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE, casa com 
3 quartos, 1 banheiro, 1 sala. 
Ótima localização; (aceita 
financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUIZA II,
casa com 2 quartos, 1 suíte, 1 
banheiro, 1 sala, varanda com 
churrasqueira, estaciona
mento; R$ 200.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0005 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO, SOBRADO, ótima 
localização, com 2 quartos, 3 
banheiros, 2 salas, dep. em
pregada, lavanderia, piscina, 
churrasqueira; e comércio na 
frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL,
casa com cozinha, banheiro, 
quarto, lavanderia, garagem 
para 1 carro e 1 imóvel 
comercial na frente desocu
pado; R$ 107.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0061 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem descoberta, 
próxima ao SESI, R$ 85 mil + 
prestações do terreno. Tratar 
(14) 9713-8759/ 3264-3811.

JD. p r ín c ip e , edícula com 
acabamento e muro de 3m 
de altura, aceito troca, carro/ 
utilitário e proposta, não 
aceito financiamento.

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

EDÍCULA DE FESTAS Jd
itamaraty, 01 dormitório, 
cozinha, banheiro, salão 
de festas c /  02 banheiros 
e churrasqueira, renda 
mensal de r$ 2.000,00(alu- 
guel) r$ 310.000,00 sig 
imóveis(creci115691) 3264- 
5624/9595-8789

JD ITAMARATY, casa c /  03 
dorms, (1 suíte c /  closed e 
armário), mezanino, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, lazer c /  piscina r$
590.000,00 sig imóveis (creci 
115691) 9695-8789/3264- 
5624.

PLA/VTAS PARA CÕ/VSTRUÇAÕ
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (1 4 ) 9 S 4 4 -S 1 6 4  
8117-8164

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

salas, copa, coz, lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer c/ piscina, garagem.

Valor: R$ 550.000,00 

JD. UBIRAMA
03 Dorm. Sendo 1 suíte, sala, copa, 

coz, banheiro, Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, banheiro, área 

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 02 
salas, copa, coz, lavabo/02 banheiro, 

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00 

CENTRO
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

copa, coz, banheiro, despensa, edícula 
c/ churrasqueira a banheiro/ garagem 

(excelente ponto comercial) 
Valor: R$ 500.000,00

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

varanda, mezanino, sala, escritório, 
copa, coz, banheiro, lavanderia, entrada 

para vários carros e edícula
Valor: R$ 400.000,00

JARDIM VILLAGE
03 dorm, sendo 01 suíte c/closet, 02 salas, 

lavabo, coz, sala de estar, sala de jantar, 
despensa, lavanderia, g arrem  coberta 

para 3 carros, canil 
Valor: R$ 550.000,00

JARDIM VILLAGE
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.
Valor: R$ 400.000,00

w w w .to le d o im o v e is .c o m .b r
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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Classificados

Tratar (14) 9785-7545.

CENTRO: casa com 02 
dorm./sala/coz/banh./ 
lavanderia/forro de madeira 
e cerâmica/ não aceita finan- 
ciamento-R$-126.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

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

JARDIM MARIA LUIZA IV:
CASA NOVA-com 02 dorm. 
sala/coz./banh./entrada para 
carros/R$-110.000,00 + 116 
prest. de R$-399,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

APARTAMENTO NO 
RESIDENCIAL jacarandá,
41- e, r$ 140 mil. tratar (14) 
9790-1586.

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV, casa em l, 
2 quartos, sala, cozinha, wc, 
área de serviço, r$ 90 mil + 
parcelas, aceita troca. tratar 
(14) 9756-2647.

CECAP, CASA com 6 cômo
dos de esquina, vendo ou 
troco. tratar (14) 9653-6869 e 
(14) 3264-8367.

JARDIM PRINCIPE-CASA
nova com 02 dorm./sala/ 
coz./ 2 banheiros/lavanderia/ 
garagem p / 3 carros/ exce
lente acabamento/laje e piso 
frio-R$220.000,00 - toledo 
imoveis-3263-018

JARDIM MONTE AZUL:
02 dom.sendo 1 suíte/sala/ 
coz./banheiro/jd.inverno/ 
lavanderia/entrada carros/ 
r$180.000,00 - toledo imó- 
veis-3263-0187

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

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

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

barracão com 170 00 m2 de

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 
3 carros/lavanderia/01

construção - terreno com 
1.300,00 m2 - R$-150.000,00 
- Toledo Imóveis-3263-0187

dorm.nos fundos/ valor: 
R$-180.000,00-Toledo Imó- 
veis-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

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/ 
valor: R$-170.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

JARDIM PRINCIPE: casa 
com 2 dormitórios/sala/cozi- 
nha/ 2 banheiros/lavanderia/ 
garagem coberta para 2 
carros/ com fino acabamen- 
to/casa nova-r$-220.000,00- 
-toledo imóveis-3263-0187.

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

RESIDENCIAL JACARAN
DÁ - 4° andar/ 2 dormitórios 
sendo 1 c/armário embutido/ 
cozinha planejada/banheiro 
com box blindex e armário 
embutido/lavanderia/sala 
2 ambientes trabalhada em 
gesso/1 vaga de garagem 
coberta - toledo imóveis - 
3263-0187

CENTRO-CASA PRÓXIMO
a cachaçaria com 3 
dormitórios sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
sala de tv/escritório/lavabo/ 
cozinha/lavanderia/garagem 
p/2carros/fundos: edícula 
com churrasqueira/despensa/ 
sala/banheiro/ laje e piso 
frio/terreno com 450,00m2- 
r$-480.000,00 - toledo 
imóveis-3263-0187

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

CASA COM 2 QUARTOS,
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p / 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com 
laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula 
com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, com forro 
de madeira, terreno com 
área total de 253 m^, com 
154,45 m^ de construção, não 
aceito financiamento, r$120 
mil. pedrão imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JARDIM CAJU, casa com 
3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, 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.

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

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em l, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m^, com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. r$ 160 mil, aceito 
financiamento. pedrão imó
veis (creci 115143). fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

EDÍFICIO COMERCIAL (luiz 
paccola), sala com 43,47 m^, 
com 2 banheiros, no terceiro 
andar, r$ 26 mil.pedrão imó
veis (creci 115143). fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM MARIA LUISA
IV, casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, terreno 
com área total de 225 m^, 
com 60 m^ de construção, 
parte baixa, parado na laje, 
negócio de ocasião, entrada 
de r$ 38 mil mais 99 parcelas 
de r$ 440,00 aceito permuta. 
pedrão imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com)

JD.MARIA LUIZA II - casa 
nova com piso laminado 
de madeira/3 dormitórios/ 
sala/cozinha/banheiro/ 
lavanderia/casa nova/toledo 
imóveis-3263-0187

CECAP, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, laje, 
no fundo 1 quarto, banheiro 
e opção de construção, boa 
localização. r$ 100 mil n/ 
aceito financiamento, aceito 
terreno. pedrão imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com)

JARDIM MARIA LUISA
LL, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, w c social, 
1 suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
lavanderia coberta, garagem 
coberta com madeira a vista 
p / 3 carros, portão basculante 
fechado automatizado, 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.pedraoimoveis. 
com)

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.

JD. CAJÚ, casa de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha, 
copa, w c e garagem, aceito 
financ., r$ 140 mil. tratar (14) 
9756-2647.

iP R O R T U N I D Á D E S ,
jlNCRÍVEISH

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

SOBRADO JD. ITAMARATY d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 
1 suíte d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  anná- 
rios, adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 R$ 860 mil. Ref. Site 29.

CASA JD ITAMARATY, 03dorms(1 suíte c/banheira e 
closet),cozinha americana, sala tv, lavanderia fechada, 

despensa, lazer c/churrasqueira e piscina, aquecedor solar, 
piso porcelanato, . R$400.000,00.Ref.Site15.

CASA CENTRO, 3 dormit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavan
deria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

SOBRADO JD ITAMARATY, 3 doims(1 suíte), sala grande 
tv, escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$

600.000. 00. Ref. Site 14.

VENDE-SE CASA JD. Itamaraty. Garagem 2 carros 
cobertos, sala tv, 2 dorms. Sendo 1 suite, banheira, cozinha, 
área de lazer, bhos, área de serviço, despensa, piscina. R$

380.000. 00. Ref. Site 15.

CASA JARDIM VILLAGE- 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 
doims externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, 

lavanderia d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 
cobertos- R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074) 3264- 

4151/9860-1407.

VENDE-SE CASA Mamedina, C/ 3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074) 

3264^151/9860-1407. Ref. Site 67

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n ia b ib a re
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JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com ar
mário embutido, piso frio, laje 
com acabamento em gesso, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem coberta 
p / 2 carros. obs* construção 
e fase de fino acabamento. 
r$ 230 mil aceito permuta. 
pedrão imóveis (creci 
115143). fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com)

JARDIM CAJU II, casa 
com 2 quartos, sala, cozinha 
revestida, piso frio, laje, 
lavanderia coberta, toda 
murada, parte alta, próximo 
a escola. r$95 mil n/aceito f i
nanciamento. obs* casa com 
aproximadamente 4 anos de 
construção. pedrão imóveis 
(creci 115143). fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com)

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, w c social ,1 suíte, piso 
frio de boa qualidade, garagem 
coberta p / 1 carro com portão 
de elevação automatizado, fun
do temos 1 quarto, banheiro, 
lavanderia coberta, churras
queira, ótima localização. r$ 
200 mil aceito financiamento e 
permuta. fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

CECAP, CASA com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m2 com 82m2 de construção, 
esquina, toda murada (frente 
ao posto saúde), r$ 120 mil, não 
aceita financiamento. fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

CECAP, vendo ou troco, por 
casa do mesmo valor, no 
melhor ponto do bairro, av. 
procópio ferreira, 449. aceito 
financiamento, r$ 120 mil. 
tratar (14) 3263-2327.

VILA MARIA CRISTINA, casa 
com 3 quartos, sala, laje, piso 
frio, garagem coberta p / 2 car
ros, fundo, 1 quarto banheiro, 
churrasqueira, área total 275 
m  ̂com 218,85 m ,̂ r$ 165 mil 
aceita permuta. pedrão imóveis 
(creci 115143). fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

CECAP, CASA com 3 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).

http://www.pedraoimoveis
http://www.habitarelp.com.br
http://www.pedraoimoveis.com
http://www.pedraoimoveis.com
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JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 car
ros . r$88,000,00 , não aceito 
financiamento . pedrão imóveis 
(creci 115143). fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

NÚCLEO, CASA com 8 cô
modos, 3 banheiros, piso frio 
com forro de madeira, ótima 
localização, próximo ao posto 
de saúde. r$ 100 mil n/aceito 
financiamento. pedrão imóveis 
(creci 115143). fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JULIO FERRARI, 2 dorms, 
sala, cozinha e wc, r$ 73 mil. 
tratar (14) 9789-8227.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A - V E N D A - LO CA ÇA O

RONDON, sobrado com 3 
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, garagem coberta p / 1 car
ro, sacada, pintura nova, 1/2 
terreno. r$ 125 mil. fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

CRUZEIRO, casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e 
garagem coberta (terreno 
11x25) e construção de 140m2. 
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 
ou jmandrade1980@hotmail. 
com.

JD ITAPUA, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 wc e garagem 
p / 3 carros, r$ 200 mil ). tratar 
vila negócios imobiliários na 
rua: cel. joaquim anselmo 
martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

AÇAI, 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.

3 2 6 3 -0 0 2 1
- CASA PARA LOCAÇAO no centro: 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem para 2 carros, quintal grande. Valor R$ 
620,00. Ótima localização. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br_________
- CASA PARA LOCAÇAO no centro: Sala de visita, 3 quartos, 
1 banheiro, 1 suíte, lavanderia; Armário embutido na cozinha, 
e em todos os quartos; Cerca elétrica; garagem para 2 carros. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA PARA LOCAÇAO jardim Ubirama: 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.050,00 
Cód. 0089 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_________________________
- TERRENO NO GRAJAU -  Quitado ótima oportunidade de 
R$ 57.000,00 por R$ 53.000,00. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA NO CENTRO (venda):2 salas, 3 quartos, banheiro,
copa e cozinha; fundos: 1 quarto, 1 banheiro e sauna, mais 
uma casinha. Garagem para 3 carros. Venha conferir. Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br____________________________________________
- CASA MARIA LUIZA I (venda): Excelente localização, quarto 
amplo, cozinha planejada com cooktop embutido, espaço e lazer 
com churrasqueira e jardim, venha conferir! R$ 180.000,00 (não 
aceita financiamento) Cod.0095. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
■ CASA NÚCLEO HAB. LUIZ ZILLO (venda): a im o  imóvel, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 160.000,00 Cód. 0096. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA JD. CAJU (venda): Imóvel novo com 2 quartos, 1
banheiro, 1 sala, cozinha, garagem coberta para 2 carros. 
R$ 120.000,00 (não aceita financiamento) Cod.0093. Trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobi- 
liaria21Lp.com.br__________________________________________________
- CASA JD. CAJU I (venda): Casa nova com ótimo acaba
mento, 2 quartos, 1 suíte, 2 banheiros, 1 sala, dep. empregada, 
garagem coberta. R$ 150.000,00 (não aceita financiamento). 
Cod. 0094 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br_________________________
- 3 SALAS COMERCIAIS no centro (locação): Próximo a igreja 
Matriz; piso superior, ótima localização para escritório. Venha 
conferir. Cód. 0092. Cód. 0092. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone; (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

NÚCLEO, casa c / 3 quartos, 
sala, cozinha, wc e garagem, 
r$ 120 mil. tratar vila negócios 
imobiliários na rua: cel. 
joaquim anselmo martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

PRÍNCIPE, casa c /  3 quartos, 
sala, copa, cozinha, wc e 
garagem p / 2 carros, r$270 
mil. tratar vila negócios imo
biliários na rua: cel. joaquim 
anselmo martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

JARDIM UBIRAMA, 1 suíte, 
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. área de 
lazer com churrasqueira, r$
290 mil, obs: laje e ardósia. 
ótima localização. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 1 suíte, 
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com churrasquei
ra, dormitório e banheiro, r$ 
290 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. doias 
anos de construção. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
01 suíte (com closet), 02 
dormitórios, sala de tv, sala 
de jantar, cozinha, lavabo, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem 
para vários carros. área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro, despensa e piscina 
pequena, r$840 mil, obs: laje, 
piso frio e acabamento em 
gesso. armários embutidos em 
dois dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos. ótimo 
acabamento. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

JD CAJU I, casa c /  2 quartos, 
sala, cozinha, garagem 
coberta p / 2 carros e edícula 
nos fundos, r$170 mil. tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO PACCOLA, casa 
c / sala de tv, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c / 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem 
para 2 carros.com 190m2 de 
construção nova, r$ 300 mil. 
tratar (14) 9747-3304.

JARDIM UBIRAMA, 01 suí
te, 02 dormitórios, sala ampla, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para dois carros. área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, r$ 340 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. ótima localização. 
tratar (creci 80086) líder imobi
liária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY, 01
suíte (com closet), 02 dormitó
rios, sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, escritório, lavabo, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com banheiro e 
piscina, r$650 mil, obs: laje, 
piso laminado de madeira 
e porcelanato, acabamento 
em gesso. armário embutido 
em um dormitório, escritório 
e cozinha. aquecedor solar e 
portão automatizado. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM EUROPA, 02 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, r$170mil, 
obs: laje e piso frio. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

D ig n id a d e , H o n e s tid a d e  e  C la re za  
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Jardim do Caiu I

02 dormitórios, sala, cozinha americana, 
W C, área de serviço e garagem.

R$ 160.000,00

Jardim América
03 dormitórios, sala, cozinha, W C, área de 
serviço c l churrasqueira, varanda, garagem 

p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Jardim Eurooa
03 dormitórios, sendo 01 suíte, closet, hall, 

sala, cozinha, W C , lavabo, área de bate 
papo, lavanderia, despensa, área de lazer e 

qaraqem p/ 02 carros. R $  410.000.00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 

sala, escritório, copa, cozinha, lavabo, 
lavanderia e garagem. R$ 400.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 

lavanderia, garagem. Edícula c/ 01 
dormitório, sa la , cozinha, banheiro, 

qaraqem. R$ 160.000,00

Núcleo Habitacional Luiz Zillo
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 W C, 

lavanderia, despensa, garagem. 
R$ 120.000,00

Centro
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sa la , WC, 

copa. cozinha, despensa, lavanderia, 
rancho c/ churrasqueira e garagem.

R$ 280.000,00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 

cozinha, W C, área de serviço, garagem, 
edícula d  churrasqueira, W C.

R$ 280.000,00
Núcleo Habitacional Luiz Zillo

03 dormitórios, sala, copa, cozinha, WC, 
área de serviço e  garagem. Fundos c l 01 
dormitório, sala, cozinha, W C e varanda. 

R$ 135.000,00

Jardim Itamaratv
Sobrado d  03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 sa las, copa, cxDzinha, lavabo, W C, área 

de serviço, área de lazer d  piscina, 
qaraqem. R$ 550.000.00

Paraue Residencial Rondon
03 dormitórios, sa la , cozinha, despensa, 02 

W C, área de serviço c/ churrasqueira e 
garagem. R$ 190.000,00

Jardim Itacuâ
01 dormitório, W C, área coberta d  
churrasqueira, quiosque e piscina. 

R$ 150.000,00

Jardim Villaae
Sobrado c/ 03 dormitórios, sendo 01 suíte cl 
banheira, closet, sa las (Estar - T V  - Jantar), 
W C, cozinha, lavabo, lavanderia, despensa, 

qaraqem p/ 06 carros. R$ 550.000,00

Jardfm Graiaú
03 dormitórios, sala, copa, cozinha, W C, 

lavanderia, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R $  210.000,00

Jardim Graiaú
02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha americana, W C, lavanderia, 

varanda e entrada p/ carro. R$ 150.000,00

Terrenos
Jardim Grajaú, Jardim João Paccola, Vila 

Antonieta, Jardim Monte Azul, Jardim 
Morumbi.

Av. 9 d e  Ju lh o , 944 - C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta  -  SP  
Fones: 3263-7094 / 9795-0722

VILA CAPOANI, 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, des
pensa e garagem, r$ 140 mil, 
obs: forro e piso frio. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros, r$ 380 mil, obs: 
laje, porcelanato e taco. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

MAMEDINA, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e entrada para carro. uma 
suíte grande anexa, r$ 135 
mil, obs: laje e piso frio. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA ANTONIETA, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala de estar, sala 
de tv, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem para 02 carros. área 
de lazer com churrasqueira, 
despensa e banheiro, r$ 370 
mil, obs: laje, taco e piso frio. 
cerca elétrica e alarme. tratar 
(creci 80086) líder imobiliária 
(14) 3264-3343.

NÓS dam os  
o carinho  que  
su a  b ic ic le ta  

m erece .

R: G ua ianazes, 1159 
Jd. Monte Azul 

Cel; (1 4 )  9 6 0 6 -5 6 9 5

VILA ANTONIETA, 03 suítes 
(sendo uma com closet), sala 
de estar, sala de tv, escritório, 
lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço e garagem para 
vários carros. salão de festas 
com churrasqueira. área de 
lazer com 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 imobi
liária (14) 3264-3343.

JARDIM PRÍNCIPE, edícula 
com 01 dormitório, sala, cozi
nha, banheiro social, área de 
serviço e entrada para carro. 
área de lazer com churrasquei
ra., r$ 126 mil, obs: laje e piso 
frio. tratar (creci 80086) líder 
imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM PRÍNCIPE, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para carro. 
área de lazer com churrasquei
ra e banheiro, r$ 190 mil, obs: 
laje e piso frio. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA II,
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
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, armá
rio embutido na cozinha, cerca 
elétrica. ótimo acabamento. 
tratar (creci 80086) líder imobi
liária (14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, 3 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, r$ 125 mil, obs: 
forro e piso frio. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM SÃO JOÃO, 02
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. casa 
nos fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, r$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. tratar (creci 80086) líder 
imobiliária (14) 3264-3343.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. edícula 
nos fundos com 01 dormitório, 
cozinha e banheiro, r$ 150 mil, 
obs: forro e piso frio. esquina, 
ótima localização. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA iv, 1
dormitório, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e entrada para carro. área de 
lazer com despensa, r$ 110 
mil + parcelas do terreno, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. armário embutido 
na cozinha. tratar (creci 
80086) líder imobiliária (14) 
3264-3343.

A IMOBILIÁRIA SIG
IMÓVEIS comunica a todos 
que está administrando 
alugueis, e nesse momento 
está precisando e cadastrando 
imóveis residenciais e comer
ciais 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)

MARIA LUIZA II, casa 
nova c/03 dorms(1 suíte), 
sala, cozinha, garagem co
berta r$ 270.000,00 sig 
imóveis(creci115691)(14)8118- 
1234/3264-5624.

http://www.pedraoimoveis.com
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeli


Classificados

PQ. SAO JOSE, casa c / 03 
dorms( 1 suíte c/closet), sala 
estar, sala tv, sala jantar, cozi
nha c/armários r$ 390.000,00 
sig imóveis(creci115691) (14) 
8118-1234/3264-5624.

MAMEDINA , casa c / 02 
dormitório, sala grande tv, co
zinha, lavanderia, espaço p / 
piscina terreno c/360,00m2 r$
145.000,00 sig imóveis(creci 
115691)3264-5624/8118- 
1234.

JD IPÊ, sobrado novo 04 
dorms( 02 suítes), sala estar, 
sala jantar, cozinha plane
jada, lazer c / churrasqueira, 
piscina r$ 900.000,00. sig 
imóveis(creci115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD ITAMARATY, casa c / 03 
dorms(1 suíte c / banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço para 
área de lazer r$ 400.000,00 
sig imóveis(creci11591) 3264- 
5624/8118-1234.

JD ITAMARATY, casa c / 03 
dorms(1 suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha planejada, 
lazer c / piscina r$ 550.000,00 
sig imóveis (creci115691) 
8118-1234/3264-5624.

EDÍCULA JD ITAMARATY,
(parte alta), 02 dormitórios(1 
suíte), sala de tv, copa/ 
cozinha r$ 280.000,00 sig 
imóveis(creci115691) 3264- 
5624/9695-8789.

ALUGO KITINETE para 1 
pessoa, centro ( próximo 
ao Marimbondo), R$
350,00. Tratar (14) 9710- 
6121/3263-4844.

ALUGO CASA NO MARIA 
LUIZA IV, perto SESI, 
casa nova, 1° inquilino, 3 
dorm.(1 suíte), sala, copa, 
cozinha, 2 WC, lavanderia, 
garagem para 4 carros 
descobertos, cerca elétri
ca. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

Terreno JD Europa c/
224,04m2 R$ 68.000,00

Casa em Macatuba (es
quina) JD Planalto, 03 
dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, escritório, 
edícula c/ dormitório, 
cozinha, sala, banheiro, 
garagem coberta.

Casa JD Village, 03 dor- 
ms(l suíte ), sala de tv, 
sala jantar, cozinha, lazer 
c/ churrasqueira 
RS 350.000,00

Apartamento Edifício
San Remo, 03 dorms (l 
suíte c/armários), dorm 
empregada, sala 02 am
bientes R$ 350.000,00

Casa Nova JD Monte 
Azul, c/03 dorms (l suí
te c/closet e jd. Inverno), 
sala tv, sala jantar, cozinha 
c/armários, lavanderia 
RS 220.000,00 Chácara São Judas 

Tadeu de esquina 
c/5.000m2, casa laje c/ 
04 dormis(lsuíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda mu
rada RS 380.000,00

Terreno JD Santa Te- 
rezinha c/223,81m2 RS 
67.000,00 Aceita Finan
ciamento.

Terreno JD Graiáu
RS 55.000,00 Aceita Fi
nanciamento. Apartamento Edifí

cio Ipê, 02 dorms, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, 02® andar R$ 
140.000,00(alugado até 
Abril) R$ 140.000,00

Sítio em Macatuba c/03 
alqueires, casa sede, casa 
caseiro, 02 barracão, lagoa 
c/petxe, cachoeira, pasto 
RS 450.000,00
Terreno JD Itamaraty
parte alta c/508,00m2
RS 160.000,00

Chácara São Judas c/
2.500m2 de esquina 
RS 130.000,00

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigim oveisnet.com .br

HUMAITA HALL O melhor 
lugar para sua festa, hu- 
maitahall@hotmail.com, 
www.humaitahall.com. 
br, humaitahall. Tratar (14) 
3264-5658 ou Rua: Lídio 
Bosi, 425 Jd. Humaitá.

ALUGO ESPAÇO c/ 300m2, 
excelente localização, 
na R: Treze de Maio (ao 
lado Café do Feirante). 
Tratar (14) 9627-3747 com 
Adilson.

BAURU, alugo AP total
mente equipado. Tratar 
(14) 9772-7315.

GUARUJA, praia 
Pitangueiras, kitinet e 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7315.

CHÁCARA PARA fins de 
semana com piscina. 
Tratar (14) 9772-7315.

ÁGUAS STA BARBARA,
casa com piscina, estação 
hidromineral. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGA-SE BARRACAO
com 200 m^, na Av. 
Jacomo Augusto Paccola, 
futuro anel viário da cida
de, ótimo para deposito, 
escola, igreja, oficina 
e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14)
3263- 1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatiza- 
do, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. WWW. Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14)
3264- 1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO em Bauru, 2 
dormitórios, próximo a 
Av. Nações Unidas. Tratar 
(14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUA, barraca para 
festas em geral, com 
piscina grande, casa com 
1 quarto, churrasqueira + 
quiosque, R: Olga Biral, 
311. Tratar (14) 9757-4898 
e 3264-2505.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 
de semana. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

RONDON, aluga-se casa 
nos fundos, exijo fiador, 
direto com proprietario. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 
nova, direto com proprie
tário, 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 casamen
tos, bodas, aniversários, 
formaturas, confraterniza
ções em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA 5.200M^ BOA p/
produzir c / estufas, além de: 
pés de frutas, poço caipira 
e energia elétrica + casarão 
de 400m^. Obs: terra rocha
-  prop. bem tranq. - docts 
tudo ok! Dist. aprox. 20km 
de Lençóis Pta ou 9km de 
Areiópolis. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00276

CHÁCARA DENTRO DE
Macatuba, c / casa nova, área 
de lazer, 1.500m^ total. Aceito 
casa em Pederneiras. Tratar 
(14) 9794-8730.

CHACARAS TIA EMÍLIA,
01 dormitório, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, 
piscina, canil. - R$ 140.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci -  
46374), Fone 3263-7094.

SÍTIO 7KM DE LENÇÓIS 
PTA, c / 4 alq., casa sede, 
casa p / colaboradores, 500 
pés de manga, 500 pés de 
lichia em início de produção, 
plantações, piscina, represa, 
sistema de irrigação. Vitaglia- 
no C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00229

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)

LINDA CHÁCARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c / sala ampla, 
coz., 2 dorms, wc social. 
linda varanda, piscina + casa 
p / caseiro. Obs: curral e ót. 
árvores frutíferas - energia 
e água da propriedade -  
Imperdível - Creci J23626 
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  www.vitag liano. 
com.br -  ref. 00264

ÓTIMA CHÁCARA C/
5000m2 á 8 min. de Lençóis 
Pta, casa c / 230m2 3 dorms 
(1 suíte), 2 wcs social toda 
avarandada + ár. lazer c / 
quiosque, piscina, 2 wcs, 
churrasq. piscina e edícula. 
Obs: confira, exc. prop, -  
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 
-  www.vitagliano.com.br -  
ref. 00265

CORVO BRANCO, chácara 
com casa, pomar, piscina. 
Aceito troca por casa no valor 
de R$ 250 mil. Tratar (14) 
9776-6522/ 8174-0930.

CHÁCARAS, VÁRIOS tama
nhos. Praticamente dentro da 
cidade de Macatuba. Tratar 
(14) 9795-9513 com Luiz.

ALFREDO GUEDES, chácara 
com 9 mil m^, casa com 10 
cômodos, nova, com piscina 
de 32 mil L. Tratar (14) 3264- 
5381/9704-3307.

CHÁCARA A 800 METROS
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 m2 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
Ok-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, Jardim 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 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
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JD ANTÁRTICA,
TERRENO C/ 331 m ,̂
frente c/14,50m^, fundo 
22,85m^. R$ 115 mil, não 
aceito financiamento. 
Tratar Pedrão imóveis 
(creci 115143). fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714- 
4352,(www.pedraoimo- 
veis.com).

JD. JOAO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094.

JD. JOAO PACCOLA,
Terreno c/ 221,50 m^ - R$
55.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

JD. MARIA LUIZA IV,
Terreno c/ 223,31 m^ - R$
17.000. 00 + Prestações de 
R$ 400,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

RES. SANTA TEREZINHA,
Terreno c/ 200,00 m^ - R$
30.000. 00 + Prestações de 
R$ 435,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

JD. UBIRAMA- com
275,00 m2 murado nos 3 
lados em bom local; R$
120.000. 00 (não aceita 
financiamento) Cód.0065 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM HUMAITA, ótimo 
terreno, todo murado, 
localização nobre, 340 
m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no 
meio do loteamento por 
R$ 38.500,00. Tratar 9772
7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
parte alta, medindo
250,00 m^, com entrada + 
72 parcelas no valor de R$
315,00. Tratar 9772-7716 
com Cláudio

VILA ANTONIETA,
lote de terreno com 
a área de 325,00 m2 
(13,00x25,00m2) com 
frente para a avenida, R$ 
80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, 
com a área de 396,50m^ 
(cada) totalizando uma 
área de 793,00m^ (13,00 
x 30,50m2 cada lote), 
R$-270 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2- 
-com alicerce de 49,00m2 
(na laje), murado, com por
tão basculante, R$52 mil 
+ 109 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-0187

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 - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

JD. MARIA LUIZA IV :
terreno com 252,81 
m2 com uma constru
ção de 78,00 m2 (na 
laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

JARDIM ITAMARA-
TY, com 396,50 m2, 
excelente localização, 
R$-130.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA do
rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por 
edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

JARDIM ITAPUÃ -ótima 
localização para comércio 
, 2 lotes com área 
regular com 746 m .̂
R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

✓  Instalação e  m anutenção de hidrantes:
✓  Instalação e  m anutenção de a larm es de incêndio;
✓  Instalação e  m anutenção de luzes de em ergência;
✓  Instalação e  m anutenção de G L P  (g ás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e  m anutenção de redes de a r comprimido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G .LP . 
lEm issão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. GRAJAÚ, TERRENO
na quadra D lote 15, 
entrada de R$ 35 mil +
73x R$ R$360,00. Tratar 
(14) 9756-2647.

AV IMIGRANTES, lote 
11x25 R$ 50 mil, e lote de 
33x25 R$ 150 mil. Tratar 
(14) 8124-5101.

PERTO DO JARDIM 
VENEZA II, R$ 75,00 m̂ . 
Tratar (14) 9795-9513 
com Luiz.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, Lote com 224,43 
m2. (10,40x21,50), R$
25.000,00 + parcelas. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO,
Lote com 275,00 m2 
(11x25), R$ 53.000,00, 
obs. Lado de baixo da rua. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

PARQUE ELIZABETH,
Lote com 250,00 m2 
(10x25), R$ 65.000,00. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. ITAMARATY, loca
lizado na Rua Joara, com 
396,50 m^, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 9692-9693.

JD. ITAMARATY,
terrenos com 417,77 m ,̂ 
R$ 130 mil, na R: Joana. 
Tratar (14) 9790-1586.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, lote com 224,43 m2. 
(10,40X21,50), R$ 25 mil 
+ parcelas Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM CRUZEIRO,
lote com 275,00 m2 
(11X25), R$ 53 mil, obs. 
Lado de baixo da rua 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

TERRENO MACA- 
TUBA Condomínio 
Fechado, lotes a partir de 
420,00m2, R$ 90.000,00, 
poucas unidades, já com 
casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14) 8118-1234/3264- 
5624.

JD GRAJÁU, terreno na 
parte baixa, R$ 55.000,00. 
Aceita Financiamento. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA IV, terre
no, R$ 22.000,00 mais 97 
prestações R$ 430,00. SIG 
IMÓVEIS (CRE CI115691) 
3264-5624/8118-1234.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/ 250m2, R$ 45.000,00 
mais 55 parcelas 
de R$ 295,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/8118-1234.

MACATUBA, terreno 
com 2.500m^, no trevo que 
tem 2 postos de gasolina 
e futuro supermercado, 
murado nas laterais e 
no fundo, c / calçada, de 
frente p/ rodovia, aceita 
outro imóvel no negocio. 
Tratar (14) 8154-1999.

TERRENO 330M^,
próximo ao clube espor
tivo Marimbondo (Rua 
Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

TERRENO EM AGU
DOS, terreno de médio 
e alto padrão a partir de 
300m^ na principal Ave
nida de Agudos, próximo 
do centro. Financiamento 
próprio e em até 120 
meses. Tratar (14) 9774- 
0136/9613-1331/9708- 
2075.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 234m^, parte 
alta, R$ 65 mil. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JD. CAJÚ, terreno 
com 200m^, R$ 50 mil. 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

ANTONIETA, terreno 
com aproximadamente 
400m^, na Av. João 
Paccola, R$ 90 mil, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, terreno com área 
total de 234 m ,̂ parte 
alta R$ 65 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

JARDIM STA TEREZI- 
NHA , 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).

JARDIM 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).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 

CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 

SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JD. JOÃO PACCOLA(14)3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU

(14)3264-4625

CASASSOUTO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

PARQUE ELIZABETH,
terreno com área total de 
250 m ,̂ ótima localiza
ção, aterrado pronto p/ 
construir. R$ 70 mil aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

PQ. ANTARTICA com
área total de 410,10m^, R$ 
450 mil, ao lado do Forum. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis. 
com).

JARDIM MARIA LUIZA
IV, terreno com área total 
de 206 m2^. Entrada de R$ 
21 mil 119 parcelas de r$ 
435 mil. Obs* pagamos 
a transferência. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD MARIA LUISA III,
terreno com 200 m^, ótima 
localização. R$ 62 mil n/ 
aceito 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, aceita
mos propostas. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo 
ao centro. R$ 60 mil n/ 
aceito financiamento.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI, terreno 
com área total de 311 m ,̂ 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m^, todo murado, 
ótima localização. R$ 100 
mil aceito financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CAMPINHO, duas 
áreas de 10 mil m^ cada, 
incluindo área verde, uma 
contém pomar, curral, 
cocheiras, 2 nascentes, 2 
tanques de peixes, área 
verde R$ 120 mi, e a outra 
somente terra R$ 100 mil. 
aceito permuta e propos
tas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)
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FOTO: O ECO
Com variedades 
de cortinas, 

almofadas, persiana 
vertical e acessórios 
para cortinas, a 
Cortinas R.R atende 
na rua Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 
18. Telefones (14) 3263 
5636 e 8189 3584. Na 
foto, o proprietário 
Reinaldo Rancura.

FOTO: O ECO

A polêmica do Classe A e o funk ''Lek Lek'
Mercedes-Benz e agência minimizam repercussão negativa

ENGLISHVILLE

A Englishville, 
escola de inglês, 
trabalha com 

método diferenciado 
e aulas totalmente 
práticas, com 100% 
de conversação. A  
Englishville oferece 
intercâmbio cultural, 
estudo e trabalho no 
Exterior. Além de contar 
com professores com 
vivência no Exterior. 
Englishiville, Rua 
Coronel Joaquim 
Anselmo Martins,
751 - Centro (esquina 
com a Trigal). Telefone 
(14) 3264 7260. Na foto, 
Simone e Villa.

Da Redacâo

0 vídeo viral do novo Classe A está dando 
o que falar na internet. Divulgado no ca
nal oficial da Mercedes-Benz no YouTube 

(www.youtube.com/user/MercedesBenzBrasil) 
na quarta-feira 3, mostra o hatchback fazendo 
manobras em um circuito fechado ao som do 
funk "Passinho do Volante", hit de MC Federado 
e os Leleks.

Com mais de 107 mil visualizações em pou
cas horas, o vídeo e' criticado nas redes sociais, 
que classificam a escolha da trilha sonora como 
inadequada para uma marca referência em au
tomóveis de luxo como a Mercedes-Benz. Em 
contrapartida, outros usuários aprovaram a ou
sada iniciativa da marca e da AdBat/Tesla. Um 
dos idealizadores do vídeo, o diretor de criação 
da agência, Bruno D'Angelo, afirmou que a polê
mica já era esperada, inclusive pelo cliente.
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