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NEGOCIOS S/A
Saveiro herda frente do Gol em nova 
versão lançada neste mês; veja ainda dicas 
para organizar melhor a casa com nichos

ENTREVISTA
Marcos Bavini, filho de Sérgio 
Reis, fala de expectativa para 
Show com orquestra

Facilpa traz hoje Humberto &  Ronaldo
Dupla revelação é o show mais esperado deste fim de semana; com portões abertos, Cezar &  Paulinho sobem ao palco amanhã à noite ®
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REGIONAL O ECO

Caçula enfrenta 
Areiópolis amanhã

Caçula e Areiópolis fazem amanhã, 
a partir das 9h30, no estádio Amadeu 
Artioli, a grande decisão da 7  ̂ Copa 
Regional O ECO de Futebol de Ma- 
catuba, Troféu Elpídio Artioli. Invic
tos após eliminar grandes favoritos, as 
equipes se credenciaram ao título com 
o passar das rodadas. O cerimonial 
contará com a presença de autoridades 
e familiares do homenageado. ^[0 BRAÇOS ABERTOS - Sertanejos revelação se apresentam pela primeira vez na Facilpa; ontem quem subiu ao palco foi Gusttavo Lima

AREIÓPOLIS

Programação de 
aniversário segue 
hoje e amanhã

Os 54 anos de Areiópolis serão co
memorados neste sábado e domingo 
com música, churrasco e brinquedo 
para a criançada. Hoje, a partir das 
18h, no Centro Comunitário Muni
cipal têm as apresentações artísticas 
com Theo Castilho, Trio Areia Branca, 
Dul e Mirassol, Roberto Viola, Cano- 
eira e Mariazinha, Grupo Influência. 
No domingo a principal atração é o 
churrasco oferecido para toda a cidade 
a partir das 12h, no campo de futebol 
municipal. A partir das 15h, no mes
mo local, tem a Caravana Rádio Show 
com Tanatã & Luã, Lucas & Tiago, 
Alessandra Rios e Amigos SA.
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N A  FEIRA

Ascana oferece 
ciclo de palestras 
para estudantes

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Ascana vai estar presente na Facilpa, 
uma das principais feiras agropecuá
rias do Estado de São Paulo, realizada 
em Lençóis Paulista entre os dias 2 
e 12 de maio. Os visitantes e alunos 
terão a oportunidade de aprimorar 
os conhecimentos sobre a cultura ca
navieira, os produtos derivados e as 
novidades tecnológicas e maquinários 
utilizados nas lavouras da região.
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Roubo e furto de veículos 
dobra no 1° trimestre

O número de roubos e furtos de 
veículos em Lençóis Paulista é duas 
vezes maior no primeiro trimestre 
deste ano em comparação com o pri
meiro trimestre do ano passado. De 
acordo com dados oficiais da Secreta
ria da Segurança Pública, 24 veículos 
foram furtados e sete roubados entre 
os meses de janeiro e março deste ano. 
Em 2012, oito veículos foram furtados 
e dois roubados no mesmo período. A

ECONOMIA

estatística mensal da secretaria ainda 
aponta que nos três primeiros meses 
deste ano, 27 veículos foram recupera
dos pela polícia. O número de veículos 
recuperados é maior, porque carros e 
motos furtados em outras cidades fo
ram recuperados em Lençóis Paulista 
neste primeiro trimestre. O número de 
roubos também foi maior no primeiro 
entre janeiro e março deste ano com
parado com 2012.
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Opinião í

FRASE
• "A formação de atletas é uma coisa que pode acontecer, 
mas o objetivo principal é socializar essas crianças"

Raphael Blanco, professor de projeto da Adefilp

PARA PENSAR
"Com organização e 
tempo, acha-se o segredo 
de fazer tudo e bem feito".

Pitagoras

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

Carros e motos no alvo dos criminosos

M atéria publicada hoje no jornal O 
ECO mostra o aumento das ocorrên
cias de roubos e furtos de veículos 

em Lençóis Paulista. Crimes desse tipo mais 
que dobraram na comparação do primeiro 

trimestre deste ano com 2012. A filma
gem de uma câmera de segurança, in
clusive, flagrou a ousadia de um crimi

noso que tentou furtar uma moto em 
plena luz do dia na frente da Unimed, 
um local de grande movimento. Por 
sorte, funcionários da empresa viram 
a ação e o assaltante fugiu.

Os dados preocupam e acabam 
tendo impacto no bolso de todos os 
moradores e não apenas daqueles 

que tiveram seus bens levados. 
Com o aumento da criminalidade o

valor do seguro também aumenta, pois 
aumenta o risco naquela determinada 
área. É claro que os motoristas também 
podem ajudar a polícia a combater esse 
tipo de crime, evitando de parar o veícu
lo em local ermo e de pouca iluminação. 
Dispositivos de segurança como travas e 
alarmes também dificultam a ação.

Essa notícia faz ainda mais sentido com 
o início da Facilpa. Parar na rua pode sair 
mais barato, mas também representa um 
risco. A Polícia Militar intensifica a fiscaliza
ção nessas áreas, mas é impossível estar 
em todas as ruas ao mesmo tempo. Então 
se o carro não tem seguro ou dispositivo 
de segurança, nessa caso vale ainda mais 
a recomendação para usar os estaciona
mentos disponíveis.

/ // / // / // / // //////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Pane virtual
Fernando Darcie__________________
3 0 , é em presário.

É senso comum que os serviços de in
ternet no Brasil -  seja fixa ou móvel -  são 
precários e, se comparados aos de outros 
países, estão numa paradoxal Idade da 
Pedra. É ainda sabido que Lençóis Paulista 
está muito atrás do que tem de melhor no 
país -  que já não é aquelas coisas. E essa 
semana um problema seríssimo com o 
Vivo Speedy atrapalhou a vida de diversas 
empresas lençoenses.

Segundo o 0800 da Vivo, uma troca de 
equipamento teria desconfigurado a internet 
de alguns usuários empresariais na noite da 
quinta-feira 25 de abril. Resultado: a conexão 
caiu em diversos estabelecimentos da cida
de. Até aí "tudo bem, né?" Habituados com 
as interrupções sem prévio aviso, empresá
rios e funcionários acreditaram na resposta 
dada pela mencionada operadora ao chega
rem ao trabalho na sexta e não conseguirem 
acessar a rede: o serviço será restabelecido 
até as 13 horas. No entanto, mesmo após 
este prazo, ninguém havia reconquistado 
a conexão. Um novo horário para solução -  
dado pela própria Vivo -  seria até as 17 horas 
daquele mesmo dia. Ou seja: um dia inteiro 
de trabalho sem internet, o que prejudica 
qualquer tipo de empresa -  algumas mais, 
outras menos. Mas o prazo não foi cumprido 
e a semana se encerrou sem conexão.

Mas -  pasmem! -  com a nova semana, o

velho problema: a segunda-feira continuou 
off-line para os mal-aventurados empresá
rios. Seja nas redes sociais, seja nas ruas, 
muitas reclamações eram ouvidas, e mui
ta gente passou horas sendo jogado pra lá 
e pra cá pelos robôs e pelos atendentes da 
Vivo. Os técnicos da empresa terceirizada 
que presta o suporte técnico da operadora 
na cidade não davam conta de tantas recla
mações e não conseguiam resolver o proble
m a- que não era comum e teria algo a ver 
com o cadastro dessas empresas (?) numa 
central em São Paulo. A situação só foi nor
malizada na manhã do dia 2 de maio, quase 
uma semana depois do início da pane!

Lençóis tem outras opções de provedo
res de internet. Estes são mais caros do que 
o Vivo Speedy, mas muito mais confiáveis e 
menos enrolados. Na minha residência, ve
nho sendo bem atendido por um deles (a 
Davoi), e ouço ótimas referências também 
da LpNet. Não sei se existe algum outro 
(perdão se esqueci). Minhas sugestões para 
quem tem problemas, portanto, são: estu
de os pacotes dessas empresas locais que, 
mesmo com preços superiores, podem ser 
mais interessantes do que a Vivo; e denuncie 
palhaçadas, como a que aconteceu essa se
mana, à Anatel (telefone 1331 ou www.ana- 
tel.gov.br, clicando no link "Fale Conosco"). 
Só valorizando o que é bom e denunciando 
o que não presta é que iremos conseguir ti
rar um pouco do atraso digital no qual nossa 
cidade se encontra.
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Revisitando a teo ria  da separação  dos poderes

Jessé Torres Pereira Junior________
É desem bargador

No momento em que a admissibilidade 
da PEC 33/2011 pela Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara dos Deputados abre 
imensa polêmica entre Judiciário e Legislati
vo, é pertinente lembrarmos a evolução his
tórica da separação de poderes. Foi proposta 
por Montesquieu no século XVII e ingressou 
no Novo Mundo quando se tornaram inde
pendentes as colônias inglesas na América, 
no século XVIII. Palavras da Constituição da 
Virginia (20/06/1776): "Os poderes Legislati
vo, Executivo e Judiciário deverão ser sem
pre separados e distintos entre si." A Consti
tuição de Maryland (11/11/1776) acrescenta: 
"Nenhuma pessoa no exercício de funções 
em um desses poderes assumirá ou se de- 
sincumbirá de deveres em qualquer dos ou
tros." Daí à fórmula dos artigos 2 ° e 60, § 4°, 
III, da Constituição brasileira de 1988, são 236 
anos: "São poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Exe
cutivo e o Judiciário (...) Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: ... III -  a separação dos Poderes".

Portanto, a tripartição dos poderes con
tinua sendo cláusula pétrea. Porém, em 
que termos? A divisão hermética é obso
leta. "Onde quer que exista o sistema de 
freios e contrapesos não há separação ab
soluta", pondera atualizada doutrina (Eoin 
Carolan, The New Separation of Powers, 
Oxford University Press, março de 2009). 
Haveria uma fórmula/doutrina institucional 
universal? O poder político governamental 
pode ser definido e se esgota na trindade 
dos três poderes?

Não há divergência relevante entre os 
modernos compêndios quando sumariam 
a evolução da teoria da separação e lhes 
identificam sete objetivos históricos: evitar a 
tirania; estabelecer equilíbrio entre os pode
res; assegurar que toda lei sirva ao interesse 
público; estimular a eficiência governamen
tal; prevenir a prevalência da parcialidade;

elevar o teor de objetividade e generalida
de das leis; e impor a prestação de contas 
a todos os agentes estatais. A complexa 
sociedade contemporânea vem perceben
do a insuficiência desses objetivos, embora 
bem articulados, para sustentar uma doutri
na institucional universal. Hoje, o exercício 
da governabilidade é complexo e intrincado. 
Não se amolda mais ao figurino dos séculos 
XVII a XIX e boa parte do século XX.

Do debate sobre a teoria da separação 
dos poderes vêm resultando premissas 
ajustadas aos novos tempos, destacando
-se: o Estado é uma construção colabora- 
tiva; os cidadãos são sujeitos de direitos e 
obrigações políticas em face do Estado; a 
separação de poderes deve conduzir à orga
nização de instituições estatais que atuem 
para assegurar que as decisões governa
mentais levem em conta os interesses co
letivos e individuais; as instituições devem 
estar predispostas a suportar as divergên
cias e a admitir que nenhum dos poderes 
tem o monopólio do que é interesse públi
co; o novo modelo da separação de pode
res busca extrair a unidade da divergência; 
o interesse público constitucionalizado nas 
políticas públicas exige administração res- 
ponsiva às necessidades e aspirações co
letivas e individuais; o novo perfil da sepa
ração de poderes reclama um processo de 
coordenação participativa que os aproxime 
entre si, afastadas disputas personalistas e 
vedados expedientes sigilosos; no estado 
democrático, o exercício do poder político 
é um processo permanente de colaboração 
coordenada entre as instituições, cujo nú
cleo deve ser a governabilidade.

Vê-se que qualquer semelhança com 
as medidas e contramedidas protagoniza
das por Legislativo e Judiciário, em aparente 
disputa pela primazia do poder, não é mera 
coincidência e desafia, em escala planetá
ria, estados e sociedades nas escolhas de 
seus destinos. Que as façam com sabedoria 
e prudência, esperam os cidadãos na dupla 
qualidade de eleitores e jurisdicionados.

Poderes se unem para resolver 
do jardim Planalto

Parece que o problema de infraestrutura do Jardim Planalto em Macatuba mobiliza 
não só o prefeito Tarcísio Abel (PP), mas também os vereadores da cidade. Marcos 
Rogério Soares de Goes (PP) protocolou um pedido a deputada federal Aline Corrêa 
(PP) solicitando verbas. Ao todo, a obra total custa em torno de R$ 1 milhão. Vale lem
brar que na última semana, Tarcísio protocolou um pedido de R$ 850 mil ao deputado 
federal Nelson Marquezelli (PTB).
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Visita
Visita - Marcos Goes e o che

fe de Gabinete Ângelo Antonio 
Martins Lista estiveram com a 
deputada Aline Corrêa para pedir 
verbas a Macatuba

Dinheiro certo!
Outro que trabalha em prol a in- 

fraestrutura da cidade é o vereador 
Ricardo Genovêz (PSDB). Ele entrou 
em contato com o deputado federal 
Paulinho da Força (PDT) que já enviou 
um ofício anunciando a emenda de 
R$ 250 mil para o setor.

Destino certo!
O tucano disse que vai se reunir 

com Tarcísio para verificar qual será 
a destinação do dinheiro. Ao que tudo 
indica, a verba será destinada tam
bém ao jardim Planalto.

Visita
O deputado estadual do PT, Car

los Neder, esteve ontem, em M aca
tuba, para visitar o prefeito Tarcisio. 
Ele esteve no gabinete do prefeito e 
em seguida foi conhecer a Apae. O 
deputado esteve acompanhado de 
assessores e do vice-presidente mu
nicipal do PT, Élcio Aparecido Barros. 
Durante visita ele informou que libe
rará recursos para a reforma da cozi
nha da Apae.

M ais pedidos
Por falar na liderança do PT, Elcio 

Barros, ele anunciou que s olicitou 
ao deputado federal Paulo Teixeira 
(PP) R$ 100 mil que será destinado 
à saúde.

Lençóis em Brasília
O diretor de Desenvolvimento,

Geração de Empreso e Renda de Len
çóis Paulista, Altair Aparecido Toniolo, 
participou na semana passada do 2 ° 
Encontro dos Municípios com o De
senvolvimento Sustentável, em Bra
sília, no Centro de Convenções.

Top 10
Rocinha foi um dos dez agentes 

de desenvolvimento do estado con
vidados pelo Sebrae para participar 
do evento. O diretor foi escolhido por 
suas ações desenvolvidas em favor 
da disseminação da cultura empreen
dedora nas cidades.

Coronel
Na cerimônia de abertura, o clima 

de amizade entre os vereadores foi 
contagiante. Abraços e cumprimentos 
entre si e conversas ao pé do ouvido. 
Se esse clima se espelhar e atingir a 
Câmara, Lençóis Paulista agradece.

Risos.
Uma situação causou risos, prin

cipalmente aos lençoenses. O locutor 
Búfalo Bill brincou dizendo que no es
tacionamento, faltava apenas a vaga 
do coronel, se referindo ao tenente 
coronel Fantini, da Polícia Militar.

Qual deles?
De pronto, o público e as autori

dades locais remeteram ao vereador 
José Pedro de Oliveira, conhecido 
como Coroné Bentinho, que não esta
va presente no evento.
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Cidades

IPTU
De acordo com o Diretor de Finanças 

da Prefeitura de Lençóis Paulista, Júlio 
Gonçalves, 16 mil contribuintes lençoen- 
ses, até o momento, optaram por pagar 
o IPTU (Imposto Territorial e Urbano) à 
vista. Este número representa 88,35% 
do total e gerou uma receita de R$ 1.950 
milhão. Os demais contribuintes, 11,65%, 
farão o pagamento em nove parcelas. 
Em 2013, a Prefeitura enviou 24.347 car- 
nês e o dinheiro arrecadado será inves
tido em obras e benefícios para educa
ção, saúde, infraestrutura, cultura, lazer e 
qualidade de vida.

FAAG
A 7  ̂ Festa Junina da FAAG promete 

não deixar nenhum convidado parado. 
A banda Vanera Brasileira, especialis
ta em forró universitário, vai animar a 
noite do início ao fim. A festança ocorre 
sábado, 18 de maio, a partir das 19h, no 
estacionamento da Faculdade (avenida 
Celso Morato Leite, 1.200), em Agudos. 
Um grande palco será montado para re
ceber as atrações. Os convites já estão 
à venda ao preço de R$ 2,00 e podem 
ser adquiridos na FAAG com os alunos e 
também no Boteco Vila São Pedro.

POLO INDUSTRIAL
O novo Polo Industrial de Pedernei

ras, chamado de Parque Pederneiras II, 
deve ser concluído ainda este semestre. 
Ao todo, a Prefeitura está investindo cer
ca de R$ 5 milhões de reais de recursos 
próprios do município para abertura de 
ruas e avenidas asfaltadas, construção 
de guias, sarjetas, galeria pluvial e rede 
de água e esgoto. A obra está em atraso, 
segundo a Prefeitura, devido às chuvas.

BALANÇO PARCIAL
A Campanha do Agasalho de Barra 

Bonita, já recebeu a doação de mais 
de 5 mil peças de roupas. Todas estão 
sendo encaminhadas ao Pavilhão de 
Exposições para voluntários realizem 
o processo de separação e organiza
ção. As doações podem se realizadas 
até o dia 15 de maio.

CICLISMO
A equipe lençoense de ciclismo, 

participa nos dias 12 e 26 de maio de 
duas etapas do Circuito Média Paulis
ta de Ciclismo, evento organizado pela 
Federação Paulista de Ciclismo. No dia 
12, os lençoenses competem em Cor- 
deirópolis e no dia 26, em Limeira.

FRASE
"O projeto é para tirar adolescentes da 
marginalidade e das drogas, resgatando 
esses jovens, dando oportunidade pra eles 
cantarem", Cristiano Aparecido Garcia, líder 
do projeto Hip Hop -  Educar é Conscientizar

Apenas 7% dos presos paulistas estudam
O Instituto Avante Brasil acaba de concluir um le 

vantam ento inédito sobre a atividade educacional no 
sistem a penitenciário brasileiro nos últimos cinco anos 
(2008-2012). Segundo o estudo, que foi baseado nos da
dos do InfoPen, a situação do Brasil vem melhorando 
no que diz que respeito à educação nos presídios. Foi 
possível notar um crescim ento no número de presos que 
estão estudando dentro das prisões na m aioria dos es
tados brasileiros. Ainda não é o ponto ideal, mas não há 
como enaltecer e evolução. O número total dos presos 
que estão em atividade educacional ainda não chega a 
1 0 %  do total de detentos. Esse panorama mostra ainda 
que existem , proporcionalmente, mais m ulheres estu
dando dentro dos presídios do que homens.

São Paulo, estado com a maior população carcerária 
em termos absolutos, 190.818 presos, em 2012, também 
está abaixo da média nacional de atividades nos presí
dios. Desse total, apenas 7 %  (13.877 presos) estão em 
atividade educacional, uma taxa de 72,7 para cada gru
po de 1.000 presos, sendo que 8 %  são do sexo fem inino 
e 7 %  do sexo m asculino. Ao contrário do 
aumento apresentado pelo Brasil, São 
Paulo obteve uma queda de 1 6 %  no 
número total de presos estudantes, 
e queda de 3 2 %  nas taxas por 1.000 
presos. A média de presos estudan
do nos presídios paulistas, de 2008 a 
2012 foi de 88,4. O grau de ensino com 
maior participação é Ensino Fun
dam ental.

A partir do dia 25 de agosto deste ano todos 
os telefones móveis das áreas de registro 
com DDD 14 terão acréscimo do nono dígi
to à esquerda. A medida, que já contemplou 
a Capital no ano passado, atende, segundo 
a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), à crescente demanda de novos 
usuários no país e amplia os recursos de nu
meração em cada área, que aumenta de 37 
milhões para 90 milhões de números. Além 
da região de Lençóis Paulista (14), outras 
sete áreas do Estado de São Paulo também 
terão a medida implementada na mesma 
data. As com DDD 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

Pedestres são as maiores vítimas do trânsito no 
Estado de São Paulo. Os atropelamentos repre
sentam 39 por cento das mortes nos acidentes, 
segundo levantamento da Secretaria de Saúde 
paulista. Em 2011, das mais de cinco mil mortes 
notificadas no trânsito, mais de duas mil foram 
de pedestres. Em segundo lugar, vieram os mo
tociclistas, com 1.721 mortes, seguidos por pas
sageiros de carros e depois por ciclistas. Nas 
internações, o número de pedestres só é menor 
que o número de motociclistas acidentados.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

O Diretor Administrativo Substituto da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cum
primento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna 
público os seguintes atos oficiais:

Decreto 183 de 26.04.2013.................. Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 6.800,00.

Decreto 184 de 30.04.2013.................. Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 21.755,00.

Decreto 185 de 30.04.2013.................. Dispõe sobre a modificação do código da
fonte de recursos do orçamento vigente.

Decreto 186 de 3.05.2013.................. Dispõe sobre a permissão de uso de imóveis
públicos a favor da Associação Lençoense de Educação e Cultura -  ALEC.

Portaria 577 de 29.04.2013.................. Convalida o afastamento concedido a Mar-
lene Aparecida Torres, Agente Comunitário de Saúde.

Portaria 578 de 29.04.2013.................. Afasta, por motivo de acidente de trabalho,
Humberto Felix de Lima, Vigilante.

Portaria 579 de 29.04.2013.................. Afasta, por motivo de acidente de trabalho,
Paula Aparecida Chagas, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 580 de 29.04.2013.................. Convalida o afastamento concedido a An-
drezza Cacciolari Caiola, Monitor Cultural.

Portaria 581 de 29.04.2013.................. Prorroga o afastamento concedido a Onélia
Magali Placca de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 582 de 29.04.2013.................. Prorroga o afastamento concedido a Márcio
Rodrigues de Paula, Agente de Serviços Urbanos.

Portaria 583 de 29.04.2013.................. Afasta, para tratamento de saúde, Adriana
Ferreira Vieira de Barros, Professor Substituto de Ensino Fundamental II.

Portaria 584 de 29.04.2013.................. Afasta, para tratamento de saúde, Maria
Aparecida Marciano Pelá, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 585 de 29.04.2013.................. Prorroga o afastamento concedido a Juliana
Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 586 de 29.04.2013.................. Convalida o afastamento concedido a Ana
Maria Ribeiro Ramos, Professor de Educação Especial.

Portaria 587 de 29.04.2013.................. Prorroga o afastamento concedido a Carlos
Eduardo dos Santos, Agente Comunitário de Saúde.

Portaria 588 de 29.04.2013.................. Prorroga o afastamento concedido a Vera
Lúcia Giglioli, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 589 de 29.04.2013.................. Concede licença gestante a Ariane Netto de
Lima, Assistente de Saúde da Família.

Portaria 590 de 29.04.2013............... Cessa o afastamento concedido a Eliedna Ra
mos Cheretti, Professor de Ensino Fundamental I.

Portaria 591 de 30.04.2013................... Designa Anderson de Oliveira Lago para
exercer a função de Encarregado de Equipe no período de 6/05 a 4/06/2013.

Portaria 592 de 2.05.2013................... Exonera Antônio de Jesus do cargo de Agen
te de Serviços Gerais -  pedido.

Portaria 593 de 2.05.2013....................Exonera Silvia Nerdeli Bertolim do cargo de
Agente de Saúde -  pedido.

Portaria 594 de 2.05.2013................... Exonera Lídia Iagalo Figueiredo do cargo de
Monitor de Treinamento -  pedido.

Portaria 595 de 2.05.2013................... Exonera Cristiane Aparecida de Moraes Oli
veira do cargo de Agente de Serviços Gerais -  pedido.

Portaria 596 de 2.05.2013....................Exonera Heloísa Aparecida de Souza do car
go de Agente Administrativo -  pedido.

Portaria 597 de 2.05.2013................... Exonera Susana Carvalho de Souza do cargo
de Monitor de Creche -  pedido.

Portaria 598 de 2.05.2013................... Exonera Susy Maria da Silva Sevilhano do
cargo de Agente de Serviços Gerais -  pedido.

Portaria 599 de 2.05.2013................... Exonera Carlos Alberto Silva Santos do car
go de Agente Administrativo -  pedido.

Portaria 600 de 2.05.2013................... Exonera Sueli Aparecida Oliveira da Silva
Almeida do cargo de Agente de Serviços Gerais -  pedido.

Portaria 601 de 2.05.2013................... Exonera Graciela Celestino Dias do cargo de
Monitor de Creche -  pedido.

Portaria 602 de 2.05.2013................... Exonera Priscila Soares Damacena do cargo
de Monitor de Creche -  pedido.

Portaria 603 de 2.05.2013................... Exonera Danilo Luiz de Oliveira do cargo de
Professor Substituto de Ensino Fundamental II -  pedido.

Portaria 604 de 2.05.2013................... Exonera Maiara Helen de Morais Barbosa
do cargo de Agente Comunitário de Saúde -  pedido.

Portaria 605 de 2.05.2013...................Exonera Ana Carolina Carvazoni de Oliveira
do cargo de Professor de Educação Infantil II -  pedido.

Portaria 606 de 2.05.2013................... Exonera Jéssica Lopes Quadrado do cargo
de Monitor Cultural -  pedido.

Portaria 607 de 2.05.2013....................Exonera Ana Laura Garcia Vargas da função
temporária de Médico Clínico Geral -  término de contrato.

Portaria 608 de 2.05.2013....................Exonera Maria Elena Ludovico da função

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Maio de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 191,05.

temporária de Agente Comunitário de Saúde -  pedido.
Portaria 609 de 2.05.2013................... Exonera Sônia Aparecida da Silva da função

temporária de Agente de Serviços Gerais -  término de contrato.
Portaria 610 de 2.05.2013................... Exonera Maria Aparecida Machado da Silva

da função temporária de Agente de Serviços Gerais -  pedido.
Portaria 611 de 2.05.2013................... Exonera Rosângela da Conceição Braga da

função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 612 de 2.05.2013................... Exonera Camila Letícia Rodrigues da fun

ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II -  pedido.
Portaria 613 de 2.05.2013................... Exonera Isabela Zan da função temporária

de Professor de Educação Especial -  término de contrato.
Portaria 614 de 2.05.2013................... Exonera Rosibel Silmara Vicente da função

temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  pedido.
Portaria 615 de 2.05.2013................... Exonera Maria Elena Ludovico da função

temporária de Alfabetizador Popular -  pedido.
Portaria 616 de 3.05.2013................... Prorroga o afastamento concedido a José

Aparecido Gomes Pereira, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 617 de 3.05.2013................... Prorroga o afastamento concedido a Ângela

Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 618 de 3.05.2013................... Prorroga o afastamento concedido a Lúcia

Helena Pelegrin de Lima, Assistente Social.
Portaria 619 de 3.05.2013................... Nomear Rogéria Cristina Ribeiro de Siquei

ra para o cargo de Agente de Saúde.

Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação n.° 006/2005, lavrado entre o Município 
de Lençóis Paulista e a empresa Auto Posto Rondon 303 Ltda..

Objeto: prorrogação de prazo de vigência.
Vigência: 4 anos.

Termo de Permissão de Uso n.° 001 de 3.05.2013 celebrado entre o Município de 
Lençóis Paulista e a Associação Lençoense de Educação e Cultura -  ALEC

Objeto: utilização de próprios públicos municipais.
Vigência: 1 ano.

Lençóis Paulista, 3 de maio de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto
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Infinite enterta inm ent. Infinite possibilities.

Xbox Infinity pode ser 
nome do sucessor do 
Xbox 360 e não Xbox 
720 como console 
era tratado pela 
imprensa

Microsoft conclui a 
migração do Hotmail 
para o Outlook.com
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A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 
dia 2, o fim da m igração de sua antiga pla
taform a de e -m ails, o Hotmail, para o novo 
Outlook.com. De acordo com a companhia, 
a transferência iniciada em fevereiro de 
2013 m ovimentou mais de 150 petabytes 
-  o equivalente a cerca de 80 bilhões de 
m úsicas no formato MP3 -  em pouco m e
nos de dois m eses. Ao todo, são mais de 
400 m ilhões de contas ativas no serviço, 
das quais 300 m ilhões vieram  do Hotmail. 
"Quando 0 Outlook.com saiu de sua fase de 

testes, ele já  tinha mais de 60 m ilhões de 
contas ativas", afirm ou Dick Craddock, 

responsável pelo gerenciam ento do 
novo produto. "A m agnitude desse 

w  processo foi realm ente incrível, e nõs 
tom amos cuidado especial para g a

rantir a integridade das inform ações de 
nossos clientes." A interface da plataforma 
segue 0 novo design utilizado em outros 
projetos da companhia, como 0 Windows 
8. Com cores sõlidas e um visual mais sim 
ples e claro, as páginas oferecem mais re
cursos aos usuários, incluindo notificações 
de agenda e integração direta ao Skydrive, 
o serviço de arm azenam ento de arquivos 
em nuvem da em presa.

I Rápidas
^  •  RECONHECIDA - O Google trocou o nome da

página inicial dirigida a usuários palestinos 
^  de "Territórios palestinos" para "Palestina". O 
^  nome aparece abaixo do logotipo da empre- 
^  sa. O status oficial dos territórios palestinos 
^  é um assunto polêmico e sem definição. Em 
^  novembro de 2012, a ONU (Organização das 
^  Nações Unidas) elevou o status da Palestina 

de "entidade" para "Estado observador não- 
-membro" - medida que teve apoio da organi- 

^  zação, mas oposição dos EUA e de Israel.

////////////^ /////////////////^ ^ ^ ^ ^
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TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia
Militar

190
Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

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

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

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

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

Polícia GARRUCHA
A Polícia Militar apreendeu uma garrucha e duas facas em 
Borebi nesta quarta-feira 1 °  de maio, Dia do Trabalho. Segundo 
informações da Polícia Militar, durante patrulhamento pela 
praça no Centro da cidade, policiais abordaram um jovem que 
mudou o comportamento ao ver a viatura.

e s t a t ís t ic a

Roubo e furto de veículos 
dobra no primeiro trimestre
Em três meses deste ano, 24 veículos foram furtados e sete roubados; índice é maior que de 2012

Carlos A lberto  Duarte
FOTO: DIVULGAÇÃO

0  número de roubos e fur
tos de veículos em Len
çóis Paulista é duas vezes 

maior no primeiro trimestre 
deste ano em comparação 
com o primeiro trimestre do 
ano passado. De acordo com 
dados oficiais da Secretaria da 
Segurança Pública, 24 veículos 
foram furtados e sete roubados 
entre os meses de janeiro e 
março deste ano. Em 2012, oito 
veículos foram furtados e dois 
roubados no mesmo período.

A estatística mensal da se
cretaria ainda aponta que nos 
três primeiros meses deste ano, 
27 veículos foram recuperados 
pela polícia. O número de veí
culos recuperados é maior, por
que carros e motos furtados em 
outras cidades foram recupera
dos em Lençóis Paulista neste 
primeiro trimestre.

O número de roubos tam
bém foi maior entre janeiro e 
março deste ano comparado 
com 2012. Nos três primeiros 
meses foram registradas 37 
ocorrências contra 27 no mes
mo período do ano passado. 
Este ano foram 19, 5 e 13 rou
bos, respectivamente, ante 13, 
3 e 11 do ano passado.

As ocorrências de lesão 
corporal dolosa superaram 
uma centena em 2013. Soma
ram 116 entre janeiro e março

FLAGRANTE - Câmera de segurança registra tentativa de furto de moto, que aconteceu na Sexta-feira Santa, no 
Centro de Lençóis Paulista; crime foi evitado por funcionários que trabalham, em frente, na Unimed

contra 86 no mesmo período 
do ano passado. Esses casos 
se referem a desentendimentos 
em que há agressão física.

Os furtos recuaram nos três 
primeiros meses deste ano. Fo
ram 174 registros contra 228 
no ano passado. Os dados da 
Secretaria da Segurança Públi
ca apontam que foram registra
das 39 ocorrências de tráfico 
este ano contra 35 entre ja-

neiro e março do ano passado. 
Essas ocorrências são regis
tradas em boletins de ocor
rência, quando maiores são 
presos acusados de tráfico ou 
adolescentes são apreendidos 
com drogas.

90 PESSOAS PRESAS
De acordo com as estatís

ticas da secretaria, 90 pessoas 
foram presas até o dia 30 de

março em Lençóis Paulista, 
sendo 68 em flagrante e 22 
através de mandados judiciais.

A Polícia Civil instaurou 
104 inquéritos policiais até o 
mês de março. Este ano, 72 
ocorrências envolveram dro
gas, sendo 34 por porte de 
entorpecente e 39 de tráfico. A 
polícia ainda tirou de circula
ção 22 armas de fogo no pri
meiro trimestre de 2013.

LENÇÓIS

Polícia Militar apreende acusados de roubo
Quatro suspeitos foram encaminhados a delegacia; dois deles já foram identificados pela vítima

A ngelo  Neto

Uma equipe da Rocam 
(Ronda Ostensiva com 
o Apoio de M otocicle

tas) da Polícia M ilitar de Len
çóis Paulista apreendeu na 
noite de quinta-feira 2, qua
tro hom ens acusados de p ra
ticar um roubo a um posto de 
com bustíveis na cidade. Dois

deles foram reconhecidos 
pela vítim a e foram autuados 
em flagrante.

Em patrulham ento pelo 
Jardim  Caju, próxima a uma 
saída em uma estrada de 
terra, os policiais avistaram 
cinco suspeitos, dois em duas 
motos e três sentados. Três 
deles foram abordados e ou
tros dois fugiram. Após uma

pequena perseguição, um dos 
veículos foi abordado, en
quanto que o outro fugiu. Os 
quatro foram conduzidos a 
delegacia, onde foi ratificado 
o flagrante. Dois dos acusa
dos foram identificados como 
autores de um roubo a mão 
arm ada que havia ocorrido 
no mesmo dia.

"Um dos cinco indiví-

duos evadiu com o dinheiro. 
Dois autores foram reconhe
cidos pela vítim a que disse 
te r visto o revolver oxidado 
preto na cintura do acusado. 
Diante dessa menção, ela dis
ponibilizou o d inheiro”, afir
ma o tenente Roberto Trujllo. 
A quantia levada no roubo 
não foi divulgada. A Polícia 
Civil investiga o caso.

TRAFICO

PM apreende R$ 5,1 mil do tráfico de drogas
Jovem de 22 anos foi preso na Cecap; dinheiro foi encontrado na bolsa da mãe, que tentou fugir

Carlos A lberto  Duarte

Equipe da Força Tática da 
Polícia Militar apreen
deu no início da noite de 

terça-feira, R$ 5,1 mil com um 
jovem de 22 anos acusado de 
tráfico de entorpecentes. O di
nheiro foi apreendido na bolsa 
da mãe, que segundo informa
ção do sargento Lucas, tentou 
fugir. A PM recebeu denúncia 
de que o jovem estaria trafican
do nas imediações de um posto 
de combustíveis na Cecap. Ao

chegar o local, por volta das 
18h30, os policiais encontra
ram o jovem com um veículo 
Ipanema. No interior do veícu
lo, a polícia apreendeu peque
na porção de crack, balança 
de precisão e embalagens de 
droga. Questionado, o jovem 
disse que o entorpecente era 
para seu consumo.

A polícia fez buscas na re
sidência do rapaz, onde encon
trou no interior de um par de 
botas, 26 gramas de cocaína. 
O jovem disse que no guarda

roupas guardava R$ 6 mil, en
contrado no interior da bolsa 
da mãe, que tentou fugir no mo
mento da apreensão. Ao todo, a 
PM apreendeu R$ 5.170,00, 
outra balança de precisão, uma 
faca e dois relógios. O acusado 
foi encaminhado ao Plantão, 
onde foi autuado em flagrante 
por tráfico de drogas e encami
nhado para cadeia da região.

R$ 16 M IL
Chamou atenção da polícia 

a apreensão de uma embala-

gem vazia de crack. Segundo 
o sargeto Lucas, a polícia sus
peita que o jovem havia dis
tribuído cerca de 400 gramas 
da droga. Levando em conta 
que uma porção de 0,25 mili
gramas é vendida a R$ 10, ou 
seja R$ 40 a grama, calcula-se 
que a venda da droga renderia 
R$ 16 mil ao traficante. O jo
vem de 22 anos foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas 
pelo delegado Marcos Jeffer- 
son da Silva e encaminhado à 
cadeia de Avaí.



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ACUMULAÇAO DE CARGOS

O Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, usando das atribuições conferidas pelo Decreto Executivo 
N.° 40/2005, com base no artigo 5° do Decreto Executivo n.° 
435/2006, expede o(s) seguinte(s) ATO(S) DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 01/2013 -  Luciane Fernandes Martins, Profes
sora de Educação Infantil II na E.M.E.I. “Prof.  ̂Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.M.E.I. “José Leite de Campos” junto ao Município de Borebi. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 02/2013 -  Tânia Regina Monticeli Vitorino, 
Professora de Educação Especial na E.M.E.F. “Prof.  ̂Maria Zé- 
lia Camargo Prandini” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Básica I 
junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 03/2013 -  Luciene Aparecida de Almeida 
Ponsoni, Professora de Ensino Fundamental II (readaptada) na 
E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina Canova de Barros” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora 
de Educação Básica I junto ao Governo do Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 04/2013 -  Aline Aparecida Ribeiro Farias, 
Professora de Educação Ensino Fundamental II na E.M.E.F. 
“Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Muni
cípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 05/2013 -  Eliedna Ramos Cheretti, Professora 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prof.  ̂Amélia Benta do 
Nascimento Oliveira”, junto ao Município de Lençóis Paulista 
e na Escola Municipal “Padre José Corsini” junto ao Município 
de Macatuba. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 06/2013 -  Bruna Carolina Borges, Professora 
de Educação Infantil (substituta) na E.M.E.I. “Prof. Marcellino 
Dayrell Queiroz” e Professora de Ensino Fundamental I (subs
tituta) na E.M.E.I.F. “Irma Carrit” junto ao Município de Len
çóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 07/2013 -  Rosa Valéria Teixeira Barros, Pro
fessora de Educação Infantil II na E.M.E.I.F. “Irma Carrit” junto 
ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatu
tário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 08/2013 -  Tais Dulce Tieri Minetto, Professo
ra de Educação Especial na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi Canova” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/ 
função de Professora de Educação Especial junto ao Município 
de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Mu
nicípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 09/2013 -  Josemeri Rodrigues Pacheco, Coor
denadora Pedagógica na E.M.E.I.F. “Prof.  ̂Philomena Briquesi 
Boso” junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de 
Educação Básica II na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 10/2013 -  Cássia Regina Radichi, Diretora 
de Escola na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata Coneglian Borcat”, 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Educa
ção Básica II na E.E “Prof.^ Leonina Alves Coneglian” junto ao 
Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 11/2013 -  Sueli Aparecida Mantelli, Professora 
de Ensino Fundamental II (Assistente Pedagógico) na Diretoria 
Municipal de Educação junto ao Município de Lençóis Paulista 
e Professora de Educação Básica II na E.E. “Rubens Pietraróia” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 12/2013 -  Claudete Teresinha da Silva, Pro
fessora de Ensino Fundamental II (afastada -  licença sem ven
cimentos) na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Guiomar Fortunata Coneglian 
Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.^ 
Leonina Alves Coneglian” junto ao Estado de São Paulo. Admi
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 13/2013 -  Márcia Regina Chirichela de Síbia, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Lina 
Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. 
“Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 14/2013 -  Paula Rondina Barbosa, Professora 
de Educação Infantil na E.M.E.I. “Prof.  ̂Yvonne Conti Capoani” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Ensino 
Fundamental na E.M.E.F.E.I. e Creche “Prof.^ Lydia Thiede” 
junto ao Município de Agudos. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 15/2013 -  Aldanize Maria Fernandes Viei
ra Prenhaca, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. 
“Prof.  ̂ Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Muni
cípio de Lençóis Paulista e na E.E. “Rubens Pietraróia” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 16/2013 -  Carina Costa de Almeida, Professo
ra de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Guiomar Fortu
nata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admi
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 17/2013 -  Glenda Fernandes Sanches, Pro
fessora de Educação Infantil na E.M.E.I. “Maria Tereza da 
Silva Coelho Jacon” e Professora de Ensino Fundamental I na 
E.M.E.I.F. “Prof.^ Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto 
ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatu
tário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 18/2013 -  Regiane Terezinha Sonego Zuntini, 
Professora de Educação Infantil II na E.M.E.I. “Walt Disney” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Edu
cação Básica II na E.E. “Prof.  ̂Vera Braga Franco Giacomini” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 19/2013 -  Ana Paula Sola, Médica de Saú
de da Família, na E.S.F “Dra. Irene Alcidia da Costa Andrade”,

junto ao Município de Lençóis Paulista e Médica Plantonista, 
no Pronto Socorro do Hospital e Maternidade São José, junto ao 
Município de Itapuí. Admitido pelo regime celetista, neste Mu
nicípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 20/2013 -  Aparecida de Fátima Gonçalves, 
Psicóloga na Diretoria de Assistência e Promoção Social junto ao 
Município de Lençóis Paulista e Professora de Educação Básica 
II na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 21/2013 -  Elizangela Alves Garcia, Professora 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Idalina Canova 
de Barros” e na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi Canova”, junto ao 
Município de Lençóis Paulista e Professora Eventual de Edu
cação Básica I na E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 22/2013 -  José Antônio de Almeida, Professor 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof.^ Guiomar Fortuna- 
ta Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professor de Ensino Superior no “Instituto Municipal de Ensino 
Superior de São Manuel” junto ao município de São Manuel. 
Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 23/2013 -  Laura Regina Paniagua Justino, Di
retora de Escola (Assistente Técnico Pedagógico) na Diretoria 
Municipal de Educação junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Ensino Superior no “Instituto Municipal de Ensino 
Superior de São Manuel” junto ao município de São Manuel. 
Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 24/2013 -  Erica Pires de Camargo Tomazi, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F “Prof.  ̂Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.E “Dr. Paulo Zillo” junto ao Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 25/2013 -  Lucilena Correa da Silva de Rosa, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.E. “Prof.^ Vera Braga Franco Giacomini” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 26/2013 -  Miriam Francisca Rubin Rocha, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.E. “Rubens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 27/2013 -  Loide Cordeiro de Souza, Profes
sora de Educação Infantil II na E.M.E.I. “Maria Tereza da Silva 
Coelho Jacon” junto ao Município de Lençóis Paulista e Pro
fessora de Educação Básica II na E.E. “Dr. Paulo Zillo” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 28/2013 -  Kelen Silze de Souza Sônego, Pro
fessora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.E. “Dr. Osmar Francisco da Conceição” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 29/2013 -  Aline Ricardo Melli, Professora 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Idalina Canova 
de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e Professo
ra Eventual de Educação Básica I na E.E. “Prof. Pedro Augusto 
Barreto” junto ao Estado de São Paulo . Admitida pelo regime 
celetista, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 30/2013 -  Daisy Teresinha Ramos Leite, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Lina 
Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. 
“Prof.  ̂Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Pau
lo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumu
lação legal.

Ato Decisório n.° 31/2013 -  Maria Helena Vieira da Silva No
gueira, Professora de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Guio- 
mar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e Professora de Educação Básica II na E.E. “Rubens 
Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 32/2013 -  Ronival Saracini Zacarias, Profes
sor de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina Canova 
de Barros” e Professor de Ensino Fundamental II na E.M.E.I.F. 
“Philomena Briquesi Boso”, junto ao Município de Lençóis Pau
lista e na E.E. “Prof.^ Leonina Alves Coneglian” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Municí
pio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 33/2013 -  Aparecida de Lourdes Damico Bal- 
si, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Ida
lina Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
na E.E. “Dr. Paulo Zillo” junto ao Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 34/2013 -  Regina Antonia Montanholi Mi- 
leski, Diretora de Escola na E.M.E.I.F. “Prof. Nelson Brollo” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Edu
cação Básica II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 35/2013 -  Rosimeire Germano, Professora de 
Ensino Fundamental I (substituta) na E.M.E.F. “Guiomar Fortu- 
nata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Educação Básica II na E.E. “Dr. Osmar Francisco 
da Conceição” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 36/2013 -  Marli do Amaral Sant'Ana, Pro
fessora de Ensino Fundamental II (Assistente Pedagógico) na 
Diretoria Municipal de Educação junto ao Município de Len
çóis Paulista e Professor de Educação Básica II na E.E. “Rubens 
Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 37/2013 -  Sabrina Amoedo dos Santos, Coor
denadora Pedagógica na Diretoria Municipal de Educação junto 
ao Município de Lençóis Paulista e Professor de Educação Bá
sica II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 38/2013 -  Paulo Jorge Rodrigues, Professor

de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi Cano- 
va”, junto ao Município de Lençóis Paulista na E.E. “Virgílio 
Capoani” junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 39/2013 -  Celso Aparecido Fajardo, Professor 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina Canova de 
Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Virgí
lio Capoani” junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 40/2013 -  Alessandra Cristina Perantoni Blan- 
co, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Ida
lina Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista 
na E.E. “Prof.  ̂Vera Braga Franco Giacomini” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 41/2013 -  Rita de Cássia Gasparoti, Professo
ra de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof.^ Guiomar Fortu- 
nata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 42/2013 -  Camila Letícia Rodrigues, Pro
fessora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Guiomar 
Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis 
Paulista, e na e na E.E. “Prof.^ Leonina Alves Coneglian” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 43/2013 -  Márcia Silvia Modesto, Professora 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina Canova de 
Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Ru
bens Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 44/2013 -  Rosangela Danoel Rissatto, Agente 
Cultural junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de 
Educação Básica II na E.E. “Dr. Paulo Zillo” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 45/2013 -  Ana Lúcia Martins dos Santos, 
Professora de Educação Básica I na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo 
Bianchini” junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora 
de Educação Básica II na E.E. “Prof.  ̂Vera Braga Franco Giaco- 
mini” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime esta
tutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 46/2013 -  Maria Fátima Rúbio Campanhoni, 
Professora de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Esperança de 
Oliveira” junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada 
no cargo/função de Professora de Educação Básica I junto ao 
Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutá
rio, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 47/2013 -  Adriana Fernandes Vieira de Barros, 
Professora de Ensino Fundamental II (substituto) na E.M.E.F. 
“Prof.^ Idalina Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis 
Paulista, na E.E. “Rubens Pietraróia” e na E.E. “Prof.^ Antonieta 
Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 48/2013 -  Marcos Antônio da Silva, Professor 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.I.F. “Philomena Briquesi 
Boso” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Rubens 
Pietraróia” junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 49/2013 -  Nelma Claudia Carpeloti, Profes
sora de Ensino Infantil II e Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prof.^ 
Amélia Benta do Nascimento Oliveira” junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Muni
cípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 50/2013 -  Simone Mari Justo, Diretora de 
Escola (Supervisor de Ensino) na Diretoria Municipal de Edu
cação junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de 
Educação Básica II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado 
de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 51/2013 -  Meiri Aparecida Galassi Monta- 
nheiro, Diretora de Escola (Supervisora de Ensino) na Diretoria 
Municipal de Educação junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Professora de Educação Básica II na E.E. “Dr. Osmar Francisco 
da Conceição” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 52/2013 -  Rosa Maria de Campos, Professora 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo Bianchi- 
ni” junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Edu
cação Básica II na E.E. “Prof.^ Vera Braga Franco Giacomini” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 53/2013 -  Ana Maria Ramos de Oliveira, Di
retora de Escola na E.M.E.F. “Eliza Pereira de Barros” junto ao 
Município de Lençóis Paulista e Professora de Educação Bási
ca II na E.E. “Virgílio Capoani” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 54/2013 -  Maria Carmen Moretto, Professora 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo Biachini” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/ 
função de Professora de Educação Básica I junto ao Governo 
do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 55/2013 -  Maria Goretti Frizzi Silva, Profes
sora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Lina Bosi 
Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Dr. 
Paulo Zillo” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 56/2013 -  Carolina Macedo Ramos Romano, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina 
Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. 
“Prof.^ Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Pau
lo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumu
lação legal.

Ato Decisório n.° 57/2013 -  Antonia Aparecida Sebrian Valvas- 
sore, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prefeito 
Ézio Paccola” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. 
“Prof.^ Vera Braga Franco Giacomini”, junto ao Estado de São 
Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu
mulação legal.

Ato Decisório n.° 58/2013 -  José Rubens Boso, Professor de 
Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂ Idalina Canova de

Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Dr. 
Osmar Francisco da Conceição” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 59/2013 -  Maria Cleuza Portes Ramos, Pro
fessora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e 
Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Básica 
II junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 60/2013 -  Alessandra Regina Varasquim, 
Professora de Educação infantil na E.M.E.I. “Prof. Marcellino 
Dayrell Queiroz” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admi
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 61/2013 -  Sueli Terezinha Domingues Maciel 
Braga, Professora de Educação Infantil e Especial na E.M.E.I. 
“Yvonne Conti Capoani” junto ao Município de Lençóis Paulis
ta. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumu
lação legal.

Ato Decisório n.° 62/2013 -  Marcos Aparecido Romano, Pro
fessor de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi 
Canova” e Professor I na E.T.E.C. “Cidade do Livro” junto ao 
Município de Lençóis Paulista, e na E.T.E.C. “Comendador João 
Rays”, junto ao Município de Barra Bonita. Admitido pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 63/2013 -  Analice Bailo Pelegrin, Professora 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.I.F. “Philomena Briquesi 
Boso” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.  ̂
Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. Ad
mitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 64/2013 -  Vera Lúcia Leda, Coordenadora 
Pedagógica na E.M.E.I.F. “Nelson Brollo”” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e Aposentada no cargo/função de Professora 
de Educação Básica II junto ao Governo do Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 65/2013 -  Rosangela Maria Donato Casti
lho Martins, Diretora de Escola na E.M.E.I. “Prof. Marcellino 
Dayrell Queiroz” junto ao Município de Lençóis Paulista e Apo
sentada no cargo/função de Professora de Educação Básica II 
junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 66/2013 -  Ana Luiza Teixeira, Professora de 
Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Lina Bosi Canova” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Virgílio Capo- 
ani” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatu
tário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 67/2013 -  Gilmar Tolentino, Professor de 
Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.^ Idalina Canova de 
Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Dr. 
Osmar Francisco Conceição” junto ao Estado de São Paulo. Ad
mitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 68/2013 -  Conceição Aparecida Pelisoli de 
Oliveira, Professora de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof. 
Eliza Pereira de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista 
e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Bá
sica I junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 69/2013 -  Elisabete Tonin Valvassori Galassi, 
Professora de Educação Infantil na E.M.E.I. “Prof.  ̂Áurea Da- 
masceno Bernardes” e Aposentada no cargo/função de Professo
ra de Educação Especial junto ao Município de Lençóis Paulista. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação 
legal.

Ato Decisório n.° 70/2013 -  Luciane Germano Tosati, Profes
sora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat” e na E.M.E.F. “Prof.^ Lina Bosi Canova” jun
to ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Leonina Alves 
Coneglian” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 71/2013 -  Rosângela Radicchi Podadera, Pro
fessora de Ensino Infantil na E.M.E.I. “Maria Cordeiro Fernan
des Orsi” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 72/2013 -  Sonia Aparecida Pinheiro Machado, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina 
Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na 
E.E. “Prof.  ̂Leonina Alves Coneglian” junto ao Estado de São 
Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu
mulação legal.

Ato Decisório n.° 73/2013 -  Aletea Clara Vieira Paccola, Pro
fessora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Eliza Pereira de 
Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no 
cargo/função de Professora de Educação Básica I junto ao Go
verno do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 74/2013 -  Elizabete Marques, Professora de 
Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi Canova” e 
na E.M.E.F. “Luiz Zillo” junto ao Município de Lençóis Paulista 
e na E.E. “Prof.  ̂Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de 
São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 75/2013 -  Angela Cristina de Aguiar Porci
no, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂
Lina Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis Paulista, na 
E.E. “Prof.^ Vera Braga Franco Giacomini” e na E.E. “Dr. Paulo 
Zillo” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime esta
tutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 76/2013 -  Maria Aparecida Argentino Morais, 
Professora de Educação Infantil II na Creche “Maria Inez Cre- 
paldi”, e Professora de Educação Especial na E.M.E.I. “Maria 
Tereza da Silva Coelho Jacon” junto ao Município de Lençóis 
Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 77/2013 -  Maria de Lurdes Vieira Portes Biral, 
Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Guiomar For- 
tunata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Paulista 
e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Bási
ca II junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

C o n t in u a  n a  p á g in a  A 6

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 552,49.
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Ato Decisório n.° 78/2013 -  Ana Cristina Ramos, Professora de Ensino 
Fundamental I na E.M.E.F. “Eliza Pereira de Barros” junto ao Municí
pio de Lençóis Paulista e na E.M.E.F.E.I. e Creche “Prof.“ Silvia Maria 
Amato Trigo” junto ao Município de Agudos (afastada -  licença sem 
vencimentos). Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu
mulação legal.

Ato Decisório n.° 79/2013 -  Clarice Aparecida Alencar Garcia, Diretora 
de Escola na E.M.E.F. “Esperança de Oliveira” junto ao Município de 
Lençóis Paulista e Professor de Ensino Superior no “Instituto Municipal 
de Ensino Superior de São Manuel” junto ao município de São Manuel. 
Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 80/2013 -  Valéria Amabile Nelli Mantelli, Professora 
de Educação Infantil na E.M.E.I. “Yvonne Conti Capoani” e Professora 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Luiz Zillo” junto ao Município 
de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 81/2013 -  Silvana Maria Casali, Diretora de Escola 
na E.M.E.F. “Prof.“ Lina Bosi Canova” junto ao Município de Lençóis 
Paulista e Professora de Educação Básica I na E.E. “Prof.“ Leonina Al
ves Coneglian” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 82/2013 -  Patrícia Fátima Garcia, Professora de Ensi
no Fundamental II na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.“ Fanny Altafim 
Maciel” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 83/2013 -  Letícia Prado Tangerino, Professora de En
sino Fundamental II na E.M.E.I.F. “Philomena Briquesi Boso” junto ao 
Município de Lençóis Paulista e Professora Eventual na E.E. “Prof.“ An- 
tonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 84/2013 -  Fabiano Airão Barboza, Médico Psiquia
tra, no Ambulatório de Saúde Mental e Hospital Dia “Vereador Nicanor 
Pereira de Godoy”, junto ao Município de Lençóis Paulista e no CAPS 
ad, CAPS Infantil e CAPS I junto ao Município de Bauru. Admitido pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 85/2013 -  Maria Vandeisa Alves Medeiros Proença, 
Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental na “E.M.E.I.F. 
Prof.“ Amélia Benta do Nascimento Oliveira” junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 86/2013 -  Maria Inês Ramos, Professora de Ensi
no Fundamental II na E.M.E.F “Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” 
junto ao Município de Lençóis Paulista, e na E.E. “Virgílio Capoani” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 87/2013 -  Laura Laís de Oliveira Castro, Professo
ra de Ensino Fundamental II na E.M.E.I.F “Philomena Briquesi Boso” 
junto ao Município de Lençóis Paulista, e na E.E. “Rubens Pietraróia” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 88/2013 -  Jaqueline Eliza Placa, Professora de Ensino 
Fundamental II na E.M.E.F “Lina Bosi Canova” junto ao Município de 
Lençóis Paulista, e Professora Eventual de Educação Básica II na E.E. 
“Prof.“ Vera Braga Franco Giacomini” junto ao Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 89/2013 -  Everton Luiz Malavasi, Professor de Ensi
no Fundamental II na E.M.E.F “Lina Bosi Canova” junto ao Município 
de Lençóis Paulista, e na E.E. “Dr. Osmar Francisco da Conceição” junto 
ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Muni
cípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 90/2013 -  Neuza Maria Romanholi Rossini, Profes
sora de Ensino Fundamental I (substituta) na E.M.E.F. “Eliza Pereira 
de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada no 
cargo/função de Professora de Educação Básica I junto ao Governo do 
Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 91/2013 -  Aparecida Montuan Paccola, Alfabetizador 
Popular na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” e aposenta
da junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatu
tário, neste Município. Acumulação legal.

Lençóis Paulista, 30 de abril de 2013.

LEANDRO ORSI BRANDI

Diretor Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o 
edital do Pregão n° 030/2013, Processo n° 057/2013, cujo o objeto 
é a aquisição de pneus fora de estrada e agrícola, foi retificado. O 
edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
03 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão n° 047/2013 -  Processo n° 099/2013
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que, foi 
suspenso o edital da licitação acima mencionada, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição carnes processadas para merenda 
escolar. Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis
Paulista, 03 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 055/2013 -  Processo n° 111/2013 
Objeto: Registro de preços para aquisição de leite em pó integral 
para merenda escolar. Tipo: Menor preço. Recebimento das 
propostas e amostras: 15 de maio de 2013 às 10:00 horas -  O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  
Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
03 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 04 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 175,45.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

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

Portaria n° 44/2013 de 30.04.2013 -  Nomeia para o cargo de Agente 
da Administração Pública Municipal a sra. Flávia Garcia do Amaral.

Portaria n° 45/2013 de 30.04.2013 -  Nomeia para o cargo de Advo
gado o sr. Vinícius de Carvalho Carreira.

Portaria n° 46/2013 de 03.05.2013 -  Exonera, a pedido, Guilherme 
Henrique Moya da função de Agente da Administração Pública 
Municipal.

Portaria n° 47/2013 de 03.05.2013 -  Nomeia para o cargo de Enge
nheiro Civil a sra. Amanda Martins Bastos.

Ato n° 534 de 30.04.2013 -  Nomeia membros da Comissão de Veri
ficação e Alienação de Bens Municipais Inservíveis -  CVABM.

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA 

SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis 
Paulista, nos termos da Lei Municipal n° 2.968/2001, comunica 
às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas e que estejam em pleno exercício, que esta aberto 
junto a Sede Administrativa do SAAE, prazo para habilitação como 
entidade interessada, para posterior recebimento em doação de 
aproximadamente 1.200 quilos de sal comum moído. As entidades 
deverão se habilitar perante o Setor de Protocolo, sito à Rua XV de 
novembro n° 1.111, centro, no período de 05 a 10 de maio de 2013, 
das 08h às 16h.

Lençóis Paulista, 02 de maio de 2013.

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

EDITAL N° 001/2012
CARGO: AGENTE DE APOIO OPERACIO-

NAL

SAAE

12 -  Jorge Batista

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO

DATA: 06 DE MAIO DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2013

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

EDITAL N° 001/2012
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO

SAAE
DATA: 06 DE MAIO DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

03 -  Rogério Crispiniano de Oliveira

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2013 

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 140,36.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal n° 258/2010, que já  foram NOTIFICADOS a 

executar a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos 
imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será 
realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a 

multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 04 de Maio de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço
Cadastro

imobiliário Valor

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreendimentos 
Ltda

Rua João 
Ramponi L10 

Q05 Maria 
Luiza IV

27735/5171 R$178,77

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

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal de 
Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
ratifica a contratação da locação de um imóvel localizado nesta cidade de 

Lençóis Paulista, sito à Av. Nove de Julho, n.° 1316, de propriedade de Lu- 
cia Maria Vacchi Brosco Vaz, inscrita no CPF/MF sob n° 924.010.828-91, 
para abrigar o anexo fiscal no Judiciário desta comarca, por 60 (sessenta) 
meses, cujo valor mensal de R$ 1.253,00 (um mil, duzentos e cinquenta e 

três reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 
012/2013, Processo n.° 112/2013, com fundamento no disposto no artigo 

24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93.
Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Maio de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 66,99.

Prefeitura Municipal 
de Macatuba

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 33-2013 - PRO
CESSO: 53-2013- OBJETO Aquisição de equipamentos específicos 
para fisioterapiadestinado ao Núcleo de Especialidades Médicas/Se- 
tor de Reabilitação do Município, conforme composição e especifi
cação constante do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE 
REFERÊNCIA.. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
20.05.2013às 08:30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, 
das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, 
ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9846.
Macatuba, 30de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABELPrefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 32-2013 - 
PROCESSO: 52-2013- OBJETOAquisição de malha fria branca e 
tecido de algodão com poliéster para entrega única, conforme com
posição e especificação constante do ANEXO II -  ESPECIFICA
ÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 17.05.2013às 08:30 min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 30 de abril de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABELPrefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 23-2013 PROC: 39
2013 EDITAL:25-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OB
JETO: Registro de preço para futuras contratações de empresa(s) 
especializada(s) na prestação de serviços mecânicos preventivos e 
corretivos para veículos pesados tipo Pá Carregadeira, Motonivela- 
dora, Retroescavadeira, Esteiras e Tratores a serviço da frota muni
cipal, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários 
a execução dos serviços, conforme especificações descritas no ANE
XO II deste Edital.. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, SEM ACUDIMEN- 
TO DE INTERESSADOS.
Macatuba, 03 de maio de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABELPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO 
T.P. 02-2013 PROC: 45-2013 EDITAL: 30-2013 ÓRGÃO: Prefeitu
ra M. Macatuba OBJETO: selecionar proposta,do tipo menor preço 
com fixação de preço máximo, por execução indireta, no regime de 
empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão-de
-obra e equipamentos necessários,objetivando a escolha da propos
ta mais vantajosa para construção da Casa Abrigo, nesta cidade de 
Macatuba-SP, por preço não superior ao valor orçado pela adminis
tração, ou seja, no valor de R$ 242.554,44, para execução no prazo 
de 10 meses, de conformidade com os documentos elaborados pelo 
Departamento de Engenharia. A Prefeitura de Macatuba torna públi
co, para os efeitos do art. 109, I, a, da Lei 8666/93, que a Comissão 
Permanente de Licitações reuniu-se para proceder o julgamento da 
documentação apresentada pelas interessadas no encerramento do 
certame, onde, da análise dos documentos a vista das exigências do 
edital, deliberou a Comissão, considerar HABILITADAS no certame 
as empresasISAMIX TRADING LTDA, SSM CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES LTDA EPP e ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; deliberando finalmente, designar o dia 13 de maio de 2013, 
às 14:00 horas, para a abertura do envelope n° 2 -  PROPOSTA DE 
PREÇO, caso não ocorra fato superveniente. O processo encontra-se 
com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, Rua 
Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 03 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


Cotidiano RECORD
O contribuinte com maior número de dependentes incluiu 24 
contribuintes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 
2013, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela Receita 
Federal. O rendimento do contribuinte não foi informado.

FACILPA

Com portões abertos, feira inicia com show e rodeio
Início da Copa Brahma Barretos e apresentação da dupla André e 
Matheus agitaram os presentes no recinto

A ngelo  Neto

A  36^ Facilpa (Feira Agro
pecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis 

Paulista) começou em grande 
estilo. Um bom número de 
pessoas compareceu no Recin
to de Exposições José Oliveira 
Prado na primeira noite que 
teve como ponto alto o show da 
dupla lençoense André e Ma- 
theus. A solenidade de abertura 
oficial contou com a presença 
de várias autoridades civis e 
militares. Até o fechamento 
desta edição, a Polícia Militar 
ainda não tinha os dados de 
quantas pessoas acompanha
ram o evento.

Antes do início da festa, a 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
lembrou a evolução da Facilpa 
ao longo dos 36 anos. "A feira 
consegue se superar a cada ano.

Neste momento que nos prepa
ramos para o início da 36^ Fa
cilpa, eu sempre peço a Deus 
que abençoe todas as pessoas 
que trabalharam para que essa 
feira tivesse essa organização e 
que tudo seja um sucesso. Que 
as pessoas que vierem para cá 
se sintam felizes e passe horas 
excelentes aqui é uma festa que 
tem projeção nacional". Segun
do a organização a expectativa é 
de um público de mais de 200 
mil pessoas passem pelo recin
to nos 11 dias de feira. Após a 
abertura oficial, deu início a 
Copa Brahma Barretos, com 
competidores de todo o estado.

Presentes em boa parte 
da história da Facilpa, a du 
pla André e M atheus subiu 
ao palco para cantar seus 
grandes sucessos. Próximos 
de lançar seu mais novo CD, 
os lençoenses cantaram  no-

vas m úsicas que caíram no 
gosto do publico que assistiu 
ao show. "Cada show é uma 
emoção diferente. Lençóis 
Paulista tem  um gosto dife
rente para nós. Esta é a sexta 
feita consecutiva em que nós 
participam os. Desde o início 
da dupla,a cidade sempre 
nos estendeu a mão e nos aju
dou a chegar onde estamos 
hoje", afirm a M atheus.

Para André, abrir a Fa- 
cilpa tem  um gosto especial. 
"Você sabe da responsabilida
de que tem  uma festa do n í
vel como a Facilpa. Para nós, 
abrir essa série de grandes 
shows é motivo de orgulho. 
Nos sentimos muito honrados 
com tudo isso", completa. Ele 
adianta que o novo CD, pro
duzido por Ricardo Feghali 
do Roupa Nova, deve ser lan
çado até o meio do ano.

Praça de alimentação oferece diversidade
Mesmo com a chegada 

do novo patrocinador, os 
preços da festa alteraram  
pouco. A lata de cerveja 
custa R$ 4, 50, enquan
to que a de refrigerante é

vendida a R$ 4 e a água R$ 
2,50. O preço de qualquer 
brinquedo do parque de d i
versões é R$ 5.

A praça de alimentação 
é diversificada com pratos

doces e salgados, lanches, 
espetinhos, batidas, desti
lados, além das tradicionais 
barracas adm inistradas pe
las entidades filantrópicas 
do m unicípio.

RODEIO - A Copa Brahma 
Barretos, que iniciou na 
quinta-feira 2, é formada por 
eventos direcionados para os 
competidores e touros que ainda 
não são ranqueados pela PBR. 
Seu papel principal é revelar 
novos nomes para o Brahma 
Super Bull PBR. As regras das 
etapas da Copa Brahma Barretos 
são as mesmas das demais 
competições da PBR, o que 
permite uma melhor adaptação 
dos caubóis revelados na disputa 
da etapa principal em Barretos. A 
final está prevista para amanhã.

ESPECIAL -  O show da 
dupla André e Matheus 
reservou uma grande 
surpresa para o público. 
A humorista M ilene 
Pavorô, do Programa do 
Ratinho, interagiu com 
os cantores com suas 
danças e famosos raps.

Vencedora sempre participa de promoções
Graciele dos Santos 

Lima foi sorteada para co
nhecer o Gusttavo Lima 
através da participação no 
facebook. "Sempre partici
po das promoções da Ven
tura. Já ganhei cesta de pás-

coa, óculos, convites e agora 
para conhecer o Gusttavo 
Lima. Além de curtir no 
facebook, enviei um cupom 
para O ECO". Ela disse que 
é fã do cantor e que gosta 
das músicas. "Vai ser o pri-

meiro cantor famoso que 
vou conhecer. Estou ansio
sa", diz. "Quando o sorteio 
aconteceu, eu estava no 
caminhão do trabalho para 
casa. Minha tia me contou 
quando cheguei", finaliza.

GANHADORES DA PROMOÇÃO “FÃ NUMERO 1"
DO JORNAL O ECO EM PARCERIA COM A RÁDIO VENTURA FM

ANDRE E MATHEUS:
Helda Cristiane Silva e Verônica Silva

GUSTAVO LIMA:
Graciele Lima e Natália Aparecida Rodrigues

HUMBERTO E RONALDO:
Patrícia Domingues e Grazielli da Silva Souza

LUCAS FERREIRA:
Gustavo Dias dos Santos e Raquel Paula da Silva

CEZAR E PAULINHO:
Vitória Ruiz e Maria Olinda

ALPHAROCK:
Marcela Manzano

NAMP:
Janaína Santos

*SERTANEJO RAIZ SERÁ SORTEADO HOJE, 
DAMARES AMANHÃ, JORGE E MATHEUS 
SEGUNDA-FEIRA 6, VICTOR E LÉO TERÇA- 
FEIRA 7, MUNHOZ E MARIANO QUARTA- 
FEIRA 8 E SÉRGIO REIS E RENATO TEIXEIRA 
QUINTA-FEIRA 9.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, 
nos termos das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, 

regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, 
NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos indispensáveis à 
manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta, sob 

pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 04 de Maio de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

N om e E ndereço Cadastro
im obiliário

M aria L uiza  C om ércio 
e Em preendim entos 

L tda

R ua Arm ando 
B aptistella  L30 Q27 

M aria L uiza IV

28445/5725

M aria L uiza C om ércio 
e Em preendim entos 

Ltda

R ua Arm ando 
B aptistella  L14 Q14 

M aria L uiza IV

28026/4976

M aria L uiza C om ércio 
e Em preendim entos 

Ltda

R ua D ayse Paccola 
C apoani L 27 Q24 

M aria L uiza IV

28322/5732

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 49,44. O E O a

UM SENHOR JORNAL
ANUNCIE: (14) 3269-3314



Economia QUEDA
O nível de emprego nos Estados Unidos aumentou mais do que 
o esperado em abril, e a contratação foi muito mais forte do que 
anteriormente esperado nos dois meses anteriores, abrandando 
os temores de que o aperto dos cintos em Washington estava 
causando forte desaceleração na economia.

ECONOMIA

Zilor renova certifícação Bonsucro
Selo internacional 
valoriza produção 
sustentável da 
cana-de-açúcar

Da Redação

A  Zilor renova a certifica
ção Bonsucro, selo inter
nacional que promove a 

produção sustentável de cana
-de-açúcar e seus derivados, 
estabelecendo um padrão de 
produção de melhores práticas 
sociais, ambientais e econômi
cas. As três unidades da Zilor, 
em Lençóis Paulista, Macatuba 
e Quatá, receberam a certifica
ção no processo industrial e na 
área agrícola, o que atesta que a 
empresa e os Parceiros Agríco
las cumprem rigorosamente os 
quesitos avaliados: legislação; 
direitos humanos e trabalhistas; 
biodiversidade e ecossistemas;

sustentabilidade e melhoria 
contínua.

Em Lençóis Paulista e Ma- 
catuba, as empresas parceiras 
agrícolas PHD Cana e Agro- 
doce, responsáveis por parte 
do abastecimento das unidades 
industriais Barra Grande e São 
José, também foram auditadas 
e apoiaram a certificação da 
Zilor. Denis Arroyo Alves, di
retor de Parcerias e Agrícola da 
empresa, afirma que a certifi
cação é mais um resultado do 
trabalho realizado no campo, 
em conjunto com os parceiros 
agrícola. "Visamos a maior pro
dutividade sem abrir mão dos 
critérios socioambientais, sem
pre com foco em uma produção 
sustentável", explica Denis.

Para Pedro Luis Lorenzetti, 
sócio-proprietário da PHD Cana 
e presidente da Ascana (Asso
ciação dos Plantadores de Cana 
do Médio Tietê), participar do 
processo de certificação Bon-

FOTO: DIVULGAÇÃO

sucro é um orgulho. "Enquanto 
fornecedores parceiros, estamos 
juntos pelo setor sucroenergéti- 
co no Brasil, conquistando es
paço e abrindo mercados sem 
nenhuma barreira para critérios 
socioambientais", afirma Pedro.

De acordo com a Bonsu- 
cro, a entidade emitiu apenas 
29 certificados de produção no 
mundo. Atualmente, a 2.73% 
da superfície mundial de cana
-de-açúcar é certificada. Para 
Nick Goodall, chefe executivo

da Bonsucro, o que a entidade 
começou em breve será rotinei
ro e natural para o negócio.

"Não há futuro em não ser 
sustentável. O que foi difícil 
até o momento era encontrar 
uma maneira de medir a sus-

tentabilidade. O padrão de 
produção Bonsucro é uma 
maneira de provar a sustenta- 
bilidade, para todos aqueles 
que se importam com a cana
-de-açúcar", finaliza Goodall. 
(com assessoria de imprensa)

INCLUSÃO SOCIAL BAIRROS

Adefílp apresenta projeto Clube Escolar Paralímpico
Projeto prevê inclusão social de crianças e jovens com deficiência; natação e atletismo são 
atividades que melhoram o desempenho dos alunos em vários setores

W elinton Barros

Na última quinta-feira 2, 
aconteceu na sede da 
Adefilp (Associação dos 

Deficientes Fisicos de Lençóis 
Paulista), a apresentação do 
Clube Escolar Paralímpico, um 
projeto desenvolvido em parce
ria com a Prefeitura Municipal, 
Governo do Estado de São Pau
lo, Diretoria de Esportes, Comi
tê Paralímpico Brasileiro, além 
das empresas Lutepel e Zilor.

O projeto que já atende 31 
alunos entre 8 e 21 anos, visa so
cializar e trazer a prática esportiva 
a crianças e jovens com deficiên
cia. Até o final deste ano a Adefilp 
espera que ao menos 50 alunos 
participem do Clube Escolar.

O evento contou com a pre
sença de autoridades e pais de 
alunos, que conheceram um 
pouco mais sobre o projeto e 
suas atividades. No telão, foi 
possível acompanhar vídeos 
com depoimentos de mães de 
alunos, contando sobre a evo
lução de seus filhos em casa e 
até na escola. Em alguns casos, 
as crianças já fazem movimen
tos que antes não conseguiam 
fazer, tudo isso devido ao traba
lho que aumenta a capacidade

motora dos participantes.
O professor do projeto Ra- 

phael Blanco, explica que a 
inclusão das pessoas com de
ficiência é o maior benefício. 
"Esse projeto vem para socia
lizar a criança e o jovem com 
deficiência e oferecer a ele as 
práticas esportivas, hoje nós 
temos natação e atletismo. A 
formação de atletas é uma coisa 
que pode acontecer, mas o obje
tivo principal é socializar essas 
crianças, que eles entendam 
que possuem uma deficiência 
que apenas limita-os, mas não 
os proíbe de desenvolver algu-

ma atividade", explica.
O presidente da Adefilp, 

José Carlos de Oliveira, o Baixi
nho, disse que o Clube Escolar 
Paralímpico vem para reforçar a 
gama de projetos desenvolvidos 
pela entidade. "É muito impor
tante porque tem como foco as 
crianças, são eles que vão fazer 
o futuro do nosso país. É uma 
chance muito grande de mos
trar seu trabalho, desempenho, 
e com isso a entidade cria cada 
vez mais adeptos, nós só temos 
a ganhar com isso", disse.

A prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), participou do evento

e falou da importância das em
presas que apóiam o projeto. 
"Este projeto que está sendo 
lançado oficialmente, é uma 
parceria muito importante en
tre o Comitê Paralímpico, o 
Governo do Estado, a Prefeitu
ra, Adefilp e as empresas que 
são as grandes apoiadoras que 
é a Lutepel e a Zilor. Quando 
nós vemos as nossas crianças e 
jovens praticando dessas moda
lidades que estão sendo ofere
cidas, ficamos muito felizes por 
conta da diferença que um pro
jeto como esse faz na vida deles 
e das suas famílias", explicou.

Zilor e Lutepel são os patrocinadores do projeto na cidade
Promover a inclusão so

cial e o desenvolvimento de 
crianças e jovens com defici
ência por meio da prática es
portiva é o principal objetivo 
do Clube Escolar Paralímpi- 
co, que foi oficialmente lan
çado ontem, dia 2 de maio, 
na sede da Adefilp (Associa
ção dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista).

O projeto é desenvolvido

pelo Comitê Paralímpico Bra
sileiro e o Governo do Estado 
de São Paulo e, em Lençóis 
Paulista, tem as empresas 
Lutepel e Zilor como patro
cinadores locais, a Diretoria 
Municipal de Esportes e Re
creação e a Prefeitura Mu
nicipal de Lençóis Paulista 
como apoiadores e a Adefilp 
como realizadora.

"A Zilor apoia o projeto

por acreditar que a educa
ção por meio do esporte 
pode fazer a diferença na 
vida de todas as pessoas, 
especialmente daquelas 
que encontram na ativida
de física o caminho para 
a inclusão, convivência e 
desenvolvimento", finaliza 
José Carlos Morelli, diretor 
de Relações com Acionistas 
e Administrativo da Zilor.

Moradores reclamam 
sobre falta de sinalização
No bairro Virgilio Rocha faltam placas de 
sinalização e de limites de velocidade

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

RECLAMAÇÃO - Rua Jurandir Lorençoni é um dos endereços que 
seguem sem sinalização; moradores esperam resolução do problema

Flávia Placideli

Uma moradora do bairro 
do Virgílio Rocha procu
rou o jornal O ECO para 

reclamar de falta de sinaliza
ção, e de placas com limite de 
velocidade no local. Os carros 
passam em alta velocidade e 
não param nas curvas e nem no 
cruzamento das ruas. Os mora
dores já foram até o Departa
mento de Trânsito e fizeram re
clamações, mas até o momento 
as ruas continuam sem placas. 
A moradora Rose Angélico que

mora na rua Jurandir Lorenço- 
ni reclama da falta de sinaliza
ção e do perigo que as famílias 
sentem ao morarem ali.

"Não há nenhum a sinaliza
ção em qualquer sentido que 
informe ao motorista a dire
ção" explica. "Muitas famílias 
estão morando nas chácaras 
do Virgilio Rocha, mas há 
tam bém  chácaras para alu
gar e as pessoas fazem festas 
e dirigem em alta velocidade 
arriscando a vida dos mora
dores", completa a moradora 
Rose Angélico.

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

O classificado não deverá ultrapassar o núm ero de linhas deste cupom . Todos os cam pos são obrigatórios. Será perm itido um  (1 ) tex to , aos sábados. 
N ão serão publicados, a critério do jornal, classificados com  dados insuficientes ou d e  conteúdos duvidosos. A prom oção não é válida através de telefone.
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Regional BARRA
A prefeitura de Barra Bonita foi condenada em última instância a 
recolher ao Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) 
o total de R$ 86.061,89, referente aos direitos autorais da festa 
Carnaval 2000, realizada durante o governo do então prefeito José 
Arlindo Reginato Dias, o "Bug".

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

MACATUBA

Dois mil ficam sem 
água durante três dias
Problema em uma adutora deixou moradores do Jardim Planalto, 
Bocayuva, Sonho Meu e Américas sem água; Sisam já efetuou os reparos

W elinton Barros_______

Durante três dias alguns 
bairros de Macatuba tive
ram o abastecimento de 

água interrompido devido a um 
problema na adutora responsá
vel pelo fornecimento de água. 
Os moradores do Jardim Pla
nalto, Bocayuva, Sonho Meu e 
América, permaneceram desde 
o domingo, 28, até quarta-feira 
1°, sem água nas torneiras.

Caminhões-pipa foram dis
ponibilizados pela Prefeitura 
e por outros municípios da 
região para fornecer água aos 
munícipes.

Moradores do Jardim Pla
nalto reclamaram da falta de 
água, segundo o comerciante 
Wagner de Souza, a água que foi 
oferecida pelos caminhões-pipa 
não era suficiente para suprir 
as necessidades da família. "O 
caminhão parava muito longe

das casas, foi difícil ir buscar 
com baldes e trazer até as resi
dências, a quantidade (de água) 
também era pouca", disse.

De acordo com o Diretor 
de Meio Ambiente, respon
sável pelo Sisam (Sistema de 
Saneamento Ambiental), Car
los Perucci, a adutora havia se 
rompido na tarde de domingo 
e foi necessária uma mudança 
de conexões na tubulação, o 
que ocasionou a falta. Cerca de 
duas mil pessoas ficaram sem 
água na cidade.

"A tubulação era formada 
por muitas conexões e como a 
pressão no sistema é constante, 
estava sujeita a muitos rompi
mentos. Agora estamos substi
tuindo por uma peça mais forte 
e única, sem conexões desne
cessárias. Demoramos um pou
co, mas resolvemos o problema 
em definitivo", explica Perucci.

No feriado do Dia do Tra

balho, 1° de maio, o prefeito 
Tarcisio Matheus Abel (PP), 
acompanhou os serviços de 
recuperação da adutora e a 
distribuição de água feita pelos 
caminhões-pipa . "Não posso 
deixar de agradecer a colabora
ção de Prefeituras e empresas 
da região que atenderam nosso 
pedido de socorro para abas
tecer as casas com água potá
vel. Sem a colaboração desses 
parceiros a situação teria sido 
mais complicada. O importan
te é que resolvemos de vez o 
problema de pressão na rede, 
naquele local", explicou.

O fornecimento de água 
voltou ao normal na quarta
-feira à noite.

TORNEIRA SECA -  Problema 
em adutora deixou moradores 

sem água; situação foi resolvida 
na noite de quarta-feira

AREIÓPOLIS

Program ação de aniversário  
segue hoje e amanhã
Prefeitura preparou atrações artísticas para comemorar os 54 anos da 
cidade; churrasco acontece amanhã, no municipal, a partir das 12h

Da Redação

Os 54 anos de emancipação 
po lítico -adm in istra tiva 
de Areiópolis serão co

memorados neste sábado e do
mingo com música, churrasco 
e brinquedo para a criançada. 
Ontem foi feriado no municí
pio (data do aniversário), mas 
a administração optou por rea
lizar a festa hoje e amanhã por 
se tratar de uma programação 
enxuta.

Quem organiza as ativida-

des é o coordenador de even
tos João Paulo Pires, o Kadete. 
"Mesmo diante das dificuldades 
econômicas enfrentadas pela 
nova administração, o prefeito 
Amarildo (Garcia Fernandes -  
PSDB), fez questão de propor
cionar momentos de lazer para 
os cidadãos areiopolenses", dis
se ele. "O orçamento da cidade 
está baixo, mas mesmo assim 
estamos nos desdobrando para 
oferecer uma grande festa de 
aniversário para a população".

Hoje, a partir das 18h, no

Centro Comunitário Municipal 
têm as apresentações artísticas 
com Theo Castilho, Trio Areia 
Branca, Dul e Mirassol, Rober
to Viola, Canoeira e Mariazi- 
nha, Grupo Influência.

No domingo a principal 
atração é o churrasco ofereci
do para toda a cidade a partir 
das 12h, no campo de futebol 
municipal. A partir das 15h, no 
mesmo local, tem a Caravana 
Rádio Show com Tanatã & Luã, 
Lucas & Tiago, Alessandra Rios 
e Amigos SA.

JUSTIÇA

MPF denuncia empresários 
por trabalho escravo
Empresários de Macatuba são denunciados pela Justiça 
Federal por trabalho 'escravo'; funcionários eram do nordeste

VERBA

Da Redação

rês empresários de uma 
empresa sediada em Ma- 
catuba foram denunciados 

pelo MPF (Ministério Público 
Federal) de Bauru à Justiça Fe
deral por crimes de sonegação 
de contribuição previdenciária 
e redução de trabalhadores à 
condição análoga à de escravo. 
De acordo com o MPF os cri
mes teriam ocorrido em 2007.

Os ex-sócios da empresa 
Cultivo de Cana-de-Açúcar BR 
Ltda, Demétrios e Fábio Urrêa 
e Rodrigo Carlos da Rocha, em

presa de mão de obra, recruta
vam trabalhadores em municí
pios do Nordeste do país para 
trabalhar em fazendas da região. 
No entanto, em 2007, boletim 
de ocorrência foi registrado na 
Delegacia de Polícia de Pirajuí 
informando que os trabalhado
res eram submetidos a trabalho 
escravo, vivendo em condições 
sub-humanas, em moradias 
insalubres, com salário insufi
ciente até mesmo para custear 
despesas de alimentação.

Em contato com o procura
dor Pedro Antônio de Oliveira 
Machado, responsável pelo

caso, os três ainda não foram 
notificados para poder apresen
tar defesa. "Assim que forem 
encontrados começa a correr o 
rito normal do processo", infor
mou Machado. Dez vítimas fo
ram arroladas como vítimas de 
trabalho análogo ao de escravo 
na ação. "Foram submetidos 
a trabalhos forçados, jornada 
exaustiva, sujeitos a condições 
degradantes de trabalho e com 
mísera remuneração".

O jornal O ECO tentou con
tato com os acusados, mas nin
guém foi encontrado para falar 
sobre o assunto.

Ministro do Esporte, Aldo 
Rebelo, visita região hoje
Político vai passar por Agudos, Macatuba e Pederneiras; para a 
cidade de Agudos, Rebelo liberou R$ 1 milhão para projeto

Da Redação

O Ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, vai passar 
hoje pelas cidades de 

Agudos, Macatuba e Peder
neiras. A chegada de Aldo 
está prevista para as 13h30, 
horário em que o prefeito 
Everton Octaviani o recepcio
nará na avenida de entrada de 
Agudos. Na oportunidade, o 
ministro visitará as obras do 
estádio municipal Antonio 
Maury da Silva, no bairro

Chácara Avato, em Agudos, 
onde também atenderá a 
imprensa. Rebelo liberou R$ 
1 milhão para o projeto. Por 
volta de 14h30 o prefeito de 
Agudos oferecerá um almoço 
ao ministro.

Em seguida, ele vai para 
Macatuba onde será recebido 
pelo prefeito Tarcisio Mateus 
Abel (PP), o coordenador de 
Esportes, Fabrício José Gino 
Pereira, e todos os demais 
secretários de governo. O mi
nistro será recebido no salão

nobre do Paço Municipal.
Aldo Rebelo passa por 

M acatuba para oficialmen
te repassar recurso no valor 
de R$ 250 mil que serão 
destinados para obras de 
in fraestru tura do Centro 
Esportivo Celso Monteiro, 
o Nenzão, e entregar m a
terial esportivo para várias 
m odalidades.

Depois o Ministro termi
na a visita em Pederneiras, 
onde deve jantar com o pre
feito Daniel Camargo.



Esportes

REGIONAL O ECO

Invictos, Caçula e Areiópolis 
jogam a final amanhã
Equipes têm campanhas invejáveis; partida começa 9h30, no municipal

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Está chegando o grande 
dia. Amanhã, a partir das 
9h30, o estádio Amadeu 

Artioli promete estar lotado 
para a grande final da 7® Copa 
Regional O ECO de Futebol de 
Macatuba, Troféu Elpídio Ar
tioli. Caçula e Areiópolis che
gam à decisão invictos após 
eliminar grandes favoritos, se 
credenciando ao título. O ceri
monial contará com a presen
ça de autoridades e familiares 
do homenageado.

Com cinco vitórias e um 
empate, o Areiópolis tem uma 
campanha invejável. A equipe 
eliminou nas quartas de final 
nada mais nada menos do que 
o Expressinho -  um dos favori
tos até então -  e o Palestra nos 
pênaltis logo em seguida. Para 
a decisão, o técnico Rafael de 
Deus não vê favoritismo de ne
nhum dos lados. "Conheço os 
adversários. Eles são bastante 
experientes com jogadores de 
outras cidades, enquanto que 
nós temos um time bastante 
jovem. Será um jogo bastante 
disputado e não existe favorito”, 
lembra o comandante.

Já o Caçula também bateu 
grandes forças em sua caminha-

Anote-aí
ig Final da 7® Copa*^ ^ ^  

Regional O eCo de 
Futebol de Macatuba, S  
Troféu Elpídio Artioli

Caçula x 
Areiópolis,
a partir das 9h30, no 
estádio Amadeu Artioli

DUELO - Com cinco vitórias e um empate, equipe do Areiópolis tenta 
amanhã o título contra o também invicto Caçula

da. No último jogo, os aguden- 
ses venceram Alfredo Guedes 
por 3 a 2. Melhor ataque da 
competição com 30 gols marca
dos, a equipe mostrou uma evo
lução durante as partidas, o que 
animou o técnico Abrão Ayub. 
"Nossa equipe estava sendo for
mada no começo do campeona
to e ao longo da competição nos 
entrosamos. Para a final, vamos 
entrar em campo com o mesmo 
esquema de jogo, tentando mar
car o adversário para poder sair 
para o ataque. Será um bom 
jogo e quem vai ganhar com 
isso será o público”, completa.

Após o jogo, haverá entre
ga de troféus para o campeão, 
vice, artilheiro e defesa me
nos vazada. Até o momento, 
o maior goleador é Tiago, de 
Alfredo Guedes, com seis gols. 
Ronald, do Caçula, que balan
çou as redes quatro vezes, vem 
logo em seguida. Caçula com 
seis gols sofridos e o Areiópolis 
com sete disputam o troféu de 
defesa menos vazada.

A 7® Copa Regional O ECO 
de Futebol de Macatuba é or
ganizada pela LLFA (Liga Len- 
çoense de Futebol Amador) e 
apoiada pelo jornal O ECO.

Voleibol conquista título da fase sub-regional
O voleibol juvenil mascu

lino (até 19 anos) conquistou 
pelo 13° ano, o título da Fase 
Sub-Regional (Bauru) dos 
Jogos Abertos da Juventude. 
Com o título, os lençoenses 
estão classificados para a fase 
seguinte dos Jogos.

O quadrangular foi reali
zado no Ginásio de Esportes 
Archangelo Brega (CSEC) 
e contou com as equipes 
de Lençóis Paulista, Bauru, 
Pirajuí e Macatuba. A com
petição também integrou a 
programação oficial em co
memoração aos 155 anos de 
Lençóis Paulista.

Com o título, os lençoen- 
ses representam a sub-regio- 
nal de Bauru na disputa com 
os vencedores das sub-regio- 
nais de Botucatu, Jaú e Lins.

O QUADRANGULAR
Lençóis abriu o quadran- 

gular vencendo Macatuba por 
2 sets a 0, parciais de 25 a 3 e 
25 a 5. Na sequência, Pirajuí 
derrotou por WO Bauru. No 
terceiro jogo, Pirajuí e Maca- 
tuba se enfrentaram, com vitó
ria de Macatuba por 2 sets a 0, 
parciais de 31 a 29 e 26 a 24.

No último confronto, os 
lençoenses venceram Pira-

ju í por 2 sets a 0, parciais 
de 25 a 8 e 25 a 6. Para a 
fase regional o técnico Dou
glas Coneglian deve contar 
com o levantador Bento e o 
líbero Crhistian, lesionados 
na primeira fase.

O projeto vôlei é mantido 
por meio de uma parceria 
entre a Associação dos Ami
gos do Voleibol, Prefeitura 
Municipal e das empresas 
Zilor Energia e Alimentos, 
Supermercados Santa Cata
rina, Coneglian Montagens 
Industriais, Center Pneus, 
Office Informática e Trigal 
Pães e Doces.

D rp . A lin e  R. Rossi B assetto  - c r o s p  73833
Ortodontia - Estética - Prótese - Clareomento Dental

D ra . C a m ila  A lc a z a r  B arce los  c r o s p 94458
Endodontista - Implantodontia

Dra. Claudia Paccola Sasso Godoy
C lín ica  G era l -  CROSP 7 5 9 3 0

D ra . E d u a ra  A p . Portes C a v a lle ro  -  c r o s p  98926

Odontopediatria

lida e Patrícia
P odo log ia

Cida Santos
Estética Facia l e  C orpora l

®(14) 3846-1828
9601-2652 / 9123-8215 / 8820-1682

Rua Vereador Ignócio Leite, 238 - VI. Cremer - Areiópolis - SP
rbodontologia.saude@ hotm ail.com

FINAL
Pela primeira vez, o futsal feminino de Agudos disputará a decisão da Copa TV Record. As 
agudenses venceram nos pênaltis a equipe de Jaú, noite de quinta-feira 2, após empate 
no tempo normal por 2 a 2. A grande final será contra Santa Cruz do Rio Pardo, ainda 
no mês de maio. O dia, local e horário do jogo serão definidos até semana que vem. A 
equipe é da Secretaria Municipal de Esportes de Agudos e tem o patrocínio da FAAG.

BAQUETE

Alba entra em quadra pela Liga e pelo Paulista
Amanhã, Equipe sub-16 viaja até Barueri, sub-12 e sub-13 vão a Marília

A ngelo  Neto

A  série de grandes jogos 
do Alba/Lençóis Pau
lista continua amanhã 

com confrontos fora de casa. A 
equipe sub-16 viaja até Barue- 
ri para enfrentar os donos da 
casa pelo Campeonato Paulista 
da FPB (Federação Paulista de 
Basquete). Já as categorias sub- 
12 e sub-13 também jogam fora 
de casa contra o Sesi de Marí- 
lia pela LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista).

O sub-16 vem de uma vitória 
épica contra Hebraica na última 
rodada do estadual. A equipe de 
Barueri está em segundo lugar 
na competição, mas, o técnico 
Leonardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu, acredita que os garotos 
podem surpreender.

"Sabemos que os adver
sários são bastante fortes e 
treinam os muito forte para o 
confronto. Vamos para lá para 
tentar repetir a atuação contra 
Hebraica”. O jogo começa a 
partir das 16h.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Já as categorias de base jo
gam contra o Sesi, a partir das 
10h. O sub-13 está invicto na 
Liga, enquanto que o sub-12 
acumula duas derrotas e uma 
vitória. "Esperamos que os ga
rotos façam um bom jogo. O 
sub-13 vem jogando muito bem 
e a expectativa é de vitórias”, 
completa Dudu.

O Alba/ Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
porte e patrocinado pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

FEMININO - A equipe sub-17 
de Lençóis Paulista esteve 
na cidade de Bariri no último 
sábado, 27 de abril, pela segunda 
partida da LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista). O jogo 
foi bastante disputado. No 
primeiro quarto, as lençoenses 
sentiram um pouco a pressão e 
Bariri abriu cinco pontos. O jogo 
seguiu dessa forma até o fim e 
Lençóis Paulista perdeu por 48 
a 40. Neste final de semana, as 
equipes sub-13 e sub-15 viajam 
até Avaré, onde fazem sua 
estreia pelo campeonato 
da Unimed.

mailto:rbodontologia.saude@hotmail.com
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ENTREVISTA
Marcos Bavini, filho 
de Sérgio Reis, diz 
que está ansioso para 
show com orquestra

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Show de Humberto 
& Ronaldo é atração 
de hoje na Facilpa; 
Cezar & Paulinho toca 
amanhã
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Agudos realiza semana contra as drogas
Projeto virou Lei 
Municipal e visa 
combater o uso 
de drogas

W elinton Barros_______

Desde 2010 a cidade de 
Agudos trabalha para 
reduzir os índices de 

venda e consumo de drogas. 
A iniciativa que envolveu a 
secretaria de Educação e a 
Justiça de Agudos evoluiu e 
motivou o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB) a instituir 
uma semana dedicada ao com
bate e discussão do tema.

No primeiro ano a Prefei
tura, com o apoio das escolas 
estaduais, municipais e parti
culares, além de organizações 
religiosas e entidades assisten- 
ciais, promoveu uma marcha 
contra as drogas. O evento le
vou mais de 3 mil pessoas às 
principais avenidas da cidade.

Neste ano, a Semana de 
Combate às Drogas começa no

FOTO A R Q U IV O : O ECO

PREVENÇÃO - Marcha contra as drogas em 2010 levou mais de 3 mil pessoas às ruas de Agudos; neste ano Combate começa dia 18 e termina no dia 25

dia 18 de maio. A mobilização 
tem início às 8h na Praça Ti- 
radentes, onde haverá apresen
tação de bandas municipais, 
grupos de teatro e outras apre

sentações culturais envolvendo 
artistas da cidade.

Durante a semana, estu
dantes do município irão rece
ber orientações e informações

sobre as drogas e os riscos que 
ela causa. A semana tem encer
ramento no sábado, 25, com a 
Marcha Contra as Drogas.

A assistente social Rose Cor-

nélio, destaca a importância no 
combate às drogas na infância 
e adolescência. "Trabalhamos 
muito com a prevenção, há um 
número crescente de jovens que

fazem tratamentos. Percebemos 
que o município gasta muito 
mais com os tratamentos para 
dependentes químicos, do que 
com a prevenção. Em Agudos 
preferimos prevenir e evitar que 
o jovem use drogas", explica.

ABUSO SEXUAL
Neste ano, a novidade da 

campanha será que além de 
trabalhar a temática do com
bate às drogas também será 
realizada uma campanha para 
diminuir ou evitar os casos de 
abusos sexuais. No dia 17, vo
luntários, clubes de serviços e 
escolas, irão realizar uma carre- 
ata abordando o tema.

A partir das 9h, a Praça 
Tiradentes vai receber alunos 
das escolas do município para 
discutir o assunto. O evento 
acontece em todo o Brasil, o 
dia 18 de maio é o "Dia Na
cional de Combate ao Abuso 
Sexual Infantil".

Os estudantes irão entregar 
cartilhas para tratar do assunto 
e alertar as famílias sobre esse 
tipo de violência.

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


Entrevista í FRASE
• (Vamos tocar) muita coisa de raiz, com uma roupagem 
atualizada. Então como eu disse vale à pena, ainda mais 
com orquestra, esse tipo de sonoridade. Até eu estou 
com expectativa (para ver como essa mistura vai ficar) 

Marcos Bavini, músico e filho de Sérgio Reis.

ENSAIO

Filho de Sérgio Reis acerta detalhes 
para show de encerramento da Facilpa
Marcos Bavini diz 
estar na expectativa 
com participação da 
Orquestra de Sopros

Priscila Pegatin_________

Há pouco mais de uma sema
na da apresentação de Sér
gio Reis com a parceria de 

Renato Teixeira, no show "Ami
zade Sincera", Marcos Sérgio de 
Oliveira Bavini, filho do sertanejo 
e também integrante da banda, 
esteve em Lençóis Paulista. A vi
sita foi para um ensaio, coisa rara 
entre artistas, como ele mesmo 
disse, entre alguns músicos da 
banda e os integrantes da Orques
tra Municipal de Sopros de Len
çóis, maestro Marcelo Maganha.

O show, que percorre o país 
desde 2010 vai receber um estilo 
diferente, com a participação da 
orquestra. Durante o começo do 
ensaio, quando afinava a viola, 
Bavini conversou com a equipe 
do Jornal O ECO e explicou so
bre a nova parceria e a ansieda
de, dele como filho e músico da 
banda para a apresentação que 
encerra a 36® Facilpa, no dia 11 
de maio, a partir das 23h. Este 
será o único show com ingresso 
solidário, no valor de R$ 5 em 
prol à Rede de Combate ao Cân
cer da cidade. Confira alguns 
trechos da entrevista:

O ECO -  Há quanto tempo 
você toca com o seu pai?

Marcos Sérgio de Oliveira 
Bavini - Para falar a verdade, 
estou voltando hoje (terça-feira, 
30 de abril). Toquei dez anos, 
de 2002 até o dia do acidente 
que ele teve em que quebrou as 
costelas. Saí faz um ano mais ou 
menos, fiz um show em São Car
los (RS) com ele, e esse é o meu 
primeiro ensaio no show "Amiza
de Sincera" que é esse show que 
vamos fazer com orquestra aqui 
na cidade. Mas toco com ele há 
mais de dez anos, então é muito 
legal, tem os seus prós e contras 
porque é família (risos), mas na 
maioria das coisas é positivo.

O ECO - Como é a sua parti
cipação no show?

Marcos Bavini - Canto e toco 
viola caipira, tanto no show com 
meu pai quanto nesse aqui com 
o Renato, "Amizade Sincera". Na 
carreira do meu pai participo pro
duzindo também, faço a produção 
dos CD's. Nos últimos trabalhos 
fiz dois, três CDs, um ganhei 
como produtor do Grammy La
tino, junto com o Augusto César. 
Trabalhava na escolha de repertó
rio, no DVD "Sérgio Reis e filho", 
quem escolheu o repertório foi o 
meu irmão e produzi. Meu irmão 
produz a parte de show, e pro
duzo a parte de disco, de áudio, 
produção musical. E no show ten
tamos introduzir algumas coisas 
de tecnologia, tocar com clique, 
tocar com vídeo junto, cenário, 
foi legal para a carreira dele. No 
show "Amizade Sincera" estão eu 
e meu irmão, filhos do Sérgio Reis, 
e o João e o Chico Teixeira, filhos 
do Renato. Então a gente prestigia 
a carreira de sucesso dos nossos 
pais, fazendo um show bem legal 
e o repertório dos dois juntos é

praticamente a história da música 
regional brasileira. Então é um pri
vilégio ver o público das cidades 
prestigiando e tendo esse carinho 
pelos nossos pais. Isso é bem le
gal, sempre, só boas lembranças.

O ECO- Toda a família her
dou e vive do mundo artístico?

Marcos Bavini -  Somos 
dois filhos. Eu o mais velho, 
com 42 anos e o mais novo, o 
Paulo que trabalha com a pro
dução do show. Sempre na área.

O ECO -  Como é conviver 
com seu pai, que é um dos artis
tas mais importantes para a mú
sica sertaneja?

Marcos Bavini - Não tenho 
esse olhar já que ele é meu pai 
(risos). É legal ver o carinho que 
as pessoas têm com ele, pelo tra
balho dele. Vemos isso pelo país 
inteiro. Viajando com ele, é muito 
gostoso ver a força do nome dele. 
Tocar com ele é um privilegio.

O ECO -  O que ele te ensi
nou sobre música?

Marcos Bavini - Minha for
mação é totalmente outra. Somos 
de São Paulo, minha formação 
não é sertaneja. Meu pai é de São 
Paulo também, ele é apenas um 
intérprete sertanejo. A minha for
mação musical é outra, eu aprendi 
a tocar viola quando decidi fazer o 
DVD, aí me tranquei num quarto 
com instrumento, peguei o CD 
dele de anos, tive que correr atrás, 
estudar. Tudo isso é bem legal 
para minha formação de música.

O ECO -  Como é, para vo
cês, uma apresentação com a 
participação de orquestra?

Marcos Bavini - A gente já 
fez com Júlio Medalha, já fiz com 
meu pai. É sempre muito gostoso. 
A orquestra é uma sonoridade 
que acho lindo. Sempre vem a so
mar, hoje é um ensaio que vamos 
ter para saber como as coisas se 
encaixam. E quem trabalha com 
arte é sempre muito gostoso, ver 
o que sempre faz com outra visão, 
com uma roupagem diferente.

O ECO - É comum esse tipo 
de ensaio?

Marcos Bavini - Músico de 
estrada ensaia pouco. Isso é uma 
coisa inusitada, mas positiva por
que é novo, orquestra vale à pena. 
A expectativa é sempre boa, você 
olha tem 20, 30 rostos que nunca 
viu para tocar o repertório que a 
gente faz há tanto tempo.

O ECO- Como vai ser a parti
cipação da orquestra?

Marcos Bavini - Estou che
gando justamente para abraçar 
a ideia. Não sei o que o maestro 
Marcelo Maganha vai querer. 
Não sei o que fizeram de arran
jo. Vim para passar as introdu
ções, ver como que acontece, 
para ver como vamos encaixar 
tudo isso, com todo mundo.

O ECO -  Geralmente vocês 
vêm para a cidade somente no 
dia do show. Como é conhecer 
Lençóis Paulista em um dia 
comum?

Marcos Bavini - Hoje, por 
exemplo, foi um dia que cheguei 
de carro, mais tranquilo para o 
ensaio, deu para andar pela cida

de, para conhecer e parabéns. A 
cidade é muito gostosa! E a gente 
sempre recebe o carinho que as 
pessoas têm pela gente.

O ECO -  Que músicas não 
vão faltar no show "Amizade 
Sincera"?

Marcos Bavini - A do Re
nato "Romaria", "Tocando em 
frente", "Amanheceu peguei a 
viola", "Menino da porteira". Não 
tem como não tocar, são os clás
sicos. "Filho adotivo", "Tristezas 
do Jeca", é um repertório que é 
focado nos grandes compositores 
do nosso país, não só do Renato, 
tem outras músicas que estão no 
repertório que são bem interes
santes. É um show muito bonito.

O ECO - Tem alguma que é 
sua preferida?

Marcos Bavini - Gosto do 
Renato do "Amanheceu peguei 
a viola", tem participações do 
filho do Renato, Chico Teixeira, 
que canta uma música que ele 
fez para o pai, uma versão do 
Cassie Stivers, que chama "Pai e 
filho". Canto "Filho adotivo" com 
meu pai também. Têm momen

PRISCILA PEGATIN/O  ECO

tos especiais, a gente aproveita 
essa união em família e faz um 
show que a gente também conta 
essa história de unir as gerações, 
"Trem do pantanal" acho muito 
legal. Sou suspeito para falar!

O ECO -  As pessoas podem 
esperar as músicas de sucesso

e essas parcerias que é um tan
to diferente para o interior?

Marcos Bavini - Sim. Vocês 
podem ter certeza que é um re
pertório que todo mundo sabe 
cantar junto. São músicas da his
tória da nossa música brasileira. É 
"Romaria", esses clássicos que ci
tei, todo mundo sabe essas letras.

Ainda mais com dois intérpretes 
como meu pai Sérgio Reis, e 
como o Renato, muita legal. Mui
ta coisa de raiz, com uma roupa
gem atualizada, caras antenados, 
como o Renato. Então como disse 
vale à pena, ainda mais com or
questra, esse tipo de sonoridade. 
Até eu estou com expectativa.
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NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO A TODA POPULAÇAO
De terça a domingo das 9 às 19 horas
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Associação dos Servidores 

Públicos de Lençóis Paulista Lago do Recanto do Cafe

R u a 7  d e  s e te m b ro  100 - A lfred o  G u e d e s



Cultura TEATRO
O Circuito Cultural Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Agudos, traz para o Seminário Santo Antônio, na sexta-feira i i ,  
a partir das 20h30 o espetáculo Chocolate Amargo. A classificação 
indicativa é acima de 16 anos. Os ingressos grátis podem ser 
adquiridos na secretaria de Educação e Cultura de Agudos.

FACILPA

Humberto &  Ronaldo é a grande 
atração deste final de semana
Dupla se apresenta hoje na feira; final do rodeio da Copa Brahma Barretos será amanhã, às 21h

A ngelo  Neto

O primeiro final de sema
na da 36® Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial 

e Industrial de Lençóis Paulis
ta) promete ser agitado. Hoje 
tem show da dupla sertaneja 
Humberto & Ronaldo. A en
trada pode ser adquirida a R$ 
30 (inteira) ou R$ 15 (meia). Já 
amanhã é a vez da experiente 
dupla Cesar & Paulinho e da re
velação Lucas Ferreira subirem 
ao palco da feira com portões 
abertos. Na segunda-feira 6, a 
feira abre a oportunidade para 
as bandas lençoenses Os Qua
tro, Alpharock e Namp, a partir 
das 20h.

O show de Humberto & Ro
naldo -  previsto para começar 
às 23h -  é o mais esperado do 
final de semana. De Goiânia 
para o Brasil, a dupla é o novo 
fenômeno da música sertaneja. 
Canções como “Só Vou Beber 
Mais Hoje", “Dia de Sorte" e 
“Eu Vou Cantar Procêis" estão 
entre as mais tocadas do Brasil.

Já amanhã, a noite musical 
será em dose dupla. Cezar e 
Paulinho prometem trazer gran-
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des sucessos da carreira. Com 
39 anos na estrada, 26 CDs lan
çados e mais dois DVDs, os ser
tanejos entraram para a história 
da música. O fim de semana

termina com o show do lençoen- 
se Lucas Ferreira. Com 17 anos, 
o jovem explodiu no cenário do 
sertanejo universitário em 2012 
e ganha cada vez mais espaço no

mundo da música. Em 2011, gra
vou o primeiro DVD e neste ano, 
trabalha o novo CD com músicas 
inéditas -  de sua autoria e de 
grandes compositores brasileiros.

Final do rodeio amanhã 
terá entrada gratuita

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

RODEIO -  Final da Copa Brahma Barretos acontece amanhã, às 21h

A extensa programação 
da Facilpa não se limita ape
nas a parte musical. Hoje, o 
julgamento dos animais da 
raça Mangalarga, às 9h, abre 
a programação. À noite, a 
partir das 21h, o Rodeio da 
Copa Brahma Barretos irá 
definir os finalistas.

Amanhã, o dia começa 
com a Prova de 3 Tambo
res CT Leninha Andrade e 
convidados, às 8h. Além do 
Centro de Treinamento, par
ticipam o CT Cassiano Seles- 
tino Alves e o CT Mariana 
Basso e Rafael Tangerino. 
Essa prova é na modalidade 
aberta, permitindo a parti
cipação de competidores de 
todas as idades e de ambos 
os sexos. Os cinco primeiros 
colocados recebem um valor

em dinheiro fixo mais 50% 
do rateio das inscrições e tro
féu. O destaque fica por con
ta das categorias Feminino e 
Aberta que prometem pagar 
R$ 500 ao grande campeão.

No início da tarde, o 
Projeto Criança Feliz e mini- 
-caminhão da Lpnet estará 
disponível para passear com 
as crianças. Logo em segui
da, às 14h, tem a Prova de 
Laço Livre CT Cassiano Se- 
lestino Alves. Quem laçar o 
maior número de bois será o 
vencedor e leva para casa R$ 
300 e um valor do rateio das 
inscrições.

A grande final do rodeio 
da Copa Brahma Barretos, às 
21h, promete trazer o que foi 
de melhor nas etapas classi- 
ficatórias da competição.

Empreendedorísmo | ^
e  r e s p e i t o  a o  s e r  h u m a n i Q . : ^ '  i  
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G ru p o  L w a rt www.grupolwart.com.br
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Mulher SAÚDE
Cientistas dizem que soja ajuda a manter a pele jovem e livre de rugas. Há 
algum tempo a soja é considerada um vegetal com grandes benefícios para 
a saúde. Agora, os cientistas dizem que ela é boa também para conquistar 
uma pele jovem e livre das rugas. O motivo? O alimento é uma grande fonte 
de genisteína, substância que aumenta a produção de colágeno.

<  
U  
u

u  
u

u

I

é perfeito para usar no trabalho
Penteado é fácil de fazer e fica pronto em poucos minutos

NA MODA -  Para o trabalho, trança ajuda a quebrar rotina do visual; penteado é fácil e rápido

Da Redação

Para fugir do comum e resolver de uma 
vez o estilo da sua semana, ensinamos 
o passo a passo do rabo de cavalo com 

tranças. Você vai precisar de dois elásticos 
transparentes e um grampo para cabelos.

Comece penteando os fios na lateral. 
Pegue a parte frontal do cabelo e comece 
um a trança, puxando para o lado maior.

À m edida que vai fazendo a trança, vá 
juntando mechas da parte traseira, do 
mesmo jeito que faria com um a trança 
em butida comum.

Finalize a trança e prenda com um elás
tico transparente. Traga o restante do cabe
lo num rabo de cavalo lateral e prenda com 
o outro elástico. Para dar acabamento, use 
o final da trança para esconder o elástico e 
prenda com um grampo na parte de trás.
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Esfoliantes naturais deixam 
a pele bonita e saudável
Esteticista ensina receitas caseiras para o rosto e o corpo

Da Redação

Para ter uma pele linda e bem cuidada, 
fazer uma boa esfoliação é indispensá
vel. Ela livra o rosto de uma série de 

problemas comuns, como a oleosidade ex
cessiva, os cravos e a pele morta. A melhor 
parte é que não é preciso recorrer a produtos 
industrializados e que vão pesar no bolso: es- 
foliantes naturais podem ser feitos em casa 
com receitas naturais.

In g red ie n te s :
1 colher (sopa) de mel para Yi colher (sopa) de 
açúcar refinado.
P reparo : O açúcar deve ser peneirado e 
misturado ao mel até que forme uma mistura 
homogênea.
Uso: Essa esfoliação é indicada principalmente 
para as peles mistas, para equilibrar a oleosidade 
do rosto. Logo após misturar os ingredientes, 
aplique imediatamente usando a ponta dos dedos, 
em movimentos leves e circulares. Deixe agir por 
três minutos e lave abundantemente. Finalize 
hidratando a região.

ESFOLIAÇÃO DE AVEIA PARA O ROSTO 
Ingred ientes:
2 colheres (sopa) de aveia em flocos;
2 colheres (sopa) de mel.
P reparo : Misture bem o mel e a aveia.
Uso: Receita é indicada para pessoas que tenham 
a pele sensível. Aplique no rosto com movimentos

A esfoliação deve ser feita semanalmente 
em peles oleosas e a cada 15 dias nas secas, 
principalmente antes de outros procedimen
tos, como bronzeamentos, massagens reduto- 
ras e até mesmo depilação. O ideal é higieni- 
zar e secar muito bem o rosto antes de aplicar 
as misturas. "A higienização é fundamental 
para um bom resultado", diz Luciane Olivei
ra, esteticista do Studio Blowout, que te en
sina receitas poderosas para usar no conforto 
do seu lar.

circulares, sempre usando a ponta dos dedos. 
Assim que term inar a massagem, lave com 
bastante água. Hidrate bem a pele.

ESFOLIAÇÃO PARA O CORPO 
Ingred ientes:
10 colheres de fubá;
Y  copo de óleo de amêndoa.
Uso: Após misturar bem, aplique em movimentos 
circulares, que devem ser mais intensos nas áreas 
do joelho, cotovelo e nádegas, onde existe uma 
concentração maior de células mortas. Se a sua pele 
é oleosa, pode usar uma bucha natural. Ao final, 
enxágüe bem todo o corpo e use um hidratante.

////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Fo n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o
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ÁRIES
Os assuntos ban
cários e financeiros 
ocupam  um lugar 
im po rtan te  e, por 
isso, en fren tará  

situações confusas ao te r que 
solucionar algo im portân te.
Com perseverança, paciência e 
otim ism o,con tando com am igos 
(as), resolverá seus problemas.

TOURO
A inda um período 
de disposição fa 
vorável e concilia
tó rio  nos assuntos 
am orosos, nas

associações e no re lac ionam ento 
humano. A lgum as pequenas sur
presas no am biente  de trabalho 
e na saúde poderão quebrar seu 
ritm o

GÊMEOS
As in fluências be né 
ficas ating irão você 
neste m om ento , 
quando então, 
receberá surpresas 

agradáveis, ouvirá  boas notícias e 
até confissões que poderão a judá
-lo  no fu turo . Saúde favorecida. 
A m or correspondido.

CÂNCER
Não faça m o d ifi
cações repentinas, 
antes de uma aná li
se prévia. Por ou tro  
lado, o fluxo  é dos 

m elhores para traba lha r em prol 
de sua ascensão profissional. Será 
correspondido na vida familiar.

LEÃO
Se você necessitar 
de alguém  para 
a judá-lo  a so lucio 
nar problem as e 
negócios im p o rta n 

tes, esco lha-o com m u ito  cuidado. 
A saúde vai m e lhorar mais ainda, 
bem com o suas chances em todos 
os setores.

VIRGEM
Suas boas qualida
des e habilidades, 
in fluencia rão de 
m aneira benéfica, 
pessoas im po rtan 

tes para você ou de sua família.
O trabalho, as em presas e o am or 
estão em bom  aspecto. V iagens 
podem  ser fe itas sem problem as.

LIBRA
Todas as portas se 
abrirão, bastando 
encarar a vida com 
o tim ism o e decisão 
de aprove ita r as 

boas oportun idades. Não se 
en tregue a sanha dos in im igos 
ocultos nem  descuide de sua 
saúde.

ESCORPIÃO
Período de isolamen
to, mas, favorável 
para a meditação e 
o contato com aspec
tos profundos de seu 

psiquismo. Poderá haver oscilação 
emocional e melancolia, além da 
habitual. Permanece, a confiança no 
trato com o dinheiro e o trabalho.

SAGITÁRIO
Grande entusiasm o 
com o trabalho. 
A titudes urgentes e 
decisivas poderão 
ser tom adas e,

desde que as direc ione de fo rm a 
constru tiva , serão fo n te  de bons 
resultados práticos e financeiros. 
Um novo em preend im ento  pro fis 
sional poderá ser iniciado.

CAPRICÓRNIO
O sucesso que 
ob tive r será repe
tido  nos próxim os 
dias, pois terá a 
colaboração de 

am igos e pessoas bem  situadas 
finance iram ente . Fará passeios 
agradáveis que redundarão em 
novas am izades. Êxito no cam po 
profissional.

AQUÁRIO
Terá bons resul
tado em novas 
associações, m elhor 
ainda se fo rem  com 
pessoas am igas.

Um pouco de desarm onia em sua 
vida conjugal, mas com com pre
ensão, tudo acabará bem. Novas 
ideias e estudos elevados poderão 
en tus iasm á-lo  bastante.

PEIXES
Boas notícias es ta 
rão previstas para 
você nesta fase.
O m om ento  é dos 
m elhores para to 

das as associações, ao casamento, 
para a vida conjugal e para un ir-se 
a outra pessoa. Bom  na saúde e a 
cor da sorte  é a verm elha.

OeaW ÜMA PASSAPINHA NO 0106
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Televisão NOVELA
Arturo morre ao descobrir verdade sobre a paternidade de Celso. M ais um a 
revelação vai agitar a reta final de Salve Jorge. Arturo (Stênio Garcia), já  
com a saúde abalada, não vai resistir e m orrerá ao descobrir que Celso não 
é seu filho. A  confusão na fam ília com eça quanto Antônia (Leticia Spiller) 
vai presa por conta da sociedade que tinha com W anda (Totia M eirelles).

SALVE JORGE

Lívia sequestra a filha de Morena
Um capanga da 
traficante coloca 
sonífero no suco 
comprado por 
Neuma

Da Redação___________

A  vingança de Lívia Ma- 
rini (Claudia Raia) para 
atingir Morena (Nanda 

Costa) está prestes a se con
firm ar. No capítulo de Salve

Jorge, da Globo, - que será 
exibido dia 14 de maio -, a 
novela chega à reta final e a 
traficante de pessoas mandará 
sequestrar Jéssica, a filha da 
mocinha.

Neuma (Brendah Hadad) 
passa no bar de Diva (Neu- 
sa Borges) e encomenda suco 
de laranja para dona Lucimar 
(Dira Paes), que a noitinha ela 
passa para pegar para a família 
tomar lanche. A policial não 
percebe a presença de um ca
panga de Lívia, que aproveita e

coloca sonífero no frasco.
No fim do dia, Neuma 

pega a encomenda e vai para 
casa. Lucimar, Nilcéia (Paula 
Pereira), Junior (Luiz Felipe 
Mello) e a própria Neuma to
mam o suco e caem em sono 
profundo. O bandido entra e 
sequestra a criança. Quando 
Lucimar acorda, se dá conta 
que a neta não está no car
rinho e Neuma assume. "Foi 
uma falha minha, mas a polí
cia já foi avisada".

Quem dará a notícia a Mo

rena e Theo (Rodrigo Lombar- 
di), que comemoram a vitória 
dele na competição com Élcio 
(Murilo Rosa), na Turquia, é 
Helô (Giovanna Antonelli), 
que acaba com a alegria ao 
contar sobre o sequestro.

SEQUESTRO - L
Marine, para ati 
Morena, seque 

sua fi
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira -  Ester estranha o silên
cio de Cassiano. Carol divulga na inter
net uma foto de Lino fazendo trabalhos 
manuais. Duque diz a Ester que Cassia
no caiu na armadilha do Alberto. Gon- 
zalo leva Cassiano de avião para o Cari
be. Isabel tenta convencer Ester de que 
eles conseguirão resgatar Cassiano.

Terça-feira -  Ester avisa a Samuca que 
eles vão mudar de casa. Taís deixa 
Chico desconfiado ao dizer que Cas- 
siano viajou com Duque. Ester explica 
a Guiomar o motivo de estar abando
nando Alberto. Samuel troca insultos 
com Dionísio. Guiomar avisa a Alberto 
que Ester saiu de casa e levou os filhos.

Quarta-feira -  Lindaura tenta acalmar 
Alberto. Duque avisa aos pilotos que 
Dom Rafael tem capangas espalha
dos pela propriedade e que será difí
cil resgatar Cassiano. Ester se recusa 
a entregar as crianças para Alberto. O 
barco de Juliano entra em pane, dei
xando ele e Natália presos em uma 
praia deserta.

Quinta-feira -  Duque avisa a Taís que 
os tenentes foram resgatar Cassiano. 
O carro dos pilotos é descoberto pe
los capangas de Dom Rafael. Quirino 
e Doralice ficam preocupados com a 
falta de notícia de Juliano. Natália e 
Juliano conseguem voltar para a Vila 
dos Ventos.

Sexta-feira -  Alberto liga para Ester e 
avisa que está no iate com as crianças. 
Guiomar critica Dionísio e afirma que 
Alberto precisa de tratamento. Amparo 
fica surpresa ao saber que Duque está 
em sua casa. Duque combina com Am
paro uma forma de levar Dom Rafael 
para o Rio de Janeiro, e resolvem fingir 
que ela e Cristal foram sequestradas.

Sábado -  Cassiano fica feliz ao saber 
que Ester deixou Alberto. Ester pede 
a Cassiano que espere Alberto voltar 
com as crianças do passeio. Alberto 
inventa para Samuca que Cassiano é 
um bandido que abandonou o filho 
quando nasceu. Lindaura aconselha 
a filha a procurar um advogado.

SANGUE BOM
Segunda-feira -  Bárbara fica furiosa 
com a atitude de Fabinho. Luz per
cebe o clima entre Bento e Amora 
e conta para Malu. Damáris chega 
à festa tentando chamar a atenção. 
Amora manda expulsar Sueli Pedro- 
sa de sua festa. Tito invade a loja de 
noivas onde Renata está e a beija. 
Bento enfrenta Fabinho.

Terça-feira -  Ao invés de seguir para 
uma sessão de fotos, Amora vai para 
Casa Verde conversar com Bento. Ela 
se emociona ao lembrar do passado. 
Renata não consegue falar o que sente 
para Érico. Luz tenta tranquilizar Bár
bara. Érico leva Renata para ver a re
forma que fez no apartamento deles.

Quarta-feira -  Fabinho pede que Ben
to se afaste de Amora. Bárbara repre
ende a filha por ter ido à Casa Verde. 
Lara mostra a Sueli Pedrosa a foto de 
Socorro com Amora. Giane humilha 
Fabinho. Rosemere destrói a fonte 
que Brenda comprou com seu dinhei
ro. Filipinho vê Xande em uma festa.

Quinta-feira -  Amora discute com 
Bárbara sobre Bento e não atende a 
ligação dele. Brenda insulta Perácio. 
Wilson decide ir à missa de Lívia. Da
máris recebe uma flor de Bento. Ma- 
lu elogia Amora, que a repele. Natan 
pensa em colocar Lara no lugar de 
Amora na campanha de sapatos.

Sexta-feira -  Malu conversa com 
Bento, e Giane fica enciumada. Re
nata teme a mensagem enviada por 
Tito. Natan afirma a Bárbara que não 
vai se separar de Verônica. Amora se 
irrita com os comentários que o so
gro faz sobre a perda da campanha. 
Bento não consegue falar com Amo- 
ra. Rosemere conta para Odila que 
viu o pai de seu filho na rua.

Sábado -  Bento enfrenta Wilson. Plí
nio aceita conversar com Fabinho. 
Sueli Pedrosa se surpreende com a 
atitude de Amora diante das câme
ras. Fabinho tenta conversar com Plí
nio sobre sua vida pessoal, e o cine
asta estranha o empenho do rapaz.

SALVE JORGE
Segunda-feira -  Morena tenta explicar 
o trabalho nas ruas de Istambul para 
Theo. Morena enfrenta Lívia na rua e 
Aziz a repreende. Jô avisa Almir que 
há uma escuta no quarto em que 
ele encontra Waleska. Morena deci
de contar toda a verdade para Theo. 
Uma camareira disfarçada ajuda M o
rena a se esconder de Russo.

Terça-feira -  Theo sai com Morena, e 
Marcia, Ciro e Élcio os veem. Garcez 
se enfurece com Rosângela. Zoe en
contra Aisha. Sheila conta para Helô 
que Rosângela marcou sua passagem 
para a Turquia. Almir avisa à delega
da que Morena foi com Theo para o 
hotel. Lívia vê Morena e Theo juntos.

Quarta-feira -  Rosângela questiona 
Wanda sobre sua viagem à Turquia. 
Jô vê Russo ao telefone e se aproxi
ma para tentar ouvir a conversa. Lívia 
reclama da demora no cumprimento 
de suas ordens contra Morena. Élcio 
desconfia de que Lívia seja a culpada 
pelos atentados contra Érica e Áurea.

Quinta-feira -  Mustafá obriga Aisha a 
falar com Delzuite. Lurdinha mostra a 
casa para a irmã mais velha. Creusa avi
sa Helô que Stenio convidou Haroldo e 
Rosângela para jantar. Ricardo tem uma 
ideia e Helô decide deixar Morena na 
Turquia. Almir finge ser um jornalista e 
marca uma entrevista com Lívia. Wan- 
da avisa que Rosângela pretende sair 
da organização. Delzuite fala de suas 
filhas para Mustafá. Aisha deixa a casa 
de Delzuite sem que ninguém a veja.

Sexta-feira -  Aziz e dois homens sal
vam Morena de Russo. Helô finge 
não conhecer Rosângela. Aziz manda 
Morena ficar afastada das ruas por 
alguns dias. Lívia discute com Theo 
e decide provocar Érica. Bianca fala 
para Ayla que está com Zyah. Harol- 
do estranha quando Rosângela não 
o deixa falar com Garcez. Lívia pres
siona Russo para que ele aja contra a 
família de Morena.

Sábado -  O capítulo não foi divulgado 
pela emissora.



Sociedade ALEGRIA
A pequena Alícia, 
de 7 meses já faz 
a festa na hora de 
tirar a foto.

Confira os batizados, aniversariantes e quem

LOJA Ir
R.CelJ. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

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

LOJA 3:
R. Luiz Vaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br

mailto:coresvivas@lpnet.com.br


oluna do
tiano Castelhano

M a r c e lo  E s tre l la  mostrando

todo seu talento.

NO FOCO:
Mariana e Gabriela.

O simpático casal Nelma e Amarildo.

FASHION
Débora Coneglian e o cabeleireiro Ivan Stringhi 
no XI campeonato Hair Brasil em São Paulo.

Aoow potência!!!

Fale com a gente
castelo@ jornaloeco.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

A S *esco ih id as
A R A IN H A tlA R IS S A G A R C IA ;A  PR INCESAt SUELEN ̂ PINHEIRO; E A  M A D R IN H A K A R O LIN E  : P R A N D IN I.

Estilo 
I Caipira;
E s p e c ia l
^  Autoridades, cavaleiros, tropeiros e comitivas ^  
^  de toda a região marcaram presença na @
^  cavalgada organizada pela Facilpa no

domingo, 28 de abril. Depois da cavalgada @  
w  cerca de 600 participantes saborearam um @  
w  delicioso churrasco no recinto JOP ao som da @  
^  verdadeira música sertaneja. @

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


Coluna da
Nilza PENSE NISSO

"O mais fe liz  dos felizes 
é aquele que faz os 
outros fe lizes."

fatos & pessoas

Fale com a gente
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

0  melhor Lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

QUEM CONHECE, CONFIA.

t o l e d o i m o v e i s .c o m .b r

TOLEDO
im o  v e i s

Ensino de qualidade
O Professor Doutor Edson 

Fernandes, que também é his
toriador, levou alunos do Pre
vê Objetivo de Lençóis Paulis
ta para que acompanhassem 
de perto a história de nossa 
cidade no Museu Alexandre 
Chitto. Os alunos executaram 
trabalhos de pesquisa nesse 
bem montado espaço cultural 
do município, coordenado pela 
professora Conceição Lango- 
na. Parabéns estudantes!

A letra M e sua saga
A lembrança de que Músi

ca começa com M nos remete 
a Murilo Roberto Jesus Maga- 
nha, Marcos Rogério Maga- 
nha, Maestro Marcelo Ricardo 
Maganha e Micheli Maganha. 
Todos eles, músicos, aniversa- 
riaram (os homens) em abril: 
Murilo, dia 15; Marcos, dia 17 e 
Marcelo, dia 26. Óbvio que os 
'Parabéns a Você' saiu da ba
tuta do Maestro Marcelo com 
os cumprimentos de toda a fa
mília, especialmente dos pais, 
Paula e Nori Maganha. Marce
lo comemorou no mesmo dia

a sua posse no Rotary Club de 
Lençóis Paulista tendo Avelino 
Placca como padrinho.

Street Star
Grupo liderado por Marce

lo Estrella apresenta-se com 
brilhantismo no dia 28 de abril 
na Casa da Cultura de Lençóis 
Paulista com uma dança de rua. 
Maravilhoso o espetáculo.

DNA é DNA
Conseguimos flagrar o en

saio do grupo de Sérgio Reis 
com a Orquestra de Sopros de 
Lençóis Paulista na prepara
ção para a Facilpa. Marco Ba- 
vini. filho de Sérgio, ao violão 
com um vozeirão incrível.

FELICIDADE
O diagramador Vinicius 

Humberto de Castro e a esposa 
Estela Tavares comemoram a 
chegada da tão aguardada M a- 
riana que nasceu na manhã de 
ontem. Parabéns ao casal, dos 
amigos, familiares e da equipe 
do Jornal O ECO. Que Deus ilu
mine o caminho do casal e tam
bém da nova joia da família.

1- Maestro Marcelo em sua posse no Rotarv Club de Lençóis Paulistaj  
abraçando sua família; 2- Murilo, Marcelo e Marcos Maganha; 3- 
Marcelo Estrella ; 4- Enzo, do grupo de Sérgio Reis; 5- Marco Bavini.

R eeb o k
pumiT mâ ot BÛTCRmER

Tudo para o
seu ESPORTE I

favorito

R. Dr. Antonio Tedesco, 249 • Centro  
Lençóis Paulista. Tel: 3263 3535

I I X J I  \1
Tecnologia da Informação

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

Microsoft PartnerN e t W o r k - SAPB u sin ess
One ' ^ gW E B E ^ c g C O R

FAÇA MELHOR
do que nunca.

(14) 3263-3637
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacaol

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


O ECO

N
Negócios S/A

NEGOCIOS
M ultiDrogas também é 
opção de farm ácia popular
em Lençóis e região

IMÓVEIS
Uso de nichos pode 
ajudar a organizar
espaços pequenos NO0
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O ECO

N
Negócios

MULTIDROGAS
Farmácia conta com os melhores profissionais do mercado e oferece preços diferenciados em 

medicamentos. A MultiDrogas atende em dois endereços em Lençóis Paulista, a loja I fica na rua XV 
de Novembro, 675, telefone (14) 3263 0006. A loja II atende na rua XV de Novembro, 485, telefone 

(14) 3263 1083. Em Areiópolis fica na rua Doutor Pereira de Rezende, 204, telefone (14) 3841 1511.

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO
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MultiDrogas
também atende como farm ácia popular
Rede trabalha em dois endereços em Lençóis Paulista e oferece medicamentos de marca e atendimento com qualidade

FOTOS: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

BOM ATENDIMENTO -  A equipe da MultiDrogas conta com profissionais de qualidade e capacitados para o atendimento; rede também faz parte do programa farmácia popular

Da Redação

Há sete anos no mercado, a MultiDro
gas oferece aos clientes de Lençóis 
Paulista e região a mais completa 

rede de medicamentos e perfumarias. Com 
dois endereços na cidade, a MultiDrogas 
tem uma loja credenciada com o selo de 
farmácia popular, onde os clientes podem 
retirar remédios, como analgésicos, anti- 
-hipertensivos e remédios de controle para 
diabetes, colesterol, além de medicamen
tos para bronquite, entre outros, sempre

a preço de custo. Preocupados com os 
aposentados que tomam medicamentos de 
uso contínuo, a farmácia dispõe de todos 
estes medicamentos com no mínimo 24% 
de desconto.

A MultiDrogas conta com profissio
nais treinados e capacitados, sempre atu
alizados no mercado farmacêutico, para 
tirar todas as dúvidas dos clientes, além 
de investir no atendimento de qualidade, 
já conhecido na cidade e região. Na Mul- 
tiDrogas também são feitas aplicações de 
injeções e aferição de pressão.

A MultiDrogas tem os melhores pre
ços em medicamentos e perfumaria para 
a população, com atendimento de quali
dade e entrega à domicílio. Entre os pro
dutos disponibilizados para os clientes, o 
principal é a linha completa de remédios 
"Temos medicamentos genéricos, de m ar
ca, e os retirados pela Farmácia Popular. 
Nossa maior preocupação é em atender 
com qualidade, visando à satisfação do 
cliente. Em breve estaremos atendendo 
também em Macatuba" ressalta o proprie
tário, Júlio César de Almeida.

Com forma de pagamento diferencia
do, todos os medicamentos têm descontos 
e com o cartão MultiDrogas, as compras 
acima de R$ 30 podem ser parceladas em 
até 3x, ou, cheque para 30/60/90 dias, as
sim como se o cliente preferir as compras 
podem ser feitas pelo cartão de crédito. A 
farmácia MultiDrogas, credenciada pela 
Farmácia Popular fica rua XV de Novem
bro, 675 -  Centro. Já a loja II fica na rua 
XV de Novembro, 485. Em Areiópolis, na 
rua Doutor Pereira de Rezende, 204, telefo
ne (14) 3841 1511.

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

CAMINHÃO FORD 22000,
ano 87, com serviço garan
tido para mais 10 anos, cor 
azul, motor novo, turbinado 
e tracionado. Tratar (14) 
3264-9076/ 9616-3994.

CORSA SUPER 1.0, 4 bicos, 
ano 96, cor cinza metálico, 
4 portas, R$ 10.500,00. 
Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

PALIO, ANO 2001, cor azul, 
trava e alarme, 4 portas, 
gasolina. Tratar (14) 3264- 
8514/ 9748-7596.

PALIO 1.0, ano 99, 4 portas, 
gasolina, R$ 10.500,00. 
Tratar (14) 9703-1919/
3263- 3348.

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

PERUA KOMBI, ano 85, cor
bege, ótimo estado. Tratar 
(14) 9722-1525/ 9137-0279 
c/ João Miguel.

FIAT MAREA 2.0, ano 99,
cor cinza, completo, aceito 
moto no negócio. Tratar (14) 
9696-9301 com Ademir.

FORD MONDEO, ano 99,
cor preto, completo. Tratar 
(14) 9804-3519.

FIAT PREMIO, ano 93 ou
Chevete, ano 82, com baga- 
geiro para escadas, ótimo 
para autônomo. Tratar (14) 
9793-8222/ 9888-5678/ 
8825-2525.

CAMINHONETE DUPLA
S-10 Flex modelo LTZ nova 
2013 c/ 16.800KM, cor 
preta, R$ 77 mil. Tratar (14) 
9695-8789.

ESCORT XR3 1.6, álcool, 
ano 89, cor chumbo, motor 
novo na garantia, vendo 
ou troco por moto até ano 
2008, Titan. Tratar (14) 
9628-7511/ 9161-7402.

GOL POWER 1.016V, ano
03/04, cor cinza, completo 
-  ar, máscara negra, 
excelente estado. Tratar 
(14) 8146-7260.

GOL 1.6 8V AP, ano 96, cor
prata, , aceito material de 
construção como pagamen
to. Tratar (14) 0“ ' '

IPANEMA GL, COR azul, 4 
portas, completa -  ar. Tratar 
(14) 8118-1625.

CORCEL II, ano 79, álcool, 
doc ok, bom estado, R$ 
2.200,00. Tratar (14) 9718
2991.

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

CELTA, ano 2001, ótimo 
estado, licenciamento até 
2014, pneus novos, R$ 
10.900,00. Tratar (14) 3263- 
4371/ 9708-1331.

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

FIESTA, ANO 2001,4
portas, cor prata metálica, 
motor zetec rocan, R$9 mil, 
vendo ou troco por carro/ 
moto de menor valor. Tratar 
(14) 3263-2327.

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

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

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

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

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

CORSA SEDAN, ano
2000/2001, R$11 mil. Tratar 
(14) 9766-4503/ 3263-6150.

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

MONZA, ANO 84, cor bran
co, 4 portas, som e alarme, 
doc ok, R$ 3.800,00. Tratar 
(14) 9185-3293/ 9185-1131.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOL G3 8V, ano 2001,4 por
tas, vidros, travas, alarme 
e som, R$ 13.500,00. Tratar 
(14) 9682-7551.

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

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

CLASSIC, ANO 2002, cor
cinza, básico, gasolina. 
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 veiculos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSA HATCH, ANO 99,
4p, cor azul, com te+al+ 4 
pneus novos+ doc. ok, só 
R$ 10.900,00. Tratar (14) 
9837-0775/9834-0470.

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

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

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

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



Classificados

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

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

ESCORT GL 1.8, ano 95, coe
bege, gasolina, trava /  alar
me /  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 Eviden
ce Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

FINANCIAMENTO C l 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

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

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

CELTA, ANO 2009, R$
16.500.00. Faço financia
mentos, entrada R$3 mil + 
48x. Tratar: (14) 3263-3197.

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

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

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

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

COMPRO GOL QUADRA
DO , ano 90 até 94 (particu
lar). Tratar (14) 9693-4464/ 
9731-8726.

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

QUADRICICLO SUZUKI
80cc, ano 2006 (novo), R$ 
6.300,00. Tratar (14) 9695
8789.

CB 250CC TWISTER, cor
vermelha, revisada, bateria 
nova, pouco rodada, ano 
2001, pneu trasseiro novo. 
Tratar (14) 9717-8610.

CG 150CC, ANO 2009,
ESD mix, modelo novo, cor 
vermelha, R$ 4.500,00. Tratar 
(14) 9682-7551.

YAMAHA VIRAGO 250,
cor preta, super conservada, 
R$ 7.800,00. Tratar (14) 
9649-8336.

SUSUKY INTRUDER 125CC,
ano 2008, único dono, 13 mil 
km, R$ 3.500,00. Tratar (14) 
8197-1193/ 3263-2044.

CB 300, ANO 2010, revisada, 
cor prata com 17 parcelas 
pagas, troco por CG 150. 
Tratar (14) 8166-9012.

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

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

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

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

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

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

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

TWISTER, ANO 2006, cor
vermelha, 23 mil km. Tratar 
(14) 9693-4464/ 9731-8726.

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

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 capa
cetes'' Pagan Motos. Tratar 
(14) 3264 4345.

VILAS MOTO PEÇAS -  Ofi
cina especializada, pinturas 
especiais, acessórios, paco
tes de revisão multimarcas, 
personalização em led. Agora 
com toda a linha Susuki de 
alta e baixa cilindrada. Rua 
Antonio Paccola, 20, Fone 
(14) 3263-5436.

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

PRECISA-SE DE ESTETI
CISTA com experiência. 
Tratar (14) 3263-1739 com 
Eunice.

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

PROCURO CASEIRO PARA
morar no sitio e cuidar dos 
serviços. Tratar (14) 9722- 
7434/ 3264-7806.

ADESTRAMENTO
DE cães, adestro em 
sua casa, obediência 
e proteção. Tratar (14) 
9719-5288 com Ney/ 
(14) 9848-1972 com 
Alexandre.

VENDO FILHOTES de
pastor alemão (capa 
preta pai e mãe com 
pedrigree), só fêmeas 
com 48 dias. Tratar (14) 
9719-5288/ 3264-6940 
com Ney adestrador.

DOA-SE FILHOTE de
labrador. Tratar (14) 
9794-2194/ 3263-1240.

TÉCNICO EM QUÍMICA:
Requisitos Obrigatórios: 
Técnico em Química Com
pleto e disponibilidade total 
de horário. Os interessados 
deverão encaminhar o 
currículo no e-mail: rh@ 
lwart.com.br, com o titulo 
da vaga.

ESTAGIÁRIA (O) de Psicolo
gia: Requisitos Obrigatórios: 
Cursando superior em 
Psicologia, preferencial
mente no 3 ou 4 ano. Os 
interessados deverão 
encaminhar o currículo no 
e-mail: rh@lwart.com.br, 
com o titulo da vaga.

PRECISA-SE DE APOSEN
TADO para vigia. Tratar 
(14)-8144-8793.

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

DOA-SE FILHOTES de
cachorros com 40 dias. 
Tratar (14) 3264-9415.

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

PEDICURE A DOMICILIO

para idosas com hora 

marcada. Tratar (14) 

9658-6608 (tarde)

LAVO SOFÁ A seco em do
micilio, tapetes de sala, 
cadeiras de escritório. 
Tratar (14) 3263-4844/ 
9672-8298.

FAÇO PEQUENOS CAR
RETOS como geladeira, 
fogões, camas, estante, 
betoneiras, etc. Carrega
mos também entulhos e 
podas de arvore, ótimo 
preço. Tratar (14) 3263- 
1932/ 9749-1962.

FAÇO REFORMA OU
concerto de roupas em 
geral, é só ligar (14)
3263- 1932/ 9648-4509 
com Iracema, com 
sistema leva e trás.

TAPEÇARIA MEGA Deco
rações dá até 40% de 
desconto na mão de obra 
da reforma de seu esto
fado. Se preferir parcele 
em 5x no chéque-pré. 
Ainda cobrimos qualquer 
oferta. Agende um 
orçamento e aproveite a 
oportunidade. Tratar (14)
3264- 5245 /  8126-0272 
/  megadecor.lp@gmail. 
com.

^tUmah
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(1 4 )3 2 6 4 -3 8 1 7  APÓ S AS 18 H 0 0
ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS 

ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.
"a  c o m p a ix ã o  p a r a  c o m  o s  a n im a is  é  d a s  m a is  n o b r e s  v i r 

t u d e s  d a  n a t u r e z a  h u m a n a "
C h a r le s  D a r w i n .

mailto:rh@lwart.com.br


Classificados
CONTRATA-SE
Aux. de Eletricista com ou sem 

prática, de preferência com 
curso Senai e CNH.

Tratar (14) 9888-5678 e 8825-2525

MAC DE OBRA na constru
ção e reformas, pequenos 
serviços final de semana 
ótimo preço. Tratar (14) 
9749-3106 com Oliveira.

SERVIÇOS DE PEDREIRO
por dia ou empreitada. 
Tratar jmandrade1980@ 
hotmail.com.

ALUGO ESPAÇO PARA
estética em salão de 
cabeleireiro. Tratar (14) 
3263-5338/ 9789-3425.

FAÇO SERVIÇO DE PE
DREIRO (geral). Tratar (14) 
9707-1642.

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

LEMBRANCINHA EVA 
PARA dia das, dia dos pais, 
sacolinha surpresa, topo de 
bolo p/ de casamento, ani
versário, bonecos EVA 3D e 
etc. Tratar (14) 3263-6988/ 
9878-7095/ 9609-6999.

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

ALBUQUERQUE REFRIGE- 
RAÇAO assistência técnica 
especializada em consertos 
e reformas, em maquina 
de lavar, geladeira, freezer, 
ar condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 9705-6743

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

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

RESTAURANTE EBENE-
ZER, servimos comida 
caseira. Almoço de segunda 
a segunda das 11has14h e 
jantar apenas de segunda a 
sexta das 19h as 21h. Tratar 
(14) 3263-1896.

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

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

ESCOVA TEXTURIZADORA
-  1 litro + shampo (1L), R$
199,00. Linha hidratação a 
partir de R$ 9,90, óleo de 
argan 35 ml, R$15,00. Esses 
e muito mais para seu sa
lão. Fones (14) 3261-1036/ 
9730-1686/ 9822-7205 e 
8159-3721 com Cleiton ou 
Anderson (escova + sham
po. a partir de R$199,90, 
ambos de 1 litro).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agora com^^ador de moto 
lavagenfcompleta a partir

' ' " '15,00/

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

CHAVEIRO XV

Segunda a Sexta das 1 
8:00 às 18:00 

Sábado: 8:00 às 14:00

R. Cel. Virgílio Rocha, 106 
Centro - Lençóis Paulista 
(14) 32644748 •9689-3730

Chaves e serviços 
Afíaçõo de aliiates
Confetçõo de 
<arímbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

FREJS/re AO &AA/CO &RADESCO

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

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

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

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

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

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

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

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

ASPOL - LIMPEZA de te
lhados, 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.

CONSULTORIA EMPRESA
RIAL: (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 (Ca
ricatura 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

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


Classificados

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

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

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

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

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

VENDO GELADEIRA
expositora, porta de 
vidro com 06 meses de 
garantia, R$ 2 mil ou 5x 
R$ 400,00. Tratar (14) 
3263-3605 /  9705-6743.

VENDO BALCÃO PARA
açougue c / 2 metros,
6 meses de garantia,
R$ 2.500,00 ou 5x R$
500,00. Tratar (14) 3263
3605 /9705-6743

VENDE-SE CARTA de
crédito de R$200 mil, 
entrada R$3.539,11 + 
179 x de R$1.539,11. 
Tratar com Cristiane 
Moura(14) 97553496 
(vivo) 81284916 (tim) 
91778926 (claro).

VENDE-SE CARTA DE
crédito no valor de 
R$ 100mil, entrada 
R$2.202,78 +179 x 
R$ 702,78. Tratar 
com Cristiane Moura 
(14) 97553496(vivo) 
91778926 (claro) 
81284916 (tim).

VENDO PORTÃO DE 
CORRER, 3m x 2m, ótimo 
estado. Tratar (14) 9649-

VENDO GELADEIRA 
SUPER luxo, R$ 400,00, 2 
portas, 390L. Tratar (14) 
3264-7793.

VENDE-SE TRAILER DE
pastel em funcionamen
to e com boa clientela, 
R$ 8.500,00. Tratar (14) 
9728-0666.

VENDO BAR DA Fátima, 
localizado na R: José 
Camponholi, 17 -  Jd 
.Cajú I. Tratar (14) 9746
1522.

VENDO MASSEIRA MAR
CA pasiani 110v/220v,
R$ 1.200,00 - cilindro 
elétrico 27 cm. 110/220v, 
R$ 1.000,00, tudo para 
trabalhar com massas. 
Tratar (14) 9749-3106.

VENDO NO ATACADO e
varejo vazinho de tulipas 
e rosas de tecido + 10 
pares de sapato n° 36. 
Tratar (14) 3263-6102/ 
8127-5594.

VENDO PORTÃO, 2 fo lhas/ 
fechadura/ pesado, semi 
novo. Tratar (14) 3264- 
8040/ 9826-7467.

VENDO BALCÃO DE
encostorefrigerado, com 
pia, 3m -  Fogão 6 bocas, 
industrial -  Pratos, lou
ças, Armários, panelas 
de barro, etc. Tratar (14) 
9826-7467/ 3264-8040.

COCHI
mm
mm

VENDO 2 BALCÕES mos- 
truário com 1,20m cada. 
Tratar (14) 9772-7315.

VENDO BARRACA DE
camping completa, 2 
quartos + varanda. Tratar 
(14) 9772-7315.

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

VENDO SOFÁ DE canto 
(200X200 cm) bege, em 
ótimo estado de conser
vação, R$400,00. Tratar 
(14) 9733-7837.

VENDO PISCINA DE fibra,
3 mil, 5 mil e 7 mil litros,
1 carretinha de carro, 1 
churrasqueira grill. Tratar 
(14) 9702-9538.

VENDO TÍTULO DO clube 
marimbondo. Tratar (14) 
9710-6042/ 9696-1626.

VENDO LOJA DE roupas 
no centro da cidade, 
ótima localização, bom 
estoque, vários clientes 
cadastrados, R$ 30 mil. 
Tratar (14) 8123-6974.

VENDO CARRETINHA DE
1,61m x 65cm. Tratar (14) 
9816-4838.

VENDO 2 FALANTES 69", 
semi novo, R$ 60,00 -  1 
da automotivo Kwoold 
e outro Pionner semi 
novo, R$100,00 cada. 
Tratar (14) 3263-3348/ 
9703-1919.

APARELHO DE SOM
automotivo Pionner, R$
100,00, ótimo estado. 
Tratar (14) 9637-7291.

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

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

VENDO BETONEIRAS 
USADAS de 140L, 220L 
e 400L, todas revisadas 
em perfeito estado. 
Tratar (14) 9785-7545.

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

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

GUARDA ROUPAS, cere
jeira, 4 portas, com espe
lho (cômoda), R$ 350,00. 
Tratar (14) 9845-7999.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA
-  Venda de peças, 
motores, 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 m .̂ 
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.

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

tPiméQffo

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO  P A U LO

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

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

' Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Jíibogâ

(14) 3263-1485 
9791-4488

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP



Classificados
MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLAMBRA, FESTA das
flores dia 22/09/2013 - Hopi 
Hari 16/06/2013 -  Zooló
gico + Mercadão de São 
Paulo 14/07/2013 -  Parque 
O mundo da Xuxa dia 
02/06/13 - Sitio do Carro- 
ção 06/10/2013. Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA 
CALDAS Novas, 24 a 
29/08/2013. Informações 
e reservas: (14) 3263-3267 
e (14) 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÃO COMPRAS
EM Monte Sião, Jacutinga, 
Serra Negra dia 25/05/2013 
lazer em Thermas dos La
ranjais, dia 15 de setembro 
(parcelamos pagamento). 
Tratar (14) 4105-0264 (14) 
9743-2483 - Sônia

EXCURSÕES, compras 
e lazer -  Ibitinga 18/05 - 
Monte Sião/ Jacutinga, 
25/05/13 -  Hopi Hari 
19/05/13 - Paraguai todo 
mês. Tratar (14) 3263-3761, 
(14)9724-8206 e (14) 9721
0436.

EXCURSÃO PARA SÃO
Paulo, 08/05 quarta -  11/05 
sábado -  15/05 quarta 
-  18/05 sábado -  22/05 
quarta -  25/05 sábado -  
29/05 quarta -  01/06/2013 
sábado -  05/06/2013 
quarta -  08/06/2013 
sábado -  12/06/2013 
quarta -  15/06/2013 
sábado -  19/06/2013 
quarta -  22/06/2013 sába
do -  26/06/2013 quarta -  
29/06/2013 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 
ou Eliza(14) 3264-7919 ou
9794-7639/ 9147-2393.

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

KREP SUÍÇO PRONTO.
R$2,00 a unidade, vários 
sabores. Aniversários WG. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
9791-4488.

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

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

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

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

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

CASA BEM LOCALIZ. c /
ótimo acabam. no M.
Azul. São 106m2 em boa 
planta, 3 dorms, w c social, 
s.estar, coz. c /  ligação p / 
s. jantar + rancho de lazer 
c /  churraqueira. 1 vg. cob. 
C82568 /  14-9635-2290 - 
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00188

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

CASA JD MONTE AZUL
c / 2 dorms, 1 suíte, 2 w c 
sociais, s.tv, s.jantar, coz, 
ar.lazer c /  churrasq., 2 vgs. 
Oportunidade! V itagliano 
CJ23626 -  14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref:00232

APTO: FAÇA UM INVESTI
MENTO rentável e seguro, 
o melhor lançamento de 
Lençóis Pta e região -  2 
dorms, sala, w c social, 
cozinha, ar. serv. e terraço
- ótima localização e lazer 
completo - Venha conferir! 
Creci J23626 - Beto 
V itagliano 14-9724-8803
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br - ref:00238

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

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

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

NÚCLEO- 3 dorms, 1 
bho, cozinha, área de 
serviço, garagem. R$110 
mil- Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

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

JD. MARIA LUIZA II- 3
dorm (sendo 1 suite), co
zinha, copa, sala, bho so
cial, lavanderia, garagem 
coberta p / 2 carros. 126m^ 
de construção. CASA 
NOVA. R$270 m il- Habita
re Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

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

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

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

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

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

MAMEDINA, 2 dorm i
tórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
para carro. Uma suíte 
grande anexa, R$ 135 mil, 
obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343.

BOA RESID EM exc. locali
zação do B. Marimbondo, 
2 dorms (suíte), 2 salas 
div. ambientes, w c soc, 
coz. ampla s. alm. Integ.,
+ edícula no fundo gde 
(vários cômodos) -  3 vgs 
cob + desc - Creci J23626
-  V itagliano 14-9786-5951 
/  3263-3163 -  w w w . 
vitagliano.com .br -  ref. 
00293

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

JARDIM PRÍNCIPE, 2
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada para 
carro. área de lazer com 
churrasqueira e banheiro, 
R$ 190 m il, obs: laje e 
piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA II, 1
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa/cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, R$ 190 
mil, obs: Laje e piso frio. 
Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.
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Rua Coronel Joaquim Gabriel, 48 
Centro - Lençóis Paulista - SP
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EXECUTIVOS X ALIMENTOS
Quase todos os executivos brasileiros (ou pessoas em cargos 
de chefia) se alimentam mal e i8 %  sofrem de ansiedade. Na 
lista de alimentação saudável, 95,5% não fazem refeições 
equilibradas no dia a dia. Além disso, 4 4 %  são sedentários e 
31,7%  têm índice elevado de estresse.
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Registro profissional pela internet começa a funcionar
Nessa primeira etapa o 
sistema está disponibilizado 
em 19 estados e no Distrito 
Federal; São Paulo faz parte 
da segunda ação

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Começou a funcionar na segunda-fei
ra, a nova fase do Sirpweb (Sistema 
Informatizado de Registro Profissio

nal) que permite solicitação on-line do 
registro. Nesta primeira etapa, o sistema 
está disponível nos estados do Acre, Ala
goas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, Sergipe e Tocantins e no 
Distrito Federal.

Segundo o ministro Manoel Dias, essa é 
mais uma ação que visa simplificar o aces
so do cidadão aos serviços prestados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. “O sis
tema vai facilitar a vida dos trabalhadores 
e em breve pretendemos tê-lo implantado 
em todo o país".

O programa piloto foi implantado em 
caráter experimental no Distrito Federal,

em novembro de 2012. Numa segunda eta
pa, chegará aos estados da Bahia, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O Sirpweb é um sistema de gerencia
mento e controle das informações dos re
gistros dos profissionais das categorias re
gulamentadas por lei. Essas categorias têm 
a obrigação de se cadastrarem no sistema 
para desempenhar suas atividades e o uso 
da ferramenta vai facilitar bastante quem

utiliza esse serviço.
O MTE concede o registro profissional 

a 14 categorias: Agenciador de propagan
da, artista, atuário, arquivista, guardador 
e lavador de veículos, jornalista, publicitá
rio, radialista, secretário, sociólogo, técni
co em espetáculos de diversões, técnico de 
segurança do Trabalho, técnico em arquivo 
e técnico em Secretariado.

Com a utilização do Sirpweb as, solici
tações de registro profissional poderão ser

INFORMATIZAÇÃO -  Sistema do 
Governo permite solicitação on-line do 
registro de emprego

PASSO A PASSO

O  Acessar o s ite h ttp ://s irpw eb .m te .gov.b r/ 
s irpw eb /princ ipa l.seam  
©  Preenchimento dos dados pessoais 
©  Seleção da categoria profissional e dos 
docum entos de capacitação;
©  Resumo para conferência dos dados 
inform ados;
0  Transmissão da solicitação;
©  Impressão da solicitação; e 
©  Protocolo dos docum entos na SRTE. 

///////////////////////////̂ ^ ^ ^ ^

feitas e acompanhadas on-line. O interessa
do tem apenas que informar seus dados e 
os relativos ao registro pretendido. O siste
ma, que será disponibilizado nas páginas 
das Superintendências Regionais do Traba
lho e Emprego, vai gerar um número de 
solicitação, discriminando a documentação 
que deverá ser protocolada na SRTE mais 
próxima do interessado. A partir de então 
todo processo poderá ser acompanhado 
pela internet.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://sirpweb.mte.gov.br/
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AVISO DETRAN
Motoristas que acumular mais de io  pontos na carteira vai receber uma cartinha em 

casa, sabendo quantos pontos tem registrado na carteira dele, qual o tipo de infração, 
quem aplicou a cidade e também o número de pontos acumulados. A expectativa é que 

cerca de 60 mil cartas sejam enviadas por mês para motoristas do interior, do litoral e 
também da região metropolitana. Quem acumula 20 pontos tem a habilitação suspensa.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saveiro 2014 acompanha
mudança da 'linha gol'
Veículo já está disponível para vendas e segue com a frente nova que é a identidade mundial da popular marca alemã

Priscila Pegatin

Lançada no Brasil no dia 14 de 
abril, a nova Saveiro 2014 já  está 
disponível nas redes Volkswagen. 

O modelo é a últim a m udança da linha 
cham ada Gol em que têm  os carros Gol, 
Voyage e Saveiro. "A saveiro é o quarto 
carro mais vendido da Volkswagen, sen
do a sequência, Gol, Fox, Voyage e ela. 
Então faltava à m udança para m anter no 
patam ar de venda", explica o gerente de 
vendas, José Antonio M eschini Júnior.

Entre as novidades está a frente nova 
com novos faróis, nova grade e novo pa- 
ra-choque. "Que é a identidade m undial 
da Volkswagen", ressalta. "M udou a 
parte  de suspensão, alguns equipam en
tos de série que no modelo antigo não 
existiam  e agora têm , como tacógrafo, 
vidros elétricos, trava elétrica já  fazem 
parte  do carro".

Nenhum a alteração foi realizada no 
motor EA-111 1.6 VHT, o único ofere
cido na linha Saveiro. São 104 cv com 
etanol e 101 cv quando o combustível 
escolhido é a gasolina.

O veículo continua disponível nas 
versões básica, Trooper e Cross, assim 
como as opções de cabine simples e 
estendida. "A Saveiro tem  do básico ao

completo. O modelo simples, com cabi
ne simples sai a partir  de R$ 33.990", 
ressalta. Na versão com pleta pode che
gar a R$ 48.990

Sobre as cores, a branca ainda é a pre

ferida. "A cor branca é uma tendência por 
causa dos importados e a Saveiro branca é 
tradicional e agora com detalhes na maça
neta em preto, ficou mais atrativo".

O veículo está disponível a pronta

entrega para pessoa física, mas pessoa 
jurídica, micro empresas e produtores 
rurais tem  um prazo de 15 a 30 dias. "Se 
tiver pronto na fábrica em torno de 15 
dias, já se não estiver pronto até 30 dias".

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

NOVA FRENTE -  Saveiro acompanha mudanças da linha Gol; branco ainda é o preferido pelos clientes

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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SUSTENTÁVEL
Com atitudes em casa, é possível colaborar com o meio 
ambiente e ainda economizar na conta de energia. Na 
cozinha, reduzir a utilização do forno micro-ondas, que 
consome mais energia do que o forno a gás.

www.pontoi9.coni.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949
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•  LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 4 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.126

Nicho: solução simples e prática
Além de organizar a casa, nichos ajudam na decoração; suporte pode ser usado em qualquer ambiente

Da Redacâo
FOTO: DIVULGAÇÃO

0  nicho, suporte com diversas divisó
rias, para parede, são ótimos aliados 
na hora de organizar e decorar o am

biente, além de dar um toque especial eles 
podem ser usados em vários ambientes, de 
diversos tamanhos, cores e formatos.

O nicho pode ser usado desde a sala ao 
banheiro, porém é importante acertar na 
proporção entre o nicho e o espaço livre do 
ambiente em que ele vai ser colocado. O 
nicho para parede pode ser colorido, reves
tido de tecido liso ou estampado ou ainda 
com papel de parede.

Algumas pessoas têm uma grande difi
culdade de pôr a casa em ordem e a tarefa 
mais difícil é encontrar lugar para tudo. 
Uma solução prática nesses casos é apostar 
nos nichos embutidos de alvenaria ou ma
deira e os nichos na parede, podendo ser de 
acrílico, de madeira entre outros materiais.

O certo é o nicho oferecer muita funciona
lidade, nada de exageros nos tamanhos, muitas 
cores ou colocar coisas desnecessárias nele, 
pois dá ao ambiente um aspecto bagunçado.

Os nichos para parede podem ser usa
dos para enfeitar e aproveitar o espaço em 
um ambiente como uma sala de estar pe
quena, por exemplo, os nichos podem ser 
uma alternativa na arrumação de CD's, 
revistas ou livros. Além dessas vantagens 
os nichos podem também servir de apoio 
para os aparelhos eletrônicos sem prejudi
car os espaços do ambiente.

Atualmente existe no mercado nichos 
e cubos prontinhos para decorar a sala e 
outras partes da casa, cada um com o deta

MODERNO E UTIL -  Suporte com diversas divisórias, chamado de nicho, é opção para decorar e organizar cômodos

lhe característico para cada ambiente, com 
uma iluminação embutida ou não, eles 
sempre são uma ótima opção de decora
ção. Para quartos infantis, por exemplo, o 
nicho para parede costuma ser com cantos 
arredondados, para garantir a segurança 
das crianças e branco dando leveza ao am
biente e facilitando na hora de decorar, a

cor neutra proporciona mais liberdade na 
hora de escolher as cores das paredes, cor
tinas, bichinhos de pelúcia, ou almofadas.

Os nichos também são detalhes im
portantes na decoração do banheiro, neles 
podem abrigar toalhas, produtos de ma
quiagem, cremes, perfumes, e até mesmo 
velas, além de outros objetos decorativos.

No quarto dos adultos, os nichos para pare
de também é uma ótima opção de decora
ção, apoiando objetos de decoração e com 
iluminação embutidas, e são indicadas as 
cores claras. Há quem pense que não, mas 
em ambientes como cozinhas ele também 
está presente, apoiando objetos de decora
ção ou aparelhos eletrônicos.

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


Classificados

JARDIM JOAO 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 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

JARDIM SAO JOAO, 2
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, 
obs: forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

JD. DAS NAÇÕES - 02
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /
9795-0722.

JD. ITAPUÃ - 01 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA IV - 02
dormitórios, sendo 01 
suÍte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

NÚCLEO - 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c/ 01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CENTRO - 03 dormitórios, 
sala, cozinha, 02 banheiros, 
área de serviço, churrasqueira 
e garagem. - R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

VILA MAMEDINA - 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem.
- R$ 145.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. JOÃO PACCOLA - 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório, 
lavanderia, área c/ churras
queira, banheiro e garagem
-  R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. CAJÚ I - 02 dormitórios, 
sala, cozinha americana, WC, 
área de serviço e garagem.
R$ 160.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. EUROPA - 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, 
sala, cozinha, WC, lavabo, área 
de bate papo, lavanderia, des
pensa, área de lazer e garagem 
p/ 02 carros. R$ 410.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. VILLAGE - Sobrado c/ 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar 
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p/ 06 carros. R$
550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

Os melhores imóveis
www,vitagiiano,com,br

JD. ITAMARATY - Sobrado 
c/ 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, lavanderia 
e garagem. R$ 380.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

PARQ. RES. RONDON - 03
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem, edícula 
c / churrasqueira, WC. - R$
280.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. ITAMARATY - Sobrado 
c/ 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, 02 salas, copa, cozinha, 
lavabo, WC, área de serviço, 
área de lazer c/ piscina, 
garagem. R$ 550.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. GRAJAÚ - 03 dormitó
rios, sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia, área de serviço 
e garagem p/ 02 carros. R$
210.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

MACATUBA, casa 
recém construída com ótima 
localização, acabamento de 
primeira, gesso, blindex, por
tão eletrônico , garagem para 
02 carros. Bairro Residencial 
Azevedo, R$170 mil, aceito fi
nanciamento da Caixa. Tratar 
(14) 9729-2331 Junior.

JARDIM MONTE AZUL
(venda) - em boa localização 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com armário e 
blindex, rancho com churras
queira e banheiro, garagem 
para dois carros c / portão 
basculante, pintura nova 
e jardim de inverno. R$
185.000. 00 (aceita financia
mento) Cód.0077 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. VILLAGE, casa com 
167m2. Tratar (14) 8199-0888.

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

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

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

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 m̂ , 
coberto c / estrutura metálica, 
e uma edícula c / 60 m ,̂ 
alarme, cerca elétrica e muro 
alto, área total de terreno de 
312m^, parte alta do bairro, 
ideal para renda, aceita 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

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

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

NÚCLEO, 2 DORMS (1
suite), sala cozinha, garagem, 
área de serviço, nos fundos 
3 cômodos com WC, R$ 85 
mil. Tratar (14) 9137-6986/
9796-6129.

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

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

JARDIM EUROPA (VEN
DA) - com 3 quartos, sendo 1 
suite, sala, cozinha, banheiro, 
closet, garagem para 2 
carros. Cód.0072 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZI-
NHA (venda) -com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p/ 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $
240.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY (ven
da) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas 
e portas basculantes de 
madeira, piscina, rancho 
c/ churrasqueira, amplo 
jardim, cerca, interfone e 
armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br-

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

JARDIM PRÍNCIPE (venda)
- com 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 sala. Excelente 
imóvel com armário embutido 
da Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embutido, ar 
condicionado e banheira c/ 
hidro na suíte, cerca elétrica, 
interfone e armário embutido 
nos banheiros, pintura semi- 
nova, armário na garagem, 
churrasqueira e lavanderia. 
Perto da creche e quadra 
poliesportiva. R$ 270.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0039 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE (venda) - 
com 3^quartos, 1 banheiro, 1 
sala. Ótima localização; (acei
ta financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM BELA Vista (venda)
- com 3 quartos, 2 banheiros,
1 sala, lavanderia. Esta casa 
possui uma sala 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

SOBRADO NO centro 
(venda) - ótima localização, 
com 2 quartos, 3 banheiros,
2 salas, dep. emprega
da, lavanderia, piscina, 
churrasqueira; e comércio na 
frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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

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

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem 
para 04 carros, área de lazer 
com piscina e churrasqueira. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

AÇAÍ I, casa medindo 71,25 
m2 em terreno de esquina 
com área de 238,48 m2. Não 
aceito 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.

AREIÓPOLIS, casa na Vila 
Cremer, 2 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro. 
Tratar (14) 3846-1306/ 9131- 
2671/9131-2643

MONTE AZUL, casa com 03 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e garagem, 
R$ 150 mil, aceita terreno 
como parte de pagamento no 
Maria Luiza I ou II, Princípe 
ou João Paccola. Tratar (14) 
9622-7600.

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.

APTO VITÓRIA Regia: 03 
dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem Valor R$ 
320 mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis

JD CAJU: 02 dorm sendo
1 suíte/sala/copa/coz/02 
banheiros/lavanderia/área 
c / churrasqueira e piscina/ 
garagem Valor R$ 150 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

JD. ITAMARATI: Sobrado c/ 
03 dorm sendo 1 suíte/sala/ 
coz americana/banheiro/ 
lavanderia/área c / churrasq. 
piscina e sauna/jardim/ lago/ 
garagem Valor R$ 700 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

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

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

PIA/VTAS PARA CO/VSTRUÇAO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
* DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/Í/T/ITO (14) 9S44-8164 
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

www .toledoim oveis.com .br
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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Classificados

JD. MARIA LUIZA IV : 03
dorm sendo 1 suíte/sala/ 
copa/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem (casa nova) 
Valor R$ 220 mil. Tratar (14) 
3263-0187 Toledo Imóveis

APTO SAN REMO: 03 dorm 
sendo 1 suíte/01 dorm p/ 
empregada/sala 02 ambien- 
tes/coz planejada/banheiro/ 
garagem Valor R$ 350 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

CENTRO: casa com 02 
dorm./sala/coz/banh./ 
lavanderia/forro de madeira 
e cerâmica/ não aceita 
financiamento-R$-126 mil. 
Tratar TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187

JARDIM UBIRAMA: casa 
com 03 dorm.sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
cozinha/banheiro/lavan- 
deria/despensa/edícula c/ 
churrasq.e banheiro/garagem 
p/ 2 carros-R$-300 mil. Tratar 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM MARIA LUIZA IV:
CASA NOVA-com 02 dorm. 
sala/coz./banh./entrada para 
carros/R$-110.000,00 + 116 
prest. de R$-399,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM JOÃO PACCOLA: 
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 
churrasqueira/bgaragem p/ 
02 carros/R$-155 mil. Tratar 
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

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

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

CECAP, CASA com 2 dorm, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia, garagem e 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

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

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

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

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

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

PQ.RES.RONDON: casa 
com 3 dormitórios/sala/copa/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
edícula c/churrasqueira/1 
banheiro/1 quarto/garagem 
coberta para 2 carros/ 
R$-280.000,00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187

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

JD.MARIA LUIZA II - CASA 
NOVA com piso laminado de 
madeira/3 dormitórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavande- 
ria/CASA NOVA/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 - t OlEDO 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

JARDIM VILLAGE, casa 
com 3 quartos, w  c social, 
suite, sala de tv bem ampla, 
sala de jantar, cozinha com 
armário embutido, garagem 
coberta com portão fechado 
automatizado p/ 2 carros, 
cerca elétrica, piso de ótima 
qualidade, sancas na sala, 
e acabamento emgesso em 
todos os quartos. R$ 350 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JARDIM EUROPA, casa 
nova, com 3 quartos, w  
c social, suíte, sala bem 
ampla, cozinha revestida 
com porcelanato, garagem 
coberta com portão fechado 
automatizado p/ 2 carros, 
cerca elétrica, alarmes, 
portas e janelas de exelente 
qualidade, a/s coberta, 
piso porcelanato, laje com 
acabamento em gesso, parte 
alta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JARDIM MARIA LUIZA I,
casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha revestida, w  c social, 
garagem coberta p/2 carros 
e 1 descoberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, fundo 
temos, 1 quarto, banheiro, 
churrasqueira, a/s, área total 
com 200 m ,̂ com 136 m  ̂de 
construção. R$ 180 mil aceito 
tereno ou carro no negócio 
e ac/ financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

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

CENTRO, CASA COM 4
quartos, 4 salas, 2 banheiro, 
dispensa, 2 lavanderia, 
churrasqueira, 2 canil, 
piso frio, forro de madeira, 
garagem coberta p/2 carros, 
área construída com 208 m ,̂ 
com área total de 384 m .̂ R$ 
450 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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

JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, piso frio, laje, mais 
salão p/ comércio, garagem 
coberta p/ 1 carro, de frente a 
escola do sesi. R$ 155 mil n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

NÚCLEO, CASA com 2
quartos, sala, wc social, 
cozinha, piso frio, forro 
de madeira, mais edícula, 
garagem coberta p/ 1 carro. 
R$ 140 mil n/aceito financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

CASA COM 2 QUARTOS,
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p/ 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com 
laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula 
com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, com forro 
de madeira, terreno com 
área total de 253 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.

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.

JARDIM CAJU, casa com 
3 quartos, lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, wc 
social, suíte, copa cozinha 
revestida,armário embutido, 
lavanderia coberta, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, gara
gem coberta p/ 2 carros com 
portão fechado basculante, 2 
quartos com guarda- roupas 
embutidos, parte alta, boa 
localização, terreno com 
200 m  ̂com 133,15 m  ̂de 
construção, R$ 190 mil aceito 
financiamento e permuta.
. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

iP R O R T U N I D Á D E S ,
jlNCRÍVEISH

V IS IT E  N O S S O  N O V O  S ITE  
w w w .h ab ítare lp .co m .b rS o b rad o

S o b ra d o  J D . Itam araty  d  2 terrenos, 4 dorm s, sen d o  1 
s u íte  d  c loset, banheira; sala estar, Jantar, cozin ha d  

arm á rios, adeg a, p isc ina d  aquecedor, ja rd im , g ara g em  4 
carros, 430,00  RS 860 mil. R ef. S ite 29.

C asa  C entro , 3  dorm it. (1 s u ite  d  a rm ario ), 3  s a las , lavan
deria , copa , cozin ha, escritó rio , bho social, churrasq., 

piscina. G ara g em  pra 3  carro s cobertos. R $  450.000,00 .

S o b ra d o  J D  ltam araty,3 dorm s(1 suíte ), sala g ran d e tv, 
escritório , cozin ha p lane jada, p isc ina casa c /32 0m 2 R$ 

600.000,00 . R ef. S ite 14.

C asa Jard im  V illa g e - 3  dorm s, 1 su ite  d  c loset, 1 dorm s  
externo , 1 w c, 1 lavabo, sa la  TV, Jantar, estar, cozinha, 
lavanderia  d  arm ário . G ara g em  para 5 carro s s en d o  3 
co b e rto s - RS 580 m il - H ab ita re  Im óveis (C R E C I76074).

V end e-se C asa M am edina, C /3  dorm s, sala, cozinha, 
bho social, g ara g em  p / 4  c arro s cobertos, á rea  de lazer, 

lavanderia, p isc ina. R$ 300.000,00 . H ab ita re  Im óveis  
(C R E C I76074) 3264 -4151/9860-1407. Ref. S ite  67

V end e-se C asa  Jd. V illage, d  3d o rm s( send o  2  suites), 2  
salas, cozin ha, sala de  Jantar, área  de serv iço, garagem  

p/ 3  carro s cobe rtos e 2  d escobertos, área  de lazer, 
churrasq . C asa  c o m  piso  lam inado. RS 600m il. H abitare  

Im óveis  (C R E C I76074) 3264 -4151/9860-1407.

V E N H A  C O N F E R IR  T E R R E N O S  EM  D IV E R S O S  
B A IR R O S . A C E IT A M O S  F IN A N C IA M E N T O .

n iab ib are
C R E C I 7 6 0 7 4 I M Ó V E I S

h a b i t a r e l p . c o m . b r
R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  

( 14)3264 4151 | (14)9860 1407

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

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

CECAP, CASA com 3 quar
tos, sala, cozinha, piso frio, 
laje, no fundo 1 quarto, ba
nheiro e opção de construção, 
boa localização. R$ 95 mil n/ 
aceito financiamento, aceito 
terreno. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM MARIA LUIZA
ll, casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc social, 
1 suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
lavanderia coberta, garagem 
coberta com madeira a vista 
p/ 3 carros, portão basculante 
fechado automatizado, pintu
ra boa, ótima localização. R$ 
175 mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

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

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

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p / 1 
carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CECAP, casa com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$ 
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

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

RONDON, sobrado com 3 
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, garagem coberta p / 2 
carros, sacada, pintura nova, 
1/2 terreno. R$ 125 mil.
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CRUZEIRO, casa com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e gara
gem coberta (terreno 11x25) 
e construção de 140m^. Tratar 
(14) 9701-1896 com João 
Barbosa.

CASA NA ALVENARIA
+ laje com 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, murada, R$ 50 
mil + parcelas. Tratar (14)
9797-5221.

JD CAJU I, casa c / 2 quar
tos, sala, cozinha, garagem 
coberta p / 2 carros e edícula 
nos fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO PACCOLA, casa 
c / sala de TV, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem 
para 2 carros.Com 190m^ de 
construção nova, R$ 300 mil. 
Tratar (14) 9747-3304.

VENDO OU TROCO por
casa de menor valor, uma 
casa no Jd. Cajú, 3 dorm., 
sala, cozinha, WC, garagem 
e churrasqueira. Aceito 
carro no negócio. Tratar (14) 
9842-7349.

JD ITAPUÃ, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, 2 Wc e garagem 
p/ 3 carros, R$ 200 mil ). 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

CECAP,  ̂casa com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 
carros . R$88,000,00 , não 
aceito financiamento . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

AÇAÍ, R$ 120 MIL, de
esquina com 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

NÚCLEO, CASA c / 3
quartos, sala, cozinha, WC e 
garagem, R$ 120 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

p r ín c ip e , c a s a  c / 3 quar
tos, sala, copa, cozinha, WC 
e garagem p/ 2 carros, R$270 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

A  IMOBILIÁRIA SIG Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponivéis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado 
de assis, 680 (fones: 3264
5624, 9695-8789)

JD GRAJÁU , casa nova, 
c/03 dormitórios, sala 
tv, sala jantar, cozinha c/ 
fogão embutido, lavanderia 
fechada, garagem coberta 
02 carros R$ 195.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA LUIZA I, casa 
geminada, cada casa c / 02 
dormitórios, sala, cozinha 
e lavanderia, entrada p/ 
carro, c/ 70,00m2 cada,
(valor R$ 650,00 de aluguel 
de cada casa) valor R$
140.000,00 mais 70 parcelas 
de R$ 290,00 do terreno. SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD AÇAI, 02 dormitórios, 
casa c/ (piso laminado), sala 
de tv, cozinha americana, 
edícula c/ churrasqueira, 
banheiro e despensa, 
garagem coberta 02 carros, 
piso porcelanato, quintal todo 
c / piso frio, casa reformada 
c/150,00m2 R$ 180.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-55624/9695-8789.

JD EUROPA(altos), casa 
c / 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD PRIMAVERA, casa de 
esquina, 02 dorms, sala, cozi
nha R$ 80.000,00(ALUGADA) 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

MAMEDINA, CASA 02
dormitório, sala grande 
TV, cozinha, lavanderia, 
espaço p/ piscina Terreno 
c/360,00m2 R$ 145.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA II, casa 
c / 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

e d íc u l a  j d  Itamaraty(parte 
alta), 02 dormitórios(1 suíte), 
sala de tv, copa/cozinha R$
280.000. 00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/9695- 
8789.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 dorms(1 
suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 275.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000. 00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

CECAP, casa com 3 quartos, 
WC, sala, cozinha + edícula e 
garagem para 3 carros. Tratar 
(14) 3263-2129/ 9749-3534.

CENTRO , casa com 3 
quartos, sala, cozinha, copa,
2 WC, garagem. Tratar (14) 
9748-6707.

3263-0021
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  no Jd. Monte Azul: 2 Quartos, sala, 
cozinha, banheiro d  boxe, garagem coberta, portão eletrônico, 
cerca elétrica, toda a parte elétrica nova. Valor R$700,00 Casa 
nova -  PRIMEIRA LOCAÇÃO. Cod. 0104 Tratar na Imob. 21 
R. 13 de maio, 430 tel. 3263QQ21-www.imQbiliaria21Lp.CQm.br 
C A S A  PA R A  L O C A Ç A O  jardim Ubirama: 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.050,00 
Cód. 0089 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N Ú C L E O  H A B . L U IZ  ZILLO (venda): a im o  imóvel, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 160.000,00 Cód. 0096. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N O  R E S ID E N C IA L  A T H E N A S  (venda): 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, garagem p/ 3 carros. R$ 85.000,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 0100. Trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N A  C E C A P  (venda): 2 quartos, sala, cozinha banheiro, 
garagem para 3 carros. Excelente localizaçãol Aceita financia
mento. R$ 137.800,00 Cód. 0105 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br 
C A S A  N O  C E N T R O  (venda): 3 quartos, sala, cozinha, 2 ba
nheiro, garagem coberta. R$ 263.000,00 Não aceita financia
mento Cód. 0106 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430
tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br_____________________
C A S A  N O  J D . P R ÍN C IP E  (venda): 1 Quarto, sala, cozinha, 
banheiro, garagem coberta. R$ 127.200,00 Não aceita finan
ciamento Cód. 00103. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br________________
C A S A  N O  C E N T R O  (venda):2 salas, 3 quartos, banheiro, 
copa e cozinha; fundos: 1 quarto, 1 banheiro e sauna, mais 
uma casinha. Garagem para 3 carros. Venha conferir. Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.
imobiliaria21 Lp.com.br____________________________________________
C A S A  N A  M A M E D IN A  (venda): 2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro, garagem p/ 2 carros; casa pequena nos fundos.Valor 
R$ 143.100,00 Não aceita financiamento. Cod. 102 Tratar na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imo-
biliaria21Lp.com.br________________________________________________
C A S A  N O  G R A J A U  (venda): 3 quartos, sala, cozinha ameri
cana com balcão de mármore embutido, banheiro, garagem 
coberta para 2 carros, quintal grande. R$ 214.000,00 Aceita 
financiamento. Cód. 101. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

SAO JUDAS TADEU,
chácara com 5mil pomar, 
piscina, 2 dorms, sala, cozi
nha, WC, na avenida, R$320 
mil. Tratar (14) 9756-2647.

VENDO CHÁCARA EM
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 9704-3307.

SÍTIO COM 2,7 alqu., possui: 
2 nascentes de água,lagoa,
2 tanques peixes, mangueira, 
pasto, casa e amplo salão 
festas. A 12 km da cidade. 
Exc. Propriedade! Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 0005

LINDA CHÁCARA NO C.
Branco 5000 m ,̂ cercada c/ 
muro e alambrado. Casa c/ 
195 m ,̂ 3 dorms, sala, coz., 
wc soc., ar. serv, + rancho c/ 
dorm, churrasq. forno e fogão 
a lenha, pisc. c/ cascata e 
canil. Obs: pomar e estufa 
separados + amplo espaço. 
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br -  ref. 
00290

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina grande, 
terreno com área de total de 
5 mil m2, vendo ou troco por 
casa em Lençóis Paulista. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

TIA EMILIA - Chácara c/
2500,00 m  ̂- Res. c/ 01 dor
mitório, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, canil.
- R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

MACATUBA, JARDIM Ca-
pri, chácara com 2.204,12m2 
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CASAJD EUROPA, 03
dorm itórios(1 su íte  c/ 
closed e arm ários), sala 
de tv  c/jardim , cozinha 
am ericana c/ arm ários e 
fogão, edícu la c/ lavande
ria e banheiro , garagem  
coberta p/02 carros R$ 
310.000 ,00

CASAJDITAMARATY,
04 dorm itórios(1 suíte 
c/ banheira e  closed c/ 
arm ários), 02 banheiros 
social, saia de tv , cozinha 
am ericana, lavanderia , 
lazer c /ch u rrasq ue ira , 
garagem  03 carros, 
lago ornam ental, const. 
c/281 ,00m 2 
R$ 350.000 ,00

CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 03 d orm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
am ericana, lavanderia R$ 
265.000 ,00

EDICULAJDITAMA- 
RATY, 01 dorm itório , 
sala de  tv , cozinha c/ 
arm ários churrasqueira , 
qu iosque, p iscina grande, 
piscina c/hidro, banheiro 
c/180 ,00m 2 R$ 350.000 ,00

APARTAMENTO RESI
DENCIAL Paineiras(Piso 
Térreo) 03 dorm s, sala 02 
am bientes, cozinha, lavan
deria R$ 180.000,00

CHÁCARA SAOJUDAS 
TADEU de esquina 
c/5 .000m 2, casa laje c/ 
04 dorm is(1 suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira , 
p iscina, cam po , toda 
m urada R$ 400.000 ,00,

VENDE-SETERRENOJD 
ITAMARATY c/515,OOm2 
R$ 135.000,00

EDICULA DE FESTAS 
JD ITAMARATY, 01
dorm itório , cozinha, 
banheiro , salão de festas 
c /0 2  banheiros e  churras
queira , renda m ensal de 
R$ 2.000,00(aluguel) R$ 
295.000 ,00

CASAJD ITAMARATY,03
dorms(1 suíte c /b an h e ira  
e  closet), sala estar, sala 
jan tar, cozinha p lanejada, 
piso lam inado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000 ,00

CASAJD ITAMARATY,03
dorms(1 suíte c / closed  e 
arm ário ), m ezanino , sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha p lanejada, lazer c/ 
p iscina R$ 590.000,00

MACATUBA JARDIM CA-
PRI chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM Capri, 
chácara, com 2.118,00m2 - 
R$-205.000,00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área,
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

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

s a l ã o  p a r a  fes t a s - Hu-
maita Hall- promoção mês 
das noivas. Tratar (14) 3264 
5658/ 8115-4390.

CENTRO, alugo kitinete, R$
400,00 + água e luz. Tratar 
(14) 9756-0258

ALUGO SALAO COMER
CIAL, localizado na R: 
Joaquim Maria Contente, 
240 -  Maria Luiza I, ótima 
localização, com 2 WC, salão 
todo revestido, piso frio 
com 180m2, R$1000,00 c/ 
fiador. Tratar (14) 3263-7139/ 
9700-1428.

ALUGO CHÁCARA c/ pisci
na, barraca + área de lazer. 
Tratar (14) 9181-0164.

ALUGO KITINETE E
apartamento no Guarujá, 
Praia Pitangueiras. Tratar (14) 
9772-7315.

LOCAL PARA EVENTOS,
centro e chácara. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGO KITINETE 
LOCALIZADO na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube Marim
bondo. Tratar (14) 3263-4844/ 
9710-6121.

ALUGA-SE casa geminada 
no Jd. America em Macatuba 
(particular). Tratar (14) 9681
0817.

ALUGA-SE 2.500 m  ̂de 
terra, boa para o cultivo de 
hortaliças, c/ casa, água, 
luz, a 5 min. da centro, ótimo 
preço. Tratar (140 9752-3588.

ALUGO CASA NO Maria Lui- 
za IV, perto SESI, casa nova,
1° inquilino, 3 dorm.(1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem para 
4 carros descobertos, cerca 
elétrica. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m ,̂ na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, futuro 
anel viário da cidade, ótimo 
para deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

ALUGO e d íc u l a  PARA
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 9702-5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, APARTA
MENTO no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898e 3264-2505.

CHÁCARA PARA festas em 
geral, semana e finais de se
mana. Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

RONDON, aluga-se casa nos 
fundos, exijo fiador, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 
nova, direto com proprietário, 
exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641.

EDÍCULA PARA FESTAS em
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

APARTAMENTO NA PRAIA
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO

com salão para casamentos, 

bodas, aniversários, forma

turas, confraternizações em 

geral. Tratar (14) 9735-5505.

COMPRO CASA DE até R$
85 mil que aceite financia
mento. Tratar (14) 9667-0989 
ou 9627-0989.

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 225m^, excelente 
localização, R$ 20 mil +
94x R$440,00. Tratar (14) 
9602-8261.

JD. MARIA LUIZA II, terreno 
murado, com portão, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9887-0028 com Natália.

JD ITAMARATY, terreno com 
517,50m2, próximo a avenida. 
Tratar (14) 9742-4023/ 9794
2922.

JD. ITAMARATY, terreno 
com 458m^. Tratar (14) 
8199-0888.

LOTES NO GRAJAÚ, ótima 
oportunidade, aceita financia
mento. Tratar (14) 9710-9001.

PARQUE ELIZABETH, lote 
com 250,00 m2 (10X25), R$ 65 
mil. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAPUÃ, lote com
238,00 m ,̂ R$ 73 mil, obs.
Lote de esquina Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM PRÍNCIPE, lote 
com 200,00 m ,̂ R$ 73 mil, obs. 
Todo murado e com portão. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ALVORADA, lote 
com 275,00 m2 (11X25), R$ 85 
mil, obs. Lado de cima da rua, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA
IV, ótimo negócio, terreno 
com área total de 225 m̂ , 
parte baixa. R$ 25 mil mais 94 
parcelas de R$ 440 mil, trans
ferência paga. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

NEGÓCIO DE OCASIÃO,
terreno no jardim das 
nações com área total de 
260 m̂ . valor 60 mil n/aceito 
financiamento mas facilito o 
pagamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. MARIA LUIZA IV, ter
reno com 234 m ,̂ parte alta, 
plano. R$ 60 mil, não aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

RONDON, SOBRADO com
2 quartos, sala, cozinha, piso 
frio,2 banheiros, garagem 
coberta p/1 carro, a/s. R$ 140 
mil, aceito propostas, permuta 
e não aceito financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

NAÇÕES, CASA com 1 quar
to, sala, cozinha, w  c social, 
piso frio, forro de madeira, ga
ragem coberta p/ 2 carros, 1/2 
terreno. R$ 80 mil, não aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, terreno medin
do 250,00 m ,̂ na parte alta, 
próximo a Avenida Jácomo 
Augusto Paccola, quitado. 
Preço R$ 55 mil a vista. Tratar 
- 9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250,00 M2, na parte 
alta do loteamento, parcelado, 
entrada + 100 parcelas 
mensais no valor de R$ 298,00 
cada. Tratar - 9772-7716 com 
Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, Jardim 
João Paccola, Vila Antonieta, 
Res. Santa Terezinha,
Jardim Morumbi - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094 /  9795-0722.

JD. ITAMARATY, localizado 
na Rua Joara, com 396,50 
m2, R$ 120 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

TERRENO MACATUBA
Condomínio Fechado, lotes 
a partir de 420,00m2, R$
90.000,00, poucas unidades, 
já com casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
8118-1234/3264-5624.

JD ITAMARATY, terreno c/ 
515,00m2 R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2 R$ 45.000,00 mais 
52 parcelas de R$ 295,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691)
3264- 5624/9695-8789.

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.

CONTRATA-SE
ANALISTA DE MATERIAIS

EXIGÊNCIAS:
• 3  ANOS DE EXPERIÊNCIA 

•  NÍVEL SUPERIOR

ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA: 
asouzafí@yahoo.com.br

TERRENO 330M^, próximo ao 
clube esportivo Marimbondo 
(Rua Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 8119- 
7204/ 3264-7174.

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 400m^, na 
Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar 
(14) 9605-5195.

JARDIM STA TEREZINHA,
esquina, terreno com área 
total de 234 m ,̂ R$ 70 mil n/ 
aceito financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JARDIM CAJU, terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 mil 
n/aceito financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

VENDO TERRENO NO
Jardim Europa. Tratar (14) 
9117-0757 ou (16) 9104-9932.

TERRENO (ÁREA) de 628m^ 
no centro (c/ edifc. antiga), 
localiz. altamente comercial, 
perto de tudo 150 mts da XV 
Novembro. Oportunidade 
Investimento, aceita proposta! 
Vitagliano /  CJ23626 -  14
9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00176

IMPERDÍVEL 2 LOTES
juntos c/ área total de 531m2 
no Jd. Grajaú, bem localizado. 
Vende tbm 1 lote separado 
Venha conferir! Creci J23626 
-  Beto Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00294

JARDIM MARIA LUIZA
IV, lote com 224,43 m2. 
(10,40X21,50), R$ 25 mil + par
celas Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD GRAJAÚ, terreno 
(parte baixa), R$ 55.000,00 
Aceita Financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

OPORTUNIDADE

Ú N IC A
TERREN O  NO 

JARD IM  ITAMARATY

COM  516,00 M^ EM 
LOCALIZAÇÃO  

PR IV ILEG IADA  E COM  
EXCELEN TE 

PREÇO.

Rua 15 de Novembro^ 753 
Sala 4- Beco Amarelo 

Lençóis Pta (14)3263-1118

http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimoveis


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

^ insta lação  e m anutenção de hidrantes;
Instalação e m anutenção de a la rm es de incêndio; 

n/ Insta lação e m anutenção de luzes de em ergência; 
v 'Instalação e m anutenção de G L P  (gás 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.L.P.
X Emissão d e A.R.T. e  Laudo de Estanauiedade.GasHidro

Manutenção G LPe Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JD. CAJÚ, terreno com 
200m2, R$ 50 mil. 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.pedraoimo- 
veis.com).

JD MARIA LUIZA III, terreno 
com 200 m^, ótima localização. 
R$ 62 mil n/aceito financia
mento. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, TERRENO COM
área total de 899 m^, exelente 
oportunidade p / o investidor. . 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CENTRO, TERRENO com
área total de 628 m^, ótima 
localização, aceitamos pro
postas. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.

JD MORUMBI, terreno com 
área total de 311 m^, esquina. 
R$ 135 mil aceito financia
mento. . 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.

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 pro
postas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c / 331 m^, frente c/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. UBIRAMA- com 275,00 
m2 murado nos 3 lados em 
bom local; R$ 120.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0065 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JD. ITAPUÃ, terreno -ótima 
localização para comércio , 2 
lotes com área regular com 
746 m .̂ R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. HUMAITA, terreno 
(venda) -ó tim o terreno, todo 
murado, localização nobre, 
340 m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

GRAJAÚ, TERRENO -
Quitado ótima oportunidade 
de R$ 57.000,00 por R$
54.000,00. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

NOVO GRAJAÚ, casa com 
2 dorms (1 suíte), WC, sala, 
cozinha, lavanderia interna e 
varanda, medindo 76m^, Rua 
Benedito Santos, 287. Tratar 
(14) 9617-1135/ 9777-6263.

JD. MARIA LUIZA IV casa 
com 64m^, cozinha americana 
conjugada com a sala, 2 
quartos (sendo 1 suíte) e um 
banheiro social, imóvel novo 
e bem acabado. Tratar (14) 
9617-1135 e 9777-6263.

MARIA LUIZA II, casa com 
125m^, sala, sala de jantar, 
cozinha, 3 quartos (1 suíte), 
lavanderia interna, WC social, 
ótimo acabamento, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9617-1135/ 9777-6263.

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 275,00 M2 na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JD. ITAPUÃ:Terreno c/
238,22m2, R$ 75 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo Imóveis

JD. JOÃO PACCOLA:
Terreno c /  221,00m^, R$ 60 
mil. Tratar (14) 32630187 
Toledo Imóveis

JD. CAJU: Terreno c/ 
200,00m^, R$ 60 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo Imóveis

JD. MARIA LUIZA IV : Ter
reno c / 234,00m^, R$ 60 mil. 
Tratar (14) Toledo Imóveis.

VILA ANTONIETA, lote de 
terreno com a área de 325,00 
m2 (13,00x25,00m2) com fren
te para a avenida, R$ 80 mil. 
Toledo imóveis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, com 
a área de 396,50 m^ (cada) 
totalizando uma área de 
793,00m2 (13,00 x 30,50m2 
cada lote), R$ 270 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O

SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER M O R E m  340 JO. JOÃO PACCOLA

(14] 3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGÜSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU

(14] 3264-4625

OPORTUNIDADE, CASA no
Monte Azul, com 3 quartos, 
sala, cozinha, WC, garagem, 
edícula com despensa e WC, 
piscina, ótimo preço. Tratar 
(14) 9794-2145.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no meio do 
loteamento por R$ 38.500,00. 
Tratar 9772-7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2 (na 
laje), murado, com portão 
basculante, R$52 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações - 
R$-70.000,00 - Toledo Imóveis 
- 3263-0187

JARDIM ITAMARATY, com
396,50 m2, excelente locali
zação, R$-130.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA DO 
RIO, a 4 km de Lençóis, docu
mentado, área de 10.500 m, 
(troco por edícula no mesmo 
valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

EXCELENTE OPORTUNIDADE 
DE TRABALHO

F ra n q u ia  de su ce sso  c o n tra ta  
h o m e n s  e m u lh e r e s  p a ra :

» Coordenador |a|;
»  Recepcionista;
» Lider Comerciai [Fixo^Comissão);
»  Divulgador (a| Comercial (Comissãok 
»  Auxiliar de Saúde Bucal;
»  Técnico em Radiologia;
»  Ortodontista.

Os in te re s s a d o s  d e v e rã o  
e n v ia r  c u r r íc u lo  p a ra  o e -m a i l  

id e n t if ic a n d o  v a g a  d e  in te re s s e .

s e le t iv a .F r a n q u ia @ g m a il .c o m  
E n v ia r  C u rr íc u lo s  a té  d ia  

13/05/2013 a té lZ h O O . WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 1 4 )-9 7 1 4 -435 2-(14 )-326 4 -6418 )

http://www.pedraoimoveis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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LABORATÓRIO VITALE

O Laboratório 
Vitale recebeu, 
em 2012 

o certificado de 
excelência do PNCQ 
(Programa Nacional de 
Controle de Qualidade), 
nas determinações das 
amostras-controle do 
ensaio de proficiência. 
O resultado certifica 
a confiabilidade 
e segurança aos 
exames realizados no 
laboratório. A Vitale 
Laboratório, oferece a 
qualidade e o conforto 
que o cliente busca. 
Telefones (14) 3264 

0, (14) 3298 2574. LA FEMME

A La Femme 
v x  trabalha no 

ramo da beleza 
com estética facial e 
corporal, manicure, 
pedicure, penteado, 
maquiagem e vários 
tratamentos capilares, 
como recuperação 
dos fios, corte e 
permanente, tudo com 
produtos da melhor 
qualidade. A equipe 
conta também com a 
experiência da Arlete, 
com oito anos no ramo 
da beleza. A La Femme 
fica na rua Padre 
Anchieta, 364 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 4118.

A Papelaria 
Ubirama atende 

há 26 anos a todos os 
clientes e amigos com 
presentes para todas 
as datas e ocasiões, 
além da linha 
completa de materiais 
escolares. A Papelaria 
Ubirama fica na 
avenida Marechal 
Castela Branco, 623 -  
Vila Ubirama. Telefone 
(14) 3263 1673.

PAPELARIA UBIRAMA

!i . t -
r ^ .  ■*'

AUQMIA

Há mais de um 
^ y  ano no mercado, 
na Auqmia o cliente 
encontra os melhores 
produtos de pet shop 
como ração, acessórios, 
brinquedos, camas, 
roupas e também banho 
e tosa de animais de 
pequeno e grande 
porte, além do banho 
medicinal. A Auqmia 
fica à rua Marcos 
Antonio Dalbém, 165, 
Jardim Monte Azul. 
Telefones (14) 3264 1199 
e (14) 9638 7728. Na foto, 
Carlos, Gabriel e Eletícia.
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