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V>O grande

V IV E R  B E M
O Viver Bem deste mês trata de vários 
aspectos de um importante dia: o casamento; 
veja as dicas para encarar esse grande dia

O  C A M P E Ã O
Confira hoje o pôster da Associação 
Atlética Areipolense, campeã da Copa 
Regional de Macatuba A12

COPA LENÇÓIS

Guedes e Cecap 
fazem semifinal

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ "  I ' "

Após eliminações traumáticas na 
7^ Copa Regional o ECO de Futebol de 
Macatuba, Alfredo Guedes e Grêmio 
Cecap fazem amanhã, no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão, a partir das 
9h, o segundo jogo da semifinal. Quem 
vencer encara na final o Expressinho 
que garantiu a vaga há alguas semanas 
após vencer o Grêmio da Vila por um 
placar apertado de 2 a 1. SHOW - Uma das principais duplas sertanejas da atualidade, Jorge & Mateus levaram 20 mil para recinto de exposições José Oliveira Prado

36" FACILPA

Jorge &  Mateus 
arrasta 20 mil fãs 
para o recinto

A dupla Jorge & Mateus foi recebida 
pela primeira vez em Lençóis Paulista 
por aproximadamente 20 mil pessoas, 
o maior da Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis Pau
lista) até agora. Ontem para o show de 
Victor & Leo também era esperado bom 
público, mas menos de 20 pessoas que 
foram prestigiar Jorge & Mateus. Hoje 
tem show com Munhoz & Mariano e 
amanhã show triplo com Sérgio Reis, 
Renato Teixeira e Orquestra Municipal 
de Sopros. Com entrada gratuita, par
que de diversões, concurso de cães e ro
deio também são atrações do domingo 
que fecha a 36^ edição da festa.

Tarcisio estuda reatar com Sabesp
Contrato com a Enops term ina em agosto e pode não ser renovado; prefeito afirmou que decisão será tom ada junto com a população (39)

FOTO: DIVULGAÇÃO

EDUCAÇÃO

Bel participa de 
encontro com 
Secretário

A Prefeita Bel Lorenzetti partici
pou na tarde desta quinta-feira, 9 de 
maio, de um encontro regional de Pre
feitos, secretários e diretores de Edu
cação com o Secretário de Estado da 
Educação, Herman Voorwald. O En
contro ocorreu em Lins, com um gran
de número de autoridades.No período 
da manhã, o secretário se reuniu com 
educadores das diretorias de Ensino 
de Bauru, Jaú, Lins e Marília.

ENTREVISTA

Aldo diz que interior 
receberá investimentoC^

SAUDE MENTAL

Fórum Antimanicomial 
acontece na terça, 14

CRECHE- Prefeita Bel Lorenzetti mostra edição de O ECO para secretários de Educação

No dia 14 de maio, às 10h, aconte
ce o 2° Fórum pela Luta Antimanico
mial, na Câmara de Lençóis Paulista. A 
iniciativa é da Diretoria de Saúde, por 
meio do Ambulatório de Saúde Men
tal. O fórum é inspirado pelo Dia Na
cional da Luta Antimanicomial, cuja 
data é 18 de maio. O Fórum debaterá 
sobre os serviços extra-hospitalares. O 
evento é voltado a profissionais da área 
médica, Assistência Social, grupos reli-

CULTURA

Volvo traz Quinteto  
Villa-Lobos à reg ião  (3)

giosos que trabalham a recuperação de 
dependentes químicos, comunidades 
terapêuticas e quem mais se interessar 
pelo assunto. "Com o apelo pela inter
nação compulsória como alternativa 
de tratamento para dependentes quí
micos, que dominou o noticiário nos 
últimos meses, não podemos esquecer 
da importância da Luta Antimanico- 
mial" Aparecida Pereira, responsável 
técnica pelo Hospital Dia.

AGUDOS

Everton q u er Centro  
de P esq u isa  Üí>
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SÁBADO, 11/05

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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DOMINGO, 12/05
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 

^  Pancadas de chuva à 
4 .O O 0P  tarde e à noite
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Licenciamento vence 
neste mês para placas 
de final 2
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Opinião
/ // / // / // / // / // / // / // / / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / /^ ^ ^ ^

Discussão difícil, 
mas necessária

troca de um sistema de abas
tecimento de água e coleta e 
tratamento de água e esgoto 

não é tarefa fácil. As cidades que 
tem seu sistema próprio preci
sam soar a camisa para conseguir 
manter e dar conta dos grandes 
investimentos exigidos -  m ui
tas vezes, além das capacidades 

do município. Lençóis Paulista é um 
exemplo. A construção e operação da 
Estação de Tratamento de Esgoto foi 

uma tarefa hercúlea.
Em Macatuba, o ex-prefeito Co- 

olidge Hercos Júnior começou o pro
cesso, mas apenas dois anos não foram 
suficientes para organizar totalmente o 
sistema. Diante dos inúmeros problemas,

o prefeito Tarcisio Abel -  e também parte 
da população -  questiona se o rompimen
to com a Sabesp, que operou o sistema por 
décadas, foi bom negócio.

Uma retomada com a negociação com a 
Sabesp pode ser um bom negócio, se os ter
mos forem vantajosos para a cidade, porque 
além da questão de investimentos, existe a 
dificuldade de falta de conhecimento para 
gerenciar um sistema como este. A Enops, 
empresa contratada para este fim, opera em 
outras cidades, mas parece estar patinando 
em Macatuba.

Para Tarcisio, com o perdão do trocadilho, 
o problema recente com uma adutora que 
deixou vários bairros sem abastecimento, foi 
a gota d'água. A decisão de consultar a po
pulação, sem dúvida, é o caminho acertado.

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

Pedras e caminhoso
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Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de filosofia

Tudo nos leva a crer que o ser huma
no nasceu para ser feliz. Todos nós 
procuramos, de forma consciente ou 

inconsciente, este estado de satisfação 
diante da vida. À medida que surgimos na 
existência iniciamos uma busca de reali
zação de nosso ser e de momentos feli
zes. Sem dúvida alguma, esta realização 
pessoal é vivida de forma subjetiva, ou 
seja, cada ser humano possui a sua forma 
de sentir-se bem.

Porém, Russell nos ensina que a felicida
de não é algo que cai na boca como um fruto 
maduro, mas sim um estado a ser conquista
do. Ela depende, em parte, de circunstâncias 
externas e, em parte, de nossa vida interior. 
Algumas coisas, escreve o filósofo, são indis
pensáveis à felicidade da maioria dos seres 
humanos como alimento, moradia, saúde, 
trabalho compensador, respeito dos outros, 
pessoas que nos amem.

Mas, o ser humano é feliz a partir do mo
mento que encontra um sentido para sua 
vida e que descobre sua plenitude em conta
to com outros seres humanos movidos pelo 
mesmo ideal. De qualquer forma, ser feliz 
está diretamente ligado à sensação de pra
zer. O prazer é talvez o único aspecto objeti
vo do ser feliz, aquele ponto de semelhança 
entre todos os ideais da satisfação humana. 
Ninguém pode dizer que está feliz se não ti
ver a sensação do prazer. Mesmo em nossos 
esforços mais difíceis podemos estar bem, a 
partir do momento que encontramos nestes 
esforços um caminho para prazeres futuros.

O prazer é a forma sensível, palpável, da 
felicidade. Sem ele a vida não valeria a pena 
ser vivida, pois ela se tornaria uma tortura in
terminável. O prazer é necessário para o de
senvolvimento do ser humano e é em busca 
de momentos de prazer que enfrentamos 
outros não muito prazerosos.

Um dos obstáculos mais fortes para a 
sensação de prazer é, sem dúvida alguma, 
a dor. Esta, porém, pertence obrigatoriamen
te à vida. Dizia, certa vez, um amigo: se um 
dia você se levantar e não sentir dor, pode 
ter certeza de que você está morto. Sem 
exageros, a dor está na dinâmica do viver e, 
muitas vezes, ela se torna necessária prin
cipalmente quando vivemos intensamente. 
Apesar de não prazerosa, a dor, muitas ve
zes, é benéfica, pois ela nos mostra quase 
sempre que algo não se desenvolve bem. 
Ela é um sintoma de que a vida necessita de 
maiores cuidados ou de mudanças. De qual
quer forma é necessária a superação da dor 
para alcançarmos o prazer. O grande erro, 
porém, é confundir superação com fuga. A 
superação da dor se inicia pela compreensão 
do sofrimento. Para que superemos a dor 
é necessário encontrarmos a razão de sua 
existência. Ninguém deve sofrer desneces
sariamente. A dor deve possuir uma razão 
que nos faz compreender melhor a vida e 
nos ensina uma lição para futuros passos. 
Sem esta compreensão da dor, nunca chega
remos a momentos prazerosos na vida. Ao 
encararmos o sofrimento como aprendizado 
superamos automaticamente outra origem 
da dor: o medo.

Muitas vezes sofremos desnecessaria
mente por termos medo do novo, do des
conhecido, do erro diante de uma situação 
por nós ainda não vivenciada. A partir do 
momento que nos conscientizamos que 
a dor é um momento de aprendizagem, 
compreendemos que o prazer é alcança
do à medida que experimentamos o novo 
com a disposição de aprender. Descobrindo 
seu sentido e perdendo o medo de encará
-la, tornamos a dor algo transitório, pois al
cançamos um determinado domínio sobre 
ela. Desta forma, existirão dores em nossa 
vida que facilmente serão superadas, ou
tras que não irão passar totalmente, mas 
com certeza não serão obstáculos para o 
nosso prazer de viver.
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Ser corintiano
Ana Carolina Costa,

estudante de jornalismo da Universi
dade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho" (UNESP)

Classifiquem como loucura, chamem 
de babaquice ou, simplesmente, 
acreditem que ser corintiano é a coi

sa mais insignificante desse mundo. Só 
não reneguem a importância de um time 
capaz de mobilizar multidões e unir sob 
sua bandeira a diversidade de uma nação 
que, tantas vezes, fazemos questão de 
ignorar.

Caros amigos, ser corintiano não é ser 
favelado ou bandido. Ser corintiano não 
é meramente pertencer a um bando de 
loucos. Ser corintiano é optar por elevar 
a paixão por um time ao lugar de prota
gonista. Não porque nos enquadramos no 
estereótipo do maloqueiro que encontra 
aí a oportunidade de percorrer as arqui
bancadas do país em busca de violência, e 
sim porque vivenciamos as vitórias e der
rotas de nosso time como nossas próprias

decepções e alegrias.
Não digo que seja fácil explicar o sen

timento que nos acompanha a cada jogo 
ou que tudo se resuma a busca por um 
título. Nosso amor é maior do que isso. O 
rótulo de corintianos nos permite ser os 
torcedores aptos a burlar o cotidiano que 
oprime, impõem limites e insiste em co
locar cada um no "seu lugar". Preferimos 
nos misturar, pertencer à massa, sofrer o 
que precisa ser sofrido e acreditar que a 
vitória vem, no momento certo e com a 
história certa.

Talvez sejam os a verdadeira per
sonificação do brasileiro. O obstáculo 
pode ser instransponível, mas não nos 
sentim os bem enquanto não temos 
certeza de que aqueles que digladiam  
em campo fizeram o possível para 
honrar o escudo carregado no peito e 
o nome representado por seu suor e 
lágrim as. Somos corintianos porque 
crem os no im possível e reconhecemos 
nisso a chance de desbravar a vida e 
ter coragem de gritar a todo pulmão: 
"VAI CURINTIA!".
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FRASE
• "Com o apelo pela internação compulsória como 
alternativa de tratamento para dependentes químicos, que 
dominou o noticiário nos últimos meses, não podemos 
esquecer da importância da Luta Antimanicomial"

Fátima Ap. Pereira, responsável técnica pelo Hospital Dia

PARA PENSAR
"Que ninguém se 
engane, só se consegue 
a simplicidade através de 
muito trabalho".
Clarice Lispector

Torcedores de Borebi provocam M ané  
Frias em final de campeonato

A final de 7® Copa Regional O ECO de Futebol de Macatuba entre Areiópolis e Caçula 
na semana passada levou vários pessoas ao estádio Amadeu Artioli. Grande parte da 
torcida era composta por moradores de Borebi. O Caçula representava a cidade nos 
tempos do ex-prefeito e candidato derrotado nas eleições de 2012, Antônio Carlos Vaca 
(PSDB), e uma briga política fez com que a equipe se mudasse para Agudos. O atual 
prefeito Manoel Frias Filho (PR), o Mané, mostrou por diversas vezes sua insatisfação 
com a situação, já que o nome do Caçula está ligado diretamente ao de Vaca.

Do Vaca
Torcedores do Caçula le

varam uma faixa remetendo a 
equipe ao ex-prefeito Vaca e ao 
PSDB; atitude foi considerada 
como um pequeno protesto.

ENTENDIDO...
O técnico do Caçula, aliás, é o ex

-secretário de Esportes, Abrão Ayub, 
braço direito de Vaca nos tempos 
tucanos. Mais um motivo para Mané 
Frias rejeitar a equipe.

MERAS
Coincidência ou não, Ayub também 

é comandante da equipe de futsal Ami
gos do Futsal, antes chamada de Pre
feitura de Borebi. Novamente, a política 
interferindo em outros assuntos.

NÃO É ASSIM
Na verdade, "picuinhas" fazem 

mal para a cidade. Quem perde com 
isso é o povo de Borebi, que vê o es
porte, antes forte e respeitado, entrar 
em declínio. Interesses pessoais nun
ca devem se sobressair a interesses 
públicos, da comunidade.

ACERTANDO OS PONTEIROS
Outra cidade que vinha sofrendo 

este tipo de problema, mas que co
meça a se acertar é Areiópolis. No 
começo do ano, membros da comis
são técnica da equipe de futsal recla
maram da falta de apoio do prefeito 
Amarildo Garcia (PSDB).

EXEMPLO
Amarildo sofre com um rombo 

de R$ 6 milhões nos cofres públicos 
e por isso, neste caso específico, a 
atitude do prefeito é compreensível.

Mesmo assim, o chefe do Poder Exe
cutivo começa a apoiar novamente o 
esporte na cidade.

PARCEIRO
Ontem, o deputado federal Arnal

do Jardim (PPS) esteve novamente em 
Lençóis Paulista, onde se encontrou 
prefeitos de toda a região no estan- 
de da Ascana (Associação dos Plan
tadores de Cana do Médio Tietê), na 
Facilpa. Amarildo, de Areiópolis, Mané 
Frias, de Borebi e Tarcísio Abel (PP), de 
Macatuba, compareceram.

BRIGAS
As desavenças entre a administra

ção de Agudos e Sabesp já são antigas. 
Agora, parece que o alvo do prefeito 
Everton Octaviani (PMDB) é a CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz).

DE REPENTE
Isso porque sem ao menos avisar, 

sem nenhum comunicado à popula
ção de Agudos, a empresa extinguiu 
de seus serviços os religamentos 
emergenciais, aqueles que são feitos 
4 horas depois de pagos os débitos 
em atraso.

Ĉ ORTE
Na última quarta-feira, 8 de maio, 

90 moradores de Agudos tiveram a 
energia cortada e, embora tenham 
regularizado o débito, não consegui
ram restabelecer o abastecimento 
quatro horas depois.
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Cidades CONVITE
Nos dias 12 e 19 de maio, às 9 horas, na TV 
BAND, será apresentado no programa Bufalo 
Bill, divulgando as potencialidades econômicas 
e turísticas de Lençóis Paulista, assim como a 
Facilpa.

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FRASE
"É lamentável uma jovem, mãe de filho, ter 
que deixar a criança para a família cuidar. 
Mas nossa função é prender", Luiz Cláudio 
Massa, delegado de polícia de Lençóis 
Paulista sobre operações contra o tráfico

MOSTRA DE DANÇA
Hoje acontece às 2oh, no Teatro 

Municipal "Flávio Razuk", em Peder
neiras, a 1^ Mostra de Dança "Come
morar Dançando". O evento vai reu
nir apresentações de 16 grupos da 
cidade e tem o objetivo de divulgar 
e promover a cultura da dança no 
município e homenagear Pedernei
ras, pelos 122 anos que será come
morado no dia 22 de maio. A entrada 
é gratuita.

ENCONTRO
O prefeito Guilherme Belarmino 

(PP) participou, em Brasília, da pos
se do engenheiro químico e ex-pre
feito de São Carlos, Oswaldo Duarte 
Filho, que assumiu a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social, do Ministério da Ciência, Tec
nologia e Inovação (Secis/MCTI). O 
prefeito também se reuniu com o 
ministro Marco Antonio Raupp. Na 
pauta, assuntos como a ampliação 
do CVT (Centro Vocacional Tecnoló
gico) do Departamento de Formação 
Profissional e a participação de Bar
ra Bonita em novos projetos.

AÇÃO DE SAÚDE
Moradores de Agudos puderam 

fazer um check-up na saúde durante 
o evento Saúde e Cidadania, uma par
ceria entre a Prefeitura Municipal e a 
FIB (Faculdades Integradas de Bauru). 
A ação foi realizada sábado, 4 de maio, 
na Praça Tiradentes, quando mais de 
700 pessoas passaram das orienta
ções de como armazenar remédios, 
conscientização sobre o cigarro, ali
mentação saudável e hipertensão.

PEDERNEIRAS
O Governo Federal, através do 

Ministério dos Esportes, liberou on
tem, 9 de maio, R$ 2,350 milhões em 
recursos para serem investidos em 
infraestrutura esportiva nos municí
pios de Pederneiras, Boracéia, Ma- 
catuba, Bocaina, Mineiros do Tietê e 
Bariri. Deste valor, Pederneiras rece
be R$ 1 milhão, Bariri recebe R$ 350 
mil e os municípios de Boracéia, Ma- 
catuba, Mineiros do Tietê e Bocaina 
recebem R$ 250 mil cada. Segundo 
o prefeito de Pederneiras, os re
cursos que serão destinados para o 
município serão investidos na rees
truturação e modernização do Cen
tro de Lazer "Kamel Al-Haj". Entre as 
obras programadas na local estão a 
cobertura da quadra de esportes, a 
reestruturação dos vestiários e da 
piscina, a colocação de novos alam - 
brados e instalação de estação de 
exercícios físicos. "Iremos utilizar 
este recurso para modernizar o Cen
tro de Lazer e transformá-lo em um 
moderno complexo poliesportivo", 
finaliza o chefe do executivo
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ATRAÇÃO - Desde quinta-feira, os mini-horses (pôneis) chamam a atenção de 
criança e adultos que passam pela 36® Facilpa.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG. í
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Facilpa dos velhos tempos
A expectativa era grande para se saber se em uma 

noite fria de quinta-feira a dupla Jorge & Mateus arreba
nharia grande público na exposição. E foi. Até superou 
todas as estim ativas. O mais im pressionante foi ouvir 
aquela multidão cantando com a dupla , coisa que há 
muito tempo são se via. E Jorge & Mateus mandaram 
seu recado, com m úsicas dançantes e baladas rom ânti
cas levou o público à loucura. Assistindo toda m ovim en
tação, me lembrei da Facilpa como nos velhos tempos. 
A Polícia Militar foi obrigada a alterar o trânsito, porque 
como se diz, "o trânsito travou". Tinha gente de Lençóis 
Paulista e de todas as cidades da região. Até o frio foi 
rigoroso m ais que nos últim os anos, me remetendo aos 
velhos tempos, quando as baixas tem peraturas eram 
característica da Facilpa. A festa term ina am anhã, mas 
outra grande expectativa fica para a noite de hoje. Tem 
gente que aposta que se não superar as 20 mil pessoas 
de Jorge & Matheus, Munhoz e Mariano chegam perto. 
Am anhã, dia de descanso, os jovens podem dormir até 
mais tarde e m eninos e m eninas da região se motivam 
mais para sair de casa. A 36^ já  começa a deixar sa u 
dade e para encerrar com chave de ouro 
traz para Lençóis Paulista show acla
mado pela crítica. Am izade Sincera 
com Renato Teixeira, Sérgio Reis e 0 
brilhantism o da Orquestra M unici
pal de Lençóis Paulista. Depois de se 
apresentar na Facilpa, Renato Teixeira 
e Sérgio Reis se apresentam  juntos 
de novo na Virada Cultural, em 
São Paulo. A Feira Agropecuária,
Comercial e Industrial de Lençóis
Paulista aconteceu até agora como foi idealizada pelos
seus organizadores.
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Nesta quinta-feira, foi lançado o Cartão Re
começo, que será usado para custear a inter
nação de dependentes químicos em entida
des especializadas. Nesse caso, o Estado vai 
repassar, direto ao prestador de serviço, R$ 
1.350 por mês, por paciente. O benefício é vol
tado não para o tratamento hospitalar, mas 
em comunidades terapêuticas, por exemplo, 
que buscam recuperar a autoestima e rein- 
serir o paciente na sociedade. Inicialmente, o 
cartão será implantado em 11 cidades, entre 
elas Bauru. Já nos casos em que há a neces
sidade de internação hospitalar, o Estado já 
oferece mais de mil leitos gratuitos.

Vencedores das duas últimas edições da Liber
tadores da América, Corinthians e Santos fazem, 
amanhã, o primeiro jogo da grande final do 
Campeonato Paulista. Como o Peixe tem melhor 
campanha, a ida será no Pacaembu, e a decisão 
na Vila Belmiro. E é com o apoio da torcida que o 
time tentará um feito inédito na história do Pau- 
listão: conquistar o quarto título consecutivo.

Pelos lados do Corinthians, o que se sabe é que 
o atacante Jorge Henrique está fora. Ele foi afas
tado do time por pelo menos 10 dias por indisci
plina, mas a diretoria não divulgou os detalhes. 
Vale lembrar o Corinthians terá uma semana pra 
lá de decisiva.

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

Prefeitura Municipal de Macatuba
PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 23-2013 PROC: 39-2013 EDI- 
TAL:25-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: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, Motoniveladora, 
Retroescavadeira, Esteiras e Tratores a serviço da frota municipal, com fornecimento 
de mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos serviços. A Pref. de Ma- 
catuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, 
adjudicando o objeto da licitação SEM ACUDIMENTO DE INTERESSADOS.

Macatuba, 02de maio de 2.013.

TARCISIO MATHEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 29-2013 PROC: 47-2013 EDITAL: 32
2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO:Registro de Preços para futuras 
aquisições de cápsulas do medicamento Omeprazol 20 mg, destinados ao atendimento 
das pessoas carentes do município, usuárias do SUS, quando prescritos pelos médicos 
da rede pública de saúde, durante o exercício de 2013. A Pref. de Macatuba torna pú
blico que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o 
objeto da licitação em favor de COM. CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., item 01 
Cápsulas de omeprazol 20 mg, , valor unitário R$0,0396 VALOR TOTAL ESTIMADO 
DO PROCESSO R$9.702,00.

Macatuba, 07 de maio de 2.013.

TARCISIO MATHEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 30-2013 PROC: 48-2013 EDITAL: 33
2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de leite pasteurizado 
integral com no mínimo 3% de gordura, destinado a Merenda Escolar e a usuários 
carentes atendidos pela Assistência Social. A Pref. de Macatuba torna público que o 
Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da li
citação em favor de COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO INTERIOR 
PAULISTA, item 01 leite pasteurizado integral com mínimo 3% de gorduta, valor uni
tário R$1,54 VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO R$130.900,00.

Macatuba, 07 de maio de 2.013.

TARCISIO MATHEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 35-2013 - PROCESSO: 55
2013- OBJETO Aquisição de diversos tipos de materiais de construção, hidráulico, 
elétrico, conforme especificações do Anexo II -  Especificações mínimas e termo de re
ferência. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 27.05.2013às 13:30 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, 10de maio de 2.013.

TARCISIO MATHEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO 11 CONTRATO 86-2008 (Originário Pregão 43-2008). 
FINALIDADE: aditar 2,488% do contrato inicial atualizado, o valor de R$1.344,00 
até 31/07/2013. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA: CENTER 
MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. OBJETO (contrato): locação 
de máquinas fotocopiadoras multifuncionais, para suprir as necessidades dos serviços 
de cópia, impressão, e digitalização de documentos das Secretarias de Administração, 
Educação, Saúde e Assistência Social. FUND. LEGAL: art. 65, §1°, da Lei 8.666/93. 
ASSINATURA: 02.05.2013.

Macatuba, 02 de maio de 2.013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO ALTERAÇÃO CONTRATO 41-2012 (Originário Pregão 24-2012). 
FINALIDADE: aditado o contrato para suprimir 22,1169 do valor total contratado, o 
que equivale a R$26.628,00 passando o contratado a ter o valor total de R$104.972,00; 
CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATADA.COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DO INTERIOR PAULISTAOBJETO (contrato): Aquisição 
de leite pasteurizado integral com no mínimo 3% de gordura, destinado a Merenda 
Escolar e a usuários carentes atendidos pela Assistência Social e Merenda Escolar. So
licitamos. FUND. LEGAL: art.65, §1° da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 30.04.2013.

Macatuba, 30 de abril de 2.013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.macatuba.sp.gov
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


Nokia lança celular 
de US$ 99 com 
acesso gratuito ao 
Facebook

Hackers roubam 
R$ 45 mi de caixas 
eletrônicos

FOTO: DIVULGAÇÃO

I

No dia 19 de fevereiro de 2013, um grupo 
de hackers sacou mais de 45 milhões de dó
lares de caixas eletrônicos ao redor do mun
do. De acordo com o jornal The New York 
Times, o crime, que só foi divulgado nesta 
quinta-feira, contou com um esquema ela
borado de fraudes que culminou em mais de 
40.000 transações durante um período de 10 
horas em diversas cidades dos Estados Uni
dos. A publicação aponta que, só na cidade 
Nova York, foram registrados cerca de 3.000 
saques, somando 2,4 milhões de dólares. As 

autoridades acreditam que a operação en
volveu pessoas em mais de 20 países. 

Os hackers invadiram os servidores de 
uma empresa -  ainda não identificada 

-  que lidava diretamente com operado
ras de cartões de crédito, entre elas Visa 

e MasterCard. Com informações confiden
ciais e acesso irrestrito ao sistema, 0 grupo 
criou 12 contas no Banco de Muskat, de Omã, 
e falsificou diversos cartões de débito pré- 
-pagos utilizados na ação. Segundo as inves
tigações, 0 provável líder da ação era Alberto 
Lajud-Pena, de 23 anos, que foi encontrado 
morto na República Dominicana no último dia 
27 de abril. Outras sete pessoas foram presas 
por fraude e lavagem de dinheiro, mas seus 
nomes não foram divulgados.

Rápidas
•  NOVO FORMATO - O Youtube, plataforma de 
vídeos do Google, lança nesta quinta-feira o 
seu programa piloto de conteúdo por assina
tura. Para ter acesso aos canais pagos, o usuá
rio terá um custo mensal a partir de 3,99 reais. 
Todas as opções têm um período de testes de 
14 dias. Ao todo, 53 canais, dos mais variados 
gêneros (feminino, gay, infantil, carros), estão 
disponíveis nesta primeira fase do programa.
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Lençóis Paulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

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

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

SAMU

192
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

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

Polícia AGUDOS
Após oito meses de investigações, a Polícia Civil de Agudos 
prendeu em flagrante o auxiliar de funilaria G.M., 27 anos, 
com 70 gramas de cocaína pura. De acordo com a polícia, 
o que o diferenciava dos demais traficantes era sua 
"clientela", composrta por pessoas da alta sociedade.

OPERAÇAO

Tráfico leva quatro para 
cadeia em três dias

Operações foram programadas para ocorrer durante a Facilpa; jovem de 22 anos foi presa na 
manhã de quinta-feira

Fotos: Márcio Moreira/O ECO

OPERAÇAO -  Massa afirmou que operação foi planejada para eliminar pequenos pontos de tráfico; capitão Valentim elogiou cooperação das polícias

Carlos Alberto Duarte

O tráfico de entorpecen
tes levou quatro pessoas 
para a cadeia em apenas 

três dias. Ao menos 11 manda
dos de busca e apreensão foram 
cumpridos pelas polícias Civil 
e Militar. A última prisão acon
teceu nesta quinta-feira, 9 de 
maio, quando uma jovem de 
22 anos foi detida em sua resi
dência no Jardim Ubirama. No 
local, as polícias encontraram 
16 porções de cocaína, 23 de 
maconha e R$ 120.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o delegado Luiz Cláu
dio Massa disse que a polícia 
programou realizar as operações 
durante a Facilpa. As prisões 
de 'pequenos traficantes' visam 
coibir a entrada de outros jovens 
no mundo do tráfico.

"É lamentável uma jovem, 
mãe de filho, ter que deixar a 
criança para a família cuidar, 
mas nossa função é prender", 
afirmou. Luiz Cláudio Massa 
explicou que a prisão de gran
des traficantes demanda inves-

LENÇÓIS

Assaltantes levam R$ 1,1 mil 
de posto de combustíveis

Dois homens em uma 
moto assaltaram um posto de 
combustível, na avenida Nove 
de Julho, por volta das 20h30,

tigação mais apurada.
As operações tiveram início 

na terça-feira, 7 de maio. Polí
cias Civil e Militar cumpriram 
mandados de busca e apreensão 
nos jardins Monte Azul, Ubi- 
rama e Bela Vista. No Jardim 
Monte Azul, a polícia prendeu 
um ex-presidiário, de 35 anos e 
drogas em uma serralheria.

Na Delegacia de Polícia, o 
homem confessou que as nove 
gramas de cocaína e nove gra
mas de maconha lhe perten
ciam. Pessoas detidas confessa
ram que nas manhãs e nos finais 
de tarde usavam drogas no local. 
O acusado foi indiciado por trá-

no Centro de Lençóis Paulista.
De acordo com a polícia, 

a dupla, que estava armada 
com revólver, rendeu o fren-

fico de entorpecentes.
Na quarta-feira 8, as polícias 

cumpriram cinco mandados de 
busca e apreensão no jardim 
Ibaté. Em duas residências fo
ram encontrados mais de 100 
pedras de crack, 57 porções de 
cocaína, 14 porções de maco
nha, R$ 2 mil em dinheiro, ce
lulares e relógios. A mulher de 
27 anos foi presa.

Na outra residência, a po
lícia prendeu um jovem de 
26 anos, tam bém  acusado de 
tráfico. Nas outras três casas, 
nada de ilícito foi encontrado, 
mas o delegado não descartou 
indiciar as pessoas por asso-

tista e fugiu levando R$ 1,1 
mil em dinheiro. Apesar das 
buscas, os acusados não fo
ram localizados.

ciação ao tráfico.
Durante a madrugada da 

mesma quarta-feira, antes da 
operação desencadeada nas 
primeiras horas da manhã, po
liciais da Força Tática apreen
deram mais de 100 pedras de 
crack com um adolescente no 
jardim Primavera. A droga foi 
apreendida e o menor liberado.

Tanto o delegado Luiz Cláu
dio Massa quanto o capitão Pau
lo Cesar Valentim, comandante 
da 5^ Companhia da Polícia 
Militar, enalteceram a aproxi
mação das duas polícias e ga
rantiram que as ações contra o 
tráfico de drogas vão continuar.

PEDERNEIRAS

Polícia aprende procurados pela Justiça
Sete pessoas foram detidas e encaminhadas à cadeia pública de Avaí; operação teve 
participação da Polícia Militar

Flávia Placideli

N a quinta-feira, 9, poli
ciais civis de Pedernei
ras, sob o comando do 

delegado de polícia Eduardo 
Herrera dos Santos, com apoio 
da Polícia M ilitar e o coman-

do do tenente Gustavo Barbo
sa, realizaram  operação com 
o objetivo de p render pesso
as procuradas pela Justiça. 
Ao todo, sete suspeitos foram 
presos.

Durante a operação policial 
foram capturados três procura-

dos pela Justiça, com manda
dos de prisão civil expedidos. 
Uma mulher com condenação 
criminal também foi detida. 
Além disso, ela foi surpreen
dida pela polícia com entorpe
centes e valores em dinheiro, 
sendo presa em flagrante por

tráfico de drogas. O filho e ou
tras duas pessoas que estavam 
na casa no momento da ação 
também foram detidos.

Os presos prestaram  de
poimentos e foram encami
nhados para a Cadeira Públi
ca de Duartina.



Cotidiano DENGUE
Subiu para 28 o número de casos de dengue registrados em Lençóis Paulista em 2013. Esta 
semana chegaram mais quatro resultados positivos, sendo dois autóctones, um importado 
e um ainda indeterminado. O caso importado é de uma criança de 10 anos, moradora do 
Itamaraty, e que esteve no Rio de Janeiro. Os resultados autóctones são de uma jovem de 25 
anos, moradora no Centro, e de um homem 42 anos, do Parque Rondon.

PEDIDOS

Bel participa de encontro com 
Secretário Estadual da Educação

Prefeita encaminhou diversos pedidos ao 
Secretário que se comprometeu a analisá-los

Da Redação

A  Prefeita Bel Lorenzetti
(PSDB) participou na tarde 
desta quinta-feira 9, de um 

encontro regional de prefeitos, se
cretários e diretores de Educação 
com o Secretário de Estado da 
Educação, Herman Voorwald. O 
Encontro ocorreu em Lins, com 
um grande número de autoridades.

No período da manhã, o se
cretário se reuniu com educadores 
das diretorias de Ensino de Bauru, 
Jaú, Lins e Marília. Já no período 
da tarde, a equipe da Educação re
cebeu prefeitos de 55 municípios, 
que integram os quatro órgãos re
gionais, para uma conversa sobre 
parcerias na área educacional.

A Prefeita Bel encaminhou 
alguns pedidos para o Secretário. 
Primeiramente apresentou um 
panorama da cidade em relação 
às escolas municipais e estaduais e 
pediu melhorias para a educação.

Um relatório fotográfico foi 
apresentado mostrando uma área, 
no Jardim Maria Luiza 4. Bel en
caminhou um pedido para a cons
trução de uma creche nesta região, 
que atenderá aos moradores da 
Nova Lençóis, Rondon e Maria 
Luiza 4. O mesmo pedido será 
feito também para o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB).

Em um outro relatório, a Pre
feita apresentou a situação das es
colas estaduais e municipais e pe
diu ao secretário reformas, reparos, 
bem com melhorias quanto a aces
sibilidade nas unidades escolares.

Bel ressaltou quanto o muni
cípio tem investido em transporte 
escolar, que hoje é seis vezes maior 
do que os repasses realizados pelos 
governos Federal e Estadual. “Pe
dimos para que esse repasse seja 
melhorado, com uma porcenta
gem maior, aliviando essa carga e 
permitir que a Prefeitura possa ga
rantir o mínimo de qualidade para 
a população", resumiu a prefeita.

CRECHE
No final da tarde de quinta

-feira, as equipes de engenharia 
da diretoria de Educação de Len
çóis Paulista receberam a visita do 
Chefe de Gabinete da Secretaria 
Estadual da Educação, Fernan
do Padula Novaes, que visitou as 
obras da Creche “Iara Maria Gio- 
vanetti Campanholi", construída 
no Bairro Santa Terezinha. A nova 
unidade iniciará seu funciona
mento no segundo semestre deste 
ano e atenderá a 125 crianças de 
quatro meses a três anos.

“Fiquei satisfeito em ver cre
che, principalmente com a rapidez 
da obra. Está ficando muito bonita. 
Trata-se de uma creche para 125 
crianças e esperamos retornar em 
breve, uma vez que será a primeira 
unidade que o governador Geral
do vai inaugurar de um conjunto 
de 1000 creches em todo o estado. 
Para nós da Secretaria de Educação 
é motivo de alegria de ver o anda
mento da obra e parabenizamos a 
toda a população, em especial a Pre
feita, pelo trabalho que está fazen
do", comentou Padula após a visita.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Oficial 
COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos os inte
ressados que realizará no dia 20 de maio de 2013, às 19h00, na Sala das 
Sessões “Mário Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras n.° 55, Cen
tro, Lençóis Paulista, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e debate 
aberto ao público do Projeto de Lei n.° 4.833/2013, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2014 e 
dá outras providências”.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 10 de maio de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

JOSÉ APARECIDO SANTANA 
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de maio de 2013. Na página A5.
Valor da publicação R$ 35,30.

Prefeitura Municipal 
de Macatuba

SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO - CONVITE 05/2013 - PROC: 49/2013 - ÓRGÃO: Pre
feitura M. Macatuba - OBJETO: Contratação de uma empresa especializada 
para retificação do motor do veículo Caminhão Mercedes Benz, MB L 2213, 
Motor OM 352/A, ano de fabricação 1985, diesel, placa LIW-8443, do setor de 
manutenção da infraestrutura e vias municipais, compreendendo mão-de-obra e 
substituição de peças. A Prefeitura de Macatuba torna público, que o Sr. Prefeito 
Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto em favor 
de KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA-ME, no valor de R$ 9.800,00.

Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai
xo identificado para o preenchimento de 6 (seis) vagas, na Prefeitura Munici
pal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário 
e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga 
conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2013 
Cargo: Vigilante

Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862 -  
Centro, Lençóis Paulista, SP.

Data: 14 de maio de 2013.
Horário: 9h30

01 -  Matheus Thomaz de Azevedo
02 -  Monica de Souza Debiazi
03 -  Giliard Pereira dos Santos 

04 -  Carlos Alberto Dias dos Santos
05 -  Tania Alves Mariano 

06 -  Fabiano Donizete Correia

Lençóis Paulista, 9 de maio de 2013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de maio de 2013. Na página A5.
Valor da publicação R$ 39,86.

Prefeitura Municipal -mms 
de Lençóis Paulista

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

Decreto 187 de 3.05.2013................... Autoriza a emissão de Nota de Dota
ção para ajuste de Fonte e Código de Aplicação.
Decreto 192 de 7.05.2013................... Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 26.500,00.
Decreto 193 de 7.05.2013................... Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 9.400,00.
Portaria 631 de 9.05.2013..............Afasta, para tratamento de saúde, Ângela
Maria Camargo Franco Orsi, Supervisor de Saúde Comunitária.
Portaria 632 de 9.05.2013..............Afasta, para tratamento de saúde, Magali
Fadoni Bazzuco, Cozinheiro.
Portaria 633 de 9.05.2013..............Prorroga o afastamento concedido a Cláu
dio Celestino, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 634 de 10.05.2013............Prorroga a designação efetuada pela Por
taria 023 de 7.01.2013.
Portaria 635 de 10.05.2013............Nomeia William Roberto da Silva para o
cargo de Eletricista.
Portaria 636 de 10.05.2013............Exonera Lourdes Aparecida Moreira do
emprego de Agente de Serviços Gerais -  aposentadoria.
Portaria 637 de 10.05.2013.........Exonera Ana Cláudia Galerani Buono Ma
ciel dos cargos de Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fun
damental I -  pedido.
Portaria 638 de 10.05.2013............Exonera Vanessa de Oliveira Sales do car
go de Monitor de Creche -  pedido.
Portaria 639 de 10.05.2013............Exonera Leonardo Ramos Giangarelli do
cargo de Agente Comunitário de Saúde -  pedido.

Lençóis Paulista, 10 de maio de 2013.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de maio de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 54,22.

Prefeitura Municipal 
de Macatuba

DECRETO N° 2871

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 
Macatuba, 29 de abril de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2872

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 
Macatuba, 30 de abril de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2873

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 
Macatuba, 30 de abril de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2874

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 
Macatuba, 30 de abril de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2875

REGULAMENTA O ARTIGO 5° DA LEI MUNICIPAL N° 2484/2013, 
QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SEVIDORES 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS 
COM ALIMENTAÇÃO.
Macatuba, 03 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2876

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO, POR MEIO ELETRÔNICO, DAS 
INFORMAÇÕES DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE, NOS TERMOS 
DA LEI FEDERAL OU ESTADUAL, DEVAM ACOMPANHAR AS MER
CADORIAS, EM OPERAÇÕES DE QUE PARTICIPEM PRODUTORES, 
INDÚSTRIAS E COMERCIANTES ESTABELECIDOS EM SEU TERRI
TÓRIO.
Macatuba, 08 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2877

FICA INSTITUÍDA A COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS 
ATIVIDADES DO CONVÊNIO DO PROJETO ESTADUAL DO LEITE 
“VIVALEITE”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Macatuba, 09 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2878

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE
MENTAR, AUTORIZADA PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.- 
Macatuba, 09 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 2879

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO.-
Macatuba, 09 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal 
de Lençóis Paulista

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

Portaria n.° 017/2013 de 10.05.2013.....Concede Aposentadoria por In
validez Permanente, com proventos integrais, ao funcionário da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista ORLANDO CARLOS MINETTO, ocupante 
do cargo de Professor de Ensino Fundamental II, com início do benefício em 
10.05.2013.

Portaria n.° 018/2013 de 10.05.2013.....Concede conversão de Aposen
tadoria por Tempo de Contribuição em Pensão por morte previdenciária em 
favor de VANDA APARECIDA DA SILVA, por ocasião do falecimento do 
beneficiário do IPREM, Sr. José Pereira da Silva.

Portaria n.° 019/2013 de 10.05.2013.....Concede Aposentadoria por Tem
po de Contribuição Especial de Docente, com proventos integrais, à funcioná
ria da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista APARECIDA DE FÁTIMA 
CAVALHEIRO, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, com 
início do benefício em 13.05.2013.

Lençóis Paulista, 10 de Maio de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 11 de maio de 2013. 
Na página A5. Valor da publicação R$ 42,95.



Prefeitura Municipal de Macatuba
PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 34-2013, EDITAL 37-2013. PROC: 
54-2013. OBJETO: Contratação de serviços funerários por um período de 12 
meses, através do sistema de registro de preços, seguindo as especificações do 
edital. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 27.05.2013 às 08h30m. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 
de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 16h00min, 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) 3298-9854.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2012. 
PREGÃO 31-2012. Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. CNPJ 
53.437.315/0001-67

Item Qtde Unid. Descrição Valor Unit.

01 875 unid Cesta básica pronta R$ 51,00

Empresa: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME. CNPJ 04.705.038/0001-10

Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ
08.528.442/0001-17

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unit.

04 700 Caixa Chá matte, caixas 
contendo 250 g UNIÃO R$ 1,24

Vigência: 22.05.2013. Assinatura: 23.05.2012 
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2012. 
PREGÃO 33-2012. EMPRESA: CR ANDRECCIOLLI JARDINS ME. CNPJ 
10.917.062/0001-16. ITEM ÚNICO: Grama esmeralda, em placas medindo 50 cm 
x 100 cm. Qtd. Estimada: 3.000 m .̂ Valor: R$ 3,55 o m .̂ Vigência: 30.05.2013. 
Assinatura: 31.05.2012.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, 
da Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício 
de 2012. PREGÃO 34-2012. EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA 
DE MACATUBA. CNPJ 51.889.400/0001-30. ITEM ÚNICO: Exames de 
endoscopia digestiva. Qtd. Estimada: 200 exames. Valor unit.: R$ 100,00. 
Vigência: 22.07.2013. Assinatura: 23.07.2012.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de
2012.. PREGÃO 39-2012. EMPRESA: PADARIA E CONFEITARIA NOVA 
ESTANCIA II MACATUBA LTDA ME, CNPJ 72.768.112/0001-06. ITEM01: 
Lanches, valor unit. R$ 2,08. Qtd estimda: 77.050 und.; ITEM 02: Refrigerante 
(frasco com 2 litros) -  sabor guaraná (gelado), valor unit. R$ 2,49. Qtd. Estimada: 
3.390 unid.; ITEM 03: Bolo de chocolate recheado, valor unit. R$ 18,70 kg. Qtd. 
Estimada: 1.440 kg.; ITEM 04: Placa de bolo de cenoura, valor unit. R$ 22,30 
placa. Qtd. Estimada: 90 pl.; ITEM 05: Placa de bolo pão-de-ló semi gelada, 
valor unit. R$ 22,30 placa. Qtd. Estimada: 40 pl.; ITEM 06: Esfiha de frango, 
valor unit. R$ 15,30 kg. Qtd. Estimada: 420 kg; ITEM 07: Esfiha de carne, 
valor unit. R$ 15,30 kg. Qtd. Estimada: 420 kg. EMPRESA: POUSADA E 
RESTAURANTE J.L.F. LTDA ME, CNPJ 02.865.508/0001-88. ITEM 08: Kit 
de marmitex com refrigerante lata, valor unit. R$ 13,00 kit. Qtd. Estimada: 370. 
Vigência: 01.07.2013. Assinatura: 02.07.2012.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, 
da Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício 
de 2012. PREGÃO 42-2012. Empresa: ALMIR GALASSI EPP, CNPJ 
47.583.570/0001-15. ITEM ÚNICO: Percentual de desconto a ser aplicado 
nos preços máximos ao consumidor dos medicamentos constantes da tabela de 
preços denominada “ABCFARMA”. Percentual registrado: 17,58%. Vigência: 
05.07.2013. Assinatura: 06.07.2012.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, 
da Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício 
de 2012. PREGÃO 65-2012. JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA, 
CNPJ 56.373.491/0001-70. ITEM ÚNICO: Serviços de divulgação e publicidade 
de editais, em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo, em 
dias úteis, no caderno de classificados, como prevê o padrão ANJ (Associação 
Nacional de Jornais). Qtd estimada: 1.000 centímetros de coluna com 2,7 cm de 
largura. Valor Unitário R$ 8,10. Vigência: 05.11.2013. Assinatura: 06.11.2012. 
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2012. 
PREGÃO 79-2012. EMPRESA: AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA, CNPJ 
68.944.610/0001-87. ATA 01-2013.

Vigência: 01.01.2014. Assinatura: 02.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2012. 
PREGÃO 79-2012. EMPRESA: ELIZ-LINE TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA EPP, CNPJ 04.886.192/0001-36. ATA 02-2013.

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unit.

02 2.100 Pacote

Leite em 
pó integral, 
instantâneo, sem 
adição de açúcar, 
em embalagem 
aluminizada de 
400g.

DANKY R$ 4,03

03 4.500 Unid.
Açúcar refinado, 
pacotes contendo 
1 kg

COMETA R$ 1,60

ITEM QTDE. UNID. LINHAS

01 201 Viagem

1“ LINHA (2“ a 6“ feira) 
- Para Jaú, com destino à 
ESCOLA TÉCNICA JO
AQUIM F AMARAL E 
FATEC.

Valor unitário: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

03 201 Viagem
3“ LINHA (2“ a 6“ feira) - 
Para Bauru, com destino à 
UNIP.

Valor unitário: R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais).

Vigência: 01.01.2014. Assinatura: 02.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2012. 
PREGÃO 79-2012. EMPRESA: TRANSPORTES VIAÇÃO AVANTE LTDA 
EPP, CNPJ 47.616.321/0001-89. ATA 03-2013.

Vigência: 01.01.2014. Assinatura: 02.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 01-2013. EMPRESA: PADARIA E CONFEITARIA NOVA 
ESTÂNCIA II LTDA ME. CNPJ: 72.768.112/0001-06. ATA 04-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 31.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 02-2013. EMPRESA: SAGGIN & CIA LTDA EPP, CNPJ 
49.857.642/0001-09. ATA 05-2013.

Vigência: 31.07.2013. Assinatura: 31.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 02-2013. EMPRESA: J.E. RISSI ALIMENTOS ME, CNPJ 
10.515.277/0001-00. ATA 06-2013.

Vigência: 31.07.2013. Assinatura: 31.01.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, 
CNPJ 43.295.831/0001-40. ATA N° 26-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, CNPJ do MF n° 65.817.900/0001-71. ATA N° 27-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ do MF n° 04.851.958/0001-47. ATA N° 28-2013.

97 2.240 Comprimido Nebivolol Cloridrato 5 mg 
comp. Marca: Nebilet Biolab R$ 2,0600

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: PEDROLO & PEDROLO LTDA ME, CNPJ 
do MF n° 03.634.617/0001-57. ATA N° 29-2013.

ITEM QTDE. UNID. LINHAS

02 201 Viagem

2“ LINHA (2“ a 6“ feira) 
- Para Jaú, com destino à 
ESCOLA TÉCNICA JO
AQUIM F AMARAL, 
IEP,IBEM,FUNDAÇÃO 
RAUL BAUAB E SE- 
NAC.

Valor unitário: R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais).

Item Qtde Unid. Descrição Valor
Unitário (Kg)

01 20.000 Kg Pão liso macio de 30 gramas R$ 4,33

Item Qdt Unid Descrição Valor
unit.

11 1.400 Comprimido Bisoprolol Fumarato 5 mg comp. 
Marca: E.M.S.

R$
0,2950

24 500 Bisnaga Cetoconazol + Betametasona creme 
30 gramas. Marca: E.M.S.

R$
3,1800

31 144 Bisnaga
Ciprofloxacino + Dexametasona 
pomada oftalmica 3,5 gr. Marca: 
União Química

R$
15,5500

32 80 Frasco
Ciprofloxacino + Hidrocortisona 
solução otológica 5 ml. Marca: 
Zambom

R$
20,1500

41 1.400 Comprimido Colchichina 0,5 mg comp. Marca: 
GEOLAB

R$
0,1690

52 180 LOTE
Diltiazen 60 mg - LOTE 
CONTENDO 100 COMPRIMIDOS. 
Marca: E.M.S.

R$
8,0000

58 90 LOTE
Doxazosina 2 mg Mesilato - LOTE 
CONTENDO 100 COMPRIMIDOS. 
Marca: E.M.S.

R$
5,9400

80 4.800 Comprimido Levofloxacino 500 mg. Marca: 
E.M.S.

R$
0,4600

114 50 Frasco Ranitidina suspensão oral 100 ml. 
Marca: E.M.S.

R$
3,8412

118 3000 Comprimido Silimarina 140 mg comprimidos.
Marca: NYCOMED

R$
1,8350

128 400 Frasco Tobramicina colirio 5 ml. Marca: 
E.M.S.

R$
2,6235

133 60 Caixa Tropicamida 1 % colirio 5 ml.
Marca: UNIÃO QUÍMICA

R$
7,8210

Item Qtd. Unid. Descrição Valor
Unit.

01 2.500 kg
Coxa e sobre-coxa inteira de frango, 
congelado, embalagem 01 kg. Marca: 
ITABOM

R$ 6,83

02 600 kg
Costela suína in natura congelada. Marca: 
SUIBA R$ 14,00

05 2.500 kg
Carne Bovina (acém), em cubos, 
resfriada. Marca: f RiGOL R$ 12,50

06 1.600 kg
Carne Bovina (patinho) em bifes, 
resfriada. Marca: FRIGOL R$ 16,85

09 600 kg
Salsicha tipo Hot Dog especial. Marca: 
WILSON R$ 7,20

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ do MF n° 49.228.695/0001-52. ATA N° 30-2013.

Item Qtde. Unid. Descrição Valor
Unit.

03 2.000 kg
Filé de peito de frango sem osso, 
resfriado, embalagem 01 kg. Marca: 
ITABOM

R$ 12,53

04 3.800 kg
Carne Bovina (acém) moída, resfriada. 
Marca: FRIBRASIL R$ 12,00

07 2.200 kg
Carne Bovina (acém), em tiras, resfriada. 
Marca: FRIBRASIL R$ 12,50

08 3.000 kg
Linguiça de pernil suína, não toscana. 
Embalagem 05 Kg. Marca: AURORA. R$ 13,00

10 650 kg
Filé de Tilápia in natura inteiros com 
corte em V, congelado. Pacotes com 01 
kg. Marca: COPACOL

R$ 25,50

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

4 400 Frasco
Acetato de Retinol + Colecalciferol 

50.000 UI/10.000 UI - 10 ml. 
Marca: Takeda/ Nycomed Pharm

R$ 4,7500

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

2 800 Frasco
Acebrofilina xarope adulto 
10 mg/ml 120 ml. Marca: 

GENÉRICO CIMED
R$ 2,6800

5 30 Frasco Ácido Folico gotas 30 ml. 
Marca: AFOLIC-NATULAB R$ 6,9300

7 1.500 Frasco
Albendazol 400 mg suspensão 

10 ml. Marca: GENÉRICO 
PRATI

R$ 0,9600

20 100 LOTE
Carbonato de Calcio 500 mg 
- LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 

RHAMICAL HIPOLABOR
R$ 3,0500

22 600 Bisnaga
Cetoconazol creme 30 

gramas. Marca: GENÉRICO 
HIPOLABOR

R$ 0,9500

26 36 unidade
Ciclopentolato Cloridrato 

1% colirio 5 ml. 
Marca: CICLOLATO - 

LATINOFARMA
R$ 5,9500

45 15 LOTE
Dexametasona 4 mg - 

LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 

DEXASON - TEUTO
R$ 12,0000

48 1000 Frasco
Dexclorfeniramina xarope 120 

ml. Marca: POLARa Dx  - 
NTULAB

R$ 0,8600

62 30.000 Comprimido
Espironolactona 50 mg 
comprimido. Marca: 

GENÉRICO HIPOLABOR
R$ 0,1600

66 800 Comprimido
Fluconazol 150 mg comp. 

Marca: FLUCOVIL - 
MEDQUIMICA

R$ 0,1600

74 15 caixa
Insulina Asparte penfil 100 
U/ml caixa com 5 cartucho 

de 3 ml cada. Marca: 
NOVARPID-N - NORDISK

R$ 135,8100

79 200 Frasco
Lactulose frutas frasco 
com 120 ml. Marca: 

LACTUGOLD -
ARTENATIVA

R$ 5,4800

99 200 Frasco Nistatina solução Oral 50 ml.
Marca: GENÉRICO PRATI R$ 1,2100

100 300 Frasco Oleo Mineral 100 ml. Marca: 
LEVELAX - MARIOL R$ 1,3400

127 300 Frasco Timolol colirio 5 ml. Marca: 
GENÉRICO TEUTO R$ 0,9600

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ do MF n° 06.968.107/0001-04. ATA N° 
31-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

93 50 Frasco
Moxifloxacino 0,5 % + Fosfato 

de Dexametasona 0,1 % colirio 5 
ml. Marca: Vigadexz Alcon

R$ 25,0000

102 400 Frasco Olopatadina colirio 5 ml. Marca: 
Pantanol - Alcon R$ 32,5000

ITEM QTDE. UNID. LINHAS
Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

Item Qdt Unid Descrição Valor
unit.

8 30 Frasco Ambroxol gotas 50 ml. Marca: 
PRATI

R$
2,1100

19 12.000 Comprimido Carbamazepina 400 mg - 
comprimido. Marca: TEUTO

R$
0,1633

25 50.000 Comprimido Cetoprofeno Entérico 100 mg 
comp. Marca: MEDLEY

R$
0,3310

40 8.000 Comprimido Cloxazolam 2 mg comprimido.
Marca: SANDOZ

R$
0,1782

63 80 Frasco Fenobarbital gotas 20 ml. 
Marca: SANVAL

R$
1,5900

84 180 LOTE
Levotiroxina 100 mcg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
MERCK

R$
13,5000

85 200 Ampola Lincomicina 300 mg Injetável 1
ml. Marca: BUNKER

R$
5,5000

86 200 Ampola Lincomicina 600 mg Injetável 2 
ml. Marca: PHARLAB

R$
1,4600

Continua na página A7
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89

94

103

107

108

300

2.000

1800

3.000

100

LOTE

Frasco

Comprimido

Comprimido

Lorazepan 2 mg - LOTE 
CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
TEUTO

N-Acetilcisteina xarope Infantil 
20 mg/ ml 120 ml. Marca: 
E.M.S

Oxcarbamazepina 600 mg comp. 
Marca: UNIÃO QUÍMICA

Pentoxifilina 400 mg 
comprimido. Marca: UCI 
FARMA

Policresuleno + Cloridrato de 
Cinchocaína pomada 30 gr 
com 10 aplicadores. Marca: 
MEDLEY

R$
5,4600

R$
3,2700

R$
0,5400

R$
0,2277

R$
7,8267

67 300 LOTE
Flunarizina 10 mg - 
LOTE CONTENDO 
100 COMPRIMIDOS. 
Marca:VITAPAN R$ 4,6035

109 200 LOTE
Polivitaminicos - LOTE 
CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
VITAMED R$ 8,1750

117 6.000 envelope
Saccharomyces Boulard 200 mg 
envelopes pediatrico. Marca: 
E.M.S. R$ 0,5096

125 4.000 Comprimido
Tiamina + Cianocobalamina + 
Piridoxina comprimido. Marca: 
BUNKER R$ 0,54

129 80 Frasco Tramadol gotas 20 ml. Marca: 
GERMED R$ 5,75

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 14.271.474/0001-82. ATA N° 40-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor
unit.

43 50 Frasco
Cromoglicato Dissódico 4 % 
colirio 5 ml. Marca: NEO 
QUIMICA

R$
2,3200

56 42.000 Comprimido Domperidona 10 mg comp. 
Marca: E.M.S.

R$
0,0560

64 60 Comprimido Fenoterol gotas - 20 ml. Marca: 
E.M.S.

R$
1,0000

70 150 unidade
Gatifloxacino + Acetato de 
prednisolona colirio 6 ml.
Marca: ALLERGAN

R$
45,2430

115 36 Frasco Rifamicina spray frasco com 30 
ml. Marca: E.M.S.

R$
2,9400

112 720 Comprimido Propafenona 300 mg comp. 
Marca: ABBOTT

R$
2,0790

116 40 Frasco Risperidona gotas - 30 ml. 
Marca: E.M.S.

R$
24,4600

120 500 LOTE
Sulfato Ferroso 300 mg 
- LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
OSORIO DE MORAIS

R$
3,1000

126 500 Ampola
Tiamina + Cianocobalamina + 
Piridoxina Injetavel 5000 UI. 
Marca: BUNKER

R$
1,0000

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, 
da Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício 
de 2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA, CNPJ do MF n° 67.729.178/0004-91. ATA N° 37-2013.

130 150 LOTE
Tramadol 50 mg - LOTE 
CONTENDO 100 CÁPSULAS. 
Marca:HIPOLABOR

R$
10,0000

131 40 Frasco Travanoprost 2,5 ml colirio. 
Marca:E.M.S.

R$
22,3800

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA,
CNPJ do MF n° 09.615.457/0001-85. ATA N° 32-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor
unit.

47 40 LOTE
Dexclorfeniramina - LOTE 
CONTENDO 100 COMPRIMIDOS. 
Marca: GEOLAB

R$ 1,70

88 384 LOTE
Loratadina 10 mg - LOTE 
CONTENDO 100 COMPRIMIDOS. 
Marca: GEOLAB

R$ 4,33

124 3.600 Comprimido Tansulozina 0,4 mg comprimido.
Marca: GEOLAB

R$
2,4255

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.295.038/0001-88. 
ATA N° 33-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

6 500 Frasco Ácido Valproico xpe 100 ml. 
Marca: HIPOLABOR

R$
1,9800

10 200 LOTE
Amiodarona 200 mg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
GEOLAB

R$
20,4800

13 1.000 Frasco Bromoprida gotas 20 ml. Marca: 
MARIOL

R$
0,7800

16 500 LOTE
Bromazepan 6 mg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
SANVAL

R$
4,1580

17 700 Frasco Bronferamina + Fenilefrina 
xarope 120 ml. Marca: ELOFAR

R$
2,9000

34 1200 Comprimido Clindamicina 300 mg comp.
Marca: TEUTO

R$
0,3267

53 1.500 Frasco Dimeticona gotas 10 ml. Marca: 
HIPOLABOR

R$
0,5200

65 6000 Comprimido Finasterida 5 mg. Marca: 
AUROBINDO/ AB FARMO

R$
0,1600

72 500 Ampola
Hidróxido de Ferro III 
Polimaltosado Injetável Endo 
Venoso 5 ml. Marca: CLARIS

R$
3,9300

76 50 Frasco Ipratrópio 20 ml. Marca: 
HIPOLABOR

R$
0,5400

95 1000 Frasco
N-Butilescopolamina + 
Dipirona gotas 20 ml. Marca: 
HIPOLABOR

R$
1,3600

110 500 Frasco Prednisolona solução 3 mg/ml 60 
ml. Marca: HIPOLABOR

R$
2,3300

136 300 Frasco Vitamina C gotas 20 ml. Marca: 
MEDQUIMICA

R$
0,8000

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 94.894.169/000186. ATA N° 41-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor
unit.

37 6.160 Comprimido Clopidogrel Bissulfato 75 mg 
comp. Marca: SANDOZ

R$
0,3400

57 100 Frasco Domperidona xarope 100 ml. 
Marca: HYPERMARCAS

R$
5,8000

68 600 Cápsulas
Fumarato de Formoterol 12 
mcg - cápsulas - refil 
( sem inalador). Marca: 
MANTECORP

R$
0,5100

78 500 Comprimido Ivermectina 6 mg comprimidos.
Marca: VITAPAN

R$
0,2500

82 180 LOTE
Levotiroxina 25 mcg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
MERCK

R$
13,2000

83 360 LOTE
Levotiroxina 50 mcg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
MERCK

R$
14,0000

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

71 100 Unid. Gel Hidratante de Alginato de Cálcio e 
Sódio 85 gr. Marca: CURATEC R$ 24,70

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, 
CNPJ 02.816.696/0001-54. ATA N° 42-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 26.921.908/0001-21. ATA 
N° 34-2013.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ do MF n° 04.027.894/0003- 
26. ATA N° 38-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

27 12.000 Comprimido Cilostazol 100 mg comprimido.
Marca: EUROFARMA R$ 0,3937

54 42.000 Comprimido
Diosmina + Hesperidina 
comprimidos. Marca: 
SERVIER R$ 0,2490

73 24.000 Comprimido
Indapamida 1,5 mg 
comprimido. Marca: 
SERVIER R$ 0,1590

132 6000 Comprimido Trimetazidina 35 mg comp. 
Marca: SERVIER R$ 1,00

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 10-2013. EMPRESA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ do MF n° 44.734.671/0001-51. ATA N° 35
2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

28 1.400 Comprimido Citalopram 20 mg comprimido.
Marca: CRISTÁLIA R$ 0,1340

42 1000 Bisnaga
Collagenase com cloranfenicol 
pomada 30 gr. Marca: 
CRISTÁLIA R$ 5,6430

111 300 Ampola Prometazina Injetavel. Marca: 
CRISTÁLIA R$ 0,82

121 2.000 Comprimido Sulfato de Morfina 10 mg comp. 
Marca: CRISTÁLIA R$ 0,272

122 2.000 Comprimido Sulfato de Morfina 30 mg comp. 
Marca: CRISTÁLIA R$ 0,732

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

3 400 Ampola

Acetato Betametasona 
+ Fosf. Dissódico 
Betametasona Injetavel 1 
ml. Marca: BETA LONG 
C/25 UQ

R$ 4,51

49 800 Frasco
Dextrano 70 +
Hipromelose colirio 15 
ml. Marca: LACRIBELL - 
LATINOFARMA

R$ 8,7714

55 20 Caixa
Vivalproato de sodio 500 
mg ER caixa com 30 
comprimidos. Marca: 
DEPAKOTE - ABBOTT

R$ 53,00

59 600 Frasco
Dropropizina xarope infantil 
100 ml. Marca: GENERICO 
NEO QUIMICA

R$ 1,8810

60 600 Frasco
Dropropizina xarope Adulto 
100 ml. Marca: GENÉRICO 
NEO QUIMICA

R$ 2,7720

69 24 caixa
Formoterol + Budesonida 
12/400 com inalador - caixa 
com 60 cáps. Marca: 
ALENIA - BIOSSINTESE

R$ 54,13

91 180 Bisnaga
Metionina + Vitamina A + 
Cloranfenidol pomada 3,5 
gr. Marca: REGENCEL - 
LATINOFARMA

R$ 6,47

92 150 caixa
Montelacauste de Sódio 4 mg 
caixa com 30 saches. Marca: 
MONTFLAIR - ACHE

R$ 35,35

105 18.000 Comprimido
Paracetamol 500 mg + 
Codeina 30 mg comp.
Marca: EUROFARMA

R$
0,4490

113 10.000 Comprimido Propratilnitrato comprimido. 
Marca: FQM R$ 0,2570

119 100 Bisnaga
Sulfadiazina de Prata 1%
+ Nitrato de Cério 0,4 
% creme 30 gr. Marca: 
DERMACERIUM - SILVER

R$ 12,89

123 12.000 Comprimido Sulpirida 50 mg comprimido.
Marca: SANOFI R$ 0,37

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ do MF n° 04.274.988/0002-19. ATA N° 36-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 10-2013. EMPRESA: CM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
12.420.164/0003-19. ATA N° 39-2013.

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

18 350 Frasco Bronferamina + Fenilefrina
gotas 20 ml. Marca: ELOFAR R$ 2,08

30 200 Frasco Ciprofloxacino + Dexametasona 
colirio 5 ml. Marca: E.M.S. R$ 2,75

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

35 5.000 Comprimido Clobazan 20 mg comprimidos.
Marca: SANOFI R$ 0,4400

36 30.000 Comprimido Clonidina 0,200 mg comp. 
Marca: BOEHRINGER R$ 0,1900

39 10 Caixa
Cloridrato de Metilfenidato LA 
20 mg comprimido caixa com 
30 cáps. Marca: NOVARTIS

R$ 151,20

75 60 unidade Insulina Glargina 100 UI/ml 
refil de 3 ml. Marca: SANOFI R$ 76,5700

77 1.500 Comprimido Isoxsuprima 10 mg comprimido.
Marca: APSEN R$ 2,1582

Item Qdt Unid Descrição Valor unit.

1 500 Frasco
Acebrofilina xarope infantil 5 
mg/ml 120 ml. Marca: PRATI 
DONADUZZI

R$
2,1000

9 50 Ampola Amicacina Sulfato 500 mg 
Injetável - 2 ml. Marca: TEUTO

R$
0,7200

12 15.000 Comprimido Bromoprida 10 mg comp. 
Marca: PRATI DONADUZZI

R$
0,0750

14 200 Ampola
Bromoprida 10 mg Injetável 
2 ml - ampolas. Marca: 
HIPOLABOR

R$
0,4100

15 600 Ampola

Dipropionato de
betametasona+Fosfato dissódico 
Betametasona Injetável 1 ml. 
Marca: PHARLAB

R$
1,3000

21 100 LOTE

Cetoconazol 200 mg 
- LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
PRATI DONADUZZI

R$
7,6000

23 150 Frasco Cetoconazol shampoo 100 ml. 
Marca: PRATI DONADUZZI

R$
3,1000

29 120 LOTE

Ciprofloxacino 500 mg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
PRATI DONADUZZI

R$
11,5000

33 1500 Comprimido Claritromicina 500 mg 
comprimido. Marca: PHARLAB

R$
0,7100

38 8.000 Comprimido
Cloridrato de Metilfenidato 
10 mg comprimido. Marca: 
NOVARTIS

R$
0,8000

44 1.800 Ampola
Dexametasona + Vitaminas 
Injetavel - ampola. Marca: 
TEUTO

R$
1,2100

46 1000 Vidro
Dexclorfeniramina + 
Betametasona xarope 120 ml. 
Marca: PRATI DONADUZZI

R$
2,3700

50 2000 Bisnaga
Diclofenaco Dietilamônio 
gel 60 grs. Marca: PRATI 
DONADUZZI

R$
1,5900

51 1.500 Ampola Diclofenaco Injetável 3 ml.
Marca: TEUTO

R$
0,3600

61 1.000 seringa
Enoxaparina sodica 40 
mg - seringa 0,4 ml. Marca: 
CELLOFARM

R$
8,9000

87 800 Frasco Loratadina xarope 100 ml. 
Marca: MARIOL

R$
1,3000

90 1.440 Comprimido Metilergometrina comprimido.
Marca: NOVARTS

R$
0,4400

96 300 LOTE

N-Butilescopolamina + 
Dipirona - LOTE CONTENDO 
100 COMPRIMIDOS. Marca: 
PRATI DONADUZZI

R$
10,8000

98 1.000 Frasco Nimesulida gotas 15 ml. Marca:
VITAPAN

R$
0,6400

101 100 Frasco
Óleo de Girassol + Vitamina 
E - frasco com 100 ml. Marca:
NUTRIEX

R$
2,4300

104 1.200 LOTE

Paracetamol 750 mg - 
LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
PRATI DONADUZZI

R$
3,9000

Continua na página A8
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Regional BARRA
A revogação da Lei 199, de 09 de agosto de 1957, que 
regulamentava o horário de abertura e fechamento 
do comércio foi aprovada pela Câmara Municipal e 
sancionada pelo prefeito Guilherme Belarmino. O assunto 
gerou polêmica devido ao fechamento de uma banca.

PEDERNEIRAS

Roupa Nova é grande atração da Feira das Nações
Evento de aniversário começa em 22 de maio; Cris Duran, Turma do 
Pagode e Humberto e Ronaldo também sobem ao palco

Welinton Barros

Pederneiras comemora seus 
122 anos no próximo dia 22. 
A Prefeitura Municipal, atra

vés do Departamento de Cultura e 
Turismo, anunciou nesta semana a

programação da FENAP (Feira das 
Nações de Pederneiras) 2013.

A tradicional festa - que tem 
entrada franca todos os dias - acon
tece no recinto de exposições José 
Augusto de Carvalho Neto, com di
versas atrações com bandas consa

gradas e também artistas da região, 
além de praça de alimentação, es
paço para exposição de artesanato e 
parque de diversões.

No dia 22 de maio, quarta-feira, 
abrindo a programação da festa, os 
artistas locais que venceram o Fes

tival de Música - realizado em abril 
pela prefeitura - se apresentam no 
palco principal. No dia 23, a atra
ção da festa é o cantor gospel Cris 
Duran, com início marcado para às 
21h. Dia 24, é a vez da Turma do 
Pagode se apresentar na feira.

O destaque da Feira fica por 
conta da apresentação do grupo 
Roupa Nova, que sobe ao palco 
no dia 25, às 22h. Para o encerra
mento da FENAP 2013, no dia 26 
às 11h, haverá o tradicional almoço 
nas barracas típicas, onde também

se apresentarão diversas bandas 
locais. A dupla sertaneja sensação 
do momento Humberto e Ronaldo, 
se apresenta às 22h fechando com 
chave de ouro a programação.

O prefeito Daniel Camargo 
(PSB), disse que as festividades e 
as entregas das obras são um pre
sente para toda a cidade. "É uma 
grandiosa festa, nós fizemos uma 
economia grande este ano e isso 
vai nos permitir oferecer uma fes
ta bonita para a população. Dentro 
dos nossos limites, esperamos fazer

uma festa muito bonita para a po
pulação. É um presente para toda a 
cidade", disse.

Todas as apresentações da FE- 
NAP 2013 têm entrada franca. As 
barracas típicas e praça de alimen
tação vão destinar parte da renda 
obtida para entidades assistenciais 
do município. A programação 
completa da Feira das Nações 2012 
e todo o calendário de festas do ani
versário de 122 anos de Pedernei
ras estão disponíveis no site www. 
pederneiras.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Macatuba
106 50 LOTE

Permaganato de Potássio 
- LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
MARIOL

R$
4,1800

134 180 LOTE

Varfarina 5 mg - LOTE 
CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
TEUTO

R$
8,8100

135 1200 Bisnaga Vitamina A + D pomada 45 gr.
Marca: VITAPAN

R$
1,3500

137 250 LOTE

Vitamina do complexo B 
- LOTE CONTENDO 100 
COMPRIMIDOS. Marca: 
BELFAR

R$
3,9600

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 07-2013. EMPRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA,
CNPJ 53.437.315/0001-67. ATA N° 56-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 22.2.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 12-2013. EMPRESA: COMÉRCIO E TRANSPORTADORA DE 
AREIA E PEDRAS BUENO LTDA, CNPJ 11.273.222/0001-02. ATA N° 43
2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 04.03.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 12-2013. EMPRESA: PASCANO MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 57.043.838/0001-80. ATA N° 44-2013.

Item Qtd. Unid. Descrição Valor
Unit.

02 1.800 Saco Cimento CP 32 -  sacos contendo 
50 kg R$ 20,19

03 250 Saco Cal hidratado -  sacos contendo 20
kg

R$ 7,00

04 100 Saco Cal para pintura -  sacos contendo 
08 kg R$ 5,00

05 100 Bisnaga Fixadores para cal de pintura -  
bisnaga contendo 150 ml R$ 0,60

08 5.000 Unidade Lajota cerâmica vermelha 08 furos -  
9x19x19 cm R$ 0,45

09 10.000 Unidade Tijolo maciço comum, vermelho -  
5x10x21 cm R$ 0,33

10 15 Barra Ferro -  barras com 12 metros R$ 10,50

11 250 Barra Ferro 5/16” - barras com 12 metros R$ 16,50

12 150 Barra Ferro 3/8” - barras com 12 metros R$ 22,50

13 25 Quilo Arame galvanizado n° 16 R$ 7,50

14 50 Quilo Arame galvanizado n° 18 R$ 8,80

15 25 Quilo Arame galvanizado n° 20 R$ 9,20

16 75 Quilo Arame recozido n° 18 R$ 7,50

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca Vl
Unit.

1 3.500 Pacote Açúcar refinado especial, 
pct 01 Kg. Caravelas R$

1,50

2 60 Pacote Açúcar cristal especial, pct
5 kg. Caravelas R$

6,79

3 3.600 Pacote Arroz branco tipo 1, 
pacotes com 05 Kg,. Tio João R$

10,19

4 160 Lata Doce de leite em pasta 
cremoso. Latas 05 Kg. Itambé R$

44,00

7 600 Pacote Farinha de mandioca, 
torrada, tipo biju, pct 500 g Deusa R$

2,90

8 3.400 Pacote Leite em pó integral, 
instantâneo, pct 400 g Itambé R$

6,95

9 6.000 Pacote Macarrão com ovos tipo 
LINGUINE liso, pct 500g Orsi R$

1,99

10 700 Pacote
Macarrão com ovos tipo 
PARAFUSO n° 11, pct 
500g

Orsi R$
1,22

11 450 Pacote
Macarrão com ovos, tipo 
AVE-MARIA n° 25, pct 
500g

Orsi R$
1,22

12 1.800 Pote Margarina extra-cremosa.
Potes 500 g Delícia R$

2,60

14 4.400 Frasco Óleo de soja refinado tipo
01, 900 ml. Concórdia R$

3,00

17 400 Pacote Farinha de trigo tipo 1, pct
01 Kg. Nita R$

2,88

18 1.500 Pacote Biscoito doce sem recheio 
tipo leite, pct 400 g. Zabet R$

2,32

19 1.200 Pacote Biscoito salgado tipo água 
e sal. Pct 400 g. Zabet R$

2,36

20 80 Balde Goiabada cremosa em 
pasta. Baldes com 05 kg. Anhembi R$

14,60

22 450 Lata Milho verde em conserva. 
Latas com 02 kg.

Goiás
Verde

R$
9,10

23 800 Pacote
Carne bovina curada, 
salgada e dessecada, pct 
500 g.

Cambuí R$
7,32

25 800 Lata Molho de tomate, latas com
3,1 kg. Quero R$

11,78

26 1000 Pacote Biscoito doce amanteigado 
sabor nata, pct 400 g. Mabel R$

4,15

27 160 Pacote Farinha de rosca torrada, 
pct 500 g. Siamar R$

2,03

28 160 Pacote Farinha de milho tipo biju, 
pct 500 g. Capivariana R$

1,06

29 280 Pacote Fubá de milho cremoso, pct 
01 kg. Agrobal R$

1,14

30 100 Caixa Amido de milho, pct 01 kg. Maiscerta R$
3,62

01 300 Balde Maionese, baldes 03 
Kg.

Hellmann’s R$
18,00

02 400 Caixa Chá matte, cx 200 g. Leão R$ 3,50

03 400 Pacote Pó para preparo de 
gelatina, pct 01 Kg.

Crialimentos R$ 5,00

04 1.000 Lata Leite condensado, latas 
395 g.

Moça R$ 3,85

05 1.000 Lata Creme de leite, latas
300 g.

Nestlé R$ 3,50

06 350 Pacote Coco ralado, pct 100 g. Sococo R$ 3,00
Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 13.03.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 18-2013. EMPRESA: DROGA VITA DE MACATUBA LTDA - 
ME, CNPJ do MF n° 69.058.162/0001-87. ATA N° 59-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 04.03.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 15-2013. EMPRESA: EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR 
LTDA ME, CNPJ do MF n° 03.433.116/0001-02. ATA N° 46-2013.

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 13.03.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 07-2013. EMPRESA: ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA, CNPJ 
04.705.038/0001-10. ATA N° 57-2013.

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. 
(cm^)

Único 55.000 cm^
Serviços de divulgação e 
publicidade dos atos oficiais da 
prefeitura.

R$ 0,30

Vigência: 10.03.2014. Assinatura: 11.03.2013.
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 
2013. PREGÃO 11-2013. EMPRESA: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA, CNPJ do MF n° 01.595.949/0001-44. ATA N° 47-2013.

ITEM QTDE UNID
DESCRIÇÃO / 

ESPECIFICAÇÃO
Marca Vl Unit.

5 2.800 Caixa Extrato de tomate, 
1,100 kg. Elefante R$ 6,89

6 4.000 Quilo Feijão tipo carioquinha, 
pct 01 kg. Gamadinho R$ 3,96

13 800 Frasco Vinagre de vinho tinto,
750 ml. Belmont R$ 1,96

15 700 Pote Tempero pronto sem 
pimenta. Pote 01 Kg. Cantão R$ 1,88

16 800 Pacote Sal refinado iodado, pct
01 Kg. ^ Sosal R$ 0,67

21 600 Balde Queijo tipoparmesão 
ralado, pct 50 g Opa R$ 1,10

24 200 Lata Ervilha em conserva. 
Latas com 02 kg. Quero R$ 8,86

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit.

01 270.000 litros Óleo diesel interior comum com 
biodiesel R$ 2,025

02 90.000 litros Gasolina comum R$ 2,40

Vigência: 10.03.2014. Assinatura: 11.03.2013. 
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal
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PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Macatuba, conforme determina o artigo 15, § 2°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, torna públicos os preços registrados no exercício de 2013. 
PREGÃO 08-2013. EMPRESA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, 
CNPJ 53.437.315/0001-67. ATA N° 58-2013.

Item Quant Unid Medicamento Vl. Unit.

1 20 Frasco ATA 70 % 5 ml - frasco R$ 5,00

2 20 Frasco ATA 80 % 5 ml - frasco R$ 5,90

3 720 Cápsula Betanecol 25 mg - cápsulas R$ 2,00

4 720 Cápsula Carbonato de Cálcio 1250 gr - 
cápsulas R$ 0,40

5 7200 Cápsula Carbonato de Cálcio 500 mg + 
Vitamina D 400 UI - cápsulas R$ 0,20

6 4800 Cápsula Carbonato de Cálcio 600 mg + 
Vitamina D 400 UI - cápsulas R$ 0,25

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

R$ 0,40

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

R$ 0,50

9 2400 Cápsula Cloroquina 250 mg - cápsulas R$ 0,27

10 720 Cápsula Cloroquina 400 mg - cápsulas R$ 0,37

11 300 Cápsula Colecalciferol 800UI - cápsulas R$ 0,20

12 240 Cápsula Deflazacort 30 mg - cápsulas R$ 2,12

13 480 Cápsula Deflazacort 6 mg - cápsulas R$ 0,52

14 2100 Cápsula Diacereina 50 mg - cápsulas R$ 0,47

15 240 Cápsula Doxepina 15 mg - cápsulas R$ 0,39

16 1440 Cápsula Gabapentina 200 mg - cápsulas R$ 0,59

17 1440 Cápsula Gabapentina 300 mg - cápsulas R$ 0,83

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

R$ 1,80

19 1080 Envelope Glicosamina 1,5 gr saches/ 
envelope R$ 1,05

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

R$ 0,30

21 600 Cápsula
Meloxicam 15 mg + 
Ciclobenzaprina 5 mg - 
cápsulas

R$ 0,25

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

R$ 0,43

23 300 Cápsula Meloxicam 15 mg + Deflazacort 
6 mg - cápsulas R$ 0,60

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

R$ 0,20

25 240 Cápsula Metrotexato 2,5 mg - cápsulas R$ 0,30

26 810 Cápsula Nimodipina 30 mg - cápsulas R$ 0,20

27 900 Cápsula Óleo de linhaça 1 gr - cápsulas R$ 0,32

28 900 Cápsula Ômega 3 - 1 gr - cápsulas R$ 0,50

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

R$ 1,80

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

R$ 0,55

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

R$ 8,50

32 100 Bisnaga Ureia 3% + cold crean qsp 100 
gr - bisnaga R$ 7,50

33 10 Pote Vaselina 500 gr sólida - pote R$ 18,00

34 10 Frasco Vaselina Liquida 1 litro - frasco R$ 26,00

35 600 Cápsula Vitamina E 400 Ui - cápsulas R$ 0,50

36 500 Cápsula Oxibutinina 5 mg - cápsulas R$ 0,22

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca Vl.
Unit.

Vigência: 02.03.2014. Assinatura: 03.04.2013. 
Macatuba, 10 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal



Regional EPIDEMIA
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento 
de Saúde Coletiva, confirmou nesta sexta-feira mais 92 casos 
autóctones de dengue em Bauru. Assim sendo, o município 
totaliza, até o momento em, 2013, 4.292 casos, sendo 4.281 
autóctones, 11 importados e dois óbitos.

SANEAMENTO

Macatuba estuda retorno da Sabesp
Contrato com a Enops, empresa que administra o Sisam, termina 
em agosto; decisão será tomada junto à população

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Angelo Neto

A  Sabesp pode novamente 
assumir o abastecimen
to de água e a coleta de 

esgoto na cidade de Macatuba. 
O assunto vem sendo discutido 
pelos Poderes Executivo e Le
gislativo da cidade após uma 
série de problemas enfrentados 
pelo Sisam (Sistema de Sanea
mento Ambiental de Macatuba) 
e pela empresa prestadora de 
serviços, Enops Engenharia.

O contrato com a Enops 
termina no mês de agosto e, de 
acordo com o prefeito Tarcisio 
Abel (PP), a renovação vai de
pender do anseio da população 
macatubense através de audiên
cias públicas que irão debater 
o assunto. "A opinião pública 
será importante. A população 
precisa conhecer mais a fundo 
o modo como o Sisam funciona 
e como seria se a Sabesp vol
tasse". Ainda não há data defi
nida para as audiências, mas a 
Prefeitura já prepara uma série

de documentos e números. "Es
tamos fazendo os levantamentos 
necessários para expor à popu
lação todas as questões e ver 
qual a melhor alternativa para 
o município".

Desde o início do ano, a 
cidade de Macatuba enfrenta 
vários problemas relacionados 
principalmente ao rompimento 
de adutoras, causando interrup
ções no abastecimento de água. 
Ainda segundo o Tarcisio, as 
dificuldades enfrentadas pelo 
jardim Planalto durante pratica
mente todo o mês de abril "aca- 
lorou ainda mais a discussão". 
"Sabemos que é uma situação 
desconfortável para a popula
ção, mas temos que avaliar pen
sando sempre no global, e não 
somente no isolado", alerta.

No ano de 2008, quando 
venceu a concessão do municí
pio com a Sabesp, a prefeitura 
de Macatuba, insatisfeita com 
os serviços realizados pela em
presa, decidiu retomar os sevi- 
ços do sistema de água, coleta e

tratamento de esgoto. O imbró
glio resultou em duas ações na 
justiça. A primeira foi proposta 
pelo município e trata da rein
tegração da posse do sistema, 
enquanto que a segunda, de 
autoria da Sabesp, pede uma 
indenização.

Em 2010, o então prefeito, 
Coolidge Hercos Junior, criou 
o Sisam, secretaria responsável 
pelo gerenciamento de todo o 
sistema de distribuição e tra
tamento da água, do tratamen
to do esgoto e de todo o Meio 
Ambiente.

Em dois anos de funcio
namento, o Sisam foi alvo de 
reclamações, dentre elas valo
res abusivos, entupimento de 
redes de esgoto e falta de água. 
Poucas promessas de melho
rias foram cumpridas e a insa
tisfação aumentou. Na época, 
alguns vereadores chegaram a 
propor projetos de lei pra ten
tar resolver alguns dos proble
mas, mas matérias foram con
sideradas inconstitucionais.

NAS MÃOS DO POVO
Tarcisio afirmou que 
macatubenses terão papel- 
importante no possível 
retorno da Sabesp

Site da Câmara lança enquete
A Câmara Municipal de 

Macatuba lançou esta semana 
uma enquete com a seguinte 
pergunta: "Você quer o re
torno da Sabesp?". Esta é a 
primeira estratégia da admi
nistração para saber a opinião 
da população sobre a volta da

empresa à cidade.
"A população quer a Sa- 

besp de volta. Existe até um 
abaixo assinado correndo 
a cidade sobre o assunto", 
afirma o presidente da Casa 
de Leis, Julio Cesar Saes 
(PP). Ele tam bém  acredita

que os recentes problem as 
nos jard ins Planalto, Euro
pa e América foram decisi
vos. "Não é a prefeitura que 
vai decidir e nem os vere
adores. É a população que 
vai dar a últim a palavra", 
completa.

MICRO E PEQUENA EMPRESA

Macatuba quer implementar Lei Geral
Estatuto nomunicipal existe desde 2011, mas não foi colocado em prática pela administração

AGUDOS
Everton apresenta pré-projeto Centro 
de Pesquisa de Acidentes de Trânsito
Centro teria objetivo de realizar pesquisas

Angelo Neto

O presidente da Câmara de 
Macatuba, Júlio César Saes 
(PP), fez uma indicação ao 

prefeito Tarcisio Abel (PP) soli
citando a adoção das medidas 
necessárias para que a Lei Geral 
das Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e do Microempre- 
endedor Individual seja imple
mentada no município. A matéria 
está na secretaria de Desenvolvi
mento, que estuda possibilidade 
juntamente com Tarcisio.

Desde agosto de 2011 já existe 
o Estatuto Municipal da Microem- 
presa e da Empresa de Pequeno 
Porte -  EMME na cidade. A medi
da visa apoiar os pequenos empre
endimentos locais, incentivando a 
participação em compras governa
mentais, a ampliação de linhas de 
crédito, a redução da burocracia, a 
educação empreendedora e princi
palmente garantir incentivos fiscais.

"Desde o início do ano, em 
contato com o Sebrae, temos fei
tos reuniões e contatos pessoais 
para aperfeiçoarmos a lei, através 
de recomendações do próprio

Sebrae, para melhorá-la e torná
-la mais adequada a realidade. 
Então, são adequações de dados 
desatualizados, como valores e 
enquadramento de MEI (Micro 
Empreendedor Individual), ME 
(Micro Empresa) e EPP (Empre
sa de Pequeno Porte), e também 
questões que envolvem outros be
nefícios, como o aumento do pra
zo para alvará provisório, que era 
de 30 dias e agora será de 180 dias. 
Assim, damos um fôlego maior

para o empreendedor", afirma o 
secretário de Desenvolvimento, 
Frederico de Átila Miguel.

A administração de Tarcísio 
tem se mostrado preocupado com 
o micro e pequeno empresário da 
cidade. A construção de um novo 
pólo industrial, um dos compro
missos de campanha, está em 
fase inicial de negociação. "Nós 
fizemos um pedido estimando de 
verba para aquisição de uma área 
e infraestrutura, e tudo isso mensu-

O que é a Lei Geral?
A Lei Geral das Microempre- 

sas e Empresas de Pequeno Porte 
foi instituída em 14 de dezembro 
de 2006 (Lei Complementar Fede
ral 123/2006) para regulamentar o 
disposto na Constituição Brasilei
ra, que prevê o tratamento diferen
ciado e favorecido à microempresa 
e à empresa de pequeno porte.

A Lei Geral foi concebida com 
ampla participação da sociedade 
civil, entidades empresariais, Po
der Legislativo e Poder Executivo.

Já atravessou quatro rodadas de 
alteração (Leis Complementares 
127/2007, 128/2008, 133/2009 e 
139/2011), sempre com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvi
mento e a competitividade das 
microempresas e empresas de 
pequeno porte brasileiras, como 
estratégia de geração de emprego, 
distribuição de renda, inclusão 
social, redução da informalidade e 
fortalecimento da economia.

Através da Lei Geral, foi insti-

rado pelo aval técnico do setor de 
engenharia, e aguardamos o aval do 
prefeito. Esse polo vai sair. É que 
ainda estamos num início de man
dato e muita coisa ainda está sendo 
estudada", adianta Átila. Na região 
do Sebrae-SP em Bauru, 19 muni
cípios já regulamentaram e apenas 
três implementaram a Lei Geral 
(Bauru, Lins e Lençóis Paulista). De 
acordo com a agência, 98% dos em
pregos gerados no Brasil são vindos 
de micro e pequenas empresas.

Da Redacâo

tuído o regime tributário específi
co para o segmento, com redução 
da carga de impostos e simplifi
cação dos processos de cálculo 
e recolhimento, que é o Simples 
Nacional. Além disto, a Lei prevê 
benefícios para as pequenas em
presas em diversos aspectos do 
dia-a-dia, como a simplificação e 
desburocratização, as facilidades 
para acesso ao mercado, ao crédito 
e a justiça, o estímulo à inovação e 
à exportação.

O prefeito de Agudos, 
Everton Octaviani (PMDB), 
acompanhado do perito João 
Carlos Kubler e dos vereado
res Glauco Batata, Mauricinho 
(ambos PMDB) e Omar (PTN), 
esteve na capital paulista nesta 
semana, na Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica do 
Estado de São Paulo, apresen
tando um pré-projeto de cria
ção de um Centro de Pesquisa 
de Acidentes de Trânsito no 
município. O objetivo é investi
gar mais a fundo e na prática as 
causas e consequências dos de
sastres automobilísticos. Uma 
iniciativa que pode colaborar 
com o Poder Público munici
pal, no sentido de traçar estra
tégias de prevenção e redução 
dos acidentes, que são a segun
da principal causa de mortes no 
Brasil. O centro seria o primei
ro do tipo na América Latina.

Everton, o perito João Car
los, idealizador do projeto, e um 
grupo de peritos foram recebidos 
pela superintendente Dra. Nor

ma Sueli Bonaccorso, que nome
ará, por meio de portaria, uma 
comissão para atuar no plano.

"Foi um encontro muito 
proveitoso e uma oportunidade 
para apresentar a proposta para 
a maior autoridade em pesquisa 
científica da polícia no Estado 
de SP. Ela ficou muito interes
sada no projeto e nos ajudará a 
viabilizá-lo, inclusive abrindo ca
minhos para buscarmos verbas".

A proposta ainda está em 
fase de orçamento e definição 
de toda a estrutura física e pes
soal. O projeto contará com uma 
pista para simulação de aciden
tes e realização de crash testes. 
A ideia é que a proposta ganhe 
apoio da iniciativa privada, in
clusive de montadoras e segura
doras. "A partir daí poderemos 
ter modelos eficazes, obtidos 
por meio da prática para que 
o judiciário e a polícia tenham 
ainda mais precisão em suas 
tomadas de decisões relaciona
das ao trânsito, além de termos 
a oportunidade de trabalhar a 
prevenção", acrescenta Everton. 
(Assessoria de imprensa)
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O  class ificado não  deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  d e  linhas deste  c u p o m . T odos os ca m p o s são o b r ig a tó r io s . Será p e rm it id o  um  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, c lass ificados co m  d ado s  in su fic ien tes  o u  d e  c o n te ú d o s  du v id o so s . A  p ro m o ç ã o  não  é vá lid a  através d e  te le fone .

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis

• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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



Economia FE
Um dos momentos mais emocionantes da Facilpa é a passagem 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os peões pedem a 
proteção divina para que as montarias ocorram sem grandes 
problemas.

FEIRA

Jorge e Mateus levam 20 mil à Facilpa
Munhoz & Mariano podem bater recorde de público hoje no recinto; 
amanhã tem Amizade Sincera com Renato Teixeira e Sérgio Reis

F O T O MÁRCIO MOREIRA/ O ECO

Carlos Alberto Duarte

Imagine uma multidão can
tando "Passa o dia, passa a 
noite tô apaixonado/ Coração 

no peito sofre sem você do lado/ 
Dessa vez tudo é real, nada de 
fantasia/ Saiba que eu te amo, 
amo noite e dia". Pois foi assim 
que a dupla Jorge e Mateus foi 
recebida pela prim eira vez em 
Lençóis Paulista. E veio para 
voltar. Há muito tempo não se 
via ao menos 20 mil pessoas 
cantarem com tanto entusias
mo as músicas dos astros do 
sertanejo universitário.

Jorge e Mateus desembar
caram no aeroporto da cidade 
por volta das 22h30 de quinta
-feira. Nos primeiros minutos 
de sexta-feira receberam a im
prensa e rapidamente falaram 
da alegria de estar na Facilpa 
pela primeira vez. "Tomara 
que seja a primeira de muitas 
vezes que vamos cantar aqui 
em Lençóis", disse Jorge. Ma
teus falou da temperatura de 
cerca de 10 graus e prometeu 
esquentar o público presente. 
"Nosso show é muito variado. 
Tem música para cima e mais 
lentinha para dar uma namora
da", antecipou antes de subir 
ao palco.

A promessa foi cumprida.

Os dois apareceram no palco 
e o público, maioria jovem, 
não parou de gritar e cantar 
os sucessos da dupla que, pelo 
menos há seis anos consecu
tivos, se mantém no topo das 
paradas brasileiras. O público 
do show da dupla superou o 
do também astro do sertanejo 
universitário, Gusttavo Lima.

Segundo a Polícia Militar, 
cerca de 20 mil pessoas esti
veram o Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado de quinta 
para sexta-feira. Jorge e Mateus 
encerraram o show na madru
gada de ontem e daqui embar
caram para Barra Mansa (RJ) e 
Jaguariúna, onde se apresen
tam hoje.

Ontem, para o show de Vic- 
tor & Leo, também era espera
do bom público.

RECORDE
A noite deste sábado pro

mete. O aumento da temperatu
ra e o domingo, podem trazer 
público recorde da exposição 
para acompanhar Munhoz & 
Mariano, também uma dupla 
considerada uma febre entre os 
universitários, principalmente 
o público feminino.

Criadores do sucesso Ca- 
maro Amarelo, que ganhou 
prêmio Música do Ano do pro

grama do Faustão, a dupla que 
se apresentou ontem em Marin
gá (PR), deverá chegar à tarde 
em Lençóis Paulista e à noite 
levar o público ao delírio com 
sucessos como Eu Vou Pegar 
você e Tãe, Balada Louca, Casa 
Amarela e as românticas A Bela 
e o Fera e Dois Mundos, parte 
do repertório do show que deve 
acontecer por volta das 23h30.

RODEIO
A partir das 14h de hoje, 

acontecem as provas do Super 
Horse Brasil de Três Tambores. 
As cinco melhores classifi
cadas se apresentam à noite, 
antes da semifinal do Rodeio 
Brahma Super Bull. Amanhã, 
Dia das Mães, a Facilpa tem  
extensa programação desde 
as 8h, com exposição e julga
mento de cães puros, mestiços 
e vira-latas, projeto Criança 
Feliz e mini-caminhão da Lp- 
net para passear com as crian
ças, missa do Dia das Mães, 
shows de Júnior H artung e 
Orquestra, e a final do rodeio 
com entrega da premiação, se
guido de shows de Renato Tei
xeira, Sergio Reis e Orquestra 
M unicipal de Sopros de Len
çóis Paulista. No encerram en
to da exposição, acontece a 
tradicional queima de fogos.

Barraqueiros esperam aumento nas vendas
Priscila Pegatin______

A opinião dos barraquei- 
ros da 36^ Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta) é dividida. Apesar do au
mento no preço dos alimen
tos, que acontece a cada ano, 
a movimentação nas vendas, 
para alguns comerciantes,

continua o mesmo, mas para 
outros não atingiu a expecta
tiva.

"No primeiro domingo 
foi bom, mas não nos outros 
dias", diz Neide Silva, pro
prietária de uma barraca de 
salgados. "Há quatro anos 
participo da Feira e espero 
vender mais no último do
mingo, para compensar, por

que está bem fraco".
Já Sidnei Silva, funcioná

rio de uma barraca de doces, 
acredita que o movimento 
não mudou. "Há 13 anos ve
nho na Facilpa. Segue o mes
mo padrão dos outros anos, 
não mudou nada", diz. "A 
expectativa é melhorar 30% 
no final de semana, para en
cerrar melhor", finaliza.

Dom Maurício preside missa na Facilpa
Os católicos têm, amanhã, 

uma programação diferenciada 
na 36^ Facilpa. O primeiro mo
vimento acontece às 15h com 
a saída, de trás do Fórum, da 
caminhada com a cruz da Jor
nada Mundial da Juventude e 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida.

"Estamos comemorando o 
Dia das Mães e também viven-

ciando o movimento JMJ", ex
plica padre Luiz Grilo, pároco 
da igreja São José. "Os jovens 
vão fazer uma caminhada até o 
recinto da Facilpa, onde vamos 
ter a Santa Missa", diz

O auge da programação, a 
missa em homenagem as mães, 
será presidida pelo arcebispo 
de Botucatu, Maurício Grotto 
de Camargo. "É a primeira vez

FOTO: SERGIO SIQUINELLI/D IV U L G A Ç Ã O

que um bispo preside a missa 
na Facilpa. Convidamos todos 
os católicos para a caminhada 
e a Santa Missa, às 17h, que 
já é tradição na feira", diz o 
pároco. "A participação dos 
fieis é uma forma de prestar 
homenagens às mães, a Nos
sa Senhora, mães das mães e 
m ostrar a presença da Igreja 
na Feira", finaliza.

LOUVOR - Como já é comum 
em todas as edições da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista), a 
noite gospel levou um excelente 
público ao Recinto de Exposições 
José de Oliveira Prado. Mesmo 
com um forte frio, cerca de 10 mil 
pessoas acompanharam o show 
da cantora Damares.

EVENTO

Ascana traz palestras na Facilpa
Estande oferece informações sobre a cultura canavieira aos visitantes

Flávia Placideli

A Ascana (Associação dos 
Plantadores de Cana do Médio 
Tietê) marca presença na Facilpa 
pelo segundo ano seguido. A asso
ciação ofereceu ciclo de palestras 
para estudantes de oitava série das 
escolas municipais. O enfoque das 
palestras foi na cana de açúcar e 
no meio ambiente, uma interação 
com a comunidade.

As palestras foram durante os 
dias 6 e 9 e contou com a partici
pação de 93 alunos de três escolas 
municipais. O projeto atendeu alu
nos das oitavas séries no período da 
tarde entre 14h30 e 16h30. "Acha
mos interessante fazer esse bate

papo, interagir com a comunidade. 
Para os alunos, a palestra no estan- 
de funciona como uma orientação 
sobre o que é o setor canavieiro e 
sua ligação ao meio ambiente" ex
plica Pedro Luís Lorenzetti, diretor- 
-presidente da Ascana.

Na segunda-feira 6, e na quin
ta-feira 9, a palestra foi "Cana e 
Meio Ambiente" e ficou sob a res
ponsabilidade do técnico agrícola 
da Ascana, Adirso de Souza Mi
randa. Na segunda-feira foi atendi
da a escola "Professora Guiomar 
Fortunata Coneglian Borcat". Na 
quinta-feira foi a vez dos alunos da 
escola "Professora Idalina Canova 
de Barros". "Os alunos aprendem 
a preservação na natureza e tam

bém uma iniciação profissional 
que eles podem ter em relação à 
Ascana" comenta a professora da 
escola Idalina Canova de Barros, 
Márcia Silvia Modesto.

Na terça-feira 7, outra turma 
da escola "Professora Idalina 
Canova de Barros" foi conhecer 
mais sobre "Resíduos Sólidos", 
com o palestrante técnico em 
Meio Ambiente da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Helton Dama- 
cena de Souza.

Os estudantes da escola "Pro
fessora Lina Bosi Canova" partici
param da palestra "Preservação 
Ambiental" que foi proferida pelo 
analista de preservação ambiental 
da Zilor, Pedro Canassuti.



Esportes AREIA
A 8  ̂ edição da Copa Sport Shoes/O ECO de Futebol de Areia -  Troféu Cristiano Diniz 
segue amanhã com dois jogos. O Unidos Palestra encara o Só Canelas, a partir das 14h30. 
Logo em seguida, o Asa Branca B pega o Grêmio Cecap Futura.

COPA LENÇÓIS ESTADUAL DE BASQUETE

Segundo finalista sai amanhã Alba enfrenta líder Paulistano
Expressinho, já garantido na decisão, aguarda vencedor do confronto 
entre Guedes e Cecap; jogo será a partir das 9h, no Bregão

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

em busca de recuperação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FORTE - Guedes ja eliminou Santa Luzia: equipe joga amanhã contra o Grêmio Cecap em busca da vaga na final DIFÍCIL -  Alba sub-16 viaja para São Paulo para enfrentar melhor equipe do estado, pelo Campeonato Paulista

Angelo Neto

A pós algumas semanas, fi
nalmente será definido o 
adversário do Expressinho 

na decisão da Copa Lençóis Sport 
Shoes 2013. Alfredo Guedes e Grê
mio Cecap fazem, amanhã, um 
clássico bastante esperado, no está
dio Archângelo Brega, o Bregão, a 
partir das 9h. Quem vencer avança 
à final. Em caso de empate, a defi
nição vai para os pênaltis.

O Grêmio Cecap foi elimi
nado pelo Palestra nas quartas 
de final da 7® Copa Regional o 
ECO de Futebol de Macatuba. 
A equipe comandada pelo técni

co Admílson Manoel da Silva, o 
Mita, vem mostrando um bom 
futebol dentro de campo, o que 
pode fazer a diferença. "Espera
mos que seja de fato um bom jogo 
e que possamos vencer e chegar 
na final. Estamos a praticamente 
um mês aguardando essa decisão, 
mas nos preparamos bastante", 
afirma o comandante.

Já o Alfredo Guedes foi um 
pouco mais longe no campeo
nato regional. A equipe do dis
trito foi eliminada pelo Caçula 
nas semifinais e conta com um 
dos principais jogadores em 
atividade na cidade, o artilhei
ro Jeferson Tiago Roda.

"Esse jogo é bastante esperado. 
As duas equipes vêm se preparando 
há algum tempo. Na teoria, nos sen
timos na obrigação de ir para a final, 
já que deixamos de escapar uma de
cisão em Macatuba. Temos um bom 
elenco e vamos entrar em campo da 
mesma forma que em outros jogos 
este ano", adianta Vantoir Provence, 
técnico de Alfredo Guedes.

Finalista, o Expressinho, em 
jogo bastante disputado, venceu 
o Grêmio da Vila por um placar 
apertado de 2 a 1. A Copa Len
çóis Sport Shoes 2013 é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), em parceria 
com a diretoria de Esportes.

Lençoenses viajam 
a São Paulo, 
onde enfrentam a 
principal força do 
campeonato; no 
primeiro jogo, derrota 
por 73 a 38

A ngelo Neto__________

A  equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista tem 
uma missão indigesta 

neste final de semana pelo 
Campeonato Paulista, orga

nizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basquete). Os 
lençoenses enfrentam  nada 
mais nada menos do que 
o líder, Paulistano, em São 
Paulo, que venceu todos os 
nove jogos que disputou até 
o momento.

O jogo é hoje, a partir  
das 17h. "O Paulistano é o lí
der geral, a equipe que mais 
investiu e com seis jogado
res da base da seleção b rasi
leira, portanto será um jogo 
difícil. Conversam os bastan 
te com os garotos durante a 
sem ana. O bom  é que a res
ponsabilidade de v itória é

toda da equipe adversária", 
afirm a o técnico L eonar
do H enrique de O liveira, o 
D udu. No confronto de ida, 
derrota dos lençoenses em 
casa por 73 a 38.

Dudu se lem bra da vitó
ria contra o Hebraica, fora 
de casa, e a coloca como um 
m otivador à equipe da Alba. 
"Vamos correr, m arcar muito. 
Vamos fazer o nosso melhor. 
Se eles derem  bobeira e nos
so jogo encaixar, podemos 
beliscar uma vitória que ai 
ficar marcada para sempre 
no nome de Lençóis Paulis
ta", completa.

DIA DO DESAFIO

Lençóis enfrenta Cubulco, da 
Guatemala, no Dia do Desafio
Registro das participações deve ser feito entre 0h e 21h do dia 29 de maio

FOTO: DIVULGAÇÃO

DESAFIO -  Lençoenses estiveram em São Paulo para participar de sorteio que definiu o Dia do Desafio

Da Redação

A  Diretoria de Esportes 
e Recreação confirmou 
nesta semana a partici

pação do município em mais 
uma edição do Dia do Desafio. 
Neste ano, Lençóis Paulista 
enfrenta a cidade de Cubul- 
co (Guatemala), no dia 29 de 
maio.

O Dia do Desafio é uma 
ação que convida a população 
a fazer algum tipo de ativida
de física por pelo menos 15 
minutos e que deve ser co

municada para a Diretoria 
de Esportes. Nesta edição, 31 
países participam do Dia do 
Desafio, evento que já existe 
há 19 anos.

Serão selecionadas cinco 
escolas m unicipais para o de
senvolvimento de atividades. 
Também podem participar os 
colaboradores de empresas, 
do comércio, participantes de 
academias de ginástica e de
mais grupos de pessoas que 
se reúnem  para fazer ativida
des físicas.

As estagiárias da diretoria

de Esportes e Recreação, Mai- 
tê Bina e Nayara Canon, esti
veram no SESC São Paulo para 
participar do sorteio que defi
niu o município que enfrenta 
Lençóis Paulista.

O Dia do Desafio faz par
te do World Challenge Day, 
e tem no Brasil o SESC como 
principal realizador em par
ceria com as prefeituras Mais 
informações na Diretoria de 
Esportes, pelo telefone 3264 
1444, ou nas redes sociais, 
pelo link www.facebook.com/ 
esporteslencoispaulista.

Pederneiras enfrenta Ticuantepe
O município de Pedernei

ras, com seus 45 mil habitan
tes, busca no próximo dia 29 
de maio a 16® vitória seguida 
no Dia do Desafio contra a ci
dade de Ticuantepe, localiza
da no extremo oeste da Nica
rágua com 27 mil habitantes.

"Ficamos satisfeitos 
com o sorteio da cidade de 
Ticuantepe para enfrentar 
Pederneiras nesse evento 
mundial de promoção da 
saúde e do bem estar entre 
os povos. Vamos nos empe
nhar para que a população

de Pederneiras pratique 
cada vez mais exercícios fí
sicos e possa viver cada vez 
melhor", diz diretor de Es
portes e Lazer da Prefeitura 
Municipal de Pederneiras 
Cesar Amaral Frezza. Infor
mações 3252 2797.

Jogos de amanhã da Copa Municipal de Futebol 
Cidade do Livro Troféu Rerold Carvalho, no Estádio 
Distrital Eugênio Paccola, na Cecap

Grupo B
Sport Ferrari x  Asa Branca, às 8h 
Grêmio Cecap x  São Cristovão, a partir das 10h

XADREZ

Enxadrista lençoense é destaque nos 
campeonatos Paulista e Brasileiro
Escolinha da modalidade esportiva está com inscrições abertas

Da Redação

O trabalho desenvolvido 
pela Diretoria de Esportes e 
Recreação na modalidade de 
xadrez já apresenta os primei
ros resultados. Os jovens enxa- 
dristas lençoenses participaram 
do Campeonato Paulista e do 
Brasileiro, ambos na categoria 
menores.

No primeiro torneio, par-

ticiparam Tainan Rodrigues 
Correa, 12 anos, Matheus Ma- 
lavasi Martinelli Leite, 13 anos, 
e Liara Blanco Silva, 8 anos, 
com destaque para Tainan Ro
drigues Correa que obteve a 
11® colocação no Paulista. Mes
mo jogando na categoria até 14 
anos, Tainan empatou com o 8° 
colocado em pontuação.

Pelo Brasileiro, participa
ram Tainan, Matheus Leite e

Pedro Antonio Ludovico, 13 
anos. Tainan obteve a 11® co
locação disputando com 51 
jogadores da categoria de todo 
o Brasil, terminando o torneio 
sem nenhuma derrota.

Os interessados em praticar 
xadrez, conhecido como "nobre 
jogo", podem procurar o Giná
sio de Esportes Archangelo Bre- 
ga Primo, CSEC, aos sábados, 
das 13h30 às 17h.

Jos e Joci tem decisões no futebol
O Futebol Sete do JOS 

(Jogos do Sesi) e do JOCI 
(Jogos do Comércio e da 
Indústria), decidem hoje 
quem são seus campeões,

no Espaço Lazer ADC. Pelo 
JOS, a final é entre Lwarcel 
e LP Net, às 16h. Já pelo 
JOCI, a Duraflora enfren
ta o Angicos, a partir das

17h. Devido a Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta), as disputas desta semana 
foram adiadas.

http://www.facebook.com/
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DA ESQUERDA PARA A DIREITA, EM PE:
João Paulo, Júlio, Alex, Ceará, Leandro, Desão, Junínho, 

Bruno, Guinho, Du, Baiano, Ricardo, vereador Beto e 
prefeito Amarildo.

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, AGACHADOS:
Rafael, Ígor, Juninho Barbosa, Sandro, Floriano, Jefão, 

Paulinho, Fábio, Cesinha, Marrueiro, Admilson, Danilo e Alan.
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S ábado, 11 d e  M a io  d e  2013

Prefeitura Municipal de Areiópólis

Liga Lençoense de 
Futebol Amador LUTEPEL
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ENTREVISTA
Ministro Aldo 
Rebelo afirma que 
investimento no 
interior paulista deve 
aumentar

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Volvo do Brasil 
traz para 
Pederneiras 
Quinteto 
Villa-Lobos na 
próxima semana

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br telefone central (14) 3269.3311
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Tradição em família
Toledo Filho seguiu os passos do pai e se destaca na arte da montaria colecionando títulos junto com a esposa Ana Paula

Priscila Pegatin_______

M arcos Toledo Filho 
aprendeu com o pai, 
Marcos Toledo tudo 

que sabe sobre cavalos. Do
mar e treinar os animais para 
competir na prova dos tam 
bores, tanto para iniciantes, 
como para profissionais de 
alta performance é a profissão 
dele, além é claro, de colecio
nar títulos. A tradição da fa
mília influenciou Toledo Filho 
desde os cinco anos. "Meu pai 
foi um dos pioneiros a treinar 
cavalo, quarto de milha, para 
prova do tambor, no Brasil. 
Ele é o único treinador que 
está no hall da fama da ABQN 
(Associação Brasileira de Cria
dos de Cavalo Quarto de Mi
lha)", conta orgulhoso, o filho. 
"Então é tradicional. Minhas 
duas irmãs treinam , meu ir
mão treina e inclusive conheci 
a Ana Paula Zillo (esposa), por 
causa dessas provas".

Nos últimos dias, Toledo 
Filho foi destaque na Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista) por ter ganho a pro
va do laço, modalidade que 
não praticava há mais de oito 
anos. "Eram 40 competidores.

Cinco pessoas entraram  na 
final. O primeiro fez um boi 
em 2 segundos e poucos. De
pois o outro errou. O outro fez 
em 1.8 segundos e o outro em 
1.6", conta. "Fui o último e fiz 
em 0.80 segundo".

Além do laço, na arte do 
esporte com cavalos, Toledo 
Filho, apesar de ter aposenta
do, ainda se lembra do título 
que conquistou como recordis
ta de burdog. "Na prova, tem 
que descer do cavalo, pegar 
o boi pelo chifre e derrubar, 
sem corda, sem nada", expli
ca. "Fui recordista brasileiro, 
fiz um boi em 2 segundos e 
79, mas parei porque é um es
porte muito perigoso, quebrei 
a bacia, o ombro, depois fica 
muito tempo sem montar".

Mas a verdadeira paixão 
de Toledo Filho é a prova de 
tambor. "A prova de tam bor é 
bem  familiar, por isso é uma 
prova raiz. Pode correr pai, 
mãe, tio, neto, até avô. Fui 
cinco vezes campeão brasilei
ro, cinco vezes do Congres
so, ganhei prova no Texas, e 
na Florida (Estados Unido) 
fiquei em terceiro lugar", 
enum era os títulos. "Recente
mente, em 2011, fui campeão 
do m undial da China".

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

QUALIDADE EM NUTR

CAMPEÃOS -  Casal, comemorando mais uma, entre tantas vitórias, com a premiada égua ST Tapioca

Mas título não é uma coi
sa que Toledo Filho coleciona 
sozinho. "A Ana Paula, na se
mana retrasada, ganhou em 
Avaré o Congresso Brasileiro 
de ABQM (Associação Brasi
leira de Criadores de Cavalo

Quarto de Milha), na catego
ria am ador e ficou em terceiro 
na AQHA (American Q uarter 
Horse Association)", diz o ma
rido orgulhoso. "Foi campeã 
m undial em 2009, na Itália e 
seis vezes campeã nacional e

quatro vezes do Congresso".
Apesar de garantir que 

não tem um animal preferido, 
Toledo Filho é só mimo na 
hora da falar da ST Tapioca, 
égua que Ana Paula monta. 
"É a m elhor égua do Brasil da

Paixão e respeito 
pelos animais

"Cavalo tem que ser 
treinado diariamente, 
ter muita calma e paci
ência", é assim que Mar
cos Toledo Filho descre
ve o respeito e o carinho 
que tem pelos animais 
que treina para a pro
va de tambor. "Nessa 
prova o cavalo tem que 
ser bom. Ele representa 
80% de chances de ga
nhar a competição".

Por isso, todos os 
dias, Toledo Filho, 
com a ajuda da equipe 
treina os animais e fu
turos competidores.

"É um conjunto. 
Cada competidor tem o 
perfil de cavalo que se 
enquadra para ele", diz. 
"Cavalo é muito sensí
vel, tem que tratar como 
atleta", finaliza.

prova de tambor, já ganhou o 
título por cinco anos consecu
tivos e ganhou também como 
a égua mais pontuada de to
dos os tempos", conta. "Mas 
não tenho um animal preferi
do, gosto de todos", brinca.

Saiu o resultado 
e deu P O S IT IV O !

E isso é ótim o! Pois o seu reconhecimento 
é sinol que estamos prestando um serviço 
de a lta  qualidade, confiança e seriedade. 
Nosso muito obrigado.

Hemolab, pela 10° vez o melhor laboratório eleito pela pesquisa do Prêmio Melhores do Ano 2012 do jornal O Eco.
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN ICAS

http://www.jornaloeco.com.br
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Entrevista í
FRASE
• A Copa e as Olimpíadas vão passar, depois de 2014 o 
Brasil terá a Copa como um passado. Depois de 2016 as 
Olimpíadas também serão um passado. O que é que fica 
para o país? A infraestrutura criada fica.

M inistro dos Esportes, Aldo Rebelo

ESPORTES

'Temos investimentos para o interior', diz Aldo
Ministro dos Esportes, esteve na região no sábado 4; segundo ele, o Governo Federal irá investir no interior paulista incentivando a prática esportiva

FOTO: ALESSANDRO ESTEVAM

W elinton Barros

O Ministro dos Esportes 
Aldo Rebelo visitou a 
região no sábado 4, para 

anunciar recursos para obras 
e entregar material esporti
vo. Ele passou por Macatuba, 
Pederneiras e Agudos, onde 
anunciou verba de R$ 1 mi
lhão para a construção do es
tádio municipal.

Rebelo visitou as obras do 
estádio Antonio Maury da Sil
va, o Picão, que deve custar 
cerca de R$ 1,5 milhão aos co
fres públicos. Ele participou de 
entrevista coletiva no local das 
obras do estádio e afirmou que 
o Governo Federal tem inten
ção de investir fortemente no 
interior de São Paulo.

Segundo ele, tanto para a 
Copa quanto para as Olimpía
das, São Paulo terá um papel 
fundamental para recepcio
nar as delegações de outros 
países. Os investimentos no 
esporte também irão propor
cionar maior incentivo a pra
tica de atividade física e dará 
melhores condições a crianças 
e adolescentes na iniciação ao 
esporte. Confira alguns trechos 
da entrevista.

Im prensa - Estamos em  
um período de Copa e O lim 
píadas. O senhor chegou ao 
estádio Antonio M aury  da 
Silva em Agudos, com uma 
situação de m obilidade m ui
to fác il. Os estádios da Copa 
já  estão quase prontos, mas 
as obras de m obilidade na 
m aioria  das c idades que vão  
sed iar os jogos estão para
das. O que o Governo Federal 
fará  para resolver essa ques
tão que é prioritária?

A ldo Rebelo - O governo 
ajuda com recursos, porque as 
obras de mobilidade urbana 
são das cidades-sede, são obras 
municipais, uma ou outra esta
dual. O governo ajuda com o 
financiamento e transferência 
de recursos. Acompanho com 
todos os prefeitos das cidades- 
-sede, o cronograma das obras. 
Elas serão entregues dentro do 
prazo da Copa do Mundo de 
2014, algumas como Recife, 
por exemplo, a previsão de 
entrega de 100% das obras é 
ainda para este ano. O impor
tante é destacar que as obras 
de mobilidade urbana serão 
entregues independentemente 
do prazo da Copa do Mundo, 
ou seja, são obras para as cida
des, parta beneficiar a popula
ção. Todas elas no nosso plane
jamento deverão ser entregues 
até a Copa do Mundo, a que 
não for, será retirada da matriz 
de responsabilidade e entregue 
pouco tempo depois.

Im prensa - R egionalm en
te , o que representa a v is ita  
do senhor a Agudos, quais os 
investim entos destinados as 
cidades da região?

Rebelo - Temos investi
mentos previstos para o inte
rior de São Paulo. Alguns são 
investimentos ligados a Copa 
do Mundo, para as cidades que 
se credenciaram como centro 
de treinamento. Todas elas re
ceberão recursos para equipa
mentos públicos, como estádios

INFRAESTRUTURA
- Ministro Aldo 
Rebelo diz que obras 
da Copa e Olimpíadas 
são investimentos 
permanentes

ou melhorias de infraestrutura. 
Temos com o governo de São 
Paulo, a tentativa de fazer inves
timentos que prepare o estado 
para as Olimpíadas, que serão 
realizadas no Rio de Janeiro, 
mas o principal estado a criar 
e oferecer atletas olímpicos de 
alto rendimento é o estado de 
São Paulo, não apenas a capital, 
mas o interior também. Melho
rar a infraestrutura das cidades 
de São Paulo. São 200 dele
gações para as Olimpíadas, a 
Copa são apenas 31 delegações 
e uma modalidade esportiva 
que é o futebol. As Olimpíadas 
trazem 200 delegações de deze
nas de modalidades inclusive o 
futebol. O Brasil precisa ter ci
dades capacitadas para receber 
na pré-olimpíadas essas delega
ções. São Paulo tem um papel 
muito importante a cumprir na 
recepção a algumas delegações 
e algumas modalidades.

Im prensa - Há grandes in 
vestim entos feitos nas c id a- 
des-sede da copa e tam bém  
para as O lim píadas. Qual a 
im portância de investim en
tos em cidades pequenas, 
assim como está sendo feito  
em Agudos?

Rebelo - A Copa e as Olim
píadas vão passar, depois de 
2014 o Brasil terá a Copa como 
um passado. Depois de 2016 as 
Olimpíadas também serão um 
passado. O que é que fica para 
o país? Essa infraestrutura que 
estamos criando, as quadras 
que conseguimos construir, os 
centros de iniciação ao esporte, 
os campos de futebol dos mu
nicípios. Fica essa infraestru- 
tura com uma mentalidade de 
valorização da atividade física 
e do esporte com a destinação 
de mais recursos, não apenas 
da União, mas dos Estados e 
dos municípios para a prática 
do esporte. Isso é o que fica de 
permanente e duradouro.

Im prensa - No B rasil, 
considerado o país do fu te 
bol por décadas, esse perfil é 
uma m udança de foco?

Rebelo - Não, achamos que 
o futebol é o esporte mais po
pular do país, é o que oferece 
o maior número de ídolos. Mas 
precisamos fortalecer outros 
esportes, o Brasil precisa ofere
cer para a sua população, prin
cipalmente para as crianças, 
outras opções de atividades es
portivas. Isso só é possível com 
a criação de uma infraestrutu- 
ra que dê condições para essa 
prática e para a universalização 
dela.

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

PARA UMA AGRADÁVEL PEXARIA 
NO RECANTO DO CAFE!

Pelas horas que você 

ficou acordada esperando 

a gente dormir, 

pelos momentos 

em que segurou em 

nossas mãos quando 

sentimos medo, por celebrar 

todas as nossas conquistas, por 

chorar pelas nossas angústias... 

a você que nos deu amor, 

carinho, atenção, educação, 

colo e até umas broncas...

0 nosso muito obrigado 

por ser “ simplesmente”

mãe.

Homenagem da diretoria e 
dos eolaboradores do 

Clube Esportivo Marimbondo
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Cultura PALESTRA
Na segunda-feira i6 , das i8 h  às 22h, Rafael Somera apresenta a 
palestra de marketing e vendas "Solutudo", na Casa da Cultura.
No evento, ele explica sobre as pesquisas que revelam o novo 
comportamento do consumidor e como isso impacta nas vendas. A 
entrada é franca e as reservas devem ser feitas no local.

PEDERNEIRAS

Volvo do Brasil traz para Pederneiras Quinteto Villa-Lobos
Apresentação 
acontece na próxima 
quinta-feira, no 
Teatro Municipal

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

A  empresa Volvo do Brasil 
e a Prefeitura Municipal 
de Pederneiras, através 

do seu Departamento de Cul
tura e Turismo, trazem a sen
sacional apresentação gratuita 
do Quinteto Villa-Lobos para 
Pederneiras dia 16 de maio, às 
20h, no Teatro Municipal "Flá- 
vio Razuk".

"Estamos com uma agen
da cultural repleta neste mês 
de aniversário e é uma honra 
receber novamente o Quinteto 
Villa-Lobos. Fico feliz por po
der oferecer um evento cultu
ral de proporções gigantescas 
de forma gratuita para toda a 
população", diz o prefeito de 
Pederneiras Daniel Pereira de 
Camargo (PSB).

O Quinteto Villa-Lobos já 
apresentou seu rico repertório 
de músicas clássicas outras ve

zes em Pederneiras e sempre foi 
recebido com casa cheia pela 
população local.

SOBRE O QUINTETO
Desde a fundação em 1962, 

no Rio de Janeiro, o conjunto de 
sopros se dedica, sobretudo, à 
divulgação da música de câma

ra brasileira, ao mesmo tempo 
em que amplia seu repertório 
por vários gêneros, conferindo 
competência e popularidade às 
suas apresentações em espaços 
públicos e em escolas da rede 
de ensino. Somando um total 
de 16 discos gravados, registrou 
em 1997 um CD comemorativo

aos 35 anos de atividades.
Em 2001, recebeu o Prêmio 

Carlos Gomes, promovido pelo 
Governo do Estado de São Pau
lo, como o Melhor Grupo de 
Música de Câmara do Brasil. 
Oito anos depois, recebe em 
São Paulo o "XII Prêmio Carlos 
Gomes" de ópera e música eru

dita, indicado para a categoria 
de Conjunto de Câmara, pelas 
turnês de música brasileira no 
interior do Estado do Rio e um 
breve giro latino-americano. Em 
2012, o Quinteto Villa-Lobos ce
lebrou 50 anos de criação, com 
alto grau de musicalidade em 
sua trajetória.

SERVIÇOS
O Quinteto Villa-Lobos se 

apresenta dia 16 de maio, às 20h, 
no Teatro Municipal "Flávio Ra
zuk", rua Prudente de Moraes, 
S-211. O evento tem entrada fran
ca e conta com apoio da Volvo de 
Brasil e Prefeitura de Pederneiras. 
Informações (14) 3252 2281.

AGENDA CULTURAL

Ponto MIS traz oficina e filmes em maio
Eventos acontecem, neste mês, na Casa da 
Cultura; vagas são limitadas e agendadas

Angelo Neto

A  diretoria de Cultura de 
Lençóis Paulista divulgou 
esta semana a programa

ção do projeto Ponto MIS (Mu
seu da Imagem e do Som) no 
mês de maio. Entre as atrações 
estão a exibição de filmes e uma 
oficina sobre sons e imagens, to
dos na Casa da Cultura Professo
ra Maria Bove Coneglian.

A primeira atração é já na 
próxima segunda-feira 15, das 18 
às 22h. Thais Fantauzzi traz para 
a cidade a oficina "Reflexos - Som 
Imagem & Drama". Estímulos 
visuais e sonoros são fontes de 
inspiração para uma oficina de

dramatização. Os conceitos apre
sentados em um filme se torna
rão altamente dinâmicos através 
de uma sequência de vivências 
que trabalha corpo, mente e voz. 
Faremos exercícios de percepção, 
jogos lúdicos e improvisações di
rigidas. Tudo isso será argumento 
para um roteiro criado e encena
do pelos participantes.

Thais Fantauzzi formou-se 
pela Escola de Arte Dramática 
da USP. Focou seu trabalho no 
conceito teatro treinamento, que 
utiliza a ferramenta teatro para 
investigação e desenvolvimento 
das áreas humanas. Ministra pa
lestras, cursos e oficinas nos se
tores da Educação e Cultura. Os

FOTO: DIVULGAÇÃO

RECORDANDO - Os Fantasmas Trapalhões será exibido no dia 24

lugares são limitados em 20 vagas 
e a classificação é a partir de 14 
anos. Mais informações pelo tele
fone (14) 3263 6525.

Já na quarta-feira 24, sem
pre às 9h e às 14h, com entrada

franca, serão exibidos os filmes 
"Os Fantasmas Trapalhões" e 
"Carlitos e Mabel Vão às Corri
das". Os lugares são limitados e 
as reservas também devem ser 
feitas no local.

CONFIRA OS FILME EM CARTAZ NO ALAMEDA

SALA 01
^  HOMEM DE FERRO 3
Classificação: 12 anos 
Horários: 15h -  18h40 -  21h20 -  
23h35 sextas-feiras e segundas á 
quintas-feiras
14h -  16h30 -  19h -  21h30 -  23h50 
sábados e domingos

SALA 02

V  UMA LADRA 
SEM LIMITES
Classificação: 12 anos (estreia) 
Horários: 15h30 -  19h10 -  21h15 
-  23h20 sextas e segundas á 
quintas-feiras, 14h05 -  16h15 -  
18h20 -  20h20 -  22h30 
sábados e domingos

SALA 03
✓  OS CROODS
Classificação: livre 
Horários: 14h20 
diariamente 

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

SALA 03
V  DOIS DIAS EM 
NOVA YORK
Classificação: 14 anos 
Horários: 16h10 diariamente

SALA 03
V  SOMOS TÃO JOVENS
Classificação: 14 anos 
Horários: 19h20 -  21h40 -  23h40 
sextas e segundas á quintas-feiras 
18h -  20h -  22h -  23h55 sábados 
e domingos

SALA 04
V  O ÚLTIMO 
EXORCISMO PARTE 2
Classificação: 14 anos (estreia) 
Horários: 14h10 -  16h -  17h50 -  
19h30 -  21h10 -  23h diariamente



Mulher MUDE O VISUAL!
A chegada do friozinho pede novas peças no guarda-roupa, uma nova 
maquiagem e, para as mais ousadas, uma bela mudança no visual. Se esse 
é o seu caso, que tal investir nos vermelhos e acobreados. Essa é uma ótima 
época para investir nos tons, já que os fios não sofrerão com a ação do sol e 
das constantes lavagens e, por isso, ficam bonitos e brilhantes por mais tempo.
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Além da tradicional jaqueta, é 
possível usar vestidos e saias
O couro é a cara do inverno 2013; saia do óbvio e abuse de peças que usam o material

FOTO: DIVULGAÇÃO
Da Redação

Ele pode ser elegante, descontraído e 
até dar um toque de atitude ao look. 
Então, prepare-se, pois o couro -  ou 

lavagens que imitem o material -  vai inva
dir seu guarda-roupa nesse inverno e com 
uma cara nova: sai aquele tecido mais pe
sado, com jeito de duro, e entra um couro 
mais leve e até colorido que deixa qual
quer produção mais versátil.

Para quem quer montar um visual de 
arrasar e sem cair no óbvio, foram separa
das algumas roupas usadas pelas famosas.

SAIAS
Se você não quer investir em um ves

tido, essa é a opção ideal. É possível com
por looks para o trabalho com camisas ou 
optar por regatas ou blusas mais casuais 
para conquistar um toque roqueiro. O tru
que para quem quer um visual elegante e 
poderoso é escolher uma saia lápis, aquela 
com um jeitinho mais retrô e supersensual.

VESTIDOS
Os vestidos de couro vêm ganhan

do espaço entre as fashionistas por ser 
um verdadeiro curinga. Vai bem em 
dias mais quentes e também fica ótimo 
acompanhado de blazer e sapatos mais 
pesados. A dica para renovar sempre o 
seu vestido é caprichar nos acessórios: 
cintos, maxicolares, braceletes e meias- 
-calças são aliados perfeitos.

NA MODA - Nova tendência desse inverno é o couro mais leve, descontraído e colorido

CALÇAS
Escolha um modelo reto para garantir 

o sucesso de qualquer produção. As calças 
também vão bem com qualquer estilo -  
se você não quer um efeito "motoqueira 
sexy", o único cuidado é não combinar 
com uma jaqueta ou top também de cou
ro. Como a peça é bastante clássica, é pos
sível brincar bastante na hora de escolher

os sapatos: sapatilhas e modelos coloridos 
ficam lindos no cotidiano, já sapatos de 
salto ou botas caem bem à noite.

Seja qual for a sua opção, é impor
tante lembrar que o mix de texturas 
também é uma forte tendência da moda 
atual. Então, misture o couro com ren
das, lãs e tecidos com leve transparência 
e aproveite a nova estação.
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Modalidade é dinâmica e pode ser 
praticada para diferentes objetivos

Treinamento movimenta o corpo por 
completo e ajuda no emagrecimento

FOTO: DIVULGAÇÃO

BENEFÍCIOS -  É possível perder até 1000 calorias por treino

Da Redação_________________________________

M alhar é a chave para um corpo bonito e bem de
finido, no entanto, fazer sempre os mesmos exer
cícios incomoda e desanima muita gente. Se você 

está cansada daquelas dores chatas pós-treino e de repe
tir sempre os mesmos movimentos, a ginástica funcional 
pode ser a solução ideal.

A modalidade surgiu nos Estados Unidos na década 
de 90, e é um cruzamento entre várias técnicas, que en
volvem o pilates, bases de jogos, a prática russa Kettlebell 
e outras variações. Com o treinamento funcional você de
volve ao ser humano o movimento e trabalha o corpo por 
inteiro, diferente da musculação, em que os exercícios são 
divididos por segmento.

Os treinos são feitos de forma dinâmica e descontraída, 
de acordo com o objetivo de cada pessoa, que pode mudar 
a qualquer momento no percurso. Para isso, são feitas ati
vidades diferentes, que podem ser com ou sem acessórios, 
como o elástico e a tradicional bola para pilates.

A boa notícia é que, além de divertida, a prática tam
bém queima muitas calorias e ajuda a evitar dores mus
culares. Em uma aula com objetivo de emagrecimento é 
possível perder de 600 a 1000 calorias.

I
L A Z E R  E  P A S S A T E M P O

CRUZADINHA

SOLUÇÃO

^ F o n t e : In s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o
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□
ÁRIES
Período de m áxim o 
desenvo lv im en to  
dos re lac iona
m entos ín tim os. A  
re flexão a respeito 

da sua m aneira de agir te n d e 
rá a trazer m aior harm onia, se 
bem que uma m aneira d ife ren te  
daquela im aginada por você.
M ais disposição para en fren ta r os

^  problem as financeiros.

TOURO
Este é um período 
ideal para você. Vai 
progredir no cam po 
profissional e fin a n 

ceiro. O am or tam bém  está em 
exce lente aspecto astral. Toda e 
qualquer chance de m e lhorar em 
sua carreira, seja artística, pública, 
adm in is tra tiva , cultural ou técnica
deverá ser aproveitada.

0 GÊMEOS
M o m e n to  com 
possib ilidades só 
nos assuntos da 
profissão. N ão será 

bem sucedido em outra em presa 
que já  não tenha sido iniciada. No 
cam po conjugal e, m esm o sen ti
m enta l, procure ser cauteloso.

CÂNCER
Procure começar o 
período com delibe
ração e propósito de 
conseguir tudo àquilo 
que deseja no plano 

amoroso e profissional. Aprove ite
-a. Se o sucesso deste período não 
for completo, terá um período para 
levar a bom term o seus objetivos.

LEÃO
M elhora  to ta l em 
todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e finance iros se 
farão sentir neste 

período. Terá uma fase fe liz, para 
os passeios e para un ir-se com 
am igos e entes queridos.

VIRGEM
Ó tim o fluxo  astral 
para o tra ta m e n 
to  de sua beleza 
física, e para im por 
mais moral em seu 

am biente  social. Sucesso no amor. 
Aprenda a conseguir um m aior 
equilíbrio em suas ações.

LIBRA
Pessoas conheci
das irão colaborar 
com seus projetos. 
Embora você tenha 
espírito criador, nem 

sem pre é um realizador. Receberá 
in form ações úteis e prom issoras. 
Período fe liz  para a vida am orosa.

ESCORPIÃO
Boas coisas de 
verão acontecer 
para você. Vênus 
da r-lhe -á  exce
lentes chances de 

conseguir realizar o que pretende, 
princ ipa lm ente  as que vem  p lane
ja nd o  desde que há muito.

SAGITÁRIO
A lguém  do seu 
conhecim ento  pode 
lhe dar sugestões 
ou orientações 
neste m om ento . 

Período prom issor de fe lic idade 
sentim enta l e harm onia dom és
tica. A cau te le -se  em  relação a 
sua saúde. P revina-se contra os 
in im igos ocultos.

CAPRICÓRNIO
A oposição de 
outras pessoas não 
lhe afetarão, pois 
tudo indica que terá 
m u ito  sucesso no 

trabalho, na vida social e e levará 
suas finanças através de negócios 
bem entabulados. Boa saúde e 
êx ito  amoroso.

AQUÁRIO
A prove ite  este 
benéfico m om ento  
para prom over 
seu sucesso social, 
profissional e 

m ateria l. Saiba, pois, que uma 
exce lente conjunção astral o está 
favorecendo.

PEIXES
A in fluência  não 
será das m elhores. 
Terá algum as d if i
culdades finance i
ras, profissionais e 

fam iliares. Portanto, tenha a ca
beça no lugar, procurando a mais 
fácil solução e não conturbando 
tudo com o é de costum e.

Oddtfi ÜMA PASSAOINHA NO 6 L 0 6

MWM.FARINNANAC0ZINHA.6t065P0T.COM

F eNCONTRaW R e c a iT IN H A S  FÁC eiS , 

PORéM C H F IA S  oe AROMA g 5A 6 0 R .



Televisão FLOR DO CARIBE
Ester busca os filhos na casa de Alberto. A lberto diz a Dionísio que vai 
requerer a guarda dos filhos. Samuel e Lindaura preparam uma festa- 
surpresa para a chegada de Samuca e Laurinha. Samuca se lembra das 
palavras de Alberto sobre Cassiano e fica pouco à vontade perto do pai. 
Cristal se surpreende ao ver Dom Rafael entrando em seu quarto.

NOVELA

invasão da boate terá surra em Russo 
e briga entre Morena e Wanda
Em uma operação comandada por Helô, os policiais vão invadir o local e prender os traficantes

Da Redação

j B  pós um bom tempo pla
nejando o melhor mo- 

U vAmento para colocar as 
mãos nos traficantes, a polícia 
finalmente vai invadir a boate 
em Istambul e captur os crimi
nosos. A ação vai ao ar nos úl
timos capítulos de Salve Jorge.

A primeira a ser capturada

é Rosângela (Paloma Bernardi). 
Com a ajuda de Morena (Nan- 
da Costa), que fica comovida ao 
lembrar-se de quando a rival a 
ajudou, ela consegue fugir da 
moradia das traficadas na Tur
quia. Porém, ao desembarcar 
no Rio de Janeiro, a vilã é presa 
no aeroporto, graças a um es
quema montado por Helô (Gio- 
vanna Antonelli) para pegá-la.

Mas o ápice do calvário 
do núcleo do mal acontecerá 
com a invasão da boate em 
Istambul. Riva (Rita Elmôr), 
agente da Interpol disfarçada, 
leva todas as meninas para a 
danceteria com a desculpa de 
fazer uma sessão de fotos. Mo
rena e Helô ficam do lado de 
fora acompanhando a ação. 
Enquanto isso, Jô (Thammy

Miranda) seduz Russo (Adriano 
Garib) e o leva para o quarto, 
deixando o terreno preparado 
para a operação. Antes que os 
guardas prendam o vilão, a po
licial brasileira coloca todas as 
traficadas de frente com o ban
dido. Se vingando de todos os 
maus tratos, elas dão uma bela 
surra em Russo, que é algema
do e preso logo em seguida.

Fernanda VasconceHos sonha mudar o mundo com personagem na TV
A atriz diz que se preocupa 
com o tipo de valor que pas
sa ao telespectador. Viver 
mocinhas já  virou lugar co
mum na carreira de Fernan
da Vasconcellos. Desde que 
estreou na tevê, em 2005, 
em Malhação, a atriz co
leciona papéis de heroínas

nos folhetins. Inclusive pós
tumas, quando encarnou a 
romântica Nanda de Páginas 
da Vida, que m orreu no par
to e perm aneceu na trama 
como fantasma. Mas agora, 
como a determ inada Malu 
de Sangue Bom, assume que 
tem  uma motivação diferen-

te para se dedicar ao posto 
de protagonista. Na pele de 
uma paulistana que mantém 
um abrigo para crianças 
carentes, a atriz sonha po
der contribuir para m udar 
o pensamento dos jovens 
telespectadores a partir da 
tram a central da novela das

sete da Globo.
"Quanto mais jovens alie
nados e consumistas se for
marem, mais adultos doen
tes teremos no futuro. Esse 
'querer ser' através do con
sumo é quase comparável à 
dependência química. Pare
ce um vício", critica.

FOTO: DIVULGAÇÃO

EM AÇÃO - Helô finalmente invade a boate para prender os bandidos
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Rafael percebe que  
Duque arm ou o sequestro  pa
ra que e le  reencontrasse Cristal 
e  confessa à filha que sente  sua 
fa lta . G uiom ar se preocupa com  
a obsessão de A lberto  por Ester. 
Cassiano pega Sam uca na escola e  
o leva para brincar na praia.

Terça-feira - Am aralina conta para 
Duque que fundou o fã -c lu b e  de  
Cristal. Dom Rafael vai ao confes
sionário, mas o padre lhe avisa que 
só conseguirá o perdão de Deus se 
antes for perdoado pelas pessoas 
a quem  fe z  mal. Lindaura convence  
Sam uel a não denunciar Dionísio.

Quaita-feiia - Cristal avisa a Cassiano 
que chegará a Vila dos Ventos no 
dia seguinte, mas om ite que Duque 
está com ela. Ciro fica triste porque 
M ila  deixará Vila dos Ventos. Duque 
surpreende Cassiano ao aparecer no 
Flor do Caribe. Ester propõe socieda
de a Taís para abrirem  um a em presa.

Quinta-feira - Reinaldo tra ta  N atália  
com o se os dois ainda fossem  ca
sados. Guiom ar descobre que Do- 
ralice roubou a fo to  de Dionísio e  
a le rta  a funcionária sobre o perigo  
de o sogro descobrir que está sen
do investigado.

Sexta-feira - Ester interrompe o as
sédio de Cristal a Cassiano. Juliano 
cobra de Natália o fato de ela não o 
ter apresentado para Reinaldo como 
seu namorado. Alberto convida Cris
tal para almoçar em  sua casa. Cas
siano avisa para Amaralina que Al
berto deve estar arm ando contra ele.

Sábado - Cristal recusa a proposta  
de A lberto . Chico se em ociona ao  
saber que a hom enagem  que Cas- 
siano lhe prestou foi divulgada no  
jornal. Ester pergunta a Cassiano se 
e le  confia em  Cristal. D uque m os
tra a Cassiano o lucro do Flor do 
Caribe obtido com o show  de Cris
tal. Cristal vai a té  a casa de Ester.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Am ora discute com  
Bento. Verônica dá um a ideia para 
a cam panha do Kim Park e  Natan se 
anim a. M aurício sugere que M alu  
proponha um  negócio a Wilson. Ti- 
to leva um fora de Lara. Bento não 
atende o te le fonem a de Amora.

Terça-feira - Verônica discute com  
Natan. M aurício questiona Amora 
sobre Bento. Perácio fala para Ro- 
sem ere que assumirá a paternidade  
de Filipinho após o exam e de DNA. 
Natan comunica sua separação de 
Verônica a Maurício. Charlene não 
deixa Bento falar com Wilson.

Quarta-feira - M au ríc io  fica confuso  
com a declaração de  M alu . Rose- 
m e re  busca Filipinho no hospital. 
Nice coloca v inagre  no antissép- 
tico que leva para Dam áris. N atan  
afirm a a Bárbara que não ficará  
com ela. W ilson te n ta  ser gentil 
com os filhos. M argo t im plora que 
Santa não desm ascare Fabinho.

Quinta-feira - W ilson orienta M alu  a 
levar as crianças para o Kim Park. 
Brenda e  Tábata estran ham  a rea 
ção de Glória por causa de W ilson. 
R osem ere consegue um  e m prego  
na Para Sem pre. Lara decide m u 
dar a pauta do Luxury e  Peixinho  
fica apreensivo. Tina conhece Á u 
rea na clínica de repouso.

Sexta-feira - Bárbara confirma sua 
predileção por Am ora e  deixa M alu  
arrasada. Perácio conhece Filipinho. 
Xande e  Júlia fingem  ser namorados  
na frente  de Edu e  Cléo. Am ora hu
milha M alu . Lara se arrepende de  
pedir ajuda para Tito. Áurea conven
ce Vitinho a ficar ao lado de Tina.

Sábado - B ento não aceita a pro 
posta de M alu . Fabinho vai e m 
bora sem  contar a Plínio por que  
o estava  seguindo. Os cabelos de 
Brenda com eçam  a cair e  R osem e- 
re é  dem itida . Perácio se em ociona  
ao fa lar do filho para Eliseu.

SALVEJORGE
Segunda-feira - R osângela liga para 
Haroldo. Vanúbia se en fu rece  ao  
perceber que foi traficada. Lívia 
fa la  para Rosângela que ela não  
pode deixar a organização. Russo 
m anda Vanúbia se arrum ar para 
traba lhar na boate. A ntônia é  p re 
sa. M orena fica curiosa para saber 
quem  é  a m enina do A lem ão  que  
foi traficada. A o descobrir que Cel
so não é  seu filho  biológico, A rturo  
não resiste ao im pacto da notícia e  
m orre. Carlos ex ige  que A m anda  
saia da casa de Leonor.

Terça-feira - Russo m e n te  para W an- 
da. Vanúbia é  m andada de volta  ao  
Brasil. M ustafá  diz a Pescoço que  
conseguirá um  em prego  para ele. 
U m  hom em  suspeito vai a té  o bar 
de Diva e  coloca sonífero no suco 
de Lucimar e  N eum a. M ustafá  avisa  
a D elzuite  que Aisha ficará com ela  
por um  tem po. Lurdinha leva Aisha 
para o baile. Jéssica é  sequestrada. 
Lívia descobre que Theo m udou de

hotel. Carlos conta para Antônia  
que ela perdeu a guarda de Raissa. 
Isaurinha não consegue contar para 
Leonor que Celso é  filho de Gusta
vo. Barros questiona Pescoço. M us- 
ta fá  volta  para a Turquia com Zoe e  
Fatm a. Celso diz a Isaurinha que rei
vindicará a patern idade de Gustavo.

Quarta-feira - M orena e  Theo ficam  
transtornados com a notícia do se
questro de Jéssica. Jô sugere colocar 
um a escuta no escritório da organi
zação. Theo a firm a a M orena que 
vai resgatar Jéssica. Ayla começa 
sua dança e  Zyah a retira do restau
rante. Zyah e  Ayla se beijam , Bianca 
vê  e  decide deixar a Turquia. Ste- 
nio pede para Creusa não espalhar 
que e le  será avô. Érica tem  alta do 
hospital, e  Haroldo a leva para casa. 
M orena m ostra Riva para Theo. Lí
via suspende o patrocínio de Élcio.

Os próximos capítulos não foram  
divulgados pela emissora.

Impermeabilizantes
q u e  p r o t e g e m  e  

v a l o r i z a m  o  s e u  

p a t r i m ô n i o
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Sociedade SO ALEGRIA
Ana Luisa 6 meses 
com a mamãe 
Larissa.

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Studio A em Punta Cana
0 fotógrafo Vagner Macedo, 

registtou o momento inesquecível 
delM atháliaChqgêgl^^^ 

Wanderley e Lucas W a n d e r le ^  
foi realizado no Hotel 

íMeMlÊanbe Tropical na Praia de 
Pávaro, em Pun^Cana no Caribe.

Um verdadeiro paraís_p!

Comemorações: aniversários, casamento e 
homenagens para as mães, confira!

FOTO: STUDIO A

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Bianca de 3 meses com a mamãe Eloisa

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

Mamãe Dani com a filha Manuela de 11 meses Alícia de 8 meses com a mamãe Ingrid
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L0JA1:
R.CeiJ. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

lOJr '
R. 7de Setembro, 1227 

F: 3263-4888

lO J A i
R. Luiz Vaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

(oresvivos@lpnet.com.br
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L A B O R A T Ó R IO  DE A N Á L IS E S  C L ÍN IC A S

Horário de atendimento 
das 6h30 às J7h30

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

14 3 2 6 3  2 3 2 4

(14)3264-3613 • 9741-3712
Rua: X V  de Novembro,06 - Centro R $ 1 5 8 ,M

mailto:oresvivos@lpnet.com.br


oluna do
tiano Castelhano

A oow  potência!!!

Fale com  a gente
castelo@ jornaloeco.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

NO ' FOCO
N ayraPaffeti

Alessandra Libanório e Milene Pavoto

AM AZONA
Ana M aria  Andrade

D IA D E "SORTE
Ronaldo da dupla Humberto e Ronaldo

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


Coluna da
Maria Nilza í

PENSE NISSO
"As M ães c o m p re e n d e m  
até  o que os filh o s  não 
d ize m ."

fatos & pessoas

Fale com a gente
mnilzabrollo@ yahoo.com.br

fotografia@ jornaloeco.com.br

Excelente ideia
O Parque do Paradão 

de Lençóis Paulista nas 
festividades de aniver
sário do município no 
domingo, 28 de abril, en
cantou crianças e adultos. 
O Projeto Criança Feliz 
lá estava com todas as 
montagens de brinquedos, 
oficina de maquiagem, de 
quebra-cabeças e palha
ços. Nada mais bonito do 
que observar os olhos das 
crianças estupefatas com 
a diversão proporcionada

Encontro do dia
4 de maio
Vereador Manoel dos 

Santos Silva, o Manezi- 
nho, o vice-prefeito José 
Antonio Marise e o em
presário Edenilson Grecca, 
da Lutepel de Lençóis 
Paulista, estiveram em 
Agudos para um almoço 
com Aldo Rebelo, Ministro 
dos Esportes. Manezinho 
e Edenilson já consegui
ram para Lençóis cerca de 
R$ 2,3 milhões destinados 
à construção do ginásio 
paradesportivo e sua área 
de entorno, construção 
do ginásio de esportes da 
praça Devanir Moretto no 
Jardim América e, ainda, a 
construção da arquibanca
da do estádio distrital Eu- 
genio Paccola, na CECAP. 
Parcerias e trabalho sério 
são os condicionantes 
modernos do progresso. 
Parabéns ao vereador.

Comemoração
Marilene Cordeiro, 

esposa do senhor Sílvio 
Cordeiro, cartorário apo
sentado, conhecidíssimo 
de todos os lençoenses , 
convidou grupo de amigas 
para comemorar o seu 
aniversário na Cachaça- 
ria Água Doce de Lençóis 
Paulista no dia 7 de maio. 
Casa como sempre lotada, 
com todos saboreando os 
pratos que ela oferece. 
Parabéns Marilene e feliz 
Dia das Mães, bem como 
à Suely Amaral, também 
presente na sua festa, es
posa do Carlinhos Amaral, 
funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, vocês 
que são dignas represen
tantes das mães, pelo 
grande número de filhos 
que geraram.

Entrando em novo ano
No dia 13 de maio, 

Moisés Rocha, sócio do 
Jornal O ECO, comemora 
mais um ano de vida. 
Apanhou numa vida dura 
e sobreviveu. Desde a 
juventude já mostrava os 
seus talentos de comuni
cador e relações públicas. 
Nascido no dia de nossa 
Senhora de Fátima e com 
um nome bíblico só podia 
desenvolver plenamente 
as suas habilidades. Pa
rabéns mesmo, Moisés e, 
sem querer fazer troca
dilho, você é realmente 
uma Rocha.

TOLEDO
imo veis

de 0 2  a 1 2  de MAIO
shows com os maiores artistas do BRASIL

rodeio BRAHMA Super BulL

PR O ESTE. V I V O

u n iB ím
Tecnologia da Informação

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

M r é m s o í í  P a r tn e r N e tw o r k ' SAP B u s in e s sOne ^ gW E B oO

FAÇA MELHOR
do q u e  nu nca. 

(14) 3 2 6 ^ 6 3 7
www.facebook.com/Uníontecnologíadaínfornnacao]

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Un%c3%adontecnolog%c3%adada%c3%adnfornnacao


O  E C O

N
Negócios S/A

N E G Ó C IO S
UP! perfumes e cosméticos 
oferece oportunidade para quem 
deseja se tornar revendedor (3̂

FOTO: DIVULGAÇÃO

IM Ó V E IS
Número de loteamentos cresce 
27% no Estado de SP em 2012

330
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •

LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 11 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.129 '

FOTO: ARQUIVO/O ECO

Fique atento 
para não perder 
a data do 
licenciamento
Pagamento de tributo começou 
no mês de abril para veículos 
com placa de final 1; cronograma 
segue até dezembro (N)

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


O  E C O

N
Negócios

C E N T R O  D E  D IS T R IB U IÇ Ã O  
U P! E S S Ê N C IA

Lençóis Paulista, Rua Tiradentes, 223 -  Jd. Morumbi 
(14) 9652 4056 /  8136 6622

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 11 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.129 <

INFO R M E PUBLIC ITÁRIO

VOCÊ USA PERFDNE?

Um perfume geralmente condiz com a própria identificação da 
pessoa, com sua personalidade, sua marca registrada, seu cheiro 
único. O perfume e os cheiros em geral têm um poder de 

memorização extraordinário. Com certeza vocêjá sentiu algum aroma 
que 0 levou de volta ao passado e 0 fez recordar de coisas há muito tempo 
esquecidas. Esse poder do olfato nos faz escolher entre inúmeras opções 
de perfúmes, aqueles que mais nos identificamos. Está é a razão pela qual 
os perfumes, mesmo que sejam iguais, para cada pessoa terá um 
significado e uma flagrância diferente. O perfúme não trabalha por si só, 
como todos animais, somos providos de feromônios e devido a isso um 
mesmo perfume pode ter uma fragrância diferente em cada pessoa. A 
mistura desses dois elementos, feromônios e fragrância de um perfúme, 
formam um cheiro único para cada pessoa. Assim não basta 0 perfúme ter 
boa fragrância, é necessário que ele combine com 0 seu corpo e com seu 
cheiro natural. Até você encontrar 0 perfúme ideal muitos testes deverão 
ser feitos e muito dinheiro deverá ser gasto. Como estamos falando em 
perfumes, que tal conhecer UP! essência que traz pra você as 40 
flagrâncias mais desejadas entre as pessoas mais famosas do mundo. 
Perfúmes exclusivos e requintados com essências importadas da França, 
e padrão internacional de qualidade.

OPORTUNIDADE!
O Brasil é a casa de mais de 190 milhões de brasileiros, um povo 

alegre, cheio de esperança e acima de tudo, muito trabalhador. 
Ajudar a realizar 0 sonho de cada uma desses pessoas, é a grande 

missão da UP, que por acreditar na força de vontade e no potencial 
transformador das pessoas, adotou a melhor forma pra qualquer 
negócio, reconhecer e valorizar os seus colaboradores. Estudamos os 
mercados de cosméticos nacional e internacional, e descobrimos que a 
maior maneira de gerar riquezas e distribuir nossos produtos é através do 
marketing multi nível. E é com muito orgulho que dizemos que a Up é 
uma empresa 100% brasileira, que prima pela qualidade de seus 
produtos, desde a escolha das matérias primas até 0 rigoroso processo de 
produção, sempre buscamos trabalhar com ética, transparência, 
respeitando 0 próximo e 0 meio ambiente. E por isso que hoje a família 
Up não para de crescer e está presente em todo território nacional. 
Contamos com mais de 300 centros de distribuição espalhados pelo país. 
A Up entende que motivação e conhecimento andam juntos e são 
sementes para qualquer transformação em nossas vidas. Por isso que 
constantemente atualizamos nossa rede de colaboradores com 
treinamentos e campanhas de bonificação e reconhecimento para nossas 
equipes. E assim que a Up trabalha, disseminando idéias, 
compartilhando conhecimento e estabelecendo parcerias. Dando 
condições, ferramentas e engajando as pessoas em busca do bem estar 
social. Só depende de você para dar um Up na sua vida. Somos uma 
empresa moderna, de ponta e pioneira, com um marketing diferente, com 
atitudes diferentes e por isso buscamos pessoas diferentes. Venha para a 
Up e você estará no lugar certo, no momento certo e na hora certa.

UP! ■ Emp̂ w \ ftjdrõp \  Wrio* \ íuporlcĉ  ^
109%  I inl*mg(ÍQnfll I i w n1r «  (f« lbhHlItSrc. Idiwibû a

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO UP! ESSENCIA LENÇÓIS PAULISTA 
R. TIRADENTES, 223 - JD. MORUMBI. (14) 9652-4056 / 8136-6622

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


Classificados

CAMINHÃO MERCEDES
1113, ano 69, cor verde, turbi
nado com direção hidráulica 
e carroceria. Tratar (14) 9782
9846 com José Luiz.

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

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

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

CELTA LIFE, ano 2007, cor 
preta, trava elétrica, alarme, 
insufilm e extensor do console, 
ótimo estado de conservação, 
baixa Km, 2° dono. Tratar (14)
3263- 5089 ou 9686-7111 com 
Anderson.

FUSCA, ANO 84, cor branco 
perola, com rodas 16", interior 
em couro, doc ok, carro muito 
filé,aceito troca por moto, 
carro ou barco de alumínio com 
motor. Tratar (14) 9702-6802 ou
3264- 5236.

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.

CAMINHÃO 3/4 VW  6-90, 
motor 229 turbo no valor de R$ 
33mil. Tratar (14)8135-0127.

ESCORT GL 1.6, ano 2001, 
cor prata, gasolina, alarme, 
travas elétricas, vidro elétrico, 
ar condicionado, direção 
hidráulica, motor zetec rocam 
8V, documentação em dia,
IPVA pago, excelente estado 
de conservação. Tratar (14) 
8104-5071 /  8145-1259.

ESCORT GHIA1.6, álcool, ano 
87, impecável, R$ 5.300,00. 
Tratar (14) 9710-6601 particular

GOL, ANO 99, 4 portas, 1.0, 
pintura nova, branco, revisado, 
impecável. Tratar (14) 9791
1109 c / Erivaldo

MONZA, ANO 85, cor preto,
4 portas, alarme, trava, vidro 
elétrico, R$ 4.500,00. Tratar (14) 
9791-1109 c/ Erivaldo

GOL TSI, ano 96, cor verme
lho, completo + som. Tratar (14)
3263- 6721.

PASSAT, ANO 80, cor
chumbo, R$ R$1.500,00 + 
promissórias R$179,00. Tratar 
(14) 3263-6721.

GOL 1.6, ANO 91, impecável. 
Tratar (14) 3263-6721.

ECO SPORT 1.6 XLT, cor
prata, semi nova, 2° dono. 
Tratar (14) 3263-6721.

GOL 1.0, ano 99, coe chumbo, 
4 portas, travas+ rodas+ som, 
R$ 5.900,00 + promissórias 
R$439,00. Tratar (14) 3263
6721.

FOX 1.6, ano 2005, cor prata, 
completo, ótimo estado. Tratar 
(14) 9795-1093.

UNO MILLE FIRE, ano 2003, 
cor branco, bom estado, aceito 
troca por moto ou carro de 
menor valor. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9630-1560.

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

S10-DLX, ano 2004, turbo 2.8 
diesel, cor cinza, cabine dupla, 
4x4, D.H., A.C., rabicho, farol 
de neblina, Santo Antonio, 
estribos, vidros elétricos, retro
visores elétricos, trava, alarme, 
motor M W M , documentação 
em dia, excelente estado de 
conservação, Tratar: (14) 8104- 
5071/ 8145-1259.

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

HYUNDAI HR, com baú
medindo 2,20m (altura), 2,20m 
(largura), 3,20m (comprimento). 
Anos 2007 e outra 2008, R$ 42 
mil cada. Tratar (14)-3269-1212.

S-10 DLX, ano 2001, cor prata, 
diesel, completa. Tratar (14)
3264- 4542/ 9103-5964.

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

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 HB ADVANTAGE,
4 portas, ano 2011, cor preto. 
Tratar (14) 9706-5116.

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

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

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

PALIO 1.3 Fire ELX, cor prata, 
ano 2004, 4 portas, completo 
-  ar + comp. de bordo, faróis 
de neblina e aerofólio, pneus 
novos, R$ 17 mil. Tratar (14) 
9135-1816.

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

PALIO, ANO 98, cor azul cla
ro, 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, en
trada +48 x R$ 469,00, ótimo 
estado - Tratar (14) 9613-1331/ 
8119-7204/ 3264-7174.

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

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

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

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

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

VECTRA GTX, ano 2011, 
cor cinza, automático, baixa 
km, vendo ou troco por Strada 
cabine dupla. Tratar (14) 9710
6601 (particular).

CORSA HATH 1.4, ano 2010, 
menos ar, vendo ou troco por 
moto ou Uno. Tratar (14) 9710
6601 (particular).

MERIVA JOY, ano 2006, cor 
prata, com rodas, baixa km, 
completa. Tratar (14) 9147
3071.

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

CORSA SEDAN, ano 99,
travas+ som + alarme, ótimo 
estado, R$12 mil. 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

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

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

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

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

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

SAVEIRO TROOPER 1.6, cor
preta, flex, c.e, ano 2011, com
pleta. 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

MONTANA CONQUEST
1.4, flex, ano 08, cor preta, 
completa, sensor estac., lona 
marítima, rodas liga 14". Tratar 
(14) 9702-9704.

KADET, ANO 91 , cor cinza, 
motor novo, pneus novos, 
doc ok, R$ 6 mil. Tratar na R: 
Antonia Foganholi Pacola, 685 
-  Maria Luiza II.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CELTA, ANO 2009, R$
16.500.00. Faço financiamen
tos, entrada R$3 m il+ 48x. 
Tratar: (14) 3263-3197.

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

HONDA CIVIC LX, ano
99, cor azul, completo, R$
15.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL G5, COR prata, 1.0, com
pleto, ano 2012, r$ 29.500,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

COMPRO CARRO/ moto 
e utilitários acima do ano 
1998 em bom estado, 
pago a vista. Atenção, 
compramos também seu 
carro/ moto financiado, 
mesmo estando c/ atraso. 
Tratar (14) 9806-5581/ 
9168-2628.

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

NX FALCON 400CC, ano
2005, 18 mil km, novíssima. 
Tratar (14) 9750-0564.

CB 300CC, COR vermelha, 
7.500km, único dono, doc. ok, 
ano 2010, R$8.500,00. Tratar 
(14) 8135-6096.

DAFRA NEX 250CC, ano
12/13, cor branca, vendo 
ou troco por moto menor 
valor. Tratar (14) 9798-1909/ 
9748-8502.

CB 500CC, ano 2002, cor pre
ta, conservada, pneus novos. 
Tratar (14) 9836-1282.

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

CG 150, motor e pneus novos, 
R$ 4 mil. Tratar (14) 9793
9261 c/ José Paulino

TITAN 150CC, ano 2008, doc 
ok, R$ 3.800,00. Tratar (14) 
9777-6634.

TITAN 150CC KS, cor azul, 
ano 2006. Tratar (14) 3264
2000.

AUTO MECÂNICA - AUTO PEÇAS - RETÍFICA DE MOTORES Fone: 3263-1535 
Fax:3264-3961niÀLAGI

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

Rua Prudente de Moraes, 206 - Vila Éden - Lençóis Paulista
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TITAN 150CC ESD, cor azul, 
ano 2007, R$ 3 mil. Tratar (14) 
9694-5852/ 3264-3964.

CG 150CC, ano 2004, cor 
preta. Tratar (14) 9792-3322 
com Naldo.

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.

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.

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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
aposentado para vigia. 
Tratar (14)-8144-8793.

CONTRATA-SE ajudante 
de mecânico refrigera
ção s/ experiência, com 
cnh a e b. Tratar (14) 
3263-3605 /  9705-6743.

PROCURO SERVIÇO de
caseiro para morar no 
local. Tratar (140 9600
5172.

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 Lorenzetti, 106 
sala 106 A.

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

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

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

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

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

PEDICURE A DOMICILIO
para idosas com hora 
marcada. Tratar (14)

PRECISA-SE DE SERRA
LHEIRO com experiência. 
Tratar (14) 3263-1173 ou 
R: Vinte Oito de Abril, 
730 -  Centro.

MONTADOR DE MÓVEIS
em domicilio (monte e 
desmonta). Tratar (14) 
9676-8850/ 9719-7684 
com Jeferson.

PROJETO INOVADOR,
residencial e comercial, 
com os melhores preços 
do mercado, agende 
uma visita. Nós vamos 
até você, para sua maior 
comodidade. Tratar (14) 
8127-5335/ 3263-3291

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

PROJETOS PARA CONS
TRUÇÕES, reformas e 
regularizações. Tratar 
(14) 9682-7321 ou R: 
Richieri Jacomo Dalbem, 
146.

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

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.

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

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

LEMBRANCINHA EVA 
PARA dia das, dia dos 
pais, sacolinha surpresa, 
topo de bolo p/ de 
casamento, aniversário, 
bonecos EVA 3D e etc. 
Tratar (14) 3263-6988/ 
9878-7095/ 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 REFRI
GERAÇÃO assistência 
técnica especializada em 
consertos e reformas, 
em maquina de lavar, 
geladeira, freezer, ar 
condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 9705-6743

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

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

CONTRATE PROFISSIO
NAIS CAPACITADOS. Faça 
seu orçamento com o 
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 equipamento 
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 hidrata- 
ção a partir de R$ 9,90, 
óleo de argan 35 ml, 
R$15,00. Esses e muito 
mais para seu salão. 
Fones (14) 3261-1036/ 
9730-1686/ 9822-7205 e 
8159-3721 com Cleiton 
ou Anderson (escova 
+ shampo. a partir de 
R$199,90, ambos de 1 
litro).

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

^ tU m a h
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

( 14) 3264-3817 A P Ó S  A S  18H 00

ASSO CIAÇÃO  PRO TETORA A M IG O S  DOS  
A N IM A IS  DE LENÇÓIS PAULISTA.

"a compaixão para com os anim ais é das mais nobres vir
tudes da natureza hum ana"

Charles Darw in.
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CM INSTALAÇAO
e montagem elétrica, 
venha e faça seu 
orçamento sem com
promisso. Tratar (14)
3263- 3490/ 9128-4630/ 
9145-4248.

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

FAÇO PULVERIZA-
ÇAO 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 DESE
NHO E pintura digital 
(caricaturas e outros). 
Tratar (14) 9112-7826/
3264- 6558 com Cristia- 
no Paccola.

AULAS DE ITALIANO
-  Na sociedade Italia
na, 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.

TÉCNICA EM ENFER
MAGEM FREE-lance,
com treinamento em 
primeiros socorros, ha
bilitação B, comunica
tiva e ética. Oferece-se 
para cuidar de idosos 
ou crianças no período 
noturno as segundas, 
terças, quintas e 
sábado. Tratar (14) 
9826-8108.

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

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

TRANSPORTE ESCO
LAR -  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.

SR INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, agora 
também com instalação 
de ar condicionado, 
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, lembran- 
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e perso nagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 
3263-5612 e 9619
1155.

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

AFIADOR DE FERRA
MENTAS, serrotes, 
discos p / serras circu
lantes, 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.natura lion ix. 
com.br.

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

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

RUBINHO ESTO
FADOS, 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 PARTICULA
RES 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 Edifi
cações - Projetos resi
denciais e comerciais, 
cálculo de materiais. 
Tratar c / Arilson (Téc
nico em Edificações -  
CREA-5063763735/td). 
Fone (14) 9728-9982 e 
9196-9943.

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

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.

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

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

INSTALAÇÃO DE AN
TENAS parabólicas, 
Home Theater, e TVs na 
parede. Tratar com Ju- 
vêncio (14) 8118-6574 
ou 3263-3636.

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

CHAVEIRO XV
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 &RADÉSCO

CONTRATA-SE
Aux. de Eletricista com ou sem 

prática, de preferência com 
curso Senai e CNH.

Tratar (14) 9888-5678 e 8825-2525

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENÇÃO! Você que 
financiou seu carro/ 
moto e quer vender, 
compramos para qui
tação, mesmo estando 
com parcelas atrasadas. 
Tratar (14) 9806-5581/ 
9168-2628.

COMPRE AGORA SEU
carro zero semi novo ou 
usado.Atravez de consor- 
cio com parcelas a partir 
de R$210,90 mensais e 
você ainda pode usar até 
30% da própria carta de 
credito para ofertar de 
lance, e aumentar ainda 
mais a sua chance de 
contemplação. Grande 
Oportunidade . Tratar 
(14) 9727-3700 Ariane 
Maciel.

http://www.naturalionix
http://www.regionaltodaraca
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VENDO MAQUINA DE
lavar eletrolux 9kg, 6 
meses de uso com 6 
meses de garantia, R$
650,00 ou 4 x no cartão. 
Tratar (14) 3263-3605 /  
9705-6743.

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

MOTOR 4.1 Chevrolet 
com 35.mil km original. 
Tratar (14) 8135-0127

VENDO COMPRESSOR DE
ar -  1 Caloi 12, aro 28 
Tratar (14) 3264-5603/ 
9714-7724.

VENDO TÍTULO DO clube 
Marimbondo -  bicicleta 
aro 20. Tratar (14) 3263
6653.

VENDO CARRETINHA
de 1,60m x 4m, sem 
documento, R$ 1.200,00. 
Tratar (14) 9816-4838.

VENDO 3 MÁQUINAS de
jardinagem. Tratar (14) 
9730-1660.

VENDO CORTADOR DE
frios, balança eletrônica 
nova e usada, estufa 
de salgados, vitrine c/ 
Buffet para padaria. 
Tratar (14) 3263-6996/ 
9711-3964 com Lourival

COMPRO SCANNER USA
DO, que aceite Windows
7 ou XP, funcionando. 
Tratar (140 3263-6996/ 
9711-3964.

VENDO TRAILLER DE
lanche completo, pronto 
para trabalhar. Aceito 
carro ou moto como 
parte do pag. Tratar (14) 
9664-3424/ 9725-5985.

CARRETINHA CAIXÃO
documentada, vendo ou 
troco. Tratar (14) 3264
5236 ou 9702-6802.

MOTOR PERKINS 4 cilin
dros, diesel, ótimo, R$ 4 
mil. Tratar na R: Antonia 
Foganholi Paccola, 685 -  
Maria Luiza II.

VENDO UM TÍTULO do
Clube Marimbondo, 
R$2.700,00. Tratar (14) 
9707-7884.

VENDO CARRETINHA 
PARA carro. Tratar (14) 
9792-3322 com Naldo.

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 
Campanholi, 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 PORTÃO, 2 folhas/ 
fechadura/ pesado, semi 
novo. Tratar (14) 3264- 
8040/ 9826-7467.

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

COCHI
m m
m m

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

VENDO 2 FALANTES 69", 
semi novo, R$ 60,00 -  1 
da automotivo Kenwood 
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.

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

VENDO CAMA BOX, R$
250,00 -  Eletrolux 250L, 
branca, semi nova, 
R$250,00 -  Freezer 1 
tampa, R$300,00. Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115
5295.

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

VENDE-SE BEBÊ CONFOR
TO, 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 pes
ca, ótimos preços Tratar 
(14) 9741-9140.

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

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

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

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

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

JOGO SOFÁ, 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 MATÉRIAS
ELÉTRICOS, industriais 
e prediais. 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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE TIJOLO BAIA
NO, tijolinho e telhas 
diversas. Tratar (14) 
9178-4013 e 3263-4173.

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÃO PARA 
PRAI GRANDE, saída 
12/10/2013 (feriado), 
retorno 13/10/2013, R$ 
280 com meia pensão 
(café/ almoço), parce
lado em até 5x (julho 
a outubro). Tratar (14) 
9746-2701/ 3264-4251 
Nereide.

tP im éQ ffo

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

9702-7108 3263-6938 
3264-7919 9794-7639 
Falar com 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!

EXCURSÃO THER-
MAS DOS Laranjais, 
11 /08 /2013  (dia dos 
pais), R$100,00 normal, 
R$ 90,00 estudante, R$
90,00 pai acompanhado 
do filho, R$ 65,00 criança 
até 12 anos, parcelado 
até 3x (junho a agosto). 
Tratar (14) 9746-2701 / 
3264-4251 Nereide.

HOLAMBRA, festa das 
flores dia 22 /09 /2013
- Hopi Hari 16 /06 /2013
-  Zoológico +  M er- 
cadão de São Paulo 
14 /07 /2013  -  Parque 
O mundo da Xuxa dia 
0 2 /06 /1 3  - Sitio do 
Carroção 06 /10 /2013. 
Tratar (14) 3 2 63-3267 / 
9600-3485 com Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Caldas Novas, 24 a 
29 /08 /2 0 1 3  -  Pas
seio M aria Fumaça 
29 /09 /2013. Informações 
e reservas: (14) 3263
3267 e (14) 9600-3485  
com Solange.

EXCURSÃO COMPRAS EM
M onte Sião, Jacutin- 
ga, Serra Negra dia 
25 /05 /2 0 1 3  lazer em 
Thermas dos Laranjais, 
dia 15 de setembro 
(parcelamos pagamen
to). Tratar (14) 4105-0264  
(14) 9743-2483 - Sônia

EXCURSÕES, COMPRAS
e lazer -  Ibitinga 18 /05  - 
M onte S ião / Jacutinga, 
2 5 /05 /1 3  -  Hopi Hari 
19 /05 /1 3  - Paraguai todo 
mês. Tratar (14) 3263
3761, (14)9724-8206 e 
(14) 9721-0436.

EXCURSÃO PARA SÃO
Paulo, 15 /05  quarta
-  18/05 sábado -  
22 /05  quarta -  2 5 /05  
sábado -  29 /05  quarta
-  01 /06 /2 0 1 3  sábado
-  05 /06 /2 0 1 3  quarta
-  08 /06 /2 0 1 3  sábado
-  12 /06 /2013  quarta
-  15 /06 /2013  sábado
-  19 /06 /2013  quarta
-  22 /06 /2 0 1 3  sábado
-  26 /06 /2 0 1 3  quarta
-  29 /06 /2 0 1 3  sábado. 
Tratar com Arlindo (14) 
3263-6938 ou 9702- 
7 1 0 8 / 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- 
7 1 0 8 / 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639 / 9147-2393.

IBITINGA -  14 /07 /1 3  -  
2 1 /07 /1 3  -  07 /12 /2013. 
Tratar com Arlindo (14) 
3263-6938 ou 9702- 
7 1 0 8 / 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639 / 9147-2393.

AMERICANA CENTER,
20 /05 /13 . Tratar com Ar
lindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108 / 9195-0800  
ou Eliza (14) 3264-7919  
ou 9 7 94-7639 / 9147
2393.

PRAIA GRANDE 14, 15, 16
e 1 7 /11 /13 . Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938  
ou 9 7 02-7108 / 9195
0800 ou Eliza (14) 3264
7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

FOZ DO IGUAÇU 24, 25, 26
e 27 /10 /1 3 . Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938  
ou 9 7 02-7108 / 9195
0800 ou Eliza (14) 3264
7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

APARECIDA DO NORTE
-  2 2 /12 /13 . Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938  
ou 9 7 02-7108 / 9195
0800 ou Eliza (14) 3264
7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

NUCLEO- 3 dorms, 1 
bho, cozinha, área de 
serviço, garagem. R$110 
mil- Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

MAMEDINA PROX. Igreja 
São Benedito- 2 dorms, 
sala, cozinha, lavand., 
bho. Terreno grande. 
R$110mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

CASA BEM LOCALIZ. c /
ótimo acabam. no M .
Azul. São 106m^ em boa 
planta, 3 dorms, wc social, 
s.estar, coz. c / ligação p / 
s. jantar + rancho de lazer 
c / 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 Vitagliano 9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br ref :00225

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

ÓTIMA RESID. c / 220m2 
(100 mts do Fórum) -  em 
terr. de 350m^ - sala vis. 
c / esc., s. TV, ampla coz 
c / copa e disp., a.s cob e 
fech., + 3 dorms (1 suíte), 
wc soc., além de rancho e 
quintal. Obs.: exc. acab., 
c / ót. divisões. 2 vgs 
cob. -  Beto Vitagliano 
CJ23626-  143263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br /  ref. 00248

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

OPORTUNIDADE

UP!
E S S Ê N C I A  

R E N D A  E X T R A  M E N S A L

R $ 1 . 1 8 5 , 0 0
VENDENDO APENAS UM PERFUME POR DIA.

SEJA UM REPRESENTANTE

(14) 9652-4056/8136-6622
C e n tro  d e  D istribu ição  U P! Lençóis Pta. 

R u a  T irad en tes , 2 2 3  - Jd M orum bi

CASA JD MONTE AZUL c /
2 dorms, wc soc. sala tv, 
coz, as cob., + rancho no 
fundo - 2vgs cob. Ótimo 
preço, grande oportunida
de! Creci J23626 -  Rosan- 
gela 14-9635-2120 /  3263
3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00286PRIMAVE- 
RA- CASA geminada c / 2 
entradas, aproveitamento 
p / 2 alugueis, cd casa c / 2 
dorms, sala, cozinha, bho, 
lavand., 1 das casas c / 
garagem. R$85mil. - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

RESIDENCIAL IPÊ, com 02
dormitórios, sala (2 am
bientes), banheiro social, 
cozinha, área de serviço 
e 01 vaga de garagem,
R$ 160 mil, laje, piso de 
madeira, acabamento em 
gesso. Armário embutido 
em 01 dormitório e cozi
nha. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

VILA MAMEDINA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e ga
ragem. - R$ 145.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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

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.

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 mil- Habita
re Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

JD. 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.
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INDUSTRIA
O emprego na indústria brasileira variou 0 ,2%  em março, na 
comparação com fevereiro, na série livre de influências sazonais, 
segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). A alta ocorre após o emprego na indústria ter 
ficado estável em fevereiro na mesma base de comparação.
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Atitude no ambiente de trabalho é 
importante para conseguir emprego

Ter um bom currículo e ser 
proativo são fundamentais, 
saber como agir no ambiente 
corporativo pode contar mais

FOTO: DIVULGAÇÃO

CARREIRA -  Jovens 
devem se preocupar com 
o currículo antes mesmo 

de entrar no ambiente 
profissional

Da R e d a c â o

A  procura pelo primeiro emprego é 
uma preocupação que surge, na 
m aioria das vezes, apenas quando 

o jovem sai da faculdade. Segundo espe
cialistas, isso é um erro, já  que a pre
paração deve começar bem  antes, caso 
o candidato queira se destacar diante de 
tantos concorrentes.

Duas atitudes são importantes na hora 
da busca pelo primeiro emprego: ler os 
jornais todos os dias, já  que sempre há 
vagas nos classificados (isso vale para in
ternet e redes sociais também), e prepa
rar um currículo simples e resumido. O 
jovem pode não tem experiência profissio
nal, mas tem experiência de vida. Então, é 
válido colocar no currículo cursos que já

fez fora da escola: artes, teatro e cinema, 
por exemplo. Cite trabalhos voluntários já 
realizados também é uma opção.

Além da proatividade e de um bom 
currículo, as empresas também escolhem 
o jovem pelo seu comportamento. Muitas

vezes, isso vale mais do que a escola, a fa
culdade e os cursos de idiomas. É durante 
a seleção que as empresas percebem que 
tipo de trabalhador o jovem será.

Em São Paulo, a ONG Via de Acesso 
recebe dois mil jovens por mês que que
rem aprender como se comportar no novo 
emprego. "Aquele relacionamento que ele 
tem da galera não é o relacionamento que 
ele vai utilizar dentro da empresa. O 'in- 
ternetês' que ele com os outros jovens, não 
vai poder usar na empresa. Ele tem que 
ter uma comunicação tanto verbal quanto 
escrita adequada aos códigos de comuni
cação adotados pela empresa", explica Ruy 
Fernando Leal, superintendente da ONG.

Depois de conseguir a vaga, outra di
ficuldade é se adaptar ao novo ambiente e 
entender que a casa é diferente do trabalho. 
"Ele tem que saber dividir opiniões com os 
demais, não querer impor a sua opinião 
como, eventualmente, ele faz em casa ou 
na escola. Na empresa não funciona assim, 
há a diversidade de pensamentos, de postu
ras, de posições e é preciso saber negociar 
e não impor", orienta Ruy.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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SANTA FÉ
Apresentada em outubro, a nova geração do utilitário 

esportivo Hyundai Santa Fé começa a chegar às 
revendas. O modelo traz carroceria redesenhada, 

equipamentos extras de conforto e de segurança. O 
preço é de R$ 135 mil para cinco lugares.
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Licenciamento: maio é o mês dos veículos com placas de final 2
Valor de R$ 65,86 deve ser 
pago na rede bancária 
credenciada; por mais R$ 11, 
documento é entregue em 
casa pelos Correios

Da Redacâo

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Proprietários de veículos com placas 
de final 2 devem realizar durante 
o mês de maio o licenciam ento do 

exercício 2013. O serviço pode ser soli
citado de forma eletrônica, com entrega 
do CRLV (Certificado de Registro e Li
cenciam ento de Veículo) pelos Correios, 
ou diretam ente nos postos do D etran. 
SP e Poupatem po. O licenciam ento deve 
ser feito até  o últim o dia ú til de cada 
mês, lim ite máximo tolerável.

Quem  conduzir veículo que não 
esteja devidam ente licenciado estará 
sujeito às penalidades previstas no ar
tigo 230 do CTB: m ulta de R$ 191,54, 
inserção de sete pontos no prontuário  
do condutor (infração gravíssima), além 
de apreensão e remoção do veículo.

O prim eiro passo para licenciar o 
veículo é pagar a taxa de R$ 65,86 pela 
in ternet, caixas eletrônicos ou nas agên
cias dos bancos credenciados, Banco do 
Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, HSBC, Sa
fra e C itibank. Veículos registrados na 
cidade de São Paulo devem antes ser 
aprovados pela inspeção veicular am 
biental, de responsabilidade da Prefei
tura da Capital.

Para pagar o valor referente ao licen
ciamento 2013, o cidadão deve fornecer

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

FISCALIZAÇÃO -  Multa por documento em atraso pode custar até R$ 191; licenciamento começou em abril e segue até dezembro

o núm ero do Renavam (Registro Nacio
nal de Veículos Automotores) ou apre
sentar o CRLV do exercício anterior. Ao 
realizar o licenciam ento, tam bém  é p re
ciso quitar possíveis débitos de multas, 
IPVA e seguro obrigatório.

Para receber o docum ento via Cor
reios, é necessário pagar o valor de R$ 
11, referente à postagem. É im prescin

dível que o endereço de cadastro este
ja atualizado junto ao Detran.SP, caso 
contrário, não será possível efetuar a 
entrega.

Quem  preferir re tirar o docum en
to presencialm ente deve apresentar o 
comprovante de pagamento na Ciretran 
(Circunscrição Regional de Trânsito) na 
qual o veículo está registrado ou nos

postos do Poupatempo.
Também serão solicitados os se

guintes docum entos: original e cópia 
da CNH (Carteira Nacional de H abi
litação), do RG e do CPF, e cópia do 
Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo. Lem brando que nessa m o
dalidade não se deve pagar o valor de 
envio pelos Correios.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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AÇÕES DE ALUGUEL
O número de ações por falta de pagamento de aluguel 
na cidade de São Paulo cresceu 2 5 %  em abril ante o 
mesmo mês em 2012, segundo informou a Associação 
de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo.
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Número de loteamentos cresce 
27% no Estado de SP em 2012
Mercado está aquecido 
desde 2009; empreendedores 
preveem mais de 340 novos 
loteamentos

Da R e d a ç ã o ________________________

Casas sem muros, com grama bem 
aparada, jardim  florido, cachorro 
saltitante e crianças brincando li

vremente. No horizonte, árvores, pássa
ros e pôr do sol. Esse cenário bucólico 
é rotina nos condomínios fechados do 
Estado de São Paulo.

Por representarem  o ideal de vida de 
tantos paulistas, esses empreendimentos 
imobiliários proliferam e se refinam. 
No ano passado, houve um aumento de 
27% no número de loteamentos aprova
dos pelo Graprohab (Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais do 
Estado de São Paulo), órgão que fornece 
o primeiro aval aos projetos. Foram 487 
empreendimentos certificados - um total 
de 126.459 lotes. Se esses loteamentos 
saírem do papel e forem construídos no 
próximo ano, serão mais de 340 novos lo
tes por dia colocados à venda no Estado.

"O mercado de loteamentos está 
aquecido desde 2009, com o ingresso de 
novas empresas no setor, o que acirra a 
concorrência e é positivo para o consu
midor", afirma Caio Portugal, presidente 
da Aelo (Associação das Empresas de Lo-

FOTO: DIVULGAÇÃO

INVESTIMENTO -  Condomínios no interior chamam a atenção de moradores da capital; mercado deve crescer ainda mais nos próximos anos

teamento e Desenvolvimento Urbano do período do ano passado (151).
Estado de SP). A tendência é o segmento "No in terio r tem  m uita terra, e a de- 
continuar em alta. m anda por lotes é grande. Todo mundo

Neste ano, no primeiro trimestre, foram sonha com um terreno e uma casa", diz 
protocoladas 168 iniciativas de loteamentos André Lucarelli, diretor de incorpora- 
no Graprohab - 11% a mais que em igual ção da Brookfield.

Para Claudio Bernardes, presidente do 
Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São 
Paulo), além do sonho da casa própria, 
quem tem hoje entre 50 e 60 anos cresceu 
brincando descalço na rua. "Essa pessoa 
quer o mesmo para seus filhos".

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


Classificados

JARDIM UBIRAMA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para vários 
carros. Casa nos fundos: 01 
dormitório, sala, cozinha e 
banheiro, R$ 180 mil, obs: 
Frente: forro pvc e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

JARDIM ITAMARATY, 1
dormitório, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem para 
02 carros, R$200 mil, obs: 
laje e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD.ITAMARATY, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala(02 ambien
tes), cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. área 
de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$350 
mil, obs: laje, piso frio, 
armário embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. ITAMARATY, 1 suíte 
(com closet), 02 dormitórios, 
sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, lavabo, banheiro 
social, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. área de lazer 
com churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina pequena, 
R$840 mil, obs: laje, piso frio 
e acabamento em gesso. 
armários embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. Ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

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

VILA ANTONIETA, 1 suíte,
2 dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 370 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

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

CECAP, 1 suíte, 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem para 02 carros, R$ 
150 mil, obs: Laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM CAJU, edícula 
com 01 suíte, sala/cozinha, 
área de lazer com dormitório, 
banheiro, piscina e chur
rasqueira, R$120 mil, obs: 
laje e piso frio  Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

Os melhores imóveis
www,vitagiiano,com,br

JD. SAO JOAO, 3 dormi
tórios, 02 salas, cozinha, 02 
banheiros sociais, despensa, 
área de serviço e garagem. 
Dois cômodos nos fundos,
R$ 165 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. GRAJAÚ, 2 dormitórios, 
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.

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

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

PQ. RES. RONDON, 4 dor
mitórios, sendo 1 suíte, sala, 
sala de tv, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem p / 2 car
ros. Fundos c / 1 dormitório, 
lavanderia e churrasqueira. 
R$ 180.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci - 46374). Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

STA. TEREZINHA II, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
p / carro. R$ 115.000,00 -  
Santangelo Imóveis (Creci 
- 46374). Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. DAS NAÇÕES, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem - R$ 115.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA I, 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, garagem, área 
de serviço - R$ 150.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA IV,
2 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, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, la
vanderia e garagem. Fundos 
c /  01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094 /  9795-0722.

JD. CAJÚ, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, mais casa ao lado 
com sala, cozinha, banheiro 
e 01 dormitório, R$ 170 mil, 
obs: forro madeira e piso 
frio. Ótima localização para 
comércio. Terreno com 312 
m^. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CONTENTE, 1 suíte,
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e_garagem 
para vários carros. Área de 
lazer com cozinha e banheiro, 
R$ 130 mil, obs: forro e piso 
frio. Pintura nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343.

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

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, 
hall, sala, cozinha, WC, 
lavabo, área de bate papo, 
lavanderia, despensa, área de 
lazer e garagem p / 02 carros. 
R$ 410.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

JD. VILLAGE, sobrado c /  03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p / 06 carros. R$
550.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. ITAMARATY, sobrado 
c /  03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, lavanderia 
e garagem. R$ 380.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

PARQ. RES. RONDON, 3
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.

JARDIM 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.

JARDIM GRAJAÚ, 3 dor
mitórios, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia, área de ser
viço e garagem p / 02 carros. 
R$ 210.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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 m ,̂ 
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/ 3841-6821.

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos, sala, cozinha, WC e 
sala para comércio na frente, 
vendo ou troco por chácara, 
R$160 mil. Tratar (14) 9648- 
6977/ 9113-2888.

ENTRO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem. - R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. JOÃO PACCOLA, 3
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.

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. $
290.000,00(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

JD. DO CAJÚ I, 2 dormitó
rios, sala, cozinha americana, 
WC, área de serviço e 
garagem.R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. CAJU I, 2 quartos, sendo
1 suíte, sala, 2 banheiros, 
cozinha, garagem. Valor 
R$150.000,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0094 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MARIA LUÍZA I: 1
quarto amplo, sala, banheiro, 
cozinha planejada com 
cooktop embutido, espaço 
de lazer com churrasqueira e 
jardim, garagem p / 3 carros. 
Excelente localização! Valor 
R$ R$ 164.300,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0095 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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.

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.

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

w w w .to le d o im o v e is .c o m .b r
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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Classificados

JARDIM MONTE
AZUL(venda) - com cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, 
garagem para 1 carro e 1 
imóvel comercial na frente 
desocupado; R$ 107.000,00 
(aceita financiamento) 
Cód.0061 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- w ww.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ (venda)- 
com 2 quartos, sala, cozinha 
americana, e terreno de 
fundo grande para área 
gurmet.Ótima oportunida
de! R$ 158.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0044trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJU I, 2 quartos, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
garagem coberta p / 1 carro. 
80 m2 de área construídaR$
128.000,00 (não aceita 
financiamento, aceita carro 
como negociação). -  Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- cod- 
-00www.imobiliaria21Lp. 
com.br

CENTRO (VENDA):
Excelente para comércio; 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 3 
banheiros, 3 salas, garagem 
para 7 carros. Ponto privile
giado da cidade; venha confe
rir! R$ 860.000,00 Cod. 0090. 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD UBIRAMA (venda): Prox. 
Pista; 3 quartos sendo 1 
suíte; 3 banheiros; 2 salas; 
dep. empregada; garagem 
p / 5 carros. R$ 180.000,00 
Cód. 0091. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- w ww.im obilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE: 200m2 
área total, 170m2 área 
construída: 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, banheiro. Área 
externa: área de serviço, 
banheiro e churrasqueira. 
Garagem para 2 carros.
Venha conferir! Tratar na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- ww w . 
imobiliaria21Lp.com.br

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

e d if íc io  BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem 
para 04 carros, área de lazer 
com piscina e churrasqueira. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio.

AÇAÍ I, CASA medindo 71,25 
m2 em terreno de esquina 
com área de 238,48 m2. Não 
aceito 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.

VILA ANTONIETA, barracão 
com 200m^, alugado. Tratar 
(14) 9756-2647.

PARQUE RESIDENCIAL
SÃO José, vendo casa com 
183m^, nova. Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

MARIA LUIZA IV, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem descoberta, 
próxima ao SESI, R$ 85 mil + 
prestações do terreno. Tratar 
(14) 9713-8759/ 3264-3811.

CENTRO, CASA COM 3
quartos, sala, cozinha, copa, 
2 WC, garagem. Tratar (14) 
9748-6707.

APTO VITÓRIA REGIA: 03
dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem Valor R$ 
320 mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis

JD CAJU: 02 DORM sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/02 
banheiros/lavanderia/área 
c / churrasqueira e piscina/ 
garagem Valor R$ 150 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

JD. ITAMARATI: Sobrado c/ 
03 dorm sendo 1 suíte/sala/ 
coz americana/banheiro/ 
lavanderia/área c / churrasq. 
piscina e sauna/jardim/ lago/ 
garagem Valor R$ 700 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

JD. MARIA LUIZA IV : 03
dorm sendo 1 suíte/sala/ 
copa/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem (casa nova) 
Valor R$ 220 mil. Tratar (14) 
3263-0187 Toledo Imóveis

APTO SAN REMO: 03 dorm 
sendo 1 suíte/01 dorm p/ 
empregada/sala 02 ambien- 
tes/coz planejada/banheiro/ 
garagem Valor R$ 350 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

CENTRO: CASA com 02
dorm./sala/coz/banh./ 
lavanderia/forro de madeira 
e cerâmica/ não aceita 
financiamento-R$-126 mil. 
Tratar TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187

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

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

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 dorm itórios/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 dorm itórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavande- 
ria/CASA NOVA/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

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 Ol EDO 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

iP R O R T U N I D Á D E S ,
jlNCRÍVEISH

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habítarelp.com.brSobrado

SOBRADO JD. ITAMARATY Cl 2 TERRENOS, 4 DORMS, 
SENDO 1 SUÍTE Cl CLOSET, BANHEIRA; SALA ESTAR, 
JANTAR, COZINHA C/ARMÁRIOS, ADEGA, PISCINA C/ 
AQUECEDOR, JARDIM, GARAGEM 4 CARROS, 430,00 

M". R$ 860 MIL. REF. SITE 29.

CASA CENTRO, 3 DORMIT. (1 SUITE C/ARMARIO), 3 
SALAS, LAVANDERIA, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, 
BHO SOCIAL, CHURRASQ., PISCINA. GARAGEM PRA 3 

CARROS COBERTOS. R$ 450.000,00.

SOBRADO JD ITAMARATY,3 DORMS(1 SUÍTE), SALA 
GRANDE TV, ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA, 

PISCINA CASA C/320M2 R$ 600.000,00. REF. SITE 14.

CASA JARDIM VILLAGE- 3 DORMS, 1 SUITE Cl CLOSET, 
1 DORMS EXTERNO, 1 WC, 1 LAVABO, SALA TV, 

JANTAR, ESTAR, COZINHA, LAVANDERIA C/ARMÁRIO. 
GARAGEM PARA 5 CARROS SENDO 3 COBERTOS- R$ 

580 MIL - HABITARE IMÓVEIS (CRECI76074).

VENDE-SE CASA MAMEDINA, Cl 3 DORMS, SALA, 
COZINHA, BHO SOCIAL, GARAGEM PI 4 CARROS 

COBERTOS, ÁREA DE LAZER, LAVANDERIA, PISCINA. 
R$ 300.000,00. HABITARE IMÓVEIS (CRECI76074).REF. 

SITE 67

VENDE-SE CASA JD. VILLAGE, Cl 3DORMS( SENDO 2 
SUITES), 2 SALAS, COZINHA, SALA DE JANTAR, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM PI 3 CARROS COBERTOS E 2 
DESCOBERTOS, ÁREA DE LAZER, CHURRASQ. CASA 
COM PISO LAMINADO. R$ 600MIL. HABITARE IMÓVEIS 

(CRECI76074).

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS BAIR
ROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n iab ib are
CRECI 76074 I MÓVEI 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

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 em gesso em 
todos os quartos. R$ 350 
mil. 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 p r ín c ip e , CASA
de esquina com 3 quartos, 
sala, cozinha revestida, piso 
frio, laje com acabamento em 
gesso, w c 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.

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.

JD. MARIA LUIZA IV (ven

da), sala comercial ,esquina, 

próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terre

no na parte de traz; Cód.0063 

trat. na Imobiliária 21 Rua 13 

de maio, 430 tel. 32630021- 

www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM 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

http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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Classificados

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 m  ̂
com 270,55 m^ de construção. 
Aceito propostas e financia
mento. 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 financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

CASA COM 2 QUAR
TOS, sala, cozinha revesti
da, wc social, garagem cober
ta 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 acabamen
to em gesso, fundo temos 
churrasqueira, 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.

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 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.

CEBRAC -  CENTRO BRASILEIRO 
DECURSOS CONTRATA:

Instrutor de Inglês
Requisitos:

• Domínio da língua inglesa
• Experiência em sala de aula (01 ano)
• Disponibilidade de Horários
• Empatia

I n t e r e s s a d o s  e n v i a r  o  c u r r í c u l o  p a r a  o  e - m a i l :  
gestao@cebraclencoispaulista.com.br

CECAP, CASA com 3
quartos, sala, cozinha, piso 
frio, laje, no fundo 1 quarto, 
banheiro e opção de constru
ção, boa localização. R$ 95 
mil n/aceito financiamento, 
aceito terreno. Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM)

JARDIM MARIA LUI-
ZA ll , casa com 3 quartos, 
sala,copa, cozinha, wc social,
1 suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
lavanderia coberta, garagem 
coberta com madeira a vista 
p / 3 carros, portão basculante 
fechado automatizado, pintu
ra boa, ótima localização. R$ 
175 mil aceito financiamento 
com 18% de entrada. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

CECAP, CASA com 6 cô
modos de esquina, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9653-6869 e 
(14) 3264-8367.

JARDIM PRÍNCIPE,
casa com 3 quartos, sala 
ampla,, cozinha, wc social ,1 
suíte, piso frio  de boa quali
dade, 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 construção, esquina, 
toda murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não acei
ta financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
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, churras
queira, banheiro. R$ 170 mil, 
aceita permuta e financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM PRÍNCIPE,
casa feita em L, com 2 quar
tos, cozinha revestida, sala 
grande, wc social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m^, com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

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).

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. 
PEDRAOIMOVEIS.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.

IMOBILIÁRIA
COMPRA - VBNDA - LOCAÇAO

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

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.

3 2 6 3 -0 0 2 1
CASA PARA LOCAÇAO no Jd. Monte Azul: 2 Quartos, sala, 
cozinha, banheiro d  boxe, garagem coberta, portão eletrônico, 
cerca elétrica, toda a parte elétrica nova. Valor R$700,00 Casa 
nova -  PRIMEIRA LOCAÇÃO. Cod. 0104 Tratar na Imob. 21 
R. 13 de maio, 430 tel. 3263QQ21-www.imQbiliaria21Lp.CQm.br 
CASA PARA LOCAÇAO jardim Ubirama: 2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.050,00 
Cód. 0089 Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
CASA NÚCLEO HAB. LUIZ ZILLO (venda): a im o  imóvel, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 160.000,00 Cód. 0096. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
CASA NO RESIDENCIAL ATHENAS (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 
CASA NA CECAP (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 
CASA NO CENTRO (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_______________
CASA NO JD. PRÍNCIPE (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____________
CASA NO CENTRO (venda):2 salas, 3 quartos, banheiro, 
copa e cozinha; fundos: 1 quarto, 1 banheiro e sauna, mais 
uma casinha. Garagem para 3 carros. Venha conferir. Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.
imobiliaria21 Lp.com.br________________________________
CASA NA MAMEDINA (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___________________________________
CASA NO GRAJAU (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

NÚCLEO, CASA c/ 3 quartos, 
sala, cozinha, WC e garagem, 
R$ 120 mil. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na rua: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

PRÍNCIPE, CASA c/ 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem p/ 2 carros, R$270 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

A IMOBILIÁRIA SIG Imóveis 
comunica a todos que está ad
ministrando alugueis, e nesse 
momento está precisando e ca
dastrando imóveis residenciais 
e comerciais disponivéis para 
locação, pois está com clientes 
em sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado de 
assis, 680 (fones: 3264-5624, 
9695-8789)

JD GRAJÁU ,casa nova,c/03 
dormitórios, sala tv, sala jantar, 
cozinha c / fogão embutido, la
vanderia fechada, garagem co
berta 02 carros R$ 195.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
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(CRECn1591) 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(CRECm 5691) 
3264-55624/9695-8789.

JD EUROPA(ALTOS),
casa c /  03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm 5691) 
3264-5624/9695-8789.

JD PRIMAVERA, casa de 
esquina, 02 dorms, sala, cozi
nha R$ 80.000,00(ALUGADA) 
SIG IMÓVEIS(CRECm 5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO (2 casas) R$ 
110.000,00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
(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.

CASA JD EUROPA, 03
dorm itórios(1 suíte c / 
closed e armários), sala 
de tv  c/ja rd im , cozinha 
am ericana c / armários e 
fogão, edícula 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 / 
armários), 02 banheiros 
social, sala de tv, cozinha 
americana, lavanderia, 
lazer c /  churrasqueira, 
garagem  03 carros, 
lago ornam enta l, const. 
c/281,00m 2 
R$ 350.000,00

CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 0 3 do rm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
americana, lavanderia R$ 
265.000,00

EDÍCULAJDITAMA- 
RATY, 01 dorm itó rio , 
sala de tv, cozinha c / 
arm ários churrasqueira, 
quiosque, piscina grande, 
piscina c /h idro , 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 SÃO JUDAS 
TADEU de esquina 
c/5.000m2, casa la je c / 
04 d o rm is (l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, 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
do rm itó rio , cozinha, 
banheiro, salão de festas 
c /0 2  banheiros e churras
queira, renda mensal de 
R$ 2.000,OO(aluguel) R$ 
295.000,00

CASAJD ITAMARATY 03
d o rm s(l suíte c /b a n h e ira  
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso lam inado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000,00

CASAJD ITAMARATY03
d o rm s(l suíte c /c lo se d  e 
arm ário), m ezanino, sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lazer c / 
piscina R$ 590.000,00

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.

EDICULA JD
ITAMARATY(parte alta),
02 dormitórios(1 suíte), 
sala de tv, copa/cozinha R$
280.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/9695- 
8789.

JD ITAPUA, casa c/ 3 quartos, 
sala, cozinha, copa, lavanderia, 
2 Wc e garagem p/ 3 carros, R$ 
200 mil ). Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

AÇAÍ, R$ 120 MIL, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 
ou no fone: (14) 3264-7260.

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

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 180m^, R$1000,00 c / 
fiador. Tratar (14) 3263-7139/ 
9700-1428.

ALUGO KITINETE 
LOCALIZADO na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube Marim
bondo. Tratar (14) 3263-4844/ 
9710-6121.

ALUGA-SE CASA GEMI
NADA 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 (14) 9752-3588.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. Jacomo 
Augusto Paccola, futuro 
anel viário da cidade, ótimo 
para deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em geral. 
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467e 9702-5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 

estacionamento interno, play 

ground e berçário, salão am

plo com capacidade para até 

750 pessoas, formato Buffet. 

Consulte nosso site. W W W . 

Aeroenventos.com.br. Tratar 

(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 

9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta

mento no "boqueirão" a 50 

metros da praia. Tratar (14) 

3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO EM Bauru, 2 dormitórios, 

próximo a Av. Nações Unidas. 

Tratar (14) 3263-2133 e (14) 

9716-7764.

CHÁCARA PARA FESTAS
em geral, semana e finais 

de semana. Tratar (14) 3263

6641 e 9698-7007.

RONDON, ALUGA-se casa 

nos fundos, exijo fiador, direto 

com proprietário. Tratar (14) 

3263-6641 e 9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 

nova, direto com proprietário, 

exijo fiador. Tratar (14) 

3263-6641.

EDÍCULA PARA FESTAS em

geral. Tratar (14) 3264-7174 e 

9768-0518.

APARTAMENTO NA PRAIA
Grande, frente ao mar, com 3 

dormitórios (novo). Tratar (14) 

9735-5505.

ALUGO 2 CÔMODOS
para 1 pessoa (preferência 

para aposentados), na R: 

General Ozório, 304 -  Bela 

Vista I, particular. Tratar (14) 

9663-0905.

ALUGO CASA NA RON-
DON com 3 cômodos. Tratar 

(14) 9793-4537 com José 

após as 17h.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 

bodas, aniversários, forma

turas, confraternizações em 

geral. Tratar (14) 9735-5505.

JD. ITAMARATY, terreno 
com 458m^, esquina ótima 
localização. Tratar (14) 
8199-0988

MARIA LUIZA I, terreno 
200m2. Tratar (14) 9712-4000.

VILA ANTONIETA, terreno 
murado com 200m^, próximo 
a 25 de janeiro. Tratar (14) 
9756-2647.

MARIA LUIZA IV, terreno 
na R: João Ramponi, 539, R$ 
18 mil + 94x R$440,00. Tratar 
(14)9602-8261.

TERRENO 3 MIL m^, próximo 
a fazenda São Domingues, R$ 
25 mil. Tratar (14) 9169-0538.

JD. MARIA LUIZA II, terreno 
murado, com portão, aceito 
troca por casa. Tratar (14) 
9887-0028 com Natália.

LOTES NO GRAJAÚ,
ótima oportunidade, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
9710-9001.

JARDIM EUROPA, terreno. 
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 531m^ no Jd. 
Grajaú, bem localizado. Ven
de tbm 1 lote separado Venha 
conferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00294

JD. MARIA LUIZA IV,
terreno com 234 m^, parte 
alta, plano. R$ 60 mil, não 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

RONDON, SOBRADO COM
2 quartos, sala, 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).

NAÇOES, casa com 1 quarto, 
sala, cozinha, w  c social, 
piso frio, forro de madeira, 
garagem coberta p / 2 carros, 
1/2 terreno. R$ 80 mil, não 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JD. GRAJAÚ, terreno 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.

Jd. Grajaú, Jd. Maria Luiza 
IV, Vila Antonieta, Res. Santa 
Terezinha, Jd. Morumbi, Jd. 
Maria Luiza I, Jd. Europa - 
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, lo
tes 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 
(parte baixa), R$ 55.000,00 
Aceita Financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

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 nego
cio. Tratar (14) 8154-1999.

TERRENO 330M2, próximo 
ao clube esportivo Marim
bondo (Rua Tiradentes). Tratar 
(14) 9613-1331/ 9768-0518/ 
8119-7204/ 3264-7174.

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.pedraoimo- 
veis.com).

JD. CAJÚ , terreno com 
200m^, R$ 50 mil. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

CENTRO, TERRENO
com área total de 899 m ,̂ 
exelente oportunidade p / o 
investidor. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, TERRENO
COM área total de 628 m ,̂ 
ótima localização, aceitamos 
propostas. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI , terreno 
com área total de 311 m ,̂ 
esquina. R$ 135 mil aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (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.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CAMPINHO, DUAS áreas 
de 10 mil m^ cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras,
2 nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 120 
mi, e a outra somente terra 
R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ANTÁRTICA, terreno c / 
331 m^, frente c/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352,

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ -ótima localização 
para comércio , 2 lotes 
com área regular com 746 
m .̂ R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM Hu-
maita (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

TERRENO NO GRAJAÚ -
Quitado ótima oportunidade 
de R$ 57.000,00 por R$
54.000,00. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021-Cod. 0006 www. 
imobiliaria21Lp.com.br

NOVO GRAJAÚ , casa com 
2 dorms (1 suíte), W c , 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- 
1135e 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 GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no meio do 
loteamento por R$ 38.500,00. 
Tratar 9772-7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 275,00 M2 na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JD. ITAPUÃ:Terreno c/
238,22m^, 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:
Terreno 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 frente 
para a avenida, R$ 80 mil. 
Toledo imóveis-3263-0187

JARDIM ITAMARATY, com
396,50 m2, excelente locali
zação, R$-130.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187.
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Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

^ in s ta la çã o  e m anutenção de hidrantes;
Instalação e m anutenção de alarm es de incêndio; 

n/ Instalação e m anutenção de luzes de em ergência; 
v 'Instalação e m anutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
^  Instalação e m anutenção de redes de ar com prim ido

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate 
. ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
X Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanauiedade.GasHidro

Manutenção GLPe Hidrantes

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, com a 
área de 396,50 m  ̂(cada) tota
lizando uma área de 793,00m^ 
(13,00 x 30,50m2 cada lote), R$ 
270 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JARDIM GRAJAU: 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

TERRENO NA BEIRA
DO rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de 10.500 
m, (troco por edícula nomesmo 
valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

LINDA CHACARA NO C.
Branco 5000 m̂ , cercada 
c/ muro e alambrado. 
Casa c/ 195 m̂ , 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

TIA EMÍLIA - Chácara 
c/ 2500,00 m̂  - Res. c/
01 dormitório, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, 
canil. - R$ 140.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

CHÁCARA EM LEN
ÇÓIS, 1 alqueire, casa 
alto padrão, churras
queira, galpão, piscina e 
pomar, R$ 450 mil, aceito 
como parte do pagamento 
imóvel de menor valor 
em Agudos. Tratar (14) 
9127-4659/ 3261-4939/ 
9112-8113.

OPORTUNIDADE, cháca
ra no Corva Branco, R$245 
mil, aceita troca com casa 
em Lençóis. Tratar (14) 
8174-0930/ 9862-6493.

VENDO CHÁCARA EM
Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704
3307.

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. Pedrão 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, cháca
ra com 5 mil metros, com 
casa, pomar e pés de café. 
Tratar na Rua Amazonas, 
489, fone (14) 3263-4010.

SÃO JUDASTADEU,
casa com 01 suíte, 03 
dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro social. Área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro, despensa, 
quiosque, piscina e campo 
de futebol, R$ 450 mil, 
obs: laje e piso frio. Ótima 
localização, toda com 
alambrado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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

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

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O

SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: W ALTER  M O R E m  3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA
(14] 3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGÜSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU
(14] 3264-4625

MACATUBA, JARDIM
Capri, chácara com 
2.204,12m2 - R$-
230.000. 00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI chácara, com 
2.192,71 m2 - R$-
210.000. 00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-
205.000. 00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA das FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área, 1° 
casa, 3 quartos com suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia e piscina gran
de -  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 
câmeras, R$ 530 mil - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

VENDO CHÁCARA EM
Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704
3307.

E X C ELEN TE  O PO RTU N ID AD E  
DE T R A B A LH O

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);
»  D ivulgador (a| Comercial (Comissãok 
»  A u x ilia r de Saúde Bucal;
»  Técnico em Radiologia;
»  O rtodontista.

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:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
mailto:seletiva.Franquia@gmail.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM


O  E C O Gente de 
Negócios
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BLUE ANGEL

Rodolfo, Rafael 
e Rogger

desejam a mamãe 
Edna um excelente 
Dia das Mães! Para 
presentear, aproveite 
a dica dos filhos 
e compre na Blue 
Angel presentes 
especiais. A Blue 
Angel fica na avenida 
Brasil, 768 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 
0511.

FOTO: O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

KING STUDIO

LACQUA DI FIORI

Uma linha 
completa de 
cosméticos, 

maquiagem, perfumaria 
feminina e masculina, 
emulsão hidratante, 
produtos capilares 
e home podem ser 
encontrados na 
L'acqua Di Fiori. Para 
o Dia das Mães, a loja 
oferece kits a partir 
de R$ 35,90 e colônias 
a partir de R$ 31,90. A 
L'acqua Di Fiori fica 
na rua Doutor Antonio 
Tedesco, 240 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 4168. 
Na foto, a equipe Carla, 
Graziela e Priscila.

Antenado no 
mercado, a 

King Studio Photo 
representado por 
Lauro Favero e 
Thiago Cardinali 
participou do 5° 
Congresso de 
Fotografias de 
Casamentos - 
Wedding Brasil 2013. 
A empresa atende na 
rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 188 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 
5960.

FOTO: O ECO

ÓPTICA CONTENTE

As melhores 
^ y  grifes e marcas 

em óculos de 
grau e de sol estão na 
Ópticas Contente. A 
loja aceita pagamento, 
com cartões Visa e 
Master e Associação 
dos Servidores. O 
preço à vista pode 
ser dividido em até 10 
vezes sem juros no 
cartão. Aproveite para 
presentear sua mãe.
A Óptica Contente fica 
na rua Doutor Antonio 
Tedesco, 232 -  Centro. 
Telefones (14) 3264 
3161 e 3264 9666.

D o r m it ó r io  sen d o

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


ViverB E M
BELEZA
FADA
MADRINHA
Mira fala da 
experiência de 
realizar o sonho 
de noivas há 16 
anos O
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O grande 
sonho
jp e m  trata desse i m o ie n to  

tão importante na vida do 
casal: o casamento
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Editorial
De véu e grinalda, rumo ao altar

De vestido branco ou champagne, de véu ou gri
nalda, na Igreja ou no salão. Maio é o mês das noivas! 
A tradição, para alguns, veio importada dos países do 
hemisfério norte, onde a chegada do mês era celebrada 
com muitas flores, em homenagem à natureza. A liga
ção com as flores e a feminilidade fez com que maio, 
se tornasse o mês só delas, das noivas. Mas, a história 
da data é tão antiga quanto o sonho das mulheres pelo 
'tão esperado dia'. Apesar de na vida moderna, muitos 
casais deixaram de lado, por inúmeros motivos, a ce
rimônia, a festa e o glamour do casamento, até hoje, 
o assunto encanta mulheres de todas as idades, como 
conta Maria Aparecida de Mira Caserta, a Mira, que há 
quase duas décadas acompanha as noivas, da escolha 
do vestido até a troca que leva ao caminho direto para 
o altar. Com histórias emocionantes, Mira é a prova de 
que casamento é um sonho, e que é preciso ter muita 
responsabilidade para garantir que tudo saia tão perfei
to quanto o esperado. Mira também foi a responsável 
pela escolha dos belíssimos vestidos, penteados e ma
quiagem do ensaio deste mês! Fica aqui registrado um 
agradecimento especial.

Ainda neste edição, para acompanhar as noivas, já 
que a lista de afazeres é imensa, Graciela Cardoso, ceri- 
monialista e decoradora, um ano antes da data escolhi
da, já começa o trabalho para colocar em pratica tudo 
o que os noivos pensaram para o enfeite da Igreja e do 
salão de festas. Entrevistada da editoria de Decoração, 
Graciela conta o que está na moda e quais detalhes po
dem fazer a diferença e facilitar a vida dos noivos.

Controlar a emoção, a ansiedade e o nervosismo, no 
tão aguardado dia, é assunto da editoria Alimentação. 
A nutricionista Larissa Antunes Damasceno dá dica do 
que comer para amenizar as oscilações de humor e cla
ro, não passar mal no altar.

Para não perder nenhum momento desde os prepara
tivos até o pós-festa, Ariela Francisco Godoy Negrão orga
nizou toda a história dela com o então noivo e agora ma
rido, Thiago Geraldi Negrão em um site. A ideia é moda 
e ganha cada vez mais adeptos, já que familiares e amigos 
de longe, podem acompanhar todos os passos até o altar.

Depois de tantas obrigações e agenda cheia, chegou a 
tão esperada lua de mel. A viagem é por conta da Priscila 
Dal Bem Dellamura. Proprietária de uma agência, Prisci
la dá as dicas de qual roteiro escolher e como aproveitar 
melhor a época do ano, com as variedades que cada des
tino proporciona. Para aliviar o bolso dos recém-casados, 
Priscila alerta que a moda é ganhar a viagem dos padri
nhos e amigos. Ótima sugestão de presente.

Essas são apenas algumas das dicas e ideias, do ca
derno especial do mês da noiva. Boa leitura e até o 
próximo Viver Bem!

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO



Mães & Filhos

Laços eternos
Dora acompanhou os preparativos e a mudança da filha, 
recém-casada de casa; para a mãe, a relação entre elas, 
apesar da saudade, não muda

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

SEMPRE UNIDAS -  M a r ia n a  c a s o u  h á  d u a s  s e m a n a s  e  m ã e , a in d a  s e  a c o s t u m a  c o m  a  f a lt a  
q u e  a  f i lh a  f a z  e m  c a s a

Priscila Pegatin

Maria Teodora Ra
mos Pereira, Dora, 
é mãe de duas fi

lhas. Uma, casada há cin
co anos e a mais nova, se 
casou no último dia 27 de 
abril. A mudança de Ma- 
riana Ramos Pereira, ainda 
é recente para Dora, que 
aprende a cada dia a convi
ver com a falta da filha, em 
casa. "Ela morava comigo e 
quando casou deixou a casa 
para viver com o marido. 
O convívio era diário, en
tão muda bastante", conta. 
"Um dia estava aqui e no 
outro não está mais, sinto 
muita falta", confessa.

Porém a saudade, Dora 
consegue matar todos os 
dias. "É a segunda sema
na de casamento, mas ligo 
todo dias, ela vem em casa 
quase todos os dias. Hoje 
mesmo (quinta-feira) ela 
ligou avisando que estava 
passando em casa (risos)".

A mãe garante que 
mesmo as duas filhas não 
morando mais com ela, a 
amizade e o companheiris
mo continuam a mesma. "A 
relação não muda não".

Para o casamento da 
mais nova, Dora foi além 
de mãe, uma amiga e tanto 
para ajudar nos preparati
vos. "Tudo ela me chama
va. Hoje vamos ver isso,

hoje ver decoração, cotar 
preço de buffet", conta. 
"Tenho 25 anos de casada, 
então mudou muita coisa, 
antigamente a festa era di
ferente, a minha a família 
que preparou, o dela foi 
tudo contratado, tem que 
correr atrás, ver tudo".

Mas tanto trabalho teve 
uma ótima recompensa. 
"Ela escolheu casar no dia 
do meu aniversário. Foi um 
presente para mim. Foram 
duas comemorações", diz 
a mãe orgulhosa. "É muita 
emoção para uma mãe ver 
a filha de noiva. Foi a pri
meira filha que casou de 
noiva. É um sonho de mãe 
realizado", finaliza.



Beleza
O salão é todo dela
Dia da noiva reúne tratamento para o corpo, rosto, pés, maquiagem e cabelo

Priscila Pegatin

Um salão e diversas 
profissionais com a 
atenção voltada para 

uma única pessoa. O Dia 
da Noiva é o sonho de con
sumo de muitas mulheres 
e inclui diversos tratamen
tos para que elas fiquem 
ainda mais deslumbrantes 
no casamento.

Para Noeli Wantrola, 
esteticista, a preparação, 
dependendo da noiva, 
deve começar bem antes 
da data da cerimônia. 
”No caso da massagem 
para modelar, se a noiva 
estiver acima do peso o 
ideal é começar as sessões 
com até seis meses antes 
do casamento", explica. 
”Já o teste do penteado e 
da maquiagem devem ser 
feitos pelo menos 20 dias 
do casamento", diz Arle- 
te Camargo, maquiadora. 
”No teste fazemos de dois 
a três tipos de penteados 
e maquiagens para que a 
noiva possa escolher".

Após definido cabe
lo, maquiagem e o corpo 
ideal é hora de pensar 
nos próximos passos. ”A 
sobrancelha tem que ser 
tirada bem antes do casa
mento, para não ficar com 
marca. Já as unhas da mão 
e do pé precisam estar 
preparadas um dia antes", 
explica Arlete.

No Dia da Noiva os 
preparativos começam 
cedo. Geralmente com o 
salão reservado só para 
ela, o cabelo é o primeiro a 
receber atenção. ”O cabelo

tem que ficar limpo e enro
lado para ser liberado para 
os outros tratamentos”, diz 
Noeli. "Fazemos SPA do 
pé, massagem relaxante e 
máscara facial".

Nos pés, a noiva re
cebe cremes esfoliantes e 
de hidratação. Cuidados 
que demoram em torno de 
meia hora.

Ainda no Dia da Noiva, 
as massagens são fundamen
tais para relaxar e ajudar 
a esquecer do estresse dos 
últimos dias. "O peeling de

cristal é um tratamento que 
não deixa a pele vermelha, 
não descama. É ideal para 
depois fazer a maquiagem 
porque prepara a pele, tira 
as células mortas, cansaço 
e clareia o rosto", diz Noeli. 
"Apesar de uma única ses
são não tirar manchas, o pe- 
eling vai deixar um aspecto 
jovem e descansado".

O próximo passo, en
tre tantos mimos é a mas
sagem, que pode ser com 
pedras quentes ou a Reiki, 
em que usa a energia das

mãos, praticamente sem 
tocar no corpo da noiva. "É 
muito relaxante. Tudo isso 
com direito a champagne", 
ressalta a esteticista.

Entre massagem, cui
dados com os pés e o rosto 
a noiva vai ficar de 2 ho
ras a 2 horas e meia no sa
lão. Depois é só esmaltar 
a unha, fazer o penteado 
e a maquiagem. "No to
tal são em média 4 horas 
para que ela saia pronta e 
linda, direto para o altar", 
finaliza Arlete.



Beleza
Noivas apostam 
na tradição

Na hora de escolher a maquiagem e o pen
teado, a preferência do público feminino segue 
a tradição. "O que elas mais gostam são dos 
olhos mais marcados e boca nude. São poucas 
as noivas que pedem uma boca vermelha", diz a 
maquiadora Arlete Camargo. "Noiva é mais tra
dicional, por mais moderna que venha a moda".

Na cabeça, os penteados continuam sendo 
os de cachos, com cabelos mais estruturados, 
mais limpos, presos ou soltos. "Os penteados 
mais informais, todo desfiado são utilizados 
muito pelas madrinhas e se as noivas também 
optarem correm o risco de ter uma madrinha 
igual", alerta. "Por isso a madrinha aposta cada 
vez mais no penteado, com truques diferentes 
e as noivas usam cada vez menos".

Tratamento de beleza pode 
ser um tipo de presente

Depois de tantos gastos com o casamento, 
nem todas as noivas tem um dinheiro extra para 
os mimos do Dia das Noivas. Por isso, cada vez 
mais amigas se reúnem para presentear, de um 
jeito diferente, a noiva. "Ela pode optar por fa
zer todos os tratamentos ou só alguns, depende 
de quanto quer gastar", diz Arlete Camargo, 
maquiadora. "O importante é que é o dia dela, 
ela precisa se sentir mulher, totalmente leve, 
feliz, sem estresse e tudo isso pode ser sem gas
tos, como forma de presente", finaliza.



Beleza
A fada madrinha das noivas
Mira acompanha as clientes, desde a escolha do vestido até 
a porta da Igreja; emoção se renova a cada casamento

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

LEMBRANÇAS -  A o
la d o  d o  p r im e ir o  v e s t id o  

q u e  c o m p r o u , M ir a  
r e le m b r a  d e  n o iv a s  q u e  

m a r c a r a m  a  v id a  d e la  
d u r a n t e  m a is  d e  u m a  

d é c a d a  d e  t r a b a lh o

Priscila Pegatin

Há 16 anos, Maria Apa
recida de Mira Caser- 
ta, a Mira, arrumava a 

primeira de muitas noivas 
que passaram e ainda fazem 
parte da vida dela. "Come
cei por causa dessa noiva. 
A Cristiane Baptistela com
prou o vestido e praticamen
te me intimou para arrumar 
ela (risos)”, conta. "Fiz o ca
belo e a maquiagem e acom
panhei a Cris até a Igreja, 
ela casou na Matriz às 17h e 
ficou linda”, relembra.

A história poderia ter 
terminado nesse dia, mas 
foi apenas o começo, já que 
Mira resolveu comprar um 
vestido novo e dois usados 
para alugar para outras noi
vas. "O novo aluguei para 
uma noiva que já fiz a famí
lia toda. Esses dias arrumei 
uma noiva que já tinha ar
rumado ela, quando crian
ça, para daminha”, lembra. 

Apesar de não fazer

mais maquiagem, mas sim 
cabelo, Mira tem um dos 
papeis mais importantes 
para qualquer noiva que é 
ajudar na escolha do vesti
do. "Geralmente olho para 
a pessoa e a vejo em um 
vestido. Muitas das noivas 
gostam da sugestão e aca
bam usando o vestido que 
indiquei”, diz.

Mesmo com tantos anos 
de carreira, a emoção de 
vestir uma noiva, nunca 
termina. "É uma responsa
bilidade enorme. Isso é um 
sonho, não é brinquedo. 
Acompanho as provas. Aju
do tudo e sempre procuro 
fazer o melhor que posso”, 
diz. "Não tem coisa mais 
importante para nossa histó
ria. O que mais foca a vida é 
o casamento. É uma mudan
ça na vida, um sonho”.

Em um mundo com tan
tas noivas, Mira já perdeu a 
conta de quantas já vestiu, 
mas algumas continuam 
vivas na memória, como é

o caso da filha. "Ela casou 
no último dia 16 de março. 
Falava que não ia casar de 
noiva e no fim, usou três 
vestidos, um deles fiz espe
cialmente para ela”, diz a 
mãe orgulhosa.

O casamento da nora 
foi outro que marcou Mira. 
"Faz dois anos. Ela me dei
xou arrumar tudo do casa
mento. Olha que nora bo- 
azinha”, brinca. "Mas ela 
amou. Ficou tudo lindo”.

Outra noiva que Mira 
faz questão de contar a his
tória, ela se recorda com 
emoção. "Arrumei uma 
senhora que era vovó. Ela 
era de Areiópolis e tinha o 
sonho de se casar de noiva, 
mas nunca pode quando era 
jovem”, relembra. "Acha
mos um vestido, fiz o cabe
lo, maquiagem. Quando ela 
se viu pronta, parecia que 
tinha 18 anos, chorou. Foi 
muita emoção. Casamento 
é um sonho que realmente 
não tem idade”, finaliza.

_ W
TYAN N/C S
PRAZER EM VESTIR BEM MODAS



Melhor Idade

Amor na melhor idade:
chances de_ ser feliz

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Dferentemente dos adolescentes, a maioria dos idosos já passou 
por um ou mais relacionamentos; ciúme e brigas são raros

Da Redacâo

Ter um relacionamento 
afetivo não é privilé
gio dos jovens e ado

lescentes, pois os idosos es
tão superando preconceitos 
e descobrindo que também 
podem ser felizes e realiza
dos no amor. Antigamen
te homens e mulheres se 
sentiam fadados à solidão 
após a morte ou separação 
do cônjuge, mas hoje eles 
vislumbram a possibilida
de de ser feliz após anos 
de dedicação a família e ao 
trabalho.

As pessoas dessa faixa 
etária estão em busca de 
um relacionamento para ter 
companhia, alguém com 
quem conversar, passear, 
viajar, cuidar da saúde e até 
para fazer sexo. As pesqui

sas têm comprovado uma 
melhora no estado de saúde 
e na qualidade de vida nas 
pessoas com vínculos emo
cionais saudáveis.

Outro fator que contri
bui para que o relaciona
mento tenha sucesso é que 
nessa fase da vida a autoes- 
tima tende a ser maior e as 
expectativas com relação ao 
outro e a vida são menores.

No idoso não há mais a 
ansiedade do jovem, a ne
cessidade de experimentar 
de tudo, ir contra todos. 
Não há mais o desejo de 
conquistar o mundo e o 
medo quanto ao futuro. Ge
ralmente nessa fase tudo já 
foi visto, experimentado e 
conhecido, e é por isso que 
o relacionamento fica mais 
tranquilo, desinteressado e 
leve. Vive-se o momento.

É como se nos adoles
centes a angústia da paixão 
fosse uma tempestade em 
alto mar, nos jovens uma 
chuva na cidade, nos adul
tos uma garoa no campo e 
nos idosos uma leve brisa 
de primavera.

No entanto, infelizmen
te muitas pessoas ainda 
têm que superar a família 
que não aprova o relaciona
mento, dar explicações aos 
filhos e netos e enfrentar 
o preconceito da socieda
de. Para solucionar essas 
questões é preciso bastan
te paciência, autonomia, 
autoestima e confiança de 
que está fazendo a escolha 
certa. Uma noticia boa é 
que geralmente quando os 
filhos e netos veem que o 
familiar está se sentindo 
feliz, saudável e realiza

UNIÃO -  N a  t e r c e ir a  id a d e ,  r e la c io n a m e n t o  s u p e r a  p r e c o n c e it o s  e  d e s c o b r e  a  f e l ic id a d e

do tendem a aceitar e até 
apoiar a relação. Para os 
casais que chegaram juntos 
a terceira idade, mas que

nunca tiveram um relacio
namento forte, com cumpli
cidade e harmonia essa é a 
época de passar a relação a

limpo, pois nesse período 
estão sozinhos em casa e 
precisam da ajuda e cuida
do do outro.

Larissa Araújo Galli
Fisioterapia 
A cupuntura 
A cupuntura Estética 
Pilates 
DTM 
Laser

Rua Chile,324 '  Macatuba '  SP 14.3298^^1903 9162 '^2714





Exercícios
UNIDOS PELO

Casal transformou os passeios de bicicleta em uma reunião de toda a família

Priscila Pegatin

Trabalho, afazeres de 
casa, atenção para os filhos. 
O dia a dia de um casal é 
cada vez mais corrido e o 
pouco tempo que resto pre
ciso ser dividido também 
para a saúde, com a prática 
de atividade física.

Não é raro encontrar 
casais que se propõem a 
seguir um programa de 
exercícios físicos juntos, 
seja para passar mais tem
po ao lado do outro, ou 
para ter uma companhia 
agradável durante a ativi
dade. No entanto, conciliar 
preferências, aptidões e 
objetivos não é fácil tam
bém nesse quesito, mas o 
casal Maurício Ferreira Di- 
niz, o Magrão e Leiliane A. 
Diniz, a Lili, conseguiram 
enfrentar o desafio e estão 
juntos, também no esporte, 
há 17 anos.

"Tudo começou quan
do minha esposa comprou 
uma bicicleta para o meu 
filho que na época tinha 
oito anos. Hoje ele tem 
25", conta Magrão. "Acabei 
comprando uma bicicleta 
também para andar junto 
e assim redescobri o prazer 
de um tipo de exercício".

Em pouco tempo, não 
só Magrão e o filho, como 
também a esposa pratica
vam o esporte. "A escolha
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da bicicleta foi ótima para 
a gente como casal e como 
família, porque é um es
porte de intensidade mode
rada para os dois", conta. 
"Podemos conhecer novos 
lugares, ter contato com a 
natureza, além da união".

Considerando o esporte 
mais como preparo físico e 
diversão, ao invés de com
petição, a ideia foi passada 
para outras famílias. "Inclu
sive os passeios de bicicleta 
comecei a organizar porque 
percebi que é possível essa

união, através da bicicleta, 
de toda a família".

Para o futuro, o casal se 
prepara rumo a novos desa
fios. "Pretendemos praticar 
caminhada e começar a 
fazer alongamento muscu
lar", finaliza Magrão.
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Saúde
Exame pré-nupcial é muito 
importante, alerta ginecologista
Consulta pode detectar desde câncer até DST's; teste de fertilidade não é recomendado

Priscila Pegatin

Quando se fala em 
casamento muitas 
coisas surgem na ca

beça de homens e mulhe
res, como data da união, 
escolha da Igreja, do salão 
de festas, decoração, o mo
delo do vestido e a lista de 
convidados. Entre tantos 
compromissos, os exames 
pré-nupciais, importante 
para começar uma vida a 
dois, é deixado de lado ou 
até esquecidos. "Não é in- 
comum os casais procura
rem o médico para exames 
pré-nupciais. Entretanto 
está longe ainda da rotina e 
obrigação”, explica o gine
cologista e obstreta Calixto 
Felipe Hueb.

Os exames devem ser 
realizados, por casais com 
vida sexual ativa ou não. 
"O exame ginecológico é 
para detectar desde câncer 
até DST (Doenças Sexu
almente Transmissíveis) 
que na maioria das vezes 
passam despercebidas ou 
ficam ocultadas”, alerta o 
ginecologista. "Devemos 
pesquisar ainda as doenças 
importantes para uma vida 
conjugal segura, como he- 
mograma para se detectar 
uma anemia, HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Huma
na), hepatites, toxoplasmo- 
se, sífilis que está voltando 
a ser encontrada, HPV (Pa- 
piloma Vírus Humano) que 
é a doença do momento 
com complicações avassa
ladoras sendo considerada 
doença pré-cancerígena no
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colo uterino”.
Além dos exames na 

clínica, a carteira de va
cinação atualizada é fun
damental. "A rubéola hoje 
é uma vacina importante, 
como também a hepatite e 
o tétano. Essas vacinas ser
vem principalmente para 
projetar o feto, em uma 
eventual gravidez”.

O método anticoncepti- 
vo, também é assunto para 
a consulta pré-nupcial.

"Costumo sugerir que a an- 
ticoncepção seja dividida. 
Seis meses o marido evita 
e seis meses a responsabi
lidade é da esposa. Assim o 
casamento já começa com a 
divisão de tarefas”.

Sobre os exames de 
fertilidade, Calixto prefere 
indicar apenas depois do 
casamento. "A esterilida
de só deve ser pesquisada 
quando o casal, em vida 
sexual ativa, e sem anti-
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concepção, não conseguir 
engravidar em um ano. 
Somente a partir dai ini
ciamos uma pesquisa no 
casal”, diz. "Senão a graça 
do casamento fica compro
metida e a vida conjugal já 
se inicia com estigma”.

Para o ginecologista, a 
preocupação com a saúde é 
fundamental para uma vida 
a dois. "Um casamento sau
dável é necessário para a 
saúde”, finaliza.

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 
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Alimentação

Aposte nos alimentos para 
diminuir a ansiedade
Nutricionista dá dicas do que comer durante a 'maratona' do casamento; alguns alimentos reduzem estresse no grande dia

Priscila Pegatin

Nervosismo, ansieda
de e muita correria, 
essas são algumas 

das características da se
mana que antecede o dia 
do casamento e na verdade 
só passam durante a festa. 
Como os 'sintomas' são 
parecidos para todas as noi
vas, a nutricionista Larissa 
Antunes Damasceno sepa
rou algumas dicas de ali
mentos que podem ajudar 
a amenizar as oscilações de 
humor, ansiedade e ainda 
previnem qualquer tipo de 
mal estar, no tão esperado 
dia. "A vitamina B6 vai 
diminuir as oscilações de 
humor que é muito comum 
nesse período", explica. 
"Nossa maior fonte dessa 
vitamina é a banana".

Alimentos com folhas 
verdes escuras, como espi
nafre, couve e rúcula vão 
dar a sensação de calma, 
relaxamento e bem estar. 
"O cacau também ajuda, 
mas o cacau em pó e não o 
achocolatado. Tem que ser 
o cacau sem açúcar, sem 
gordura, porque nesse caso 
não atrapalha na oscilação 
do peso, outra preocupação 
das noivas". Para o chocola
te em barra o ideal é inge
rir de 20g a 30 g por dia, 
e sempre o meio amargo. 
"Leites e derivados tam
bém tem os aminoácidos
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e pode diminuir a vontade 
de comer doce".

Já o mal estar, uma pre
ocupação especialmente no 
dia do casamento também 
pode ser evitado. "É impor
tante ter uma alimentação 
regular para prevenir a que
da de glicemia e desmaio. 
O ideal é nunca ficar mais 
que 2 ou 3 horas sem se ali
mentar", alerta. "No dia do 
casamento o legal é levar al
guma fruta, algo mais leve, 
como barrinha de cereal, 
lanche com pão integral, 
queijo branco, suco de fru
ta e tentar evitar alimentos 
diferentes e alimentação 
fora de casa para não cor
rer o risco de intoxicação 
alimentar". A água também 
tem sua importância no ca
samento. "Ingerir bastante 
água para não ficar desi
dratada e até para ajudar na 
pele", finaliza.

que vão ajudar, assim como 
carnes e peixes".

Um vilão para as noivas 
é a vontade de comer doce 
ou massa, devido à ansie
dade e estresse. "Se conse
guir dar preferência para os 
carboidratos integrais, que 
tem fibra, isso vai ajudar no 
controle da sensação de sa- 
ciedade e vão oferecer ener
gia necessária", explica. 
"Frutas vão ajudar também 
porque tem o paladar doce
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Tecnologia
Tudo registrado: na internet
Site sobre casamento são apostas de casais antenados; confirmação de 
presença e lista de tarefas ajudam noivas a não esquecer nenhum detalhe do dia

Priscila Pegatin

Em um mundo cada vez 
mais virtual, nada me
lhor do que reunir em 

um site, as principais infor
mações do casamento, para 
visita dos amigos e convi
dados. A ideia, que já virou 
moda, ganha a cada dia no
vos adeptos. “Uma amiga, 
madrinha do casamento, 
já havia feito o site para o 
casamento dela. Achei bem 
legal e percebi que poderia 
ser útil para mim também", 
explica Ariela Francisco 
Godoy Negrão que se casou 
com Thiago Geraldi Negrão 
no dia 13 de outubro do 
ano passado.

Para o site, a então 
noiva e agora esposa apro
veitou para contar a histó
ria do casal, confirmar a 
presença dos convidados e 
se organizar sobre os pre
parativos do tão esperado 
dia. “Como sou uma pes
soa ansiosa (risos), atualizei 
praticamente tudo de uma 
vez", relembra. “Foram só 
alguns detalhes que fiz aos 
poucos, como as fotos dos 
padrinhos, já que pedi para 
cada um enviar a foto que 
mais gostava".

Segundo Ariela para 
montar o site, não existe 
segrego. “A administração 
é bem fácil, vem tudo ex
plicado, às vezes até com 
exemplos e tem muitas 
ferramentas para ajudar as 
noivas", diz.

Uma ferramenta que fez 
toda a diferença para a en
tão noiva foi a confirmação
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de presença online. “Foi 
um dos pontos que aumen
tou meu interesse em fazer 
o site", diz. “Após o prazo 
de confirmação dado aos 
convidados, retirei a lista 
com os nomes".

Outra ferramenta que 
pode facilitar, e muito, a 
vida das noivas é o check- 
-list. “Ela tem tudo que a 
noiva precisa fazer e os pra
zos para cada tarefa. Con
forme finaliza uma tarefa, 
selecionava na lista e eles 
descartavam", explica. “A

cada tarefa cumprida a por
centagem de tarefas a serem 
realizadas diminuía, e com 
isso, ficava mais calma, 
sabendo que não faltaria 
nenhum detalhe, já que mi
nha cerimonialista foi con
tratada somente para o dia 
do casamento, ou seja, tive 
que correr atrás de tudo".

Com data da festa, his
tória dos noivos e algumas 
fotos, Ariela ressalta que 
procurou não colocar tudo 
para o casamento, até para 
deixar um ar de suspense.
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E TONERS

Remanufaturados 
Compatíveis •  Originais
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“A maioria das pessoas elo
giou e achou a ideia do site 
bem legal, pois assim não 
ficavam tão curiosas sobre 
como seria o meu grande 
dia, onde seria, o que te- 
ria", diz. “Mas não coloquei 
muitos detalhes justamente 
para não saberem de tudo e 
o meu grande dia não per
der a graça (risos)", finaliza.

Para quem deseja co
nhecer o modelo usado por 
Ariela, basta entrar no en
dereço: arielaethiago.rumo- 
aosim.com.br.
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Priscila Pegatin

Ter um animal de 
estimação em casa 
pode ser sinônimo de 

alegria, diversão e compa
nheirismo, por isso muitos 
casais, logo após a união, 
já decidem por comprar 
ou adotar um filhote. Ape
sar dos benefícios o mé
dico veterinário Sandro 
Augusto Zillo alerta para 
cuidados necessários para 
qualquer cão. ”A primeira 
coisa é ver se o casal está 
disposto a ter esse animal 
por no mínimo 12 anos, 
mas é importante lembrar 
que um cão pode chegar a 
até 15 ou 20 anos''.

Depois da certeza de 
uma nova companhia, mas 
antes de comprar o animal 
é preciso definir o espaço 
onde ele vai ficar. "Se é 
para dentro de casa as raças 
preferidas são yorkshire, 
shitsu, pinscher, lhasa apso. 
Para cão de porte grande 
tem que ter pelo menos 
um terreno com 10 metros 
quadrados", explica. "Um 
cachorro grande em um es
paço pequeno só vai deixar 
o animal estressado".

Na hora da compra, os 
donos devem estar atentos 
para alguns detalhes. "Es
colha comprar de pessoas 
idôneas. Na loja repare se 
o cachorro está experto, 
saudável, se pode levar 
para um veterinário antes 
da compra".
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Conviver com um ca
chorro desde pequeno é o 
indicado por Zillo. "Acos
tuma com o dono, apesar 
de ter casos de pegar o cão 
com mais idade que acos
tumam, mas está adaptado 
com costumes de outra 
casa, então demora mais", 
avalia. Na alimentação, 
uma boa ração faz toda a 
diferença para ter um ani

mal saudável. "Existem 
até rações específicas para 
cada raça".

Vacina, consulta ao ve
terinário e banho estão en
tre os cuidados básicos. "Fi
lhote tem que tomar vacina 
de vermífugo, vitamina, 
V10, raiva e leishmaniose 
no primeiro ano de vida", 
explica. "A leishmaniose é 
importante porque existem

casos na região. Para essa 
vacina coleta o sangue do 
animal, faz o exame e de
pois aplica a dose".

Para cães peludos, o 
banho semanal é indispen
sável. "Antes de comprar 
o cão tem que colocar os 
gastos no papel para que 
depois o animal e nem 
o dono sofra por ter que 
doar o animal", finaliza.



Decoração

Do buquê à festa
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Flores são 
indispensáveis 
para cerimônia de 
casamento; noivas 
apostam em 
arranjos mistos

Priscila Pegatin

Flores artificiais, mistas 
ou naturais. A varieda
de no mundo da deco

ração faz com que cada vez 
mais noivas possam abusar 
dos arranjos na cerimônia e 
no salão de festas. "A noiva 
não quer mais aquele vaso 
pequeno, quer arranjo alto 
ou baixo, meio arranjo ou 
completo, o que depende 
da quantidade de flores", 
explica a decoradora Gra- 
ciela Cardoso.

O estilo preferido das 
noivas é a decoração mis
ta, em que flores artificiais 
são colocadas junto com 
base verde sempre natural. 
"Agrada tanto no aspecto 
quanto no bolso. Já que 
a mesma decoração pode
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custar, por exemplo, R$ 3 
mil de flores artificiais, R$ 
3.800 para flores mistas e 
R$ 7 mil a R$ 8 mil para 
arranjos naturais".

Mas antes de pensar na 
decoração, Graciela explica 
que é fundamental saber a 
quantidade de convidados. 
"Se a festa tiver 300 con
vidados, serão necessárias

50 mesas com arranjos, por 
isso os noivos devem sem
pre fazer a lista antes de 
alugar o salão, escolher as 
flores, senão o espaço pode 
ficar pequeno ou a festa 
cara demais para o que eles 
planejavam", alerta.

A decoração da Igreja, 
assim como o salão pode 
ser com flores da espécie li-

sianthus e rosas, que nunca 
saem de moda. "A astromé- 
lia as pessoas preferem para 
arranjos pequenos presos no 
banco da Igreja. Ficam mais 
simples, porém delicado".

Em 2013 a moda dita co
res, como amarelo e bran
co. "Mas na Igreja as noivas 
não abrem mão do branco 
porque o destaque é o bu-

que que pode ser colorido", 
diz. "Os arranjos da festa 
podem ser todos amarelos, 
ou com cores quentes".

Segundo Graciela é pos
sível fazer qualquer decora
ção em qualquer época do 
ano. "Os móveis e as flores 
podem alugar ou comprar 
na região, mas a espécie da 
época compensa mais".

O buquê 
da noiva

Sempre com flo
res naturais, quem 
casa entre os me
ses de abril e julho 
pode ter o privi
légio de entrar na 
Igreja com um bu
quê de tulipas. "É 
uma flor linda, de
licada e só as noivas 
que casam no frio 
podem ter", explica 
Graciela Cardoso, 
decoradora.

Nos outros me
ses do ano a pre
ferência é pelas 
rosas e depois pe
las orquídeas. "As 
orquídeas são mais 
difíceis de encon
trar, por isso sem
pre peço uma se
gunda opção para 
a noiva, caso não 
dê certo", finaliza.



Entretenimento
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Próximo
destino:

Padrinhos e amigos podem ajudar comprando cotas para presentear os noivos

Priscila Pegatin

Depois de meses na 
correria para deixar 
tudo perfeito para 

o casamento, nada mais 
justo do que alguns dias 
de folga para aproveitar a 
lua de mel. No verão ou 
no inverno as opções de 
viagens variam conforme 
os dias que os noivos têm 
disponível e o valor para 
investir. "Muitas pessoas 
deixavam para escolher a 
viagem por último, para 
ver quanto mais ou menos 
ia poder gastar, mas isso 
não é mais preciso”, expli
ca Priscila Dal Bem Della-

mura, proprietária de uma 
agência de viagens em 
Lençóis Paulista. "Exis
tem pacotes para todos os 
bolsos e com disponibili
dades para quantos dias o 
casal puder ficar”.

Entre as opções para 
um final de semana, por 
exemplo, estão os hotéis 
da região, como Brotas e 
Lins. "Uma diária comple
ta pode sair por R$ 300. 
Já quem pode ficar sete 
dias geralmente escolhe 
o nordeste que é bom em 
todas as épocas do ano 
e sai a partir de R$ 700”. 
Para deixar de lado as altas 
temperaturas e aproveitar

o inverno, a Serra Gaúcha 
é o destino mais procurado 
nesta época do ano. "De
pois temos viagens para o 
exterior, como Bariloche 
e Chile, assim como Cari
be, Cancun e até Disney”, 
diz. Nesse caso a lua de 
mel pode sair de R$ 3,7 
mil à R$ 5 mil em países 
europeus. Os cruzeiros, 
viagens marítimas que 
viraram mania nacional, 
também são alternativas 
para recém-casados.

Por ser uma data espe
cial, alguns hotéis, segun
do Priscila, oferecem até 
um atendimento especial. 
"Na maioria dos casos,

sem cobrar nada a mais, 
eles colocam os noivos em 
um quarto mais moderno, 
ou levam café da manhã no 
apartamento. Tudo depen
de do hotel”, diz.

Para não ter problemas 
com datas e ainda aprovei
tar os melhores preços o 
indicado é procurar uma 
agência de viagens, seis 
meses antes do casamen
to. "Inclusive os noivos 
podem optar pela cota de 
lua de mel, que é um pa
cote, onde convidados ou 
padrinhos podem comprar 
cotas, de vários valores 
para dar de presente de ca
samento”, finaliza.


