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VIVER BEM

Orquestra preserva 
a música caipira

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com menos de um ano de for
mação, a orquestra lençoense Boca 
do Sertão conquista a cada dia estra
das mais longas. Com 22 integran
tes, divididos entre 12 violas, nove 
violões, um contrabaixo e o regente 
e organizador Marcos Maganha, a 
última apresentação do grupo foi 
na Facilpa, no dia 7. Mas o gru
po acumula quilometragem e já se 
apresentou em Atibaia, São José dos 
Campos e deve tocar em Iguapé, no 
dia 31 de maio. d )

CULTURA

EX4 faz show em Agudos
nesta semana €D

AUTOS
C a p a c e te  ta m b é m  te m  p ra z o  d e  
v a lid a d e ; in c o n fo rm id a d e  re n d e  m u lta  
e  p e rd a  d e  5  p o n to s  n a  C N H  d 9)

Beldade Helen 
Ganzarolli 
entregará troféu 
aos Melhores
Modelo vai garantir beleza e simpatia à festa; 
premiação acontece dia 17 de agosto, no Marimbondo

ATRAÇÃO - A modelo, atriz e apresentadora Helen Ganzarolli participará de Melhores 2012

A modelo, atriz e apresentadora 
Helen Ganzarolli - uma das belezas 
mais marcantes do Brasil - será uma 
das grandes atrações da Festa dos 
Melhores 2012. Helen foi contratada 
ontem pela diretoria do jornal O ECO 
para entregar as estatuetas a comer
ciantes, empresários e personalidades 
que se destacaram em seu segmento. 
A cerimônia acontece no dia 17 de

M A IS  ESPAÇO

Pátio da Ciretran 
será licitado 
ainda neste mês

Durante reunião do Conseg, ocor
rida na Câmara de Lençóis Paulista, 
entre outros temas foi tratada da ques
tão da criação de um pátio para guar
dar veículos apreendidos por infrações 
diversas, inclusive por som salto. Se
gundo o diretor Jurídico da Prefeitura, 
o Detran deve licitar o pátio no dia 24. 
Na reunião do Conseg também foi dis
cutida a ampliação do monitoramento 
por câmeras na cidade. d )

DE FÉRIAS?

Acusado de roubos 
curte praia no Rio ®

agosto, no Clube Esportivo Marim
bondo. Helen Ganzarolli faz parte do 
quadro Jogo dos Pontinhos, apresen
tado por Silvio Santos nas noites de 
domingo pelo SBT. Além da beldade, 
a festa tem o grupo Bee Gees Alive 
acompanhado de orquestra. Somados 
às duas grandes atrações, mais de 85 
premiados recebem o troféu em even
to transmitido ao vivo pela TV Preve.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

n POLÍCIA

Menor invade escola com faca 
e agride dois professores

Um adolescente de 13 anos, arma
do com uma faca, invadiu - na tarde de 
ontem - a escola Rubens Pietraróia para 
tentar agredir outro estudante que esta
va em aula. O jovem -  que é ex-aluno 
da escola, segundo a assessoria da Se
cretaria de Educação do Estado de São 
Paulo -  foi impedido por funcionários 
e trocou socos com dois professores, 
que evitaram a tragédia. Após a briga, o 
menor fugiu, mas foi localizado no Júlio

CONCURSO

Polícia M ilita r  abre  
2,3 mil vagas ®

Ferrari, bairro onde mora. Ele estava 
com um facão e pretendia voltar à esco
la. "O menor já tinha sido flagrado em 
outros problemas, principalmente com 
equipes da Ronda Escolar", explica o 
tenente Trujillo. "Enquanto ele estava 
na Delegacia, outro adolescente, junto 
com a mãe, relatou que o filho também 
foi agredido e ameaçado de morte". Se
gundo a PM, foram tomadas todas as 
providências para internação do menor.

INFÂNCIA

Agudos combate 
abuso sexual d »
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SÁBADO, 18/05

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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DOMINGO, 19/05
Sol com algumas 
nuvens. Não chove
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♦15°C fu R 94%

C&T
Google e Nasa vão 
abrir laboratório de 
computação quântica
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Mulheres têm 
mais celulares 
que homens
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Cidades RECAPEAMENTO
Moradores da avenida Sebastião dos Reis 
Pereira, em Pederneiras, receberam a equipe 
do Departamento de Obras e Vias Públicas da 
cidade para recapear o asfalto do local. As obras 
devem ser concluídas na próxima semana.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FRASE
"Pode não resolver todos, mas vai ajudar 
a mitigar muitos problemas", Leandro 
Orsi Brandi, diretor Jurídico da Prefeitura 
Municipal, sobre anúncio da licitação de 
pátio da Ciretran em  Lençóis Paulista

HA VAGAS
O PAT de Lençóis tem 310 vagas, 

sendo 80 emergenciais, temporárias 
para manutenção e reparos gerais de 
empresas. São 40 vagas para mecâ
nico montador e 40 para ajudante de 
montagens, todas para maiores de 18 
anos. O PAT fica na rua Coronel Joa
quim Gabriel, 11.

EXPOSIÇÃO
Segue até 30 de julho a exposição 

fotográfica Lençóis Paulista -  155 olha
res diferentes. A mostra comemora o 
aniversário da cidade através das fotos 
tiradas pelos alunos da Etec Cidade do 
Livro. A visitação é aberta ao público 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 1yh30, no Espaço Cultural 
Cidade do Livro.

PONTE DO FAXINAL
A Prefeitura concluiu a licitação 

para construir a Ponte do Faxinal, que 
liga Lençóis a Borebi. A estrutura foi 
danificada no começo do ano pelas 
fortes chuvas. A obra está orçada em 
R$ 497.151,09, sendo R$ 405 mil da 
Defesa Civil do Estado e R$ 92.151,09 
da Prefeitura. As obras começam nas 
próximas semanas.

INAUGURAÇÃO
Foi inaugurada ontem a escola de 

ensino Infantil e fundamental Profes
sora Christina Cecilia Luporini de Frei
tas Pereira, no bairro Michel Neme, em 
Pederneiras. A Prefeitura investiu R$ 
1,5 milhão para reestruturar e ampliar 
o antigo prédio da escola municipal. A 
escola passou a atender de 200 a 353 
alunos entre quatro a dez anos.

AGUDOS - A Secretaria de Saúde de Agudos realizou no dia 11 de maio o arrastão 
de limpeza no distrito de Domélia. Equipes dos setores do Controle de Vetores e da 
Vigilância Sanitária estiveram visitando casas e imóveis com objetivo de eliminar 
criadouros do mosquito Aedes aegypit, transmissor da Dengue.

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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Mulheres têm mais celulares que homens
Levantamento do IBGE mostra que, em 2011, 115,4 milhões 

de pessoas tinham o aparelho para uso pessoal. Desse total, 
o percentual de mulheres que tinham algum telefone móvel 
ultrapassou o de homens pela primeira vez em 2011. Nesse pe
ríodo, elas representavam 69,5%, enquanto a participação dos 
homens era de 68,7%. De acordo com a técnica 
do IBGE da coordenação de Trabalho e Em
prego, Adriana Beringuy, a maior presença 
feminina no mercado de trabalho, formal 
ou informal, pode ser um dos fatores res
ponsáveis pela mudança. 0 levantamen
to do IBGE aponta ainda que a proporção 
das pessoas com celular é maior na faixa 
etária entre 30 a 34 anos, seguido da 
faixa entre 60 anos ou mais e de 10 
a 14 anos de idade.

1

2

Falar ao celular enquanto dirige mata mais 
jovens nos Estados Unidos do que acidentes 
envolvendo motoristas embriagados. É o que 
revela estudo divulgado pela Cohen Childrens 
medical Center, em Nova Iorque. Cerca de 3 
mil adolescentes morrem por ano no país por 
digitar enquanto dirigem. O número de víti
mas em acidentes relacionados ao consumo 
de álcoolica é menor. Para se ter uma ideia 2, 
7 mil perdem a vida no mesmo período por 
dirigir alcoolizados.

Se não fosse trágico seria cômico. Notícia di
vulgada esta semana de que o autor de roubos 
em Lençóis Paulista foi passar uns dias no Rio 
de Janeiro parece brincadeira, mas não é. Re
centemente, durante uma série de roubos de 
motocicletas, a polícia descobriu que os "jo
vens" furtavam os veículos para fazer trilhas. 
Dá para imaginar o que alguns jovens pensam 
hoje em dia.

FEIRA DE FRANQUIAS
DO SHOPPING BOTUCATU IIIBDl!!!

O Shopping Botucatu apresenta uma grande oportunidade 
para você que já tem a sua marca ou sempre sonhou em 
ter o seu próprio negócio.
Grandes marcas do varejo nacional estarão 
presentes. Você poderá conhecer mais sobre cada 
uma delas e escolher a que tem o seu perfil.

Palestras sobre _
I I . . Apoio SEBRAEempreendedorismo e varejo. §p

Informações: (14) 3813-5258

OPORTUNIDADES QUE CABEM NO SEU BOLSO.

STAND COMERCIAL DO SHOPPING BOTUCATU 
Av. Marginal 200, n° 1.050 - Botucatu/SP

23 de maio, quinta-feira, 
das 11h às 22h.

O  S h o p p i n g  

Botucatu
w w w .sh opp in g botucatu.com .br

E m p re e n d im e n to , 
a d m in is tra ç ã o  e co m e rc ia liza çã o

E m p re e n d im e n to

O R E P  i P
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Aos antigos mestres, com respeito
Igumas pessoas pararam para ver o 
tumulto que se formou em frente à 

tescola Rubens Pietraróia, no Núcleo 
Luiz Zillo, ontem. O pano de fundo da con

fusão - que exigiu a presença dos po
liciais militares e acabou no Pronto
-Socorro e na Delegacia - teve como 

personagem central um adolescente 
de 13 anos muito disposto a ferir 
outra pessoa dentro da escola.

Para quem não soube do fato, na 
manhã de ontem, o menor teria ido 
à escola armado com uma faca. Te

ria em mente o objetivo de ferir um 
desafeto. Especulou-se que seria um 
professor, mas não houve confirma

ção oficial da identidade funcional 
da vítima. O agressor foi impedido 

de entrar na escola onde já fora alu
no no passado.
Mais tarde, o mesmo menor voltou à es

cola e se envolveu em nova confusão, dessa 
vez desarmado. Aí deu polícia na história e 
o adolescente foi localizado mais tarde em 
seu bairro, dessa vez armado com um facão 
e supostamente intencionado em voltar para 
a escola. São informações incompletas e até

confusas, mas são essas as versões dadas 
para o fato.

É de se compreender que todo mundo 
tenha seu dia de fúria. Mas, respeito e boa 
conduta cabem em qualquer lugar, a qual
quer tempo e em todas as idades. Jamais 
foi compreensível que qualquer entrevero 
humano fosse desfeito na base da violên
cia bruta, tanto menos por uma criança que 
toma a decisão de resolver suas rusgas na a 
facada ou facãozada. Isso é intolerável.

Já houve um tempo em que a escola era 
um templo do respeito amplo. Respeitava
-se diretor, professor, monitor, supervisor, 
funcionários... Respeitava-se até mesmo 
o colega estudante, que era igual, mas 
que sobre ambos pesava certa autoridade 
emanada da missão dos educadores. Vão- 
-se bem longe aqueles dias, ao que se vê 
pelo fato de ontem.

A cada geração, professor, diretor e tudo 
na escola perde um pouco da sua aura. 
Aquele velho respeito aos mestres parece 
que ficou fora de moda. Pelo bem do futuro 
de nossos filhos, é melhor voltar ao passado 
recente, quando ainda havia respeito. É isso 
para que não retornemos à idade das pedras.

//////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Mãe, emoção
Angelo Neto

São vinte e quatro anos vivendo e 
aprendendo. Tempo que ainda não é 
suficiente para entender qual o sig

nificado da palavra amor. Descrever o que 
é o amor? Difícil, complicado, impossível e 
interminável. No entanto, se fosse neces
sário resumir a uma palavra ou mesmo a 
uma pessoa, aí sim seria simples. O amor, 
mãe, se resume a você.

Você que sempre quis ser mãe. Você que 
casou e amou. Você que levou os filhos por 
nove meses em seu ventre. Você que chorou 
de dor e alegria ao dar à luz por duas ve
zes. Você que amamentou. Você que brin
cou. Você que amou sem diferenças. Você 
que trabalhou para trazer o sustento. Você 
que enfrentou dificuldades e nunca desis
tiu. Você que brigou pelos filhos. Você que 
sempre trouxe um sorriso no rosto. Você que 
não escondeu os sentimentos. Você que deu

exemplos de amor. Você que ensinou. Você 
que guiou. Você que criou os filhos para o 
mundo.

Você que, preocupada, liga todo o dia. 
Você que sente coisas boas, mas também 
sente coisas ruins. Você que deita a cabeça 
no travesseiro e chora de saudades. Você 
que continua amando sem diferenças. 
Você que abraça e beija os filhos. Você que 
trabalha. Você que cozinha nos finais de 
semana para agradar à família. Você que 
elogia. Você que critica. Você que aconse
lha. Você que convence. Você que não se 
esconde. Você que cobra. Você que se des
dobra. Você que se orgulha e nos orgulha. 
Você que é exemplo de mãe, exemplo de 
mulher, exemplo de esposa.

Mãe não vê, mãe sente. Mãe não man
da, mãe pede. Mãe não gosta, mãe ama. 
Mãe não esbraveja, mãe educa. Obrigado 
por tudo o que fez, faz e com certeza ainda 
há de fazer pelos seus filhos.

A m m m m m m m í m m m m m m m m m m m m m í m m m m m m m m m m m m m
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O semblante de Deus
Padre Beto
é radialista, teólogo e professor 
de filosofia

Se acreditamos que o universo surgiu 
de um ser superior, se possuímos a fé 
em um Deus que nos chamou para a 

vida, possuímos também a vontade de co
nhecer quem ele é e como este ser se mani
festa, qual a sua relação conosco e o que ele 
espera de nós. Em outras palavras, ao crer
mos em Deus, possuímos automaticamente 
em nós um rosto, um semblante, característi
cas que dão forma ao Deus que acreditamos.

Aqui, porém, se encontra um perigo, 
pois a partir do momento que possuo uma 
imagem de Deus, não é mais simplesmen
te este ser superior que se torna o Deus 
da minha vida, mas sim a imagem, o sem
blante que dele possuo. Através da fé em 
Deus surge também, por consequência, 
um comportamento. A não ser que seja
mos hipócritas, ao assumirmos uma fé em 
um Deus, adquirimos um comportamen
to em harmonia com a verdade que este 
Deus nos representa.

Em outras palavras, toda a fé em um 
Deus gera uma determinada ética. No que 
se refere ao cristianismo, o semblante de 
Deus é revelado com muita clareza e a me
lhor definição deste ser superior encontra
mos na primeira carta de João capítulo 4, 
versículo 8: "Deus é amor". Através dela 
compreendemos o significado de Deus 
apresentado pelas palavras e pela vida de 
Jesus Cristo. Quem ama alguém verdadei
ramente, seja como pai, mãe, filho, esposo, 
esposa, namorada, ou como amigo, sabe 
o quanto nos sentimos incomodados ao 
ver a infelicidade da pessoa amada. Amar

é querer o bem do outro e desejar a vida 
daquele que amamos.

Desta forma, apresenta-se a relação 
de Deus com os seres humanos. Jesus não 
somente nos mostra que Deus nos ama, 
mas também ressalta que permanecemos 
em Deus através do sentimento de amor. 
Vivendo seu mandamento, ou seja, aman
do as pessoas permanecemos em Deus e 
Deus permanece em nós (Jo 15, 1-8). Ao 
compreendermos esta verdade de fé en
tendemos que Deus não faz distinção en
tre pessoas, mas está em união com elas 
dependendo de sua disposição em amar.

Pedro compreende a abertura de Deus a 
seus filhos quando percebe sua ação em ho
mens que não eram judeus (At 10, 34). Deus 
não faz distinção de religião, sexualidade, 
nacionalidade, cultura ou classe social. Não 
importa se a pessoa é católica, evangélica, 
espírita, umbandista ou até mesmo se a pes
soa não consegue compreender a existência 
de um ser superior que deu origem ao uni
verso. Se esta pessoa possui com sincerida
de um bom coração, uma postura solidária 
diante de todos os seres humanos e ama 
verdadeiramente aqueles que a circundam, 
esta pessoa está em Deus e Deus nela.

Em uma das parábolas, Jesus não apre
senta, como modelo a seguir, um sacerdo
te ou um levita, mas sim um samaritano, 
ou seja, um estrangeiro e herege (Lc 10, 
29-37). Assim, Jesus deixa claro que en
contramos Deus através de nossa prática 
de vida. Deus não nos escolhe pelo que 
falamos ou simplesmente por repetirmos 
verbalmente seu nome, mas por aquilo 
que está em nosso coração, por aquilo que 
vivemos realmente. Afinal, "os justos irão 
para a vida eterna" (Mt. 25, 46).

cFRASE
• O trabalhador é o maior beneficiário, porque ele 
depende desse crédito trabalhista, às vezes, para subsistir, 
para sua própria sobrevivência.
Claudinei Zapata Marques, desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15̂  Região

PARA PENSAR
"A justiça sem a força é 
impotente, a força sem 
justiça é tirana."
Blaise Pascal

Jardins Nova Lençóis e Nações 
recebem galerias pluviais

Nos primeiro meses de mandato, o vereador Francisco de Assis Naves (PSDB), o 
Chico, conversou com os moradores dos jardins Nova Lençóis e Nações sobre um anti
go problema: a falta de escoamento de água, que gera mau cheiro e prolifera insetos. 
O tucano reivindicou ao Executivo estudos para implantar galeria nas ruas que não 
dispõem desta estrutura. O pedido foi atendido e a Prefeitura iniciou as obras.

FO TO : DIVULGAÇÃO

De perto
O vereador Chico Naves es

teve nos jardins Nações e Nova 
Lençóis para acompanhar as 
obras; galerias eram reivindica
ção antiga dos moradores

PEDIDO...
Os tucanos Manoel dos Santos, o 

Manezinho, Emerson André Carrit Co- 
neglian e Francisco de Assis Naves 
estiveram em São Paulo, no Palácio 
do Governo, onde se reuniram com 
o chefe da Casa Civil, Edson Apare
cido, e o subchefe da Casa Civil, Ru
bens Cury.

...ENCAMINHADO
A audiência foi agendada pelo pre

feito de Botucatu, João Cury (PSDB), e 
seu irmão Fernando Cury. Na oportu
nidade, os vereadores de Lençóis vão 
reivindicar verba no valor de R$ 250 
mil para construção do Centro de Es
pecialidades Odontológicas (CEO). A 
obra consta do Programa de Governo 
da prefeita Bel Lorenzetti.

PEDIDO...
O diretor de Saúde de Lençóis 

Paulista, Márcio Santarém, recebeu 
esta semana a confirmação de que 
o pedido de R$ 200 mil ao senador 
Aloysio Nunes (PSDB) foi atendido.

...LIBERADO
O dinheiro, inclusive, já seria de

positado na conta da Prefeitura. Ao 
que tudo indica, a verba será destina
da à ESF (Estratégia Saúde da Família) 
do Monte Azul para compra de equi
pamentos.

REPRESENTANTE
O vereador André Paccola Sasso

(PSDB), o Cagarete, vai representar 
a Câmara de Vereadores de Lençóis 
Paulista na 3® Conferência Municipal 
da Cidade, na dia 22 de maio, no audi
tório da Diretoria de Educação.

SUSTENTABILIDADE
O evento debate com a comunida

de o desenvolvimento sustentável da 
cidade e colabora com a elaboração 
do Sistema Nacional de Desenvolvi
mento Urbano - SNDU. Nesta edição, 
as propostas deverão partir de três 
eixos temáticos: saneamento, mobili
dade e habitação.

AUDIÊNCIAS
Na próxima sessão de Câmara, 

segunda-feira 20, duas audiências 
públicas devem esclarecer assuntos 
importantes à população lençoense: 
saúde e finanças.

DOSE DUPLA
A primeira delas é com a Diretoria 

de Saúde, às 18h30. A segunda, logo 
em seguida, às 19h, com o diretor de 
Finanças, Júlio Antônio Gonçalves, 
que irá tratar das diretrizes para a 
elaboração e a execução da Lei Orça
mentária de 2014.

VAI TARDE...
Ao que tudo indica, o trabalho dos 

f^arlamentares deve terminar tarde. 
Os questionamentos (que sempre de
vem existir) serão inevitáveis, princi
palmente por parte da oposição.
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'Pai' da web pede 
aprovação do Marco 
Civil da internet 
brasileira. Para Tim 
Berners-Lee, Brasil 
pode liderar processo.

Google e Nasa vão 
abrir laboratório de 
computação quântica

FO TO : DIVULGAÇÃO

O Google anunciou nesta quinta-feira, i6, 
que vai abrir um laboratório, em parceria com 
a NASA (Agência Espacial Americana, na sigla 
em inglês), para estudar computação quântica 
- e com um computador quântico. No Quantum 
Artificial Intelligence Lab, no centro de pesqui
sa Ames da agência espacial americana, essa 
e o gigante das buscas, junto com universi
dades associadas a uma ONG de pesquisas 
especiais, vão trabalhar com o D-Wave Two, 
um computador de 512-qubit. As informações 
são da Wired. A computação quântica se des
taca pela capacidade de processamento, algo 
que poderia ser muito útil ao Google para me
lhorar seus sistemas de inteligência artificial, 

como a busca por voz e 0 reconhecimento 
de imagens, serviços que Mountain View 

já desenvolveu, mas que consomem 
uma imensa capacidade computacio- 

nai. Computadores quânticos usam física 
quântica para quebrar 0 paradigma bi

nário do processamento da máquina, e em 
vez de bits binários usar qubits, que podem ao 
mesmo tempo representar muitos mais valo
res. "Acreditamos que a computação quântica 
pode ajudar a resolver alguns dos mais desa
fiadores problemas da ciência da computação, 
especialmente em termos de aprendizado", 
escreveu o diretor de Engenharia do Google, 
Hartmut Neven, no post que anuncia a abertu
ra do laboratório. "Aprendizado de máquinas é 
basicamente construir modelos melhores do 
mundo para fazer previsões mais precisas".

i

I Rápidas
^  • APPS - No segundo dia da Google I/O, o Google

anunciou que aplicativos de redes sociais esta- 
^  rão disponíveis para os usuários do Google Glass, 
^  óculos de realidade aumentada. Com o Twitter é 
^  possível ler os twetes, escrever e tirar fotos atra

vés do óculos para publicá-las. Durante a apre- 
^  sentação, o desenvolvedor do Google,Timothy 
^  Jordan, destacou as capacidades de diretc mes- 
^  sage (DM) para quem usa o Google Glass.

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

Polícia CAIXA
Um assaltante levou a caixa registradora de um supermercado na avenida Rui 
Barbosa, no Centro, em Iacanga, na noite de ontem. O assalto aconteceu por volta 
das 20h. Dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles ficou esperando 
na moto e outro entrou, usando capacete, para assaltar o supermercado. Antes de 
entrar, o assaltante, que estava armado, disparou para o alto e anunciou o roubo.

SEGURANÇA

Pátio da Ciretran será licitado este mês
Reunião do Conseg contou com participação da comunidade e comerciantes; ampliação do 
monitoramento e perturbação de sossego deram o tom aos debates

Carlos Alberto Duarte

ODetran (Departamento 
Estadual de Trânsito) vai 
licitar o pátio da Cire

tran (Circunscrição Regional 
de Trânsito) de Lençóis Paulista 
ainda neste mês. A informação 
foi divulgada pelo diretor Jurí
dico da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, Leandro Orsi Brandi, 
na quinta-feira à noite, durante 
reunião do Conseg (Conselho 
Comunitário de Segurança), na 
Câmara Municipal. De acordo 
com o diretor, ele foi informado 
por representante do Detran, 
por telefone, de que a licitação 
do pátio de Lençóis Paulista de
verá ocorrer no dia 24 de maio, 
próxima sexta-feira. "Não re- 
cebi informações detalhadas", 
disse o advogado, ao prever que 
se o processo transcorrer nor
malmente em cerca de 90 dias, 
a falta de pátio para apreensão 
de veículos irregulares e que 
causam perturbação de sosse-

go, estará solucionada.
A falta de pátio foi um dos 

principais temas da reunião do 
Conseg. Moradores da região 
da avenida Padre Salústio Ro
drigues Machado e da casa de 
shows Four reclamaram dos ex
cessos de sons em veículos nos 
finais de semana.

O capitão Paulo Cesar Va- 
lentim e o delegado Luiz Cláu
dio Massa explicaram que a au
sência do pátio dificulta a ação 
dos policiais. "Não temos onde 
apreender nem os veículos irre
gulares", disse o capitão. Mas a 
atuação da Polícia Militar será 
mais rigorosa a partir deste fim 
de semana, com a utilização do 
decibelímetro (medidor de ní
vel de pressão sonora).

Os presentes na reunião do 
Conseg também trataram da 
ampliação do monitoramento 
da cidade por câmeras de vídeo 
e o aumento do tráfico de dro
gas, cada vez mais evidente.

O delegado titular Luiz

FO TO : MÁRCIO MOREIRA/ O  EOF

DEBATE -  Reunião do Conseg, na Câmara, reuniu autoridades e 
população para discutir temas relacionados à segurança pública

Cláudio Massa explicou aos 
presentes a legislação cada vez 
mais branda. Disse que a polí
cia tem trabalhado para coibir 
a distribuição de drogas. O ca
pitão Valetim lembrou que, na 
semana da Facilpa, as polícias 
cumpriram 12 mandados de 
busca e apreensão e prenderam 
quatro pessoas em três dias.

Ao final do encontro, o ad
vogado criminalista Joaquim 
Paulo Campos, presidente do 
Conseg, anunciou que o pró
ximo encontro do Conselho 
Comunitário de Segurança 
acontece dia 25 de junho, na 
quadra de esportes Vicente 
Ferraz, no Jardim Nova Len
çóis, a partir das 19h.

INVESTIGAÇÃO

Acusado de roubos em Lençóis foi descansar em Copacabana
Suspeito de participar de roubo de R$ 20 mil de empreiteira postou mensagens em redes sociais

Carlos Alberto Duarte

Um jovem de 19 anos preso 
sob acusação de praticar 
diversos roubos em Len

çóis Paulista estava descansan
do na praia de Copacabana, Rio 
de Janeiro. Identificado através 
de filmagens dos locais onde 
agiu, a Polícia Civil passou a 
monitorá-lo em redes sociais, 
onde ele postou mensagens fa
lando das belezas naturais da 
Cidade Maravilhosa e os ba
nhos de mar. L. V. S. teve a pri
são temporária decretada pela

Justiça, a pedido do delegado 
Luiz Cláudio Massa. Ele foi pre
so por policiais militares no in
terior de um veículo no Jardim 
do Caju, na quarta-feira à tarde.

O delegado Luiz Claudio 
Massa disse que um defeito fí
sico no braço ajudou a polícia 
a identificar o jovem com base 
nas imagens dos assaltos a uma 
locadora e à loja de conveniên
cia de um posto de combustí
veis na cidade, gravadas por 
câmeras de segurança.

O acusado de roubos já ha
via sido detido durante mega-

operação contra o tráfico que 
prendeu 47 pessoas no final de 
2011. Como era menor de ida
de à época, permaneceu pouco 
tempo apreendido e foi libera
do. Na Delegacia de Polícia, o 
jovem negou participação nos 
crimes dos quais é acusado. Ele 
disse à polícia que viajou ao 
Rio de Janeiro com o dinheiro 
da venda de uma motocicleta. 
L. V. S. foi identificado por 
vítimas de roubos, indiciado 
e transferido à cadeia de Avaí, 
onde permanece à disposição 
da Justiça.

COMPARSA
O delegado Luiz Cláudio 

Massa representou também 
pela prisão temporária do pri
mo do jovem, M.R.V, 24 anos, 
que também teria participado 
dos roubos e está foragido.

Segundo Massa, o primo 
responde a mais de 30 inquéri
tos de estelionato por comprar 
carros de pessoas simples com 
cheques roubados. O delegado 
disse que nos próximos dias, 
com a conclusão dos inquéritos 
policiais, deverá solicitar prisão 
temporária dos dois jovens.

Polícia Militar abre concurso para preencher 2,3 mil vagas
SABADO, 18/05 NASCER E PÔR-DO-SOL: < fe h 4 1  < J l7 h 4 1
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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

M acatuba
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

Em medida publicada no 
diário oficial do dia 24 de 
abril, o governador Geraldo 
Alckmin autorizou a abertura 
de concurso para a contratação 
de 2.369 cargos na graduação 
inicial de Soldado PM de 2^ 
Classe para o Quadro de Pra
ças de Polícia Militar, masculi
no e feminino.

A maioria absoluta dos 
novos policiais irá trabalhar 
no patrulhamento nas ruas. O

processo seletivo é composto 
de várias etapas: prova de es
colaridade (caráter eliminató
rio e classificatório), prova de 
condicionamento físico (cará
ter classificatório), exames de 
saúde e psicológico (caráter 
eliminatório), investigação 
social (caráter eliminatório) e 
análise de documentos (caráter 
eliminatório).

Para ingressar no quadro 
de praças da Polícia Militar é

preciso ter no mínimo 18 anos 
e no máximo 30, ter concluído 
o ensino médio, estar em dia 
com as obrigações eleitorais e 
militares e não ter respondido 
ou estar respondendo a proces
so administrativo, em caso de 
funcionários públicos.

As inscrições deverão ser 
realizadas somente pela inter
net, no site www.vunesp.com. 
br, no período de 20 de maio 
às 16 horas do dia 21 de junho.

Após a inscrição, o interessado 
deve imprimir o boleto bancá
rio e efetuar o pagamento do 
valor correspondente da taxa 
de inscrição até a data limite 
para o encerramento das ins
crições. O valor da inscrição 
de R$ 50 poderá ser pago em 
qualquer agência bancária, 
utilizando somente o boleto 
bancário gerado no ato da ins
crição, até a data limite do en
cerramento das inscrições.

OPERAÇÃO

Comerciante de Lençóis é preso em ação da Secretaria da Fazenda
Peixes e cortes de carne sem identificação foram apreendidos em estabelecimento comercial

Carlos Alberto Duarte

N a manhã de quinta-fei
ra, operação conjunta 
entre a Polícia Civil, 

fiscais da Secretaria da Fazen
da e da Vigilância Sanitária 
Municipal resultou na prisão 
de um comerciante e apreen
são de 180 quilos de peixes, 
18 quilos de carne bovina e

32 quilos de carne suína. As 
mercadorias eram comercia
lizadas sem identificação de 
origem em um mercado no 
Jardim  Caju.

O dono do estabelecimen
to foi preso por crime contra 
as relações de consumo e os 
produtos foram inutilizados. 
O delegado Marcos Jefferson 
da Silva, que comandou a

operação, contou que a fiscali
zação foi realizada a partir de 
denúncias sobre irregularida
des no estabelecimento.

Disse que no local, a car
ne estava acondicionada e ex
posta à venda sem indicativo 
de procedência, sem data de 
validade, sem nome da em
presa que produziu e sem o 
carimbo do SIF (Serviço de

Inspeção Federal).
Por se tratar de um crime 

inafiançável, o dono do m er
cado, de 33 anos, foi autuado 
em flagrante, permaneceu à 
disposição da Justiça e foi 
liberado ontem. Segundo o 
delegado, outro supermerca
do foi fiscalizado, onde foram 
apreendidos 68 maços de ci
garros de origem suspeita.

http://www.vunesp.com


Cotidiano

LEGISLATIVO

Câmara abre concurso 
para seis vagas
Inscrições abrem na segunda-feira e seguem até 20 de junho; data das provas não foi divulgada

FO TO : MÁRCIO MOREIRA

Contrata-se - Pita prega transparência no concurso público da Câmara de Lençóis Paulista

Angelo Neto

N esta edição, o jornal o 
ECO traz o edital do con
curso público da Câmara 

Municipal de Lençóis Paulis
ta. As inscrições começam na 
segunda-feira 20 e seguem até o 
dia 20 de junho, às 16h. A data e 
as informações sobre horários e 
locais para aplicação das provas 
escritas serão divulgadas através 
de edital de convocação.

A empresa responsável pelo 
concurso é a Ômega Consulto
ria e Planejamento, contratada 
pela legislatura anterior. Serão

preenchidas cinco vagas em 
cinco cargos distintos: servente, 
contador, técnico legislativo em 
recursos humanos, recepcionista 
e escriturário. Os demais a serem 
preenchidos não necessitaram da 
aprovação em plenário, porque já 
existiam na estrutura administra
tiva da Câmara Municipal. Os sa
lários variam de R$ 1.227,64 (ser
vente), chegando a R$ 2.409,84 
(contador). A escolaridade e o va
lor da inscrição variam de acordo 
com os cargos escolhidos.

Uma comissão foi montada e 
irá fiscalizar todo o andamento do 
concurso. Os membros são todos

funcionários da própria Câmara: 
Eduardo de Almeida Silva, Lu- 
ciana Paccola e Genésio Simões. 
“Temos pedido para que o con
curso seja feito com transparên
cia total, sem que haja nenhuma 
possibilidade de fraude ou desvio 
de dinheiro público. Será criada 
a comissão de concurso que será 
formada por funcionários, asses
sores e até pessoas da comunida
de", afirmou o presidente Hum
berto José Pita (PR).

As inscrições devem ser 
feitas através dos sites www.ca- 
maralencois.sp.gov.br e www. 
omegaitu.com.br. Os candidatos

que não têm acesso à internet 
poderão fazer inscrição compa
recendo à sede legislativa da Câ
mara de Lençóis Paulista (Praça 
das Palmeiras, 55, Centro - exceto 
feriados e ponto facultativo), de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 16h. Devem 
apresentar documento de identi
dade original.

O valor da inscrição via in
ternet deve ser pago através do 
boleto bancário, disponibilizado 
no site após a inscrição. Os pa
gamentos poderão ser feitos em 
qualquer agência bancária ou 
terminal de auto-atendimento.

APROVADO
O Senado aprovou sem alterações, ontem, projeto de lei que 
pretende modernizar os portos brasileiros. O projeto havia sido 
votado e aprovado pela Câmara dos Deputados. A presidente 
Dilma Rousseff tem 5 dias para analisar o projeto, mas avisou 
que vai vetar alterações dos deputados.

PROJETO

Júlio Ferrari recebe 
projeto Bairro Legal
Atividades são gratuitas e começam a partir 
das 9h; encerramento tem apresentação de 
dança e dupla sertaneja

FO TO : MÁRCIO MOREIRA

PREPARATIVOS -  Escola Maria Zélia recebe o Bairro Legal amanhã

Priscila Pegatin

Um domingo diferente, 
com atividades na área 
da saúde, jurídica e cul

turais, tudo de forma gratuita. 
O projeto Bairro Legal acontece 
amanhã, no conjunto Maestro 
Júlio Ferrari. A programação co
meça às 9h e termina às 17h, na 
escola Maria Zélia C. Prandini".

Segundo Jota Gonçalves, 
um dos organizadores, essa é a 
primeira vez que a cidade rece
be esse tipo de projeto. “Já ti
vemos em 2004 e 2005 algo se
melhante, mas com esse nome é 
primeiro", explica.

Entre as atividades ofereci
das estão, na área da saúde: afe
rição de pressão arterial, exame 
rápido de diabetes, teste de sífi- 
lis e HIV, na área jurídica: aten

dimento do Cejusc (Centro Ju
diciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania), além de emissão 
de carteira profissional, acesso 
a vagas de emprego disponíveis 
no PAT (Programa de Atendi
mento ao Trabalhador), crédito 
pelo Banco do Povo. “Corte de 
cabelo e estética gratuitos. São 
vários os serviços que a popula
ção pode encontrar".

Paralelo ao evento vai acon
tecer um torneio de futsal. “As 
inscrições são feitas no Ginásio 
Amarelão para crianças a partir 
dos 10 anos de idade".

A programação termina 
com apresentação da Acade
mia Tablado e show da dupla 
Caio e Pedro. “Qualquer pes
soa do bairro e da vizinhança 
pode participar. Tudo é gratui
to", finaliza.

ADM INISTRAÇAO

Assistência abre cadastro de idosos para Renda Cidadã
Trabalho de 
cadastramento vai 
até a sexta-feira, 24 
de maio, nos CRAS 
do Júlio Ferrari,
Cecap e Centro

Da Redação__________

A  Diretoria de Assistência e 
Promoção Social (DAPS) 
deu início ao cadastramen- 

to de idosos com 80 anos ou mais 
no programa do Governo do Es
tado, Renda Cidadã. O programa 
concede um benefício de R$ 100 
mensais para os idosos.

O cadastramento vai até a

sexta-feira, 24 de maio, e pode 
ser feito nos Centros de Referên
cia de Assistência Social (CRAS) 
dos Bairros Maestro Júlio Ferrari, 
Cecap e Cento. Para ter direito 
ao benefício o idoso deve respei
tar alguns critérios, com possuir 
renda familiar mensal per capta 
de até meio salário mínimo (R$ 
330) e que não receba o Benefício 
de Prestação Continuada e Renda 
mensal vitalícia (aposentadoria).

O cálculo da renda per capta 
é feita da seguinte forma: deve ser 
somada a renda líquida de todos 
os integrantes da família como 
aposentadoria, salário, pensão, be
nefício de prestação continuada, 
renda mensal vitalícia e outras. 
Em seguida, a soma deve ser di

Empresa Contrata para Serviço Temporário 
de 04 a 12 de Junho de 2013 em Lençóis Pauiista

-Técnico em Eletrônica com Certificação e NR10 Atualizada 
-Intrumentista com Certificação eNRIOAtualizada  

-Mecânico de Manutenção Industrial

Interessados devem comparecer ao CAC Lençóis Paulista 
Rua Anita Garibaldi n° 821, - Centro - Lençóis Paulista - SP 
As lOiOOhrs portando CTPS e Comprovante de Residência 

Dúvidas; recrutamentoT01 @gmail.com

vidida pelo número de pessoas 
da família. O resultado é a renda 
per capta por pessoa.

A busca ativa, realizada pela

DAPS, chegou ao numero de 76 
pessoas, das quais 11 não recebem 
nenhum tipo de benefício e estariam 
aptas a participar do programa.

“É importante que a popu
lação lençoense nos ajude caso 
conheça algum idoso que se en
quadre nas características do pro-

grama para que possam receber o 
benefício", explica Beth Athaná- 
sio, diretora de Assistência e Pro
moção Social.

http://www.ca-maralencois.sp.gov.br
http://www.ca-maralencois.sp.gov.br


Câmara Municipal de Lençóis Paulista
GAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N° 01/2013

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa Omega Consultoria e Planejamento Ltda., no período 
de 20 de maio a 20 de junho de 2013, com supervisão da Comissão nomeada pelo Ato da Mesa da Câmara n° 061/2013, 
INSCRIÇÕES para Concurso Público para o preenchimento de cargos públicos existentes, conforme descrição constante do 
item 2 -  DOS Ca RGOS, do presente Edital.

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Concurso destina-se ao preenchimento de vagas, de acordo com o constante da Tabela do item 2 -  DOS 
c a r g o s  mais as que vagarem e/ou forem criadas durante o prazo de validade do Concurso, sendo que o provimento 
ocorrerá segundo o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentária existente.

1.2 O Concurso para todos os efeitos tem validade de 02 (dois) anos contados a partir da data de sua homologação, a qual 
será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado por igual período.

1.3 As etapas do Concurso serão publicadas no Jornal O Eco, no mural da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e nos sites 
www.camaralencois.sp.gov. br e www.omegaitu.com.br

1.4 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este 
Concurso através dos meios de comunicação determinados no item 1.3 deste edital.

1.5 O período de validade estabelecido para este Concurso não gera para a Câmara Municipal de Lençóis Paulista a 
obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à 
preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no Concurso.

1.6 Os candidatos aprovados, em todas as fases e nomeados, estarão sujeitos ao que dispõe as legislações federal, estaduais e 
municipais pertinentes e às presentes instruções especiais.

2 -  DOS c a r g o s  -  v a ga s -  REQUISITOS -  CARGA HORÁRIA -  SALÁRIO -  PROVAS -  VALOR INSCRIÇÃO

c a r g o vagas REQUISITOS c a r g a  h o r á r ia SALÁRIO PROVAS VALOR
INSCRIÇÃO

Contador 01
Superior em 

Ciências Contábeis 
e registro no CRC.

40 h sem. R$ 2.409,84 Escrita R$ 52,00

Técnico 
Legislativo de 
Recursos Humanos

01 Técnico em 
Contabilidade 40 h sem. R$ 1.858,77 Escrita R$ 40,00

Escriturário III 01 Ensino Médio 
Completo 40 h sem. R$ 1.858,77 Escrita R$ 40,00

Recepcionista 01 Ensino Médio 
Completo 40 h sem. R$ 1.331,02 Escrita R$ 40,00

Servente 01
Ensino

Fundamental
Completo

40 h sem. R$ 1.227,64 Escrita R$ 29,00

2.1 As atribuições dos cargos encontram-se no ANEXO I que faz parte integrante e inseparável deste edital.

2.2 A bibliografia sugerida ou programa de provas encontra-se disposto no Anexo II que faz parte integrante e inseparável 
deste Edital.

2.3 Os cargos constantes nesta Tabela serão regidos pelo REGIME ESTATUTÁRIO.

3- DOS REQUISITOS BÁSICOS
3.1 REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Artigo 13, do Decreto 
N°. 70.436/72;
Ter 18 anos completos na data da posse;
Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral.

3.2 REQUISITOS GERAIS PARA ADMISSÃO
Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que o 
desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
Possuir CPF (Cadastro das Pessoas Físicas) atualizado;
Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções que competem
ao cargo;
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40 inciso II da 
Constituição Federal (70 anos);
Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital.

3.3 A comprovação da documentação hábil, de que o candidato possui os requisitos aqui exigidos para o Concurso, será 
solicitada por ocasião da nomeação para o cargo público e a não apresentação de qualquer dos documentos implicará na 
impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição.

4- DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições estarão abertas no período no período de 20 de maio a 20 de junho de 2013

4.2 - INSCRIÇÕES VIA INTERNET

4.3 As inscrições serão feitas via internet através do site www.omegaitu.com.br.

4.3.1 Os candidatos que não têm acesso a internet poderão fazer sua inscrição comparecendo no período de 20 de maio a 20 
de junho de 2013, (exceto feriados e ponto facultativo), de Segunda a Sexta-Feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 
na sede legislativa da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, situada a Praça das Palmeiras, n.° 55, Centro, Lençóis Paulista - 
SP. O candidato deverá levar documento de identidade original.
4.3.2 O valor da inscrição realizada diretamente via Internet deverá ser paga somente através do BOLETO BANCÁRIO 
disponibilizado no site nos valores determinados no quadro do item 2 acima:
4.3.3 Os pagamentos poderão ser feitos em qualquer agência bancária ou terminal de auto-atendimento, até a data 
determinada no BOLETO. Não serão aceitas inscrições em que o pagamento do boleto ou a realização da inscrição for feito 
após a data limite. A inscrição via Internet será encerrada às 16h00 do dia 20 de junho de 2013.
4.3.4 Assim que a empresa organizadora receber a confirmação do pagamento do BOLETO BANCÁRIO, a inscrição será 
efetivada e o candidato receberá a confirmação de sua inscrição no endereço eletrônico (e-mail) fornecido por este em sua 
ficha de inscrição. Os candidatos também poderão consultar o andamento de sua inscrição no site www.omegaitu.com.br pelo 
número da inscrição que consta no boleto.

4.4 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar como comprovante de inscrição o boleto bancário e o documento 
original de identidade com foto conforme item 4.15 deste edital.

4.5 O pagamento do valor de inscrição poderá ser feito em dinheiro ou em cheque do candidato no valor da inscrição (um 
cheque para cada inscrição), acarretando, no caso deste ser devolvido, por qualquer motivo, o cancelamento da inscrição.

4.6 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma, nem serão aceitos pedidos de isenção de recolhimento e 
alteração de inscrição a não ser em caso de cancelamento do concurso.

4.7 Não será aceita inscrição por via postal, fax, condicional, provisória, ou fora do período estabelecido no período de 20 de 
maio a 20 de junho de 2013

4.8 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento da ficha de inscrição, arcando 
com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

4.9 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato ou seu procurador.
Aquele que preenchê-la incorretamente, rasurar ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado 
posteriormente, será excluído do concurso público.

4.10 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada ou em Braille), de sala ou condição especial deverá 
requerê-la durante o período de inscrição, em campo específico na Ficha de Inscrição. O candidato que não o fizer, seja qual 
for o motivo alegado, não será atendido.
4.11 A Comissão do Concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de horários das provas com outros 
concursos ou compromissos dos candidatos, uma vez que os mesmos serão definidos e divulgados oportunamente por Edital 
de Convocação.

4.12 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha de Inscrição somente poderão sofrer alterações no caso de 
mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à Comissão do Concurso até a data da 
homologação do presente Concurso Público. Após a homologação do mesmo, o pedido deverá ser encaminhado para o Setor 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.

4.13 A inscrição do candidato resultará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, às quais não poderá alegar desconhecimento. O DEFERIMENTO da inscrição dar-se-á, automaticamente, mediante o 
correto preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, e ao pagamento do valor de inscrição correspondente.

4.14 Na hipótese de caso(s) de indeferimento(s) das inscrições haverá manifestação escrita, que será divulgada através de 
publicação de acordo com o item 1.3, dentro do prazo de até 10 (dez) dias contados do encerramento das mesmas. Em não 
havendo tal manifestação todas as inscrições considerar-se-ão DEFERIDAS.

4.15 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo atual com foto), Cédula de Identidade para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de Identidade

fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por 
exemplo, as emitidas pelos Conselhos Regionais ou Autarquias Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5- DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 Fica assegurado aos candidatos portadores de deficiência o direito de se inscrever no presente concurso em cumprimento 
ao artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e artigo 37, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, que regulamenta a Lei n° 7.853/89 que determina a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas a portadores de 
deficiência, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. Portanto, considerando o número de vagas 
para cada espécie de cargo definidas no item 2 -  DOS CARGOS, não há reserva de vagas aos portadores de deficiência ou 
necessidade especial.

5.2 Os portadores de deficiência participarão deste concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne:
5.2.1) ao conteúdo das provas; 5.2.2) à avaliação e aos critérios de aprovação; 5.2.3) ao horário e ao local de aplicação das 
provas; 5.2.4) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

6- DAS PROVAS
O Concurso Público será composto das seguintes fases:
6.1 Das Provas Escritas:
O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e classificatório, com 
questões de múltipla escolha, visando a capacitação para o cargo, cujas matérias versarão sobre o programa especificado no 
Anexo II, que faz parte integrante e inseparável do presente Edital.
As provas objetivas constarão de 40 questões com 4 alternativas cada uma.
A duração das provas objetivas será de 3 (três) horas.

7- DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1 As provas serão realizadas no Município de Lençóis Paulista/SP, sendo que a data e as informações sobre horários 
e locais para realização das mesmas serão divulgadas, oportunamente, através de Edital de Convocação nos meios de 
comunicação especificados no ITEM 1.3 deste Edital.

7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência de 30 (minutos) 
munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha;
Comprovante de inscrição, ou seja, o boleto bancário;
Documento Original de IDENTIDADE.

7.3 Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido do comprovante de inscrição, ou seja, 
do boleto bancário, e do documento de identidade original com foto, descrito no item 4.15, devendo estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
a) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de 
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
b) Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser corrigidos 
no dia da prova objetiva, em formulário específico, junto ao fiscal da sala.

7.4 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital de Convocação, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no 
horário determinado e:
Deverá chegar ao local das provas com antecedência de 30 (minutos) do horário estabelecido para a realização das provas, 
visto que os portões de acesso às provas serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação.
Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

A Comissão de Concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de horários das provas com outros 
compromissos dos candidatos, uma vez que os mesmos serão definidos e divulgados oportunamente por Edital de 
Convocação.

7.6 Não será permitida a permanência de pessoas estranhas no local determinado para a realização da prova.

7.7 No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual o candidato 
deverá assinalar as respostas.

7.8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal o caderno de questões, a folha de respostas, bem como, todo
e qualquer material cedido para a execução das provas, podendo, no entanto, copiar, no rascunho entregue pelo fiscal de sala, 
suas respostas, para conferência posterior.

7.9 Não serão computadas as questões em branco, as questões com duas ou mais alternativas assinaladas e as questões 
rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, uma vez que se houver 
marcas ou rasuras fora do campo reservado o ponto não será computado, prejudicando o desempenho do candidato.

7.10 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que impossibilitem 
o candidato de imprimir ali suas respostas.

7.11 No decorrer da prova, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de 
alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise da 
banca examinadora.

7.12 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independente da 
formulação de recursos.

7.13 Não serão entregues ou divulgado o caderno de questão. No entanto, no caso de dúvida em alguma questão é facultado 
ao candidato pedido de vista de prova através de recurso protocolado junto a Comissão de Concurso.

7.14 Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, mas que tenha em seu 
poder documento de identificação pessoal e o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste 
Edital, o mesmo poderá participar deste Concurso Público, devendo para tanto, preencher formulário específico, no dia da 
realização das provas escritas.
7.14.1 - A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da referida 
regularidade, por apreciação da Omega Consultoria e Planejamento Ltda.
7.14.2 - Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito à 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

7.15 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando 
ambos as tiverem concluído.

7.16 O Gabarito Oficial deverá ser divulgado em até 03 (três) dias após a realização da prova nos meios de comunicação 
especificados no item 1.3 do Edital.

8- DO ju l g a m e n t o  DA PROVA OBJETIVA
As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que cada questão valerá o correspondente a 2,5 

(dois vírgula cinco) pontos.

Será considerado aprovado e classificado o candidato que obtiver 50 (cinquenta) ou mais pontos na prova.

8.3 O candidato que obtiver MENOS de 50 (cinquenta) pontos na prova estará automaticamente eliminado do Concurso.

9 -  DA CLASSIFICAÇÃO
A nota final do candidato aprovado no concurso será igual à:
9.1 Nota da prova objetiva (escrita), para todos os cargos públicos.

9.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final.

9.3 Em caso de igualdade na Classificação final terão preferência, sucessivamente, o candidato que: (a) tiver mais idade; b) 
tiver maior número de filhos menor de 18 anos; c) sorteio.

10 -  DO RECURSO
10.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de três (3) dias úteis contados a partir do 1° dia útil subsequente, 
respectivamente:
Da divulgação do edital;
Da homologação das inscrições;
Da realização das provas objetivas;
Da divulgação dos Gabaritos;
Do resultado das provas objetivas e classificação.

10.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do Concurso.

10.3 O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
Argumentação lógica e consistente;
Capa constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato;
Ser entregue em duas vias originais datilografados ou digitado, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

10.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações e prazos estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos.

10.5 O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Concurso e protocolado no setor de protocolo da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 horas.

10.6 Não serão aceitos recursos feitos através de cartas, e-mail, telefone ou qualquer outro meio que não seja o descrito no 
item 10.5, não importa qual o motivo alegado.

10.7 Recebido o pedido de recurso, a Comissão do Concurso decidirá pela manutenção, ou não, do ato recorrido, dando-se 
ciência da referida decisão ao interessado.

10.8 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido no item 10.1 será indeferido.

10.9 Se do exame de Recursos resultar anulação de questão(ões) ou de item(ns) de questão, a pontuação correspondente a 
essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2013. Na página A6. 
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Câmara Municipal de Lençóis Paulista
11- DA CONVOCAÇÃO

11.1 A convocação para preenchimento do cargo público obedecerá à ordem de 
classificação final estabelecida quando da homologação do concurso.

11.2 Por ocasião da convocação para preenchimento da vaga será exigida do 
candidato a documentação relativa à confirmação das condições estabelecidas no 
presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará 
na imediata eliminação do candidato aprovado no concurso público, anulando-se 
todos os atos decorrentes da sua inscrição.
O candidato deverá apresentar os documentos pessoais conforme solicitação 
da Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do dia do recebimento da 
convocação.
Entregar também 1 (uma) foto 3 X 4 recente.

11.3 A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a 
formalização DA NOMEAÇÃO.

11.4 O chamamento para preenchimento da vaga ao cargo será feito por 
convocação via correio por AR, com publicação em jornal local e, oportunamente, 
com convocação presencial através de ofício da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista.

11.5 Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido 
à Perícia Médica, de caráter eliminatório promovida pela Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista/SP, que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a 
especificidade do trabalho.

11.6 O candidato que, ao ser convocado para assumir a vaga do cargo público, 
recusar, desistir por escrito, ou depois de admitido, que deixar de entrar em

atividade no prazo estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de 
sua classificação.

12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo 
que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião do provimento do 
cargo, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

12.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de 
validade do concurso, desde que aprovado, junto à Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à mesma 
informá-lo da nomeação, por falta da citada atualização.

12.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, 
implicará sua eliminação do concurso, a qualquer tempo.

12.4 Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses 
previstas neste Edital:
Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 
Convocação;
Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar um dos documentos exigidos nos termos deste Edital, para a 
realização da prova;
Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 1 (uma) hora; 
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 
calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos;
Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de

comunicação (pagers, celulares, etc.);
Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
Não devolver integralmente o material solicitado;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

12.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem 
respeito ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado.

12.6 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, serão 
arquivados durante um ano, após esse período serão incinerados, se a contratante 
não manifestar por escrito a intenção de manter os documentos em arquivo.

12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos 
especialmente nomeada pelo Ato da Mesa da Câmara n° 061/2013.

12.8 Caberá ao Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista a 
homologação dos resultados do Concurso.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
é publicado o presente edital no Jornal O Eco, nos sites www.omegaitu.com.br e 
www.camaralencois.sp.gov.br e para leitura no local das inscrições.

Lençóis Paulista/SP, 16 de maio de 2013.

Humberto José Pita

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.
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POLIMIX CONCRETO 
LTDA torna público que
recebeu da CETESB a 

Licença de Operação N° 
7004583 , válida até 

14/05/2017, para Massa 
de concreto, fabricação de 

à RUA ÁFRICA, 284, DIST. 
INDUSTRIAL, LENÇÓIS 

PAULISTA.

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO E POSSE DO 
CONSELHO FISCAL E 
DIRETORIA BIÊNIO -  

1°/06/13 à 31/05/15

A ASSOCIAÇÃO ÁGUA 
VIVA DE MACATUBA, 
CNPJ: 03.194.025/0001-
61, com sede na Rua Rio 
Branco, n° 1-44, devidamente 
registrada sob arquivo n°566 
do Cartório de Registro 
das Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Pederneiras, 
neste ato representada pela 
Administradora provisória, 
MARIA DE LOURDES 
FRANCISCA DA SILVA, 
conforme Termo de 
Compromisso expedidoem 
07/05/2013 do Juízo de 
Direito do Foro da Comarca de 
Macatuba, por este EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO e na 
forma estatuaria, CONVOCA 
todos os associados à reunião 
em ASSEMBLEIA GERAL, 
no local, data e horário, para 
tratar dos assuntos que vão a 
seguir:
*Data: 31 de Maio de 2.013. 
*Horário: às 20:00 horas 
*Assunto: Eleição de e posse 
do Conselho Fiscal e Diretoria 
-  biênio -  1°/06/13 à 31/05/15, 
adequação do estatuto ao atual 
Código Civil e medidas de 
interesse da entidade.
* Local: Rua Eugênio Sabóia, 
Quadra 11, Jd. Veneza II, 
Macatuba/SP
A ASSEMBLEIA será 
instalada e, 1° convocação às 
20:00 horas, com a maioria 
absoluta dos ASSOCIADOS 
(metade mais um) ou, em 2° 
às 21:00 horas, com 1/3 (um 
terço) dos associados com 
direito a voto.
As chapas completas (do 
Conselho) a concorrerem, 
deverão ser apresentadas até 
antes do início da assembléia 
20:00 horas do dia 31 de maio 
de 2.013.
A presença do associado é 
indispensável.

Macatuba, 13 de Maio de 2013.

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

C O N V O C A Ç A O

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação 
Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, que será realizada no 
próximo dia 19 de Junho de 2013, em sua sede, na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, n°. 461, em Lençóis Paulista -  SP, às 19hs, em primeira convocação, 
com a presença de metade mais um dos associados, às 19:30hs, em segunda 
convocação, com a presença de qualquer número de associados, para tratar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto, 2) Abertura de 
Filial..

Lençóis Paulista, 18 de Maio de 2013.

Ronaldo Luiz Conti 
Provedor

"LOURIVAL PACCOLA ME, torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação n° 7004521, para AGu Ar DENTE DE CANA-DE- 
-AÇUCAR(PADRONIZAÇÃO DE AGUARDENTE) FABR.,sito à Rua 
Cel. Joaquim A. Martins,530, Centro, Lençóis Paulista/SP."

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
COMUNICADO

A Diretoria Municipal de Saúde, atendendo ao disposto no artigo 
12, da Lei 8.689/93, COMUNICA, às entidades civis organizadas, 
os Vereadores, o Conselho Municipal de Saúde e a população em 
geral, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, no auditório da Câmara 
Municipal, a partir das 18:30 horas do dia 20/05/2013, com o objetivo 
de apresentar o relatório das ações e serviços públicos de saúde, 
relativo ao 1° Quadrimestre de 2.013.

Diretoria Municipal de Saúde 
Dr. Márcio Caneppele Santarém 

Diretor Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, 
Dr. Márcio Caneppele Santarém convoca os Conselheiros para 
Reunião do Conselho, que será realizada na Segunda - Feira, dia 20 
de Maio de 2.013.

Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista
Objetivo: Demonstrativos de Contas do 1° quadrimestre de 2.013 e
outros
Data: 20/05/2013 às 10:00hs
Local: Sala de Reuniões da Diretoria Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde 
Dr. Márcio Caneppele Santarém 

Presidente do Conselho

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 59,01.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 003/2013, DE 05 DE ABRIL DE 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, PREFEITA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:

I -  HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para os cargos:

Denominação
Agente Comunitário de Saúde -  EACS/ Monte Azul Centro -  Sub-área 4B - Bairros: Jardim 
Humaitá, D. Industrial I, Parque Antártica, Jardim Vilage, N. Hab. Bela Vista, Vila Ireré, Vila Nova 
Ireré e Vila da Prata
Agente Comunitário de Saúde -  ESF 10 -  Área 10 - Bairros: Jardim Alvorada, Jardim Cruzeiro, 
Chácara Santo Antonio.

029

027
000

Médico Clínico Geral 002
Médico de Saúde da Família 003

1 Médico Endocrinoloa^^ 000
Médico Neuropediatra 000
Médico Ortopedista 002
Médico Pediatra 003
Médico Reumatologista 0Õ1 1
Monitor Cultural Dança Moderna/Jazz 019

II -  INDEFERIR NA CONDIÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, por não 
preencherem o requisito 3.6 do Edital de Concurso Público 003/2013, as seguintes inscrições ficando as mesmas 
DEFERIDAS na condição de NÃO Portadores de Necessidades Especiais:

Candidatos

8388 Adriana Cristina Queiroz Bruno
8468 Ana Paula Sola

Cargos
Agente Comunitário de Saúde -  ESF 10 - 

Área 10 217130938
Médico de Saúde da Família 17744691

III -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 09 DE JUNHO DE 2013, 
no seguinte local e horário:

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  09/06/2013
Denominação Local de Prova Endereço

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

GUIOMAR 
FORTUNATA 
CONEGLIAN 

BORCAT”

Rua Horácio Dias 
Baptista, 255 -  Jardim 
Caju -  Lençóis Paulista 

-  SP.

Agente Comunitário de Saúde -  ESF 10 -  Área 10 - Bairros:

Médico Clínico Geral
Médico de Saúde da Família
Médico Ortopedista
Médico Pediatra
Médico Reumatologista
Monitor Cultural Dança Moderna/Jazz

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do site 
www.consesp.com.br. ESSA COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO.

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.

No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se permitindo a entrada de candidatos retardatários.
IV -  DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos sobre o presente Edital, devendo 

os mesmos serem protocolados no setor competente da Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lençóis Paulista -  SP, 10 de maio de 2013.

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti 
Prefeita

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 139,76.

Nom e: RC:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o núm ero de linhas deste cupom . Todos os cam pos são obrigatórios. Será perm itido  um ( ! )  tex to , aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com  dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A prom oção não é válida através de telefone.

A prom oção não é vá lida para pessoa jurídica.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

http://www.omegaitu.com.br
http://www.camaralencois.sp.gov.br
http://www.consesp.com.br


Administração REDUÇÃO
O governo italiano do social-democrata Enrico Letta reduziu os 
salários dos ministros que também são parlamentares e revogou 
um imposto imobiliário particularmente criticado pela população. 
O objetivo é melhorar a imagem do governo, abalada pela crise.

LEI DAS CONCESSÕES

Prefeitura 'vende' prédios 
no Distrito Empresarial
Licitação de benfeitorias retomadas de concessionárias, realizada nesta semana, gera receita de 
R$ 233 mil para o município; outras duas propriedades também devem ser vendidas

Da Redação

A  Prefeitura de Lençóis Pau
lista concluiu nesta semana 
a licitação, na modalidade 

concorrência, para a concessão 
de quatro áreas com benfeitorias 
no Distrito Empresarial. As áreas 
foram retomadas de empresas que 
foram beneficiadas pela Prefeitura 
com a concessão do terreno, mas 
que não deram continuidade no 
seu empreendimento e descum- 
priram a Lei de Concessões.

De acordo com o diretor de Su
primentos, José Denilson Nogueira,

duas áreas foram licitadas. Uma tem 
um prédio comercial de 289 metros 
quadrados, na rua Ásia, avaliado 
em R$ 132.900 e "vendido" por R$ 
151.550. A segunda área fica na rua 
Ernesto Cacciolari, com um galpão 
industrial avaliado em R$ 41.625 e 
"comercializado" por R$ 82 mil.

As empresas vendedoras do 
processo licitatório ficam com o 
direito do uso do terreno, junta
mente com a benfeitoria, e ga
nham a posse total depois de cin
co anos, tendo para isso que estar 
ativa e gerar empregos.

Outras duas áreas - uma com

galpão comercial de 684 metros 
quadrados na rua Duilio Capoani, 
avaliado em R$ 342 mil, e outra 
com um prédio industrial, na rua 
Júlio Andreolli, no valor de R$ 
248 mil - terão nova licitação em 
data a ser marcada. "Pretendemos 
fazer isso o mais rápido possível. 
É interesse do município gerar 
mais empregos e não deixar essas 
áreas paradas", disse o diretor. A 
primeira licitação exigia pagamen
to à vista das benfeitorias "vendi
das" e se estuda, para o novo lei
lão, o pagamento parcelado. (com 
assessoria de imprensa).

FO TO : MÁRCIO MOREIRA

lAIS EMPREG
diz ter pressf em 
áreas com benfei

COOPERATIVA

SicoobCred distribui resultados para cooperados

Pela primeira vez 
na história da 
cooperativa de 
crédito SicoobCred- 
Acilpa foram 
distribuídas as sobras 
aos cooperados

Da Redação__________

Na Assembleia Geral Or
dinária realizada no dia 
24 de abril de 2013, o 

SicoobCred-Acilpa, cooperati
va de crédito formada por em
presários da região de Lençóis 
Paulista, aprovou a distribuição 
dos resultados de 2012 para 
seus cooperados. Esses resulta
dos, chamados de "sobras" no 
cooperativismo, equivalem ao 
lucro para os bancos.

Assim, o cooperativismo

de crédito é a única institui
ção financeira no Brasil em 
que todos os "clientes" são só
cios e além de contar com um 
bom atendimento, taxas atra
tivas e de influir nos destinos 
da instituição com o voto em 
assembleias, os cooperados 
ainda podem receber um va
lor financeiro quando existem 
sobras no fechamento do ano.

Em 2012, o Sicoob Cred- 
-Acilpa através da boa parti
cipação dos associados nas 
atividades da cooperativa, pos
sibilitou, a exemplo dos anos 
anteriores, obter resultados 
ainda mais expressivos, bene
ficiando o desenvolvimento 
dos negócios e possibilitando 
pela prim eira vez na história 
da cooperativa a distribuição 
de sobras.

"Nossa meta é tornar o Si- 
coob referência na cidade e re
gião no que tange prestação de

serviços financeiros", planeja 
Marcos Augusto Santana, ge
rente geral da instituição desde 
seu início "e a distribuição das 
sobras se torna um diferencial 
muito importante frente às ins
tituições financeiras da região, 
pois é uma particularidade que 
só o cooperativismo tem".

Quando surgiu em 2007 
a Cred-Acilpa funcionava 
na sede da Associação Co
m ercial e Industria l ACILPA 
com apenas 3 funcionários e 
22 sócios fundadores. Hoje, 
possui um a equipe com oito 
pessoas e m odernas insta
lações, em um endereço no 
centro da cidade, com esta
cionamento próprio e conta 
com mais de 750 coopera
dos, entre pessoas ju ríd icas, 
em presários pessoas físicas 
e empregados das empresas 
cooperadas -  um diferencial 
no sistem a cooperativista.

BAIRROS

Nova Lençóis 
recebe rede 
de galerias

Flávia Placideli

A  Diretoria de Obras 
de Lençóis Paulis
ta começou, esta 

semana, a recuperação e 
ampliação da rede de ga
lerias nas ruas do Jardim 
Nova Lençóis para escoar 
o excesso de água que fica 
parada, causando mau 
cheiro. Os moradores 
da rua das Graúnas, por 
exemplo, sofrem há mais 
de dez anos com proble
mas. Com a cobrança 
dos moradores, foi 
dado início na rede de 
tubulação. O problema 
é antigo e tem relação 
com a construção in
correta do loteamento.

CFM entra com representação contra 
contratação de médicos estrangeiros

Da Redação

O Conselho Federal de Me
dicina (CFM) entrou com 
uma representação na 

Procuradoria-Geral da República 
para impedir o governo de con
tratar médicos estrangeiros para 
trabalhar no Brasil. Na represen
tação, a entidade cobra esclareci
mentos dos ministros das Relações 
Exteriores, Antonio Patriota; da 
Saúde, Alexandre Padilha; e da 
Educação, Aloizio Mercadante.

Na última semana, o governo 
anunciou a intenção de contratar 
6 mil médicos de Cuba, além de 
profissionais de Portugal e da Es
panha, para atuarem em regiões 
carentes do país.

O presidente do CFM, Rober
to dAvila, disse que a preocupa
ção do conselho é a contratação 
de profissionais sem qualificação 
comprovada. "Nós não vamos 
permitir que a população brasilei
ra seja atendida por médicos des
qualificados e que não tiveram a 
sua competência avaliada", disse.

Para exercer medicina no Bra
sil, os profissionais formados no 
exterior precisam ser aprovados 
no Exame Nacional de Revalida
ção de Diplomas Médicos (Re
valida). Segundo o presidente do 
CFM, o conselho não vai aceitar 
alterações que possam baixar o ní
vel de dificuldade da prova.

"A entidade quer esclareci
mentos sobre supostos projetos e 
acordos para assegurar a entrada 
no país de médicos estrangeiros 
e de brasileiros portadores de di
plomas obtidos no exterior. Na 
representação, a entidade argu
menta sobre os riscos da impor
tação de médicos sem critérios. 
Para o CFM, esta medida fere a 
autonomia nacional, desrespeita a 
legislação que regula o ingresso de 
médicos no país, coloca em risco 
a qualidade da assistência ofereci
da à população e não resolve de 
forma definitiva o atendimento em 
saúde das áreas de difícil provi
mento no interior e nas periferias 
dos grandes centros", diz nota do 
conselho. (Agência Brasil)

COMUN IÇADO AO POVO LENÇOENSE
Devido ao compromisso assumido com o povo lençoense e, também em virtude 
das ocupações empresariais e classistas que estou empenhado, anuncio, que, com 
recursos próprios, coloco, à disposição da comunidade, um assessor para suprir a 
deficiência de tempo, atendimento, estudo e pesq uisa q ue demandam o cargo eletivo 
q ue ocu po como Vereador de Lençóis Pa ulista.

Com respeito, humildade, honestidade, transparência e trabalho como norteadores 
da minha carreira política, nada mais justo que os municipes contem com um aliado 
quetem m ínha total confiança e, além disso, é estudante do curso de d ireito. 0 que 
contribuirá, significativamente, para o desempenho das tarefas parlamentares que 
a vereança exige.

Apresento, com convicção plena da sua competência, habilidade e responsabilidade, 
0 nome do universitário Railson Rodrigues, que, a partir de agora, também fala em 
meu nome e responde pelas minhas dema ndas legislativas. Obrigado pelo seu tempo 
e, mais uma vez, coloco-me à disposição!

C onta tos;
Anderson Prado
(14) 3145-03051 anderson@pradodelima.com.br

Railson Rodrigues
(14)3173-34031 railson@pradodelima.com.br

é
S A A E
LENÇO I» PAU USTA

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

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

Portaria n° 48/2013 de 17.05.2013 -  Nomeia para o cargo de Agente da Contru- 
ção e Manutenção Púlbica (Pedreiro) o sr. Francisco Delbone.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 28,71.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista ^

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 

Publicação de Ato Oficial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a 
todos os interessados que realizará no dia 27 de maio de 2013, às 19h00, 
na Sala de Sessões “Mário Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras n.° 
55, Centro, Lençóis Paulista, AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação das 
METAS FISCAIS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2013”.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 17 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 18 de Maio de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 38,66.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 060/2013 -  Processo n° 119/2013 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus fora de estrada 
e agrícola. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 03 de junho de 2013 às 14:00 horas -  O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  
Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista,
17 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 059/2013 -  Processo n° 118/2013 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização dos 
serviços de limpeza na Creche Iara Maria Giovanetti Campanholi 
(Bairro Santa Terezinha). Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 29 de maio de 2013 às 14:00 horas -  
O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 17 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Or
gânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 198 de 14.05.2013.......... Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 22.302,00.
Decreto 199 de 17.05.2013........... Dispõe sobre a homologação da Re
solução n.° 001, de 9.05.2013, expedida pelo Conselho Municipal de As
sistência Social de Lençóis Paulista.
Portaria 652 de 16.05.2013.......... Concede licença gestante a Sara Fer
nanda Castanheiro Lima, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 653 de 16.05.2013.......... Afasta, para tratamento de saúde, Le-
onídia de Oliveira Angélico, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 654 de 16.05.2013.......... Afasta, para tratamento de saúde, Ra
quel Aparecida Vieira Laurindo, Cirurgião Dentista.
Portaria 655 de 16.05.2013.......... Convalida o afastamento concedido a
Rosângela Aparecida Jordão, Agente Escolar.
Portaria 656 de 16.05.2013.......... Afasta, por motivo do acidente de tra
balho, Daniel Michelotti, Motorista.
Portaria 657 de 16.05.2013.......... Afasta, por motivo de acidente de tra
balho, Cássia Maria Gadani, Cozinheiro.
Portaria 658 de 16.05.2013.......... Prorroga o afastamento concedido a
José Aparecido Gomes Pereira, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 659 de 16.05.2013.......... Demite funcionário público municipal
em razão de decisão proferida em processo administrativo.
Portaria 660 de 16.05.2013.......... Exonera funcionário público munici
pal em razão de decisão proferida em processo sumário.
Portaria 661 de 16.05.2013.........
Agentes de Serviços Gerais.
Portaria 662 de 16.05.2013.......
583, de 29.04.2013.
Portaria 663 de 16.05.2013.......... Autoriza a contratação temporária de
Monitor de Treinamento -  Costureira.
Portaria 664 de 16.05.2013.......... Autoriza Leandro José Pasqualinotto
a utilizar o Conjunto Poliesportivo “Claudinei Quirino da Silva”.

Lençóis Paulista, 17 de maio de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

.Autoriza a contratação temporária de 

..Retifica dispositivo da Portaria n.°

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Maio de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 92,51.
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Regional INFARTO
Morreu de infarto fulminante, por volta das 2h30 
da sexta-feira 17, o prefeito de Bariri, Luis Gonzaga 
Febraro, de 50 anos. Ele era do PMDB. O corpo foi 
velado na Câmara Municipal, que funciona no mesmo 
prédio da Prefeitura.

CONSCIENTIZAÇAO

Agudos faz carreata em combate ao abuso sexual infantil
Cerca de 500 pessoas participaram da carreata e das atividades 
desenvolvidas durante a manhã de ontem na cidade

Foto: WELINTON BARROS

Welinton Barros

A Secretaria de Assistência 
Social de Agudos realizou, ontem 
de manhã, carreata em comemo
ração ao Dia Nacional de Luta 
Contra a Exploração e o Abuso 
Sexual de Crianças e Adolescen
tes. A mobilização faz parte da 
semana municipal de combate 
ao abuso contra menores.

Cerca de 500 pessoas parti
ciparam do evento, que passou 
pelas principais ruas da cidade 
para alertar a população para o 
tema. Alunos das escolas muni
cipais, estaduais e particulares 
participaram da carreata.

A mobilização contou com 
a presença de diversas auto
ridades, inclusive o prefeito 
Everton Octaviani (PMDB), que

falou da importância de cons
cientizar a população. "Essa 
união da sociedade é muito 
importante, ter essa manifes
tação hoje envolvendo a socie
dade civil, iniciativa privada e 
poder público. Todos devemos 
caminhar neste sentido, unidos 
para conscientizar a população 
e combater essa prática", disse.

A secretária da Assistência 
e Promoção Social, Simone de 
Bortoli, explica que as denúncias 
sobre abuso sexual contra meno
res ajudam a sociedade a identi
ficar os causadores deste crime.

"A população tem que sa
ber que nós não podemos nos 
calar diante da violência. Deve
mos mostrar à comunidade que 
existem meios em que as pesso
as podem fazer a denúncia, sem

que a pessoa denunciada fique 
sabendo, o disque 100, dá essa 
liberdade para a população e 
preserva totalmente a identida
de do denunciante", explicou.

Hoje é o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Explo
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. A data reafirma a 
responsabilidade da sociedade 
brasileira em garantir os direi
tos da criança.

Qualquer tipo de exploração 
ou abuso sexual praticado contra 
menores pode ser denunciado 
pelo disque 100 ou, em casos de 
emergência, pelo 190 da Polícia 
Militar. Denúncias também po
dem ser feitas no Conselho Tu
telar ou em qualquer delegacia, 
onde a identidade do denuncian
te será mantida em sigilo.

FUTURO MELHOR - Crianças das escolas municipais de Agudos saem às ruas para conscientizar a 
população na luta contra o abuso e exploração sexual infanto-juvenil

TRANSPORTE

Agudos consegue ônibus escolar e mais uma creche-berçário
Anúncio foi feito pelo secretário de Educação em Lins; município também terá aumento no valor repassado para custeio do transporte escolar

Da Redação

O secretário de Educação do 
Estado de São Paulo, Herman Vo- 
orwald, anunciou a liberação de 
um ônibus escolar para Agudos 
no valor de R$ 175 mil. A boa

notícia foi dada durante visita a 
Lins, neste mês, acompanhada 
pelo secretário de Educação de 
Agudos, Waldemir Rodrigues de 
Melo, e pelo vice-prefeito Altair 
Francisco da Silva.

O município também terá

aumento no valor repassa
do pelo Estado no custeio do 
transporte escolar, que a partir 
deste ano passou a ser de R$
668.338,00. Outra conquista 
foi uma creche-berçário, além 
da que começará a ser constru

ída em breve no Jardim Cru
zeiro. A verba liberada será de 
R$ 1,6 milhão.

Na ocasião da visita do se
cretário de Estado a Lins, foi 
realizado um encontro para 
discutir aspectos da educação

na região, como a infraestru- 
tura das escolas, programas e 
projetos em desenvolvimento. 
Herman se reuniu com educa
dores das diretorias de Ensino 
de Bauru, Jaú, Lins e Marília 
e também recebeu prefeitos de

55 municípios, que integram os 
quatro órgãos regionais, para 
uma conversa sobre parcerias 
na área educacional. Agudos 
conseguiu adesão e renovação 
de convênios. (Assessoria de 
imprensa)



Esporte ARTES MARCIAIS
O MMA de Agudos subiu ao topo do pódio com quatro atletas 
no dia 5 de maio, na disputa da Copa Panther, em Campinas. As 
medalhas vieram com Thiago Moraes e Vítor Maciel (submission) 
e com Thiago Cardoso e Everton Santos (MMA). Os quatro 
pertencem à equipe Farina Team, filada à PL Atos Bauru.

COPA LENÇÓIS

Expressinho e Guedes decidem título amanhã
Equipes chegam à decisão em boa fase na competição; expectativa é de bom público no Bregão

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Angelo Neto

Chegou a hora. Amanhã será 
decidido quem fica com a 
taça da Copa Lençóis Sport 

Shoes 2013. Alfredo Guedes e 
Expressinho jogam no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, a 
partir das 9h. O cerimonial de 
encerramento do campeonato 
deve contar com a presença de 
diversas autoridades do municí
pio e da LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), que com
pleta 22 anos de existência.

A final estava programada 
para acontecer no dia do aniver
sário de Lençóis Paulista, mas 
devido ao calendário de compe
tições da LLFA, o jogo teve que 
ser remarcado. O Expressinho 
chegou à decisão após vencer 
o Grêmio da Vila pelo placar 
apertado de 2 a 1. Alfredo Gue
des garantiu a vaga após bater, 
nos pênaltis, o Grêmio Cecap na 
semana passada. O jogo prome
te ser bastante movimentado, já 
que ambas as equipes vêm mos
trando um bom futebol dentro

de campo.
“Esperamos dar sequência 

aos resultados que estamos ob
tendo, fazer mais um bom jogo 
e levantar a taça. Sabemos que 
do outro lado tem uma grande 
equipe e por isso vamos entrar 
em campo com cautela", adianta 
Vantoir Provence, o Tuili, técni
co da equipe do distrito.

O comandante de Alfredo 
Guedes coloca a força do ata
que de sua equipe como um 
diferencial para o jogo. “Temos 
um bom ataque e um meio de

campo com bastante qualidade. 
Nossos meias Tiago e Josimar vi
vem uma boa fase e precisamos 
explorar isso".

A expectativa é de que um 
bom número de torcedores com
pareça ao estádio Bregão para 
acompanhar a decisão. Após o 
jogo, serão entregues os troféus 
para a equipe campeã, vice, go
leiro menos vazado e artilheiro 
do campeonato. A Copa Lençóis 
Sport Shoes 2013 é organizada 
pela LLFA em parceria com a 
diretoria de Esportes.

JORI VÔLEI

Lençóis participa 
com 60 atletas
Abertura aconteceu na quinta-feira, em Lins; 
Macatuba também participa da competição

Angelo Neto

Cerca de 2 mil idosos de 44 
cidades participaram da 
abertura oficial do 17° Jori 

(Jogos Regionais do Idoso), na ma
nhã de quinta-feira 16, no ginásio 
municipal João Santos Meira, em 
Lins. Autoridades civis da cidade, 
a primeira-dama estadual e presi
dente do Fundo Social Estadual, 
Lu Alckmin, o secretário estadu
al de Esporte, Lazer e Juventude, 
José Auricchio Júnior, também 
estiveram presentes ao evento.

A diretora de Assistência e 
Promoção Social de Lençóis Pau
lista, Beth Ortado Athanásio, a co
ordenadora Maria Helena Dalben 
Paulina e o diretor de Esportes 
José Lenci Neto também participa
ram da abertura. O município vai 
para o Jori com mais de 60 idosos. 
Mais uma vez, os lençoenses terão 
São Pedro como grande adversário

na busca por medalhas no vôlei 
adaptado.

Macatuba participa com 33 
atletas nas modalidades vôlei 
adaptado feminino e masculino, 
bocha, truco e dominó misto. A 
delegação partiu para a sede dos 
jogos na quarta-feira e fica alojada 
até o fim da competição, dia 19.

Em 2012, a 16® edição do Jori 
aconteceu em Lençóis Paulista. 
Algumas competições ganharam 
destaque pelos confrontos acirra
dos e principalmente o carisma 
dos idosos. No voleibol adaptado 
masculino, uma das modalidades 
mais disputadas dos Jogos, a equi
pe de Lençóis Paulista confirmou 
favoritismo e sagrou-se campeã. 
A cidade anfitriã foi campeã tam
bém no truco. A primeira coloca
ção geral ficou com Pirassununga, 
seguida por Botucatu e Jabotica- 
bal. Lençóis Paulista ficou apenas 
na sexta posição.

2̂  Fest Vôlei será amanhã
Festival tem atividades voltadas ao esporte

Angelo Neto

AAAVLP (Associação dos 
Amigos do Voleibol de Len
çóis Paulista) promove ama

nhã o 2° Fest Vôlei - Festival das 
Escolas de Voleibol. As atividades 
estão programadas para iniciar às 
8h30. O evento será no ginásio 
de Esportes Archângelo Brega, o 
CSEC, e faz parte das comemora
ções dos 75 anos do voleibol em 
Lençóis Paulista.

A festa servirá para os alunos 
das escolas de voleibol se aprimo
rarem na modalidade e confraterni
zarem com os demais participantes. 
Além de jogarem e brincarem de vo-

leibol, as crianças poderão desfrutar 
de um lanche a partir das 11h.

“Nós estamos muito preocu
pados com a educação de nossas 
crianças. Nas escolas de voleibol 
da AAVLP, além do esporte, dos 
fundamentos da modalidade, co
ordenação motora e habilidades, 
sempre passamos noções praticas 
de boa convivência social de or
dem, disciplina, respeito às regras, 
companheirismo, espírito de soli
dariedade. Enfim, a ideia não é só 
ensinar e lapidar os novos talentos, 
mas despertar a consciência criti
ca, ajudando todos", afirma Dou
glas Coneglian, o Dodô, diretor 
técnico da AAVLP.

Unidos Palestra pega Cajuense 
amanhã pela Copa Sport Shoes

Amanhã, no campo de fu
tebol de areia da Praça Maria 
Batista dos Santos, na Cecap/ 
Fiesp, a equipe Unidos Pales
tra joga contra o Cajuense. A 
partida é válida pela última 
rodada da fase de classificação 
da 8® Copa Sport Shoes/O 
ECO de Futebol de Areia -  
Troféu Cristiano Diniz.

No domingo 12, o Unidos 
Palestra estreou na competi
ção vencendo a agremiação Só 
Canelas pelo placar de 3 a 1. 
Wallace e Jaaziel, que balan
çou a rede duas vezes, assina
laram para o Unidos Palestra.

O atleta Valdir descontou para 
o Só Canelas.

No jogo de fundo, com 
gols de Macatuba (3), Bruno 
e Cleudow, o Asa Branca B 
bateu o Grêmio Cecap Futura 
pelo placar de 5 a 2. Os joga
dores Kelven e Bruno diminu
íram para o Grêmio Cecap.

A competição é promo
vida pela Associação de Mo
radores da Cecap/Fiesp, em 
parceria com a diretoria de 
Esportes e Recreação e conta 
com apoio do vereador Mano
el dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho.

Voleibol estreia com Olímpia da APV Sub-16 do Alba tem semana cheia
A equipe juvenil e alguns 

ex-atletas defendem também 
amanhã as cores de Lençóis 
Paulista em uma partida que 
abre a temporada de jogos da 
APV (Associação Pró Voleibol).

A partida será às 11h, no 
CSECcontra a representação 
da cidade de Olímpia, na ca- 
teroia adulto. “Nossa base

é a equipe juvenil, gratos de 
16,17 e 18 anos. No entanto, 
poderei contar com quatro 
ex-atletas mais experientes e 
acredito que isto será muito 
positivo para todo o grupo. 
Estreia é sempre complicado, 
mas acredito no potencial da 
equipe. Espero um excelente 
resultado", completa Dodô.

A equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis tem dois desafios neste 
final de semana pelo Campeonato 
Paulista da FPB (Federação Paulis
ta de Basketball). Na próxima se
mana, os garotos estreiam na fase 
classificatória da Copa São Paulo.

O primeiro confronto é hoje, 
no Tonicão. Os garotos do Alba 
enfrentam o Hebraica, às 17h. No

jogo de ida, vitória dos lençoenses 
por 80 a 56. Amanhã, o sub-16 
viaja para São Bernardo, onde en
frenta os donos da casa.

Na quarta-feira 22, a mesma 
categoria vai a Macatuba e faz seu 
primeiro jogo da Copa São Paulo 
de Basquetebol. O campeão desta 
fase garante uma vaga na final, em 
setembro, na cidade de Avaré.
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O ECO ENTREVISTA
Processo Judicial 
Eletrônico beneficia 
o trabalhador, diz 
desembargador do 
Tribunal Regional do 
Trabalho (32

CULTURA
Duratex traz 
para Agudos 
grupo EX4
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No ritmo da música caipira
Orquestra Boca do Sertão resgata histórias do homem do campo pelo som da viola e violão; próxima apresentação acontece no dia 24 deste mês

Priscila Pegatin
FO TO : DENIS SILVA D I I I L h

Com menos de um ano de 
formação, a orquestra 
lençoense Boca do Sertão 

conquista a cada dia estradas 
mais longas. Com 22 integran
tes, divididos entre 12 violas, 
nove violões, um contrabaixo 
e o regente e organizador Mar
cos Maganha, a última apre
sentação do grupo foi durante 
a Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len
çóis Paulista), no dia 7. “Foi um 
show muito importante. Alguns 
integrantes se emocionaram 
mesmo", conta Maganha.

A orquestra, caracterizada 
por todos os músicos usarem 
bota, chapéu, cinto e camisa xa
drez, chama a atenção também 
pela mescla de idade dos parti
cipantes. “É interessante porque 
temos um garoto que toca viola 
e tem 13 anos. Temos meninas 
com 15 anos, 16 anos e pessoas 
com 75 anos, 65 anos, apesar de 
a média ser entre 33 e 35 anos", 
conta o regente. “Quando se fala

em música caipira, o que se es
pera são pessoas da melhor ida
de tocando, mas o que a gente 
quer é resgatar com as pessoas 
mais novas também", revela.

No repertório da orquestra, 
as músicas mais conhecidas são 
as de destaque. “Os integrantes 
chegam, apresentam o que co
nhecem, o que gostam, e com 
base nessas músicas seleciona
mos o repertório".

O grupo se reúne duas vezes 
por semana para ensaiar e en
tre as apresentações já têm uma 
lista expressiva. “O primeiro 
show foi em Lençóis Paulista, 
em setembro, no encontro da 
família Vagula. Desde lá foram 
vários os convites, como Roci
nha, Espaço Cultural, Casa da 
Cultura, Lions, Rotary", enu
mera Maganha. “Ano passado, 
fomos convidados através do fa- 
cebook para tocar em São José 
dos Campos em um evento do 
melhor educador do ano".

Outra apresentação de des
taque foi a participação no Fes
tival Revelando São Paulo. “Em ENSAIO -  apesar de ser um grupo recente, Boca do Sertão já coleciona apresentações fora da cidade

Atibaia, a gente representou a re
gião Centro-Oeste Paulista e pelo 
Festival vamos tocar no dia 31 em 
Iguapé, já em setembro a apresen
tação é estadual em São Paulo".

Tanto sucesso com a música 
caipira tem explicação, segundo 
o regente. “A música raiz tem 
a característica de contar his
tória, passagem da vida. Hoje 
nas letras já não tem tanto isso, 
então o pessoal estava precisan
do escutar essas musicas, como 
Magoa de Boiadeiro, Menino da 
Porteira. Elas marcam as pes
soas". Ainda durante as apre
sentações as declamações se 
tornaram marca registrada da 
Orquestra. “O seu Divino e o 
seu Hélio que são especialistas 
nisso e fazem a diferença, por
que uma criança, um adoles
cente que escuta percebe que 
alguma coisa tem a ver com 
ele". Na agenda, a próxima apre
sentação é na Feira de Troca de 
Livros, no Lions, no dia 24, a 
partir das 19h30. “Convidamos 
a todos para ouvir participar", 
finaliza Maganha.

http://www.jornaloeco.com.br
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Entrevista FRASE
• O trabalhador é o maior beneficiário, porque ele 
depende desse crédito trabalhista às vezes para 
subsistir, para sua própria sobrevivência. Quanto antes 
ele receber o seu crédito, melhor"

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

Maior beneficiário é o 
trabalhador, diz desembargador
Duas ações trabalhistas eletrônicas foram protocolizadas na quarta-feira; processo trabalhista eletrônico deve estar concluído em 20 dias

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos Alberto Duarte

O maior beneficiário do 
Processo Judicial Eletrô
nico da Justiça do Traba

lho (PJe-JT) é o trabalhador. A 
afirmação é do desembargador 
Claudinei Zapata Marques, 
membro do Comitê Gestor do 
PJe-JT do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15® região, com 
sede em Campinas.

Em entrevista ao O ECO, 
Marques revelou números 
que impressionam. Contou 
que somente no ano passado, 
o TRT Campinas ajuizou 260 
mil novas ações trabalhistas. 
Disse que nos 24 tribunais do 
trabalho do Estado, em 2012, 
tramitaram 2 milhões 260 mil 
processos. A jurisdição do TRT 
Campinas atende 599 municí
pios e 21 milhões de pessoas.

Ao se referir ao Processo 
Judicial Eletrônico, o desem
bargador fez questão de enfati
zar o termo celeridade. Revelou 
que no município de Piedade, 
região de Sorocaba, onde o sis
tema foi adotado ano passado, a 
duração de um processo baixou 
de 400 dias para 88 dias. "Há 
bem pouco tempo era difícil 
imaginar que deixaríamos de 
usar papel", declarou, ao elo
giar a tecnologia da informação.

O processo judicial eletrôni
co é um divisor de águas, como 
declarou o presidente da OAB-

-Lençóis, Lexandro Godinho 
Brígido. De um computador ou 
equipamento móvel (smartpho- 
ne ou tablets), os advogados 
poderão consultar o processo 
ao mesmo tempo, por exemplo, 
que o juiz do trabalho despacha 
no mesmo documento virtual.

Mas o maior benefício é o 
tempo de um processo traba
lhista, que deverá diminuir pela 
metade. "Sem o processo físico 
(no papel) serão eliminadas 
diversas etapas", disse o juiz 
titular da 2® Vara do Trabalho 
e diretor do Fórum Trabalhista 
de Lençóis Paulista, José Carlos 
Abile. Ele prevê que o processo 
eletrônico deverá ser concluído 
em 20 dias aos invés dos 40, 50 
dias necessários para concluir 
o processo físico. A seguir os 
principais trechos da entrevista 
com o desembargador Claudi- 
nei Zapata Marques.

O ECO- O senhor usou di
versas vezes a palavra cele
ridade em seu discurso às au
toridades. O maior benefício é 
a redução do tempo. O senhor 
tem números que comprovam 
a brevidade?

Claudinei Zapata Marques
- Nós apontamos o caso já me
dido da Vara Eletrônica instala
da em Piedade em 3 de agosto 
de 2012, onde pudemos fazer 
levantamento estatístico em 
março deste ano e constatamos

que o prazo médio de uma ação 
no processo eletrônico foi de 88 
dias, sendo que no processo de 
papel nesta mesma Vara o prazo 
medido foi de 400 dias. Em Pie
dade o resultado foi fantástico.

O ECO - Como o senhor 
avalia essa celeridade para 
o trabalhador?

Marques - O trabalhador 
é o maior beneficiário, porque 
ele depende desse crédito tra
balhista às vezes para subsistir, 
para sua própria sobrevivên
cia. Quanto antes ele receber o 
seu crédito, melhor. E isso às 
vezes tem significados muito 
além do que a gente pode ima
ginar. Por isso essa celeridade 
não tem preço.

O ECO - O processo ele
trônico vai representar eco
nomia para a Justiça do Tra
balho?

Marques - Hoje nós não te
mos condições de avaliar o que 
será essa economia. Mas pode
mos dizer com segurança que 
essa economia será primeira
mente em relação ao papel. Um 
processo em primeira instância 
tem média mínima 200 folhas 
de papel e um processo que 
chega no TST média mínima de 
540 folhas. Veja só em termos 
de papel o que isso representa
rá. Transporte, por exemplo. O 
que os tribunais despendiam 
para o transporte desses proces

sos. Das varas para os tribunais, 
entre os tribunais. Além do cus
to, o tempo. Hoje você clica em 
um botãozinho e esse processo 
está no Tribunal ou no TST em 
Brasília. Isso é fantástico.

O ECO - Há preocupação 
com a segurança do siste
ma? O sistema suporta o trá
fego de tanta informação?

Marques - O sistema é 
seguro. Logicamente que não 
existe a possibilidade de dizer
mos que um sistema informa
tizado é 100% seguro. Isso não 
existe. Mas o sistema é seguro. 
A questão da capacidade do 
tráfego de documentos na rede, 
tudo isso tem sido dimensio
nado pelo Conselho Nacional 
de Justiça e os tribunais estão 
seguindo essa orientação. Se 
houver alguma necessidade de 
redimensionar isso, o próprio 
CNJ irá tomar essas medidas 
e irá recomendar aos tribunais 
que façam essa ampliação. Esse 
projeto é do CNJ para todo o ju
diciário nacional, para os 91 tri
bunais do país. A direção maior 
é do CNJ.

O ECO - O sistema está 
sendo implantado aos pou
cos?

Marques - A meta do CNJ 
foi de implantar 10% em 2012, 
40% agora em 2013 e restante 
até o final de 2014. Porém, o

TRT da 15® região tem meta 
mais ousada. Nosso presiden
te, Dr. Flávio Cooper, pretende 
instalar as varas eletrônicas nas 
153 varas e em todos os postos 
avançados ate' o final de 2013.

O ECO - Praticamente em 
todo o Estado?

Marques - Sim, porque o 
TRT da 15® região tem juris
dição em 599 municípios, ex
cluindo apenas a jurisdição do 
TRT da 2® região que abrange 
São Paulo, grande São Paulo e 
Baixada Santista.

O ECO - Por que, dentro 
desse processo de escolhas, 
Lençóis Paulista?

Marques - Porque existe 
um planejamento que envolve 
toda uma logística complexa. 
O TRT traçou um plano de im
plantação que envolve capacita
ção de servidores, juízes, capa
citação ainda que superficial de

advogados. Considerando a es
tratégia do Tribunal, que utiliza 
as chamadas varas madrinhas, 
que já implantou o processo 
eletrônico, utilizadas para trei
nar outros juízes e servidores 
para serem treinados. Conside
rando toda essa logística é que 
Lençóis Paulista foi contempla
da primeiramente, em relação, 
por exemplo, que Bauru que é 
uma cidade maior.

O ECO - Os advogados não 
terão dificuldade com o Pro
cesso Judicial Eletrônico?

Marques - Não terão di
ficuldades. O advogado que 
esteve colaborando com o ajui- 
zamento das primeiras ações 
eletrônicas, já ajuizou duas 
ações. O advogado e o traba
lhador são os maiores benefi
ciários. Não são magistrados 
e servidores. Os primeiros e 
maiores beneficiados serão os 
advogados e trabalhadores.

t e a g a  a  su a  f a m íl ia  e  a m ig o s
PARA uMA AGRADÁVEL PEXARIA 

NO RECANTO DO CAFE!

ABERTO A TODA POPULAÇÃO
De terça a domingo das 9 às 19 horas
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Públicos de Lençóis Paulista > Lago do R ecanto do C afe

Rua 7 de setembro 100 - Alfredo Guedes



Cultura EXPOSIÇÃO
Os artistas plásticos da cidade de Macatuba, Conceição 
Aparecida Soares, Mara Oliveira e Sidnei Rogério 
Mateozi, participaram na segunda-feira 13, da Exposição 
de Artes Visuais, promovida pela Feira de Cultura do 
Médio Tietê, em Agudos.

M USICA

Duratex leva EX4 para Agudos
Destinada ao jovem, banda se apresenta na Praça Tiradentes, a partir das 20h

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Com o objetivo de cons
cientizar, principalmen
te, o público adolescente 

sobre temas voltados a sua re
alidade, o Exatamente Qu4tro 
-  EX4, patrocinado pela Dura- 
tex, vai visitar escolas públicas 
de Agudos, Interior paulista, 
nos dias 21 e 22 de maio, e, no 
dia 23, fará uma apresentação 
para toda a comunidade na 
Praça Tiradentes, às 20h. ”Tra- 
ta-se de uma ação importantís
sima, uma vez que ela incenti
va um trabalho extremamente 
sadio com a juventude. Isso

é antes de tudo uma maneira 
sustentável e engajada de atuar 
nos dias de hoje", afirma Silvio 
dos Reis Costa, gerente execu
tivo da fábrica de Agudos.

O projeto surgiu há 13 
anos, com os músicos Max 
Bennet (guitarra e voz), Regis 
Bennet (teclados e voz), Fer
nando Palau (baixo) e Robson 
Caffé (bateria), e reúne música, 
aprendizado e muita conversa 
que pode acontecer na sala de 
aula ou mesmo ao ar livre.

Definido como Circuito Só
cio Cultural - Música Contra 
as Drogas, o projeto usa a aber
tura e aceitação da banda EX4

para falar sobre o universo jo
vem, trazendo à tona assuntos 
como prevenção ao uso de dro
gas e bullying. Para isso, o gru
po conta com o apoio da Po
lícia Militar do Estado de São 
Paulo, por meio do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e Violência (PROERD). 
O projeto ainda busca o resgate 
e a difusão do sentimento de 
patriotismo, promovendo a 
informação, consciência e res
peito pelos símbolos nacionais.

O EX4 também realizará 
oficinas de música nas cida
des que receberão o projeto. 
Em Agudos, o grupo fará um

workshop no Centro de For
mação Tide Setubal, para um 
público de 30 a 60 estudantes 
previamente selecionados. Na 
pauta, a formação de grupos 
musicais e o mercado de traba
lho do músico atualmente.

O projeto Circuito Sócio 
Cultural - Música Contra as 
Drogas é patrocinado pela 
Duratex, por meio do Progra
ma de Ação Cultural do Go
verno do Estado de São Paulo 
-  PROAC, e conta com apoio 
da Prefeitura de Agudos, fa
zendo parte dos eventos da 
2® Semana Municipal Agudos 
pela Vida.

ROCK - Exatamente Qu4tro -  EX4 fará três apresentações na cidade de 
Agudos, nos dias 21 a 23 de maio

RÁDIO

Especialista palestra sobre história do rádio
Thaís Matarazzo apresenta trabalho realizado em pesquisa sobre os 90 anos de rádio no Brasil

Angelo Neto

n013 marca os 90 anos de rádio 
/no Brasil. Em abril de 1923, 
foi instalada a primeira emis

sora no país, o rádio Sociedade do 
Rio e Janeiro, pelo professor Ro- 
quette Pinto e o engenheiro Hen
rique Morize. Seus fundadores 
tinham como lema divulgar a cul
tura brasileira. Evento coemora a 
data no dia 29 de maio, às 19h30, 
no museu Alexandre Chitto.

Durante as décadas de 1930 a 
1960, foram realizados inúmeros 
certames para a escolha de rainhas 
de diversos segmentos, tais como: 
do rádio, dos músicos, do carna
val e outros mais. A partir disto, 
a palestrante Thaís Matarazzo irá 
apresentar ”90 Anos da Rádio no

Brasil -  Cantoras do Rádio Paulis
ta". O trabalho foi realizado através 
de pesquisa que, além de trazer 
informações ao púbico, revela 
também detalhes e curiosidades 
dos sete principais concursos rea
lizados na época.

O diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardo, lembra que o evento é a 
primeira atividade em comemora
ção aos 25 anos do museu Alexan
dre Chitto. "E um momento muito 
especial. A Thaís Matarazzo é uma 
grande historiadora das cantoras da 
rádio no Brasil e, especialmente, 
paulistanas. Esta palestra vem para 
dar um panorama histórico bas
tante interessante, mesclando com 
fotos e músicas da época". A entra
da é franca e as reservas devem ser 
feitas pelo telefone 3264 1442.

FOTO: DIVULGAÇÃO

HISTÓRIA - Palestra "90 Anos da Rádio no Brasil -  Cantoras do Rádio 
Paulista” será apresentada peal especialista Thaís Matarazzo (ao centro)

Comemoração segue com exposição e lançamento de biografia
No dia da palestra de Thaís 

Matarazzo, o museu Alexandre 
Chitto inicia a exposição "90 
anos de rádio no Brasil" que 
segue durante todo o mês de

junho. Serão painéis com ima
gens, textos contando a história 
do meio de comunicação no 
país. Cerca de 30 aparelhos de 
rádio também estarão expostos

para os visitantes.
Já no dia 7 de junho, Terezi- 

nha Chitto e Meire Chitto, filhas 
de Alexandre, irão lançar a bio
grafia do jornalista, historiador

e fundador do jornal O ECO, 
chamada "Alexandre Chitto de 
Corpo Inteiro". O evento será 
no Museu Alexandre Chitto, a 
partir das 20h.

AGENDA CULTURAL 
LENÇÓIS PAULISTA

>  PROJETO CAFÉ, CINEMA E PSICOLOGIA
Quando: Hoje, às 16h
O que é: Apresentação do Filme "As pontes de M ad ison”
Onde: Casa da Cultura

>  PROJETO CRIANÇA FELIZ 
Quando: Am anhã, das 14h30 às 17h30
O que é: Ativ idade cu ltu ra/educativa com oficina de artes, 
jogos, estúdio de maquiagem e resgate de jogos e brincadeiras 
tradic ionais
Onde: Quadra da Escola Guimar Borcat, no bairro Caju

>  PROJETO BAIRRO LEGAL -  Cidadania, Arte , Lazer e Cultura 
no Bairro
Quando: Am anhã, das 9 às 17h 
O que é: Ação social e cultural com atividades diversas à 
população, dando oportunidades a divulgação de ta len tos locais e 
melhoria da qualidade de vida.

>  A ESCOLA VAI AO TEATRO -  Espetáculo "M a d é ia ”
Quando: segunda-fe ira 20, às 20h
O que é: Projeto desenvolvido pelo grupo Faz e Conta, da Casa da 
Cultura, que tem  como objetivos aproxim ar o público escolar da 
arte tea tra l e utilizar as artes cênicas como ferram enta de apoio 
pedagógico
Onde: Espaço Cultural Cidade do Livro. Entrada franca. Reservas 
no local. Indicação 14 anos

>  IDENTIDADE -  Peça Solo com Vinícius Piedade 
Quando: qu in ta-fe ira  23, às 20h
O que é: a tram a da peça é um em bate pessoal. Um public itário 
sofre uma amnésia repentina justam ente quando assina o contrato 
com uma empresa de sabão em pó para a campanha chamada 
"identidade 
Onde: Casa da Cultura

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



M u lh e r MOLDURA DOS OLHOS
As sombras são fundamentais para avivar o olhar que um movimento errado com 
a pinça pode mudar toda a expressão do rosto. Você pode disfarçar as falhas nas 
sobrancelhas com corretivos ou com uma sombra. Caso opte pela sombra, aplique na 
sobrancelha com o pincel e, ao final, use os dedos para esfumar levemente. Esfumando 
com os dedos o resultado é mais natural e ela não corre o risco de ficar talhada.

SUBSTITUIR ALIMENTOS E TEMPEROS
por opções mais leves ajuda a emagrecer

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nutricionistas contam como fazer trocas 
inteligentes para manter a forma e a saúde

Da Redação

Conquistar o corpo ideal costuma 
ser uma meta tão difícil que às 
vezes é comum esquecer a impor

tância de pequenas atitudes no ponteiro 
da balança. Além de caprichar nos exer
cícios, fazer trocas básicas de alimentos 
e comer a cada três horas é uma medida 
eficiente para o emagrecimento, além 
de ser bem mais saudável. "Sempre que 
for possível troque um produto indus
trializado pela versão natural, isso traz 
benefícios para emagrecer e para a saú
de", conta Daísa Pinhal, nutricionista do 
Oba Hortifruti. O nutricionista clínico e 
funcional Fábio Bicalho, reforça que as 
substituições devem ser feitas por ali
mentos que tenham nutrientes, como 
as hortaliças e frutas. Na dúvida, opte 
sempre pelas versões integrais, que pos
suem carboidratos complexos e gastam 
muitas calorias para serem digeridos.

/  SAL
"O sal retém líquidos e não deve 

ser usado por hipertensos. No lugar, 
é possível usar e abusar dos tempe
ros e ervas, que adicionam sabor e 
são supersaudáveis", ensina Daísa. Se 
temperos não te agradam, a dica do 
doutor Fábio é usar o gersal, sal mari
nho ou do Himalaia, que dão o mes
mo sabor, mas possuem menos sódio.

■ / AÇÚCAR
"Apesar de agradar ao paladar, o 

açúcar refinado tem baixo valor nu
tricional, além de aditivos químicos, 
que o tornam nocivos a saúde. Por 
isso, deve ser sempre que possível 
substituído pelos adoçantes naturais 
ou químicos", diz a nutricionista Cin- 
tya Bassi, do Hospital e Maternidade 
São Cristóvão. Daísa explica que não 
importa o tipo de refinamento, o açú
car sempre terá o mesmo número de 
carboidratos. Para evitar danos à saú
de, ela diz que o mel pode ser uma boa 
opção, já que é natural, mas deve ser 
usado com cautela, pois também con
tém calorias. "Quem quer emagrecer 
pode usar o agave e stevia. Aqueles 
que não estão com sobrepeso podem 
optar pelo açúcar mascavo", completa 
Fábio. Se você está em guerra com a 
balança, o melhor mesmo é fazer uso 
dos adoçantes.

/  PÃO BRANCO
O pão branco é outro item que pede 

cuidado nas dietas. A farinha branca 
é um carboidrato simples, que tem 
teor maior de glicose e são digeridos 
rapidamente. "O melhor é optar pela 
versão integral, que tem a ingestão me- 
tabólica mais lenta e é rico em fibras, 
que ajudam na saciedade e gastam 
mais calorias para serem digeridas",

ABRA A BOCA -  Com a alimentação correta é possível emagrecer substituindo temperos fortes por opções mais leves

indica Daísa. De acordo com Fábio, a 
substituição pode ser feita também por 
panquecas e crackers de tapioca.

MARGARINA E MANTEIGA
As margarinas são muito usadas na 

cozinha, seja para passar no pão ou no 
preparo de alimentos. No pão, os nu
tricionistas aconselham que seja troca
da por queijos brancos, como o cotta- 
ge e a ricota, ou pelo requeijão light, 
que têm menos calorias e não trazem 
riscos para o colesterol. "Uma pasta 
batida de abacate com alho, cebola, 
salsinha e tomate, ou a mesma mis
tura com cenoura é uma boa opção", 
complementa Fábio. No preparo de

alimentos, Daísa aconselha o uso do 
azeite, que em pouca quantidade não 
prejudica a dieta e é mais saudável.

/  CREME DE LEITE E MOLHO BRANCO
Apesar de saborosos, o creme de 

leite e o molho branco possuem mui
tas calorias, e podem ser inimigos da 
boa forma. Fábio diz que sempre que 
possível, é interessante trocar por io
gurtes naturais, cremes de soja, clara 
de ovo e até mesmo leite de arroz.

/  LEITE
"A versão integral é rica em gor

duras saturadas que estão relaciona
das a complicações cardiovasculares,

em contrapartida na versão desnata
da, além das gorduras, ficam pratica
mente isentas da bebida as vitaminas 
A e D. A melhor escolha é o leite 
semi-desnatado, que reduz a quanti
dade de gorduras e conserva as vita
minas", conta a nutricionista Cintya.

MOLHOS PARA SALADA
Apesar de apreciados, os molhos 

prontos para as saladas possuem mui
tas calorias e sódio, e acabam pesando 
muito mais que os vegetais escolhidos. 
"Substitua os molhos prontos de salada, 
por vinagre, limão e temperos naturais 
que possuem quantidade menor de ca
lorias e são isentos de sal", diz Cintya.
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HORÓSCOPO 18/05 A 24/05

□
F o n t e : In s t it u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
Fase que lhe 
propicia alguns 
resultados sa tis fa tó 
rios, p rinc ipa lm ente 
em  se tra tando de 

planos para o fu tu ro . Todavia, 
deverá confia r-descon fiando de 
quem  quer que seja, cuide da saú
de e ev ite  desordens que possam 
afetar sua m oral.

TOURO
M elhora  to ta l em 
todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e financeiros se 
farão sentir neste 

m om ento . A pro ve ite  para pas
seios e para se un ir com am igos e 
entes queridos. Poderá encontrar 
a pessoa que irá amar.

O
GÊMEOS
N este período 
você estará com 
o espírito elevado, 
traduzindo isso em 
sua disposição para 

ser cortês, in te ligen te  e lógico. 
A pro ve ite  para tra ta r de assuntos 
que lhe  in teressam . Favorável às 
loterias.

CÂNCER
S entim entos mais 
fo rtes e estáveis 
na vida am orosa, 
fo rta lecendo o 
casam ento e as re 
lações duradouras. 

Apesar disso, poderá se sentir um  
ta n to  inseguro quanto a si próprio. 
Necessidade tranqu ilidade para se 
recuperar em ocionalm ente .

LEÃO
Você te rá que rever 
os im pulsos que o 
leva ram  a cu ltiva r 
certas relações, 
pois neles está à 

causa da a tua l fa lta  de harm onia 
en tre  você e as pessoas do seu 
convívio. Período de m áxim a 
expansão das possib ilidades na 
v ida econôm ica.

VIRGEM
Período neutro para 
a vida sentim enta l 
e am orosa. Haverá, 
tam bém , m uitas 
d ificuldades que só 

serão solucionadas com bastante 
trabalho, o tim ism o e pe rseveran
ça. Evite abusos e to m e  cuidado 
com os inim igos.

LIBRA
Pequena oscilação 
na v ita lidade física 
e m enta l. Não exija 
dem ais do seu o r
ganism o e procure 

adaptar-se às m odificações in te n 
sas que estão ocorrendo. Procure 
descobrir o que está m udando 
em  você.

ESCORPIÃO
Excelente m om ento  
para tra ta r com 
agricultores, ag ro
pecuários, fe iran tes 
e agrônom os. Terá 

sucesso nos negócios im ob iliários 
e m u ito  poderá progredir, p ro fis 
s ionalm ente, nesta fase.

SAGITÁRIO
Êxito e ótim os 
lucros, no com ércio 
e na indústria de 
líquidos, de m odo 
geral, e de produtos 

quím icos para a lavoura e a v e te 
rinária. A lgum as dificuldades, mas, 
se agir com in te ligência , você 
pode se sair bem.

CAPRICÓRNIO
Una-se aqueles que 
poderão to rnar este 
período alegre e 
feliz. Seja prudente 
com assuntos de 

dinheiro , e no amor. A in fluência 
astral, para aventuras e especu
lações devem  ser razoáveis. Não 
gaste seu d inheiro  inu tilm ente .

AQUÁRIO
M uita habilidade 
literária, m ente 
clara e pene tran te  e 
m uita  tendência aos 
assuntos elevados, 

estão previstos para você nesta 
fase, devido à benéfica in fluência 
de júp iter. Sucesso profissional e 
financeiro.

PEIXES
Não será conve
n ien te aven tura r-se  
em  novos negócios. 
Cuidado com  o 
excesso de gastos. 

M antenha-se em  suas ativ idades 
ro tine iras e m uitos benefícios re 
ceberá em  breve. Evite discussões 
e preocupações desnecessárias.

Dem  ÜMA PA55A9INHA NO 6106

WMIM.FARINNANAC0ZINNA.6t06SP0T.COM

e e f i c o m m  R e c e m m s  F Á c e is ,

PORÉM CH6IA5 06 AROMA 6 5A60R.



Televisão NOVELA
Nanda Costa: "fiz a Morena sem esperar muito". Atriz fala sobre seu 
trabalho em Salve Jorge e o que espera para o final de sua personagem. 
Falou que fez a personagem sem esperar muito. "Não pensei muito, apenas 
em fazer o melhor possível. Tudo que viesse depois seria lucro. Então, 
estou muito feliz com o retorno que tive", disse.

AMOR A VIDA

Marcello Antony e Thiago Fragoso formarão casal
'Seremos um casal normal', diz Antony sobre personagem na novela que começa na segunda

Da Redacâo

A  novela Amor à Vida es
treia na próxima segun
da-feira, 20, na Globo, 

e promete muitas emoções e 
boas surpresas. Entre os per
sonagens criados por Walcyr 
Carrasco está um casal dife
rente: dois homens farão um 
dos pares românticos da trama. 

Marcello Antony viverá

Eron e Thiago Fragoso será 
Niko. Os dois formarão um 
casal que vai se envolver com 
a personagem de Danielle 
Winits, Amarilis, lima enfer
meira que aceita servir como 
barriga de aluguel para que 
o casal realize o sonho de ter 
um filho.

Antony se diz empolgado 
com o papel e afirmou que 
já estava na hora das novelas

mostrarem um casal gay.
“A gente não vai cair na

quela coisa do estereótipo do 
casal gay. Seremos um casal 
normal, como qualquer outro. 
Acho que, hoje em dia, isso já 
não está sendo o mesmo tabu 
que já foi", explicou Marcello.

Thiago também contou o 
que o atraiu nesse novo tra 
balho, o primeiro do tipo em 
sua carreira.

“Fiquei seduzido para fa
zer esse personagem depois 
que o Walcyr me disse que 
o Niko é um gay que não 
transparece isso. Ele não dá 
a mínima bandeira de que é 
homossexual. Isso me deixou 
tranquilo porque percebi que 
vou poder fazer, acima de 
tudo, um ser humano, uma 
pessoa, e não uma caricatura" 
comemorou o ator.

FO TO : DIVULGAÇÃO

PAR ROMÂNTICO -  Os atores estão empolgados com o papel e Thiago 
Fragoso afirma ser o primeiro em sua carreira

i
C/3
<
nJ
u
>o

FLOR DO CARIBE
Segunda-feiia - Rafael percebe que  
Duque arm ou o sequestro  pa
ra que e le  reencontrasse Cristal 
e  confessa à filha que sente sua 
fa lta . Guiom 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 - A m 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  fez  m al. Lindaura convence  
S am uel a não denunciar Dionísio.

Quarta-feira - 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 uma 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 interrom pe 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 h o m enagem  que Cas- 
siano lhe prestou foi divulgada no 
jornal. Ester pergunta a Cassiano se 
e le  confia em  Cristal. Duque 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 - A m 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. B ento não 
atende o te le fonem a de Am ora.

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 B árbara que não ficará  
com ela. W ilson te n ta  ser gentil 
com os filhos. M arg o 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  em prego  
na Para S em 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 fren te  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.

SALVE JORGE
Segunda-feira - Rosângela 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 
trabalhar na boate. A ntônia é  p re 
sa. M o ren a  fica curiosa para saber 
quem  é  a m enina  do A lem ão  que  
foi traficada. Ao 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 vo lta  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 A ntônia  
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  vo lta  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 afirm 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 
v ê  e  decide deixar a Turquia. Ste- 
nio pede  para Creusa não espalhar 
que e le  será avô. Érica te m  alta do 
hospital, e  Haroldo a leva para casa. 
M orena m ostra Riva para Theo. Lí
via suspende o patrocínio de Élcio.

Os próxim os capítulos não foram  
divulgados pela emissora.

Quem trabalha há 3 7  anos p rotegend o os recursos 
naturais essenciais, não poderia ficar fora desse evento

V E N H A  C O N H E C E R  0 S T A N D  DA L WA R T  L U B R I F I C A N T E S  NA:

COLETA E RERRE F I ND DE O ÚLEO L U B R I F I C A N T E  USA

Nosso traba lho  d e  
preservação não tem fim 

Ainda bem , p o is  os 
recu rso s n atu ra is  têm !

Festiecs^
FESTIVAL DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ECOLÓGICA

23 a 26 de Maio
Recinto Mello Moraes - Bauru (SP)

Quinta e sexta-feira: das 14h às 22h 
Sábado e dom ingo: das 11 h às 19h

P a l e s t r a :  " L o g í s t i c a  R e v e r s a  d o  Ó l e o  L u b r i f i c a n t e  p ó s - c o n s u m o "
Dia 23 de maio (quinta-feira), 14h30, com Manoel Browne de Paula 

■ D em o n straçõ es e o rien taçõ es sob re  co leta  e  rerrefino.

V o c ê  é  n o s s o  c o n v id a d o . P re s t ig ie !
w w w . l w a r t . c o m . b r

LWART
L U B R I F I C A N T E S

http://www.lwart.com.br


Sociedade

GAÚCHA
^  preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Confira quem foi alvo dos cliques da coluna 
nesta semana em aniversários, casamentos e 

eventos em geral.
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Fernanda com a filha Maria Teresa, de 8 meses

R. Cel J. A. Martins. 1045 
F: 3263-2414

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

R. Luiz Vaz Pinto, 619 
F: 3264-4000

(oresvivas@lpnet.(om.br

cs30

H e m o i n b
LA B O R A TÓ R IO  DE A N Á LIS E S  C L ÍN IC A S

Horário áe atendimento 
das 6h30 às 17h30

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

14 3263 2324

Personalização, Polimento 
e Pinturas em Gerai

Rua Piedade, 388 • Centro 
Lençóis Pauiista

(14) 3263 5511 
9148 5243

PROMOÇÃO

(14)3264-3613 *9741-3712
Rua: X V  d e  N o v c m b ro ,0 6  - Centro

P O R  A P E N A S

BS158,00



Coluna do
iano C a s te lh a n o

Colaboraram com esta Coluna:
Sérgio S iquinelli, A ndré  Silva, Lívia Bernardes 

Telma Romão e Denis Silva

A oow  potência!!!

Fale com a gente
ca s te lo@ jo rna loeco .com .br

fo to g ra fia @ jo rn a loe co .co m .b r

B R U TA S E LIN D A S
Super Horse 3 Tambores Brasil J ATUANTES E COMPETENTES

Saulo Adriano, José Oliveira Prado e Capitão Valentin Camila Placca curtindo a Facilpa

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


Coluna da
aria N ilza

fatos & pessoas

í
PENSE NISSO
"A prenda a a rg u m e n ta r 
e nunca m ais precisará 
te r razão ."

Fale com a gente
m nilzab ro llo@ yahoo .com .b r

fo to g ra fia @ jo rn a loe co .co m .b r

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE
A Cachaçaria Água 

Doce possui mais de 100 
unidades espalhadas pelo 
País e serve um extenso 
cardápio de bebidas com 
binadas com diversas por
ções e pratos. Em Lençóis 
Paulista, a franquia está 
a cargo dos em presários 
Suely e Eduardo que já re
gistraram  em sua agenda 
dezenas de com em ora
ções de aniversários, con
fraternizações e encontros 
de am igos que lá vão 
experim entar um de seus 
pratos mais fam osos: o 
escondidinho de carne de 
sol. Im perdíveis também 
são os pastéis servidos 
como aperitivo. "Habi- 
tués" da casa, Jeanice 
Moretto, M arilene Cordei
ro, Zuleika Radicchi , Suely 
Amaral, AngelaTrecenti, 
Youli Orsi, Miria Langona, 
Nancy Coneglian, M arilda 
Minetto e Leoni Simioni, 
sem pre flagradas.

COMEMORAÇÃO NA ADC
Domingo, 12 de maio, 

a ADC de Lençóis Paulista, 
realizou seu alm oço do 
Dia das M ães à base de 
filé de frango com molho 
de palmito e filé mignon 
à parm egiana. M ães e 
filhos em total alegria 
que d esejam os que p er
dure durante o ano todo. 
Funcionários das usinas 
d ivertin d o -se  ao som de 
Nino e Fernando.

OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE FACILPA! ,
colaboradores, clientes, Deus e principalmente 
você, ouvinte da sua Hot

36®

U M (
Tecnologia da Informação

w w w .un ion tecno log ia .conn .b r NOSSOS SISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

M ic r o s o f t  P a rtn e r N e tW o rk" SAPB u sin essOne . . .^ gW E B àO'

FAÇA M ELHOR
do que nunca.

(14)326^637
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacao*

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.conn.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacao*
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Negócios S/A

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

NEGÓCIOS
Bom atendimento é o
diferencial na Pedrão Imóveis

(N̂

IMÓVEIS
Produtos químicos usados 
na limpeza da casa exigem 
cuidados N®

•  w w w .jo rn a lo e c o .c o m .b r  •  m a il:  o ec o @ jo rn a lo e c o .c o m .b r •  c o m e rc ia l@ jo rn a lo e c o .c o m .b r •  te le fo n e  c e n tra l (14) 3269 .3 311  •

LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 18 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.132>

Capacete.
também 
tem prazo^ 
de validade
MOtociclistas devem ficar 
atentos: equipamento com data 
vencida pode render multa e 
pontos na CNH N9

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

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


O ECO

N

Negócios
ATENDIMENTO

Com agendamento prévio, na Pedrão Imóveis o corretor 
vai até o cliente. O principal diferencial da empresa é se 

adaptar a necessidade do cliente, seja com atendimento 
após o horário comercial, aos sábados ou domingos.

•  w w w .jo rn a lo e c o .c o m .b r  •  m a il:  o e c o @ jo rn a lo e c o .c o m .b r •  c o m e rc ia l@ jo rn a lo e c o .c o m .b r •  te le fo n e  c e n tra l (14) 3269 .3 311  •

LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 18 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.132^

Pedrão Imóveis investe em  a te n d im e n to
Empresa oferece flexibilidade nos horários e assistência da compra do terreno à construção da casa

Da Redação
FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

Desde 2011 em Lençóis Paulista, a 
empresa Pedrão Imóveis acompa
nha o mercado imobiliário e ofe

rece atendimento diferenciado para os 
clientes. Antônio Pedro Rafael, conheci
do como Pedrão, proprietário da empre
sa, atua no segmento com experiência de 
mais de 15 anos na área imobiliária com 
atendimento ao público.

A Pedrão Imóveis, além da excelência 
no atendimento, se compromete em ofe
recer assistência ao cliente do começo ao 
fim, incluindo o pós-venda. “A Pedrão Imó
veis veio juntar a experiência que já tenho 
no setor imobiliário com a necessidade dos 
clientes" conta o corretor.

Com os serviços de venda de terre
no, casa, sítio, chácara, assessoria ju rí
dica, simulação financeira e avaliações, 
a Pedrão Imóveis garante que conquis
ta a cada dia novos clientes. “Comigo a 
pessoa encontra todos os serviços que 
precisa. Por exemplo, se o cliente com
prou uma casa e precisa de um pedreiro, 
arquiteto, pintor ou engenheiro, tenho 
parceria com todos esses profissionais 
qualificados e confiáveis para indicar ao 
meu cliente", explica.

Um dos diferenciais da empresa se 
refere ao horário de atendimento. “Para 
adequar a necessidade do cliente, faço 
a flexibilidade de horário. Com agenda- 
mento, atendo após o horário comercial, 
de sábado e domingo, tudo isso para faci
litar ao cliente".

Na hora da compra, o corretor explica

MERCADO - Na Pedrão 
Imóveis, você tem serviços 
de venda, assessoria jurídica, 
simulação financeira e 
avaliações

também a importância em fazer a simula
ção de valores para o cliente que deseja 
financiar um terreno ou uma casa, antes 
de conhecer o imóvel. “Quero realizar os 
sonhos de todos os meus clientes, com os 
pés no chão. Sempre faço a simulação para 
saber qual valor conseguimos o financia
mento. A simulação é feita antes de levar o

cliente para conhecer o imóvel adequado. 
Antes de fechar qualquer negócio, analiso 
os documentos para que o cliente não cor
ra nenhum risco. A gente só faz a venda 
quando está tudo certo" diz.

A Pedrão Imóveis atende em Lençóis 
Paulista e está sempre atento as novida
des. “Gosto de estar na rua para conhe-

cer as melhores oportunidades de imó
veis para meus clientes e para quem faz 
o agendamento comigo", diz. “Também 
utilizo as redes sociais e os jornais locais 
para divulgar os imóveis". Para contratar 
a Pedrão Imóveis, ligue para (14) 3264 
6418 e (14) 97144352 ou acesse o site 
www.pedraoimoveis.com.

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


Classificados

OPORTUNIDADE, S-10, ano
97, cor prata, cabine simples,
4 pneus novos, d.h., al., ótimo 
preço. Tratar (14) 8171-4520.

CAMINHÃO MERCEDES
1113, ano 69, cor verde, tur
binado com direção hidráulica 
e carroceria. Tratar (14) 9782
8946 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, 4 BICOS, ano 96, cor
cinza metálico, 4 portas. Tratar 
(14) 9703-1919/ 3263-3348.

PALIO, ANO 2001, cor azul,
4 portas, trava e alarme, doc. 
ok, R$ 11.500,00. Tratar (14) 
3264-8514/ 9748-7596.

IPANEMA, COR azul, 4 
portas, ano 95, DH, VE e trava, 
R$7.200,00. Tratar 8118-1625.

PALIO 1.0, ano 99, 4 
portas,pneus novos, R$
10.800,00. Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

PALIO, 4 PORTAS, ano 2010, 
29 mil Km, única dona, R$
21.000,00. Tratar (14)8111- 
0146.

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.

CAMINHÃO FORD cargo 
8-14, com furgão p/ transporte 
de pessoal. Vendo ou troco 
por kombi ou caminhonete 
cabinada de menor valor, cami
nhão em ótimo estado.Tratar 
(14)9702-6802 ou 3264-5236.

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

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

ESCORT EUROPEU, ano
94, 1.6, a álcool, R$ 5.500,00. 
Tratar (14) 8123-6974.

ECO SPORT, ano 2008, cor 
vermelha, impecável. Tratar 
(14) 9701-1896.

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

ECO SPORT 1.6 XLT, ano 
2005, completa, cor prata, 
único dono, semi novo. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9772-7536.

GOL 1.6, ano 91, gasolina, 
excelente estado. Tratar (14) 
3263-6721.

KA, ANO 99, cor prata, com 
opcionais+ bancos de couro. 
Tratar (14) 3263-6721.

FUSCÃO, ANO 73, raridade, 
confira, R$ 1.900,00+promis
sórias de R$ 229,00. Tratar (14) 
3263-6721/ 9630-1560.

PASSAT, ano 80, cor chumbo 
metálico, bancos corinos 
(novos), R4 1.500,00 + promis
sórias R$ 189,00. Tratar (14) 
3263-6721.

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

GOL, ANO 99, 04 portas, 
direção hidráulica, ótimo 
estado, R$ 10 mil. Tratar (14) 
9725-7687.

OPALA, ANO 80, motor novo 
e bancos de courino, R$ 3 mil, 
vendo ou troco por moto. Tratar 
(14) 9863-6842.

CARAVAM, ANO 82,
comodoro, completa -  ar, R$4 
mil, vendo ou troco por moto. 
Tratar (14) 9663-6842.

HONDA FIT, ANO 2010, cor 
dourado, R$ 33 mil. Tratar (14) 
9772-7315.

GOL MI 8V, ano 98/99, cor 
verde, vendo ou troco por gol 
ou celta até 16 mil km. Tratar 
(14) 9124-2968.

OMEGA GLS 2.0, ano 93, cor 
preto, álcool, ótimo estado. 
Tratar (14) 9712-9088.

CORCEL II, ANO 79, cor verde 
metálico, álcool, com som, R$ 2 
mil. Tratar (14) 9718-2991.

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

IPANEMA 2.0, ano 95,
4 portas, álcool, completa 
- ar, R$ 7.200,00. Tratar (14) 
9618-9345.

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

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

ASTRA SEDAN, cor
prata, 1.8, completo -  ar, 
R$13.800,00. Tratar (14)9663- 
3747 urgente.

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 WEEKEN TRECK,
ano 2010, cor prata, completa, 
único dono. Tratar (14) 9710
9001.

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

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

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. Tratar (14) 9710-6601 
(particular).

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

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$12.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

GOL BOLA, ANO 95, R$5 mil
+ R$ 3.400,00 de documentos, 
aceito troca por moto. 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

AUTO MECÂNICA ■ AUTO PEÇAS • RETÍFICA DE MOTORES Fone: 3263-1535 
Fax:3264-3961m A L À G I

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ASTRA SEDAN 1.8 2003 AZUL COMPLETO
CORSA HATCH 2P 1997 BRANCO VIDRO/TRAVA/ALARME
CORSA HATCH GL1.6 4P 1998 PRETO BÁSICO
CORSASEDAN 2004 PRATA BÁSICO
CORSA CLASSIC 2004 PRETO BÁSICO
CLASSIC LIFE 2007 PRETO TRAVA
CLASSIC LIFE 2007 PRETO DIREÇAO/TRAVA/ALARME/RODAS
CELTA 2P 2004 PRATA AR/TRAVA/ALARME
OMEGA GLS 1999 PRATA COMPLETO
VECTRA GLS 2.0 1994 AZUL COMPLETO
VECTRA ELITE 2010 PRATA COMPLETO
ECOSPORTXLT2.0 2009 PRATA COMPLETO
COURIER1.3 1998 PRATA BÁSICO
COURIER 1.4 1998 PRATA DIRECAO/VIDRO/TRAVA
SAVEIRO CL 1.8 1995 BRANCA TRAVA/ALARME
SAVEIRO CL 1.6 Ml 2000 BRANCA DIRECAOA7IDRO/TRAVA
GOL 1.0 4P 2000 DOURADO DIRECAOA/IDRO/TRAVA
GOL 1.0 SPECIAL2P 2003 CINZA
FOX 1.0 4P 2005 PRETO VIDRO/TRAVA/ALARME
FOX 1.6 4P PLUS 2005 PRATA COMPLETO
GOLFSPORTLINE2.0 2011 PRETO COMPLETO
UNOSMART 2001 PRATA VIDRO/ALARME/TRAVA
PALIO WEEK. 1.5 1998 VERDE COMPLETO
PALIO ELX 1.4 2007 PRETO COMPLETO
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO/TETO
STRADA ADV. LOCKER CE 2009 BRANCA COMPLETO
FI0R IN 0 1.3FIRE 2012 BRANCA UNICODONO
PEUGEOT H 307 FELINE 2008 PRETO COMPLETO
CB 600FHORNET 2010 PRATA
CBR 600RR 2006 PRETA
CB 300R 2012 BRANCA
XRE 300 2010 AMARELA

PROMOÇÕES
FAN 125 2007 VERMELHA ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 230,00
TITAN 150 KS 2006 PRETA ENTR. R$ 1.500,00 + 24X R$ 230,00
TITAN 150 ES 2008 PRETA ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 250,00
TITAN 150 KS 2008 CINZA ENTR. R$ 2000,00 + 24X R$ 250,00
BROS 150 ESD 2012 PRETA ENTR. R$ 3.500,00 + 24X R$ 390,00
CRF230 2009 VERMELHA ENTR. R$ 3.500,00 + 24X R$ 390,00
TWISTER 250 2006 VERMELHA ENTR. R$ 2.500,00 +24 X R$ 290,00
FAZER 250 2008 PRETA ENTR. R$ 3.500,00 + 24X R$ 350,00
V-BLADE 250 2007 PRATA ENTR. R$ 2000,00 + 24X R$ 290,00
CB 300 2010 VERMELHA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 430,00
CB 300 2010 PRATA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 430,00
KOMBI 98 BRANCA ENTR. R$ 5.000,00 + 24X R$ 500,00
UNO MILLE W AY2008 BRANCO ENTR. R$ 3.000,00 + 48X R$ 499,00
UNO VIVACE 4P 2011 VERMELHO ENTR. R$ 6.500,00 + 48X R$ 630,00
XSARA PICASSO GLX 1.6 2010 PRETA ENTRADA + 48X R$ 640,00
SAVEIRO 1.6 TROOPER 2010 PRATA ENTRADA + 48X R$ 630,00
GOL 1.0 G5 2013 PRATA ENTRADA + 48X R$ 650,00
ECOSPORT XLT 2.0 2009 PRATA ENTRADA + 48X R$ 660,00

C D M P R A M n S  M D T a S

PARCELAMOS MOTO EM

1 D X NO CARTAO

NAO PERCA  
ESSA GRANDE  

O PO R TUN IDA D E

Fones: 3264-3033  - 9668-3033 
9625-3 0 3 3 - 8148-7585

Av. Papa João Paulo II 
(ao lado do Auto Posto Leão)



Classificados

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

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

PEUGEOT 207 XR, ano
11/11, cor prata, completo,
22 mil km, R$ 26.500,00. 
Tratar (14) 3263-7420 ou (17) 
8155-7775.

ASTRA HATCH, ano 1999, 
gl 1.8, cor prata, completo, 
rodas 15", 4 pneus novos, 
lindo/conservado e mecânica 
ok, baixa km, R$ 14.500,00. 
Tratar (14) 9837-0775 (carro 
particular)

PALIO 1.3 fire flex, ano 
2004, cor prata, 4p, doc 
2013 ok, com dh + te + ve 
+ al +limp/desemb com 4 
pneus novos , aro 14, muito 
conservado, R$17 mil. Tratar 
(14) 9135-1816/9897-6606.

CORSA HATCH, ano 99,
4p, cor azul, com te+al+ 4 
pneus novos + doc. ok só R$
10.900,00. Tratar (14) 9837- 
0775/9109-5623

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

TRATOR WALMET, ano 65
ID, ótimo estado. Tratar (14) 
9720-7650

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

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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 2011, cor 
prata, flex, completo, cambio 
automático, R$ 59 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.

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

GOL 1.0, ano 04, cor cinza, 
álcool, direção hidraúlica, 
R$14.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2009, cor 
branca, flex, ar condicionado, 
dh, R$ 23.500,00. 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 W AGON 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.

MERIVA JOY 1.8, ano 07,
cor branca, flex completa,
R$ 26 mil. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

COMPRO SEU CARRO De
91 a 2004, em bom estado, 
quitado ou até mesmo com 
divida, consulte-nos. Tratar 
(14) 3263-6721/ 9630-1560.

PROCURO CARRO OU 
MOTO PARA assumir parce
las, financiado no banco ou 
promissórias, sem entrada. 
Tratar (14) 9797-5221.

PROCURA-SE UM  
AUTOMÓVEL, já financiado 
para assumir as prestações, 
ou que dê financiamento 
sem entrada, preferência 4 
portas. Tratar (14) 3263-0603/ 
9661-1922.

COMPRO CARRO/ moto 
e utilitários acima do ano 
1998 em bom estado, pago 
a vista. Atenção, compramos 
também seu carro/ moto f i
nanciado, mesmo estando c/ 
atraso. Tratar (14) 9806-5581/ 
9168-2628.

CB 500, ANO 2002, cor
preta, linda, pneus 
novos, vendo ou troco 
por moto de menor valor. 
Tratar (14) 9836-1282/ 
3264-1661.

XR TORNADO, ano 2004, 
cor vermelha, 33.mil km, 
original e conservada. 
Tratar 9701-4248/ 9171
2203.

DAFRA NEX 250CC, ano
12/13, cor branca, vendo 
ou troco por moto menor 
valor. Tratar (14) 9798- 
1909/ 9748-8502.

FRIGOL CONTRATA:
Assistente de RH
(a partir do 4° ano de Psicologia)

Operador de Caldeira 
Servente de Pedreiro 
Mecânico de Manutenção 
Eletricista

Interessados devem enviar um currículo para 
Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha - 704 ou no em ail: 
raisa.ferreira(o)frigol.com.br «Telefone:3269-3900

HONDA BIZ 125 KS, ano
2012, cor prata, flex, 5 
mil km, novíssima, R$
4.500,00. Tratar (14) 
3264-8514/ 9748-7596.

BROS 125CC, ano 2003, 
cor vermelha e preta, 
ótimo estado. Tratar (14) 
9776-0913.

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

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

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

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

M INI MOTO TRACKBIKE
nos modelos cross ou 
moto GP é na pagan 
motos. Tratar (14) 3264
4345.4630

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.

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

VILAS MOTO PEÇAS -
Oficina especializada, 
pinturas especiais, 
acessórios, pacotes 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.

TECNICO EM INFORMÁ

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

^niuuU i
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(14)3264-3817 APÓS AS 18H00
ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS 

ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.
"a compaixão para com os anim ais é das mais nobres vir

tudes da natureza hum ana"
Charles Darw in.



Classificados

FAÇO MANUTENÇÃO e
form atação de m icros em 
geral. Tratar (14) 9183-9459.

INFORMÁTICA -  Hard 
M anutenção em compu
tadores e impressoras, 
recarga de cartuchos e 
tonners, (micros usados 
com garantia) Computado
res usados com garantia 
a partir de R$ 300,00 e 
impressoras com cartuchos 
com ó tim os preços. Pague 
com todos os cartões, A c il- 
pa e Servidores Públicos. R: 
Pará, 10 JD Cruzeiro Fone 
(14) 3263-3052, 9793-3134 
e 9106-9965.

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

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

OFEREÇO MÃO DE obra 
na construção e reformas, 
pequenos serviços final de 
semana, ótimo preço, facilito 
pagamento. Tratar (14)-9749- 
3106 Oliveira.

MONTADOR DE MOVEIS
em domicilio (monte e des
monta). 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.

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

FAÇO PEQUENOS CAR
RETOS COMO geladeira, 
fogões, camas, estante, 
betoneiras, etc. Carregamos 
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.

FAÇO SERVIÇO DE 
PEDREIRO (geral). Tralar (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 des
conto e chinelos Havaianas, 
tênis Havaianas e sapatilhas 
com 20% de desconto. Venha 
conferir e aproveite esta 
promoção. Dividimos em até 
2 X nos cartões Visa, Master, 
Diners Club e Hipercard. A 
Chinelos e Cia fica na Rua 
Geraldo Pereira de Barros,
853- Centro. Telefone: (14) 
3263-2816.

ALBUQUERQUE refrige
ração 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 EBE- 
NEZER, 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 ins
talação 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.

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

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 6 6 9

£M  F R £ A /r£  A O  BAA/CO  & R A O £SC O

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

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

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

CM INSTALAÇÃO E MON
TAGEM elétrica, venha e faça 
seu orçamento sem compro
misso. Tratar (14) 3263-3490/ 
9128-4630/ 9145-4248.

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

Faço pulverização no combate 
de doenças e pragas em plan
tas frutíferas e ornamentais, 
inclusive adubação de solo, 
corretivo e foliar. Tratar (14) 
9127-0004.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
3263-3162e 9827-1912.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALAÇÃO DE ANTE
NAS parabólicas, Home Thea- 
ter, e TVs na parede. Tratar 
com Juvêncio (14) 8118-6574 
ou 3263-3636.
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DANI MUDANÇAS -  Fretes 
em geral. Tratar (14) 9794
4468 ou 3264-1197.

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATAÇÃO DE 
MÉDICOS plantonista, a 
OCAS, está contratando 
médicos clínicos, para 
plantão médico junto ao 
pronto socorro municipal, 
com valor de R$ 2.260,00 
(24 horas). Os interessados 
favor procurar a sede da 
OCAS, na rua 7 de setem
bro, 732 -  centro -  Lençóis 
Paulista, ou através dos 
telefones:(14) 3264-7797/ 
3264-1027/ 8176-7273, 
falar com Dionizia -  assis
tente social.

LWART CONTRATA 
PARA estágio na área 
de produção, cursando 
engenharia de produ
ção ou administração, 
preferencialmente no 
4 ou 5 ano. Necessário 
residir em Lençóis Paulista, 
Macatuba ou Bauru, com 
excel avançado e inglês 
intermediário. Interessados 
enviar curriculum rh@ 
lwart.com.br

OFEREÇO PARA TRA
BALHAR com piscina, por
teiro, caseiro. Tratar 914) 
3263-1875/ 9815-4447.

RENDA EXTRA -  Seja 
um representante e 
conheça os produtos UF’ 
Assista à apresentação 
de negócios as terças e 
quintas as 19h30m na R: 
Tiradentes, 223 -  Centro. 
Tratar (14) 9652-4056.

PROCURO SERVIÇO DE
caseiro para morar no lo
cal. Tratar (14) 9600-5172.

COCHI
m m
m m

PRECISA-SE DE este
ticista com experiência. 
Tratar (14) 3263-1739 com 
Eunice.

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

IN

VENDO BICICLETA caloi 
maxx, aro 24, 21 marcha 
c / suspensão, semi novo, 
R$250,00. Tratar (14) 9782- 
3324/ 9730-0065.

VENDO ESTRUTURA 
METÁLICA de 9 pés, 100m^ 
com cobertura. Tratar (14) 
9818-0037.

VENDO TÍTULO DO clube 
Marimbondo, R$2.500,00 
(fora transferência). Tratar 
(14)9754-0433.

VENDO 2 BALCOES para 
loja (1,5m cada). Tratar (14) 
9772-7315.

VENDO BARRACA DE
camping completa, 2 quartos. 
Tratar (140 9772-7315.

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

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

VENDO MÓVEIS ANTIGOS,
várias peças. Tratar (14) 
3264-5658/ 8115-4390.

VENDO PLAY STATION III, 
bloqueado com 2 controles 
e jogo, R$ 900,00. Tratar (14) 
9655-0711.

VENDO MASSEIRA 
MARCA pasiani 110v/220v, 
R$1.200,00, cilindro elétrico 
27 cm. 110/220v, R$1 mil

TUDO PARA TRABALHAR
COM massas. Divido pgto no 
cartão. Tratar (14) 9749-3106.

VENDO CABIDES DE
acrílico, araras cromadas e 
brancas, provadores e balcão 
para loja, excelente preço. 
Tratar (14) 8123-6974

ATENÇÃO! VOCÊ QUE
financiou seu carro/ moto e 
quer vender, compramos para 
quitação, mesmo estando 
com parcelas atrasadas. 
Tratar (14) 9806-5581/ 
9168-2628.

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 w indows 7 ou 
XP, funcionando. Tratar (14) 
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.

VENDO CARRETINHA 
PARA carro. Tratar (14) 9792
3322 com Naldo.

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

VENDE-SE trailer de pastel 
em funcionamento e com boa 
clientela, R$ 8.500,00. Tratar 
(14) 9728-0666.

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

VENDO 2 FALANTES 69", 
semi novo -  2 CD automoti
vo, semi novo, R$100,00 cada 
-  2 Capacetes usados, semi 
novos, R$ 25,00 e R$ 100,00. 
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 banheiro 
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 conforto, 
R$ 90,00. Tratar (14) 9674- 
5783/9115-5295.

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

BATEU AQUELA VONTADE 
DE COMER UM DOCE?

l i s u e  0  l e v a m o s  o s  d e l ic io s o s  
m o u s s e s  c r e m o s o s  E b e n e z e r  a t é  v o c ê !

Moranso - Maracujá - Goiaba - Limão 
Abacaxi - Man$a - Jaboticaba

ENCOMENDAS PARA RESTAURANTES, BUFFET'S  
FESTAS E ENTREGAS À D O M IC ÍL IO

(14) 9724-4436 • 9674-2560

EM BREVE 
EM MACATUBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

I D>-si CD

http://www.regionaltodaraca
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MATRICULAS ABERTAS!

APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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

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

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

MAQUINAS DE COSTURA -
Venda de peças, motores, cai
xinhas, bancadas e consertos. 
Tratar na Rua Santo Antonio, 
n° 773, JD. Bela Vista ou (14) 
9712-5303 com Cícero.

VENDO 1 MAQUINA 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 espes
suras). Tratar (14) 9164-2852 /  
9695-4241.

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

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

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

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.

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

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

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

KREP su íço  p r o n t o .
R$2,00 a unidade, vários sa
bores. 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), parcelado em até 5x 
(julho a outubro). Tratar (14) 
9746-2701/ 3264-4251 Nereide.

EXCURSÃO THERMAS 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 
+ Mercadão de São Paulo 
14/07/2013 -  Parque O mundo 
da Xuxa dia 02/06/13 - Sitio do 
Carroção 06/10/2013. Tratar 
(14) 3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

EXCURSÃO RODOVIA- 
RIA CALDAS Novas, 24 
a 29/08/2013 -  Passeio 
Maria Fumaça 29/09/2013. 
Informações e reservas: (14) 
3263-3267 e (14) 9600-3485 
com Solange.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACATUBA, Rua França, 
2-14 - Jd Europa com 2 
quartos, sala, cozinha, WC e 
garagem, ao lado sorveteria 
tropical. Tratar (14) 9790- 
9378/ 3298-1837 Paulo

CRUZEIRO, CASA COM 2
quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e gara
gem coberta (terreno 11x25) 
e construção de 140m^. Tratar 
(14) 9701-1896 com João 
Barbosa.

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

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

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

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

APTO: FAÇA UM INVESTI
MENTO rentável e seguro, 
o melhor lançamento de 
Lençóis Pta e região -  2 dor- 
ms, 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

OTIMA 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

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

JD. GRAJAU- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha conjugada, lavan
deria, varanda, espaço para 
garagem p/ 3 carros. cA sA 
NOVA. R$ 155 m il-  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JD. MARIA LUIZA II- 3
dorms, sala, cozinha, área de 
serviço, bho social, garagem. 
115m^ de construção. Aceita
-se parte do valor em carro 
ou terreno. R$ 160 mil -  Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

MAMEDINA PROX. Igreja 
São Benedito- 2 dorms, sala, 
cozinha, lavand., bho. Terreno 
grande. R$100mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CENTRO, CASA com 3
quartos, sala, cozinha, copa,
2 WC, garagem. Tratar (14) 
9748-6707.

http://www.vitagliano.com.br
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O ECO
FOTO: DIVULGAÇÃO

E m p r e g o O

E M P E C IL H O S
A carga tributária, a falta de trabalhadores qualificados 
e a baixa produtividade são os principais obstáculos 
para ampliação de contratações, de acordo com um 
levantamento que ouviu executivos brasileiros das regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste.
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Especialistas ensinam a conviver com colegas de trabalho difíceis
Trabalhar com diferentes 
tipos de pessoas é 
rotina; aprender a lidar 
com elas é necessário

Da Redacâo

Tipos de colega,
característi^s

rnmo Udar

Saber trabalhar em equipe e lidar com 
diferentes tipos de personalidades é 
fundamental para se destacar na car

reira. Hoje em dia, é comum que pessoas 
de vários departamentos trabalhem juntas 
para desenvolver projetos e impulsionar o 
crescimento de uma empresa. E, para que 
isso aconteça, dois fatores indispensáveis 
devem estar em sintonia: bom relaciona
mento interpessoal e boa comunicação.

Mas como nem todo mundo é igual, 
comunicar-se e relacionar-se com pessoas 
pode ser um desafio desgastante. Especial
mente, se os colegas tiverem temperamen
to difícil. Para especialistas são cinco os 
estilos de comportamentos difíceis e mais 
comuns no ambiente de trabalho: o impo- 
sitivo, o dono da verdade, o dissimulado, o 
passivo e o reclamão.

Se o profissional não souber lidar com 
esses comportamentos difíceis, esses co
legas podem tirá-lo do seu trajeto profis-

Características: inflexível, autoritário, 
agressivo, egoísta, destrutivo, antipático 
e oportunista.

COMO LIDAR - com os impositivos, 
deve-se ser assertivo: dizer claramente 
e com firmeza o quanto aquele 
comportamento agressivo o incomoda e 
como quer ser tratado.

DISSIMULADO

Características: inescrupuloso, desonesto, desleal, 
egoísta, bajulador e interesseiro.

COMO LIDAR - com os dissimulados, esteja sempre 
atento. Registre tudo o que foi discutido. Defina 
claramente as responsabilidades e dê crédito a todos 
os envolvidos no trabalho. Quando houver tentativa 
de manipulação, peça fatos e dados que comprovem 
aquilo que o manipulador diz.

PASSIVO

Características: bonzinho, permissivo, desorganizado, 
hesitante e duvidoso.

COMO LIDAR - estimule a participação dos 
passivos, pedindo opiniões e fazendo perguntas 
para que eles se posicionem e assumam 
responsabilidades em relação ao trabalho.

DONO DA  VERDADE

Características: argumentador, do contra, arrogante, 
rígido e egocêntrico.

COMO LIDAR - antes de dizer suas ideias, escute com 
atenção tudo o que o dono da verdade tem a dizer. Ele 
precisa sentir que as suas ideias foram ouvidas. Faça 
perguntas esclarecedoras para entender realmente 
o que ele está dizendo e tire suas dúvidas. Quando 
for conversar com ele, esteja preparado com dados e 
informações convincentes.

Características: pessimista, insatisfeito e folgado.

COMO LIDAR - Não alimente a insatisfação dos 
reclamões com comentários negativos sobre a 
empresa, o trabalho, os colegas e o chefe. Quando 
eles reclamarem, estimule-os a resolverem o problema 
com a pessoa envolvida na situação que os incomoda. 
Converse sobre as alternativas de escolhas, ajudando- 
os a terem outro olhar para a situação.

sional e levá-lo a direcionar energias para 
questões que não agregam nada ao seu tra
balho. Se o profissional for dominado pelo 
medo de enfrentamento, sua imagem pode 
ser manchada por comentários maldosos e

sua credibilidade cair por terra.
Especialistas ainda explicam que esses 

tipos de comportamento se manifestam 
quando o profissional se vê em situações es- 
tressantes e ameaçadoras. Normalmente, os

comportamentos difíceis aparecem como 
forma de defesa em situações nas quais a 
pessoa se sente ameaçada. São atitudes mo
vidas por emoções negativas, como medo, 
inveja, ciúme, raiva, frustração.
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O ECO Autos
OLHA A VALIDADE

Os capacetes devem ser vistoriados com frequência e os condutores 
devem ficar atentos à validade e à troca do capacete em caso de 

pancada. Quanto à validade dos extintores, é importante o condutor 
do veículo sempre verificar seu estado e a validade para que não

ocorram problemas no uso.
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Usar capacete com validade 
vencida pode gerar multa
Infração é no valor de R$ 127,69 mais cinco pontos na CNH; mesma penalidade vale para o extintor fora do prazo ou danificado

Flávia Placideli
FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

M uitos motoristas não sabem, mas o 
capacete - assim como o extintor 
do veículo - tem prazo de valida

de determinado. Usar esses dois equipa
mentos em inconformidade pode acarretar 
multa e perda de pontos na habilitação. 
Mas o maior problema é pensar que você 
está protegido e, na verdade, não está.

Circular com capacete vencido, além 
de comprometer a segurança pessoal, 
pode acarretar em infração grave, assim 
como conduzir o veículo sem extintor 
ou em inconformidade, pois ele é um 
equipamento obrigatório. A multa é de 
R$ 127,69, implicando a perda de cin
co pontos na CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação), além da retenção do veícu
lo para regularização.

Dependendo da marca, o capacete 
pode durar de três a cinco anos. Para 
verificar o prazo, consulte o selo de 
identificação de certificação que fica na 
etiqueta interna. É obrigatório o uso de 
capacete por condutores e passageiros 
de motocicletas, motonetas, ciclomotor, 
triciclo motorizado e quadriciclo moto
rizado. "O capacete tem que estar certi
ficado pelo Inmetro, de acordo com re
gulamento de avaliação da conformidade 
por ele aprovado, assim como extintor

LEGENDA -  E bom ficar atento à validade dos extintores e sempre verificar seu estado de conservação para o uso correto em uma eventualidade

de incêndio”, explica a Tenente Letícia 
Marestoni, da Polícia Militar.

Quanto à validade de extintores, an
tes de verificar a data é preciso analisar: 
o indicador de pressão que não pode es
tar na faixa vermelha; a integridade do 
lacre; presença da marca de conformida
de do Inmetro; os prazos da durabilidade 
e da validade do teste hidrostático do ex

tintor de incêndio não devem estar ven
cidos; aparência geral externa em boas 
condições, sem ferrugem e amassados.

VALORES
Em geral, os comerciantes vendem 

capacetes a partir de R$ 58. Para os ex
tintores, o tipo BC que combate incên
dios provocados por líquidos inflamáveis

e equipamentos eletrônicos, tem que ser 
feita a troca do casco anualmente. Já o 
ABC tem o complemento: combate tam
bém sólidos inflamáveis, vale para carros 
fabricados a partir do ano de 2005 e tem 
durabilidade de cinco anos, não retornável. 
O preço entre os dois tipos de extintores 
varia. Em alguns estabelecimentos, o ABC 
é comercializado por R$ 60 e o BC a R$ 20.
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ARQUITETURA TRANSPARENTE
Fachada de vidro é a moda em São Paulo. Os novos vidros 
retêm parte do calor por terem uma película refletiva feita de 
metais. Diminuem a necessidade de luz e de ar-condicionado, 
e o resultado é um menor consumo de energia.

FORROS - PERSIANAS E CORTINAS 
PORTAS SANFONADAS - DIVISÓRIAS

www.pontoi9.com.br 
Rua Cel. Joaquim Anseimo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Pauiista - (14)3264-3949
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Produto de limpeza: CUIDADO!
Algumas fórmulas podem fazer mal à saúde; para se prevenir, conheça alternativas boas práticas para o dia a dia

Da Redação

Morar numa casa limpa não só 
é saudável, mas extremamente 
prazeroso. No entanto, o uso 

indiscrim inado de alguns produtos quí
micos de limpeza pode afetar a saúde 
dos moradores. Segundo o diretor do 
Centro de Assistência Toxicológica do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, 
Anthony Wong, os produtos mais peri
gosos são os que matam fungos e bacté
rias. Para serem eficientes, eles contêm 
substâncias químicas que, se não forem 
m anipuladas da forma correta, podem 
representar riscos para quem os utiliza.

Detergentes para m áquina de lavar 
louça e amaciantes de roupa são alguns 
dos itens que inspiram cuidados. Eles 
contêm amoníaco, substância que libe
ra o gás de amônia quando aquecida. 
O amaciante pode até causar irritações 
nos olhos e na pele e desencadear pro
blemas no sistema respiratório.

A água sanitária, que contém hipo- 
clorito de sódio, é outra vilã. Mesmo 
em baixa concentração, ela libera o gás 
cloro, capaz de provocar irritação das 
vias aéreas, lacrimejamento e dores de 
cabeça, e de piorar um quadro asmá
tico já existente. Em locais fechados e 
com pouca ventilação, a inalação deste 
produto pode provocar intoxicação. Du
rante o uso, é fundam ental ter ar cir
culando, mesmo que ele venha de um 
ventilador, alertam especialistas.

Por conterem uma m istura altamen

atenção  -  Não misturar produtos de limpeza e ler os rótulos antes de usar são indicados 
para evitar acidentes domésticos; há alternativas inteligentes para evitar o risco da química

Alternativas 
práticas e simples

Também é possível contar 
com elementos-curinga, ingre
dientes fáceis de se ter em casa, 
para substituir com eficiência os 
produtos químicos. O  vinagre 
de vinho branco, por exemplo, 
é para lá de versátil: desinfeta, 
desengordura, combate odores 
fortes e também amacia roupas.

Uma m istura de água e v ina
gre em proporções iguais borri- 
fada sobre estofados, carpetes 
ou pisos previam ente lim pos 
retira  o cheiro de u rina e fezes 
deixado por bichos de estim a
ção. Essa m esm a proporção 
pode até substitu ir am aciantes 
de roupas, quando colocada no 
respectivo com partim ento da 
m áquina de lavar.

te corrosiva de soda cáustica e nitrato 
de potássio, os desentupidores de ralo 
também entram na lista dos produtos 
perigosos, assim como solventes como 
o querosene. Até com os desodorizantes 
de ambiente é preciso cuidado. Grande 
parte deles apresenta em sua composi

ção que, além de irritar pele e mucosas, 
pode provocar alergias respiratórias e 
também está associado a danos no fíga
do e no sistema nervoso.

Outro grande risco na limpeza do
méstica é m isturar produtos diversos. 
Por não conhecer os ingredientes de

cada um, corre-se o risco de criar com
postos extremamente nocivos.

Para passar longe das complica
ções, a regra é uma só: ler os rótulos 
dos produtos e obedecê-los. A ressalva 
fica para os produtos feitos de m aneira 
caseira e vendidos sem rótulo.
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Classificados

PRIMAVERA- casa geminada 
c/ 2 entradas, aproveitamento 
p/ 2 alugueis, cd casa c/ 2 
dorms, sala, cozinha, bho, la- 
vand., 1 das casas c/ garagem. 
R$75mil. - Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

PRIMAVERA- 2 dormts, sala, 
cozinha,bho social, área de 
serviço. R$80mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

MARIA LUIZA II- 2 dormts 
(1 grande), cozinha, sala, 
bho social, lavanderia, cerca 
elétrica. R$150mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

JULIO FERRARI, 3dorms (1 
suite), cozinha, bho social, sala 
2 ambientes, área serviço, 
churrasq., garagem p/ 2 
carros cobertos e 1 descoberto. 
R$150mil-Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

RESIDENCIAL IPE, com 02
dormitórios, sala (2 ambientes), 
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 cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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 garagem para 
dois carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$340 mil, obs: laje, 
piso frio e acabamento em 
gesso. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY, edícula 
com 01 dormitório, sala ampla, 
cozinha, banheiro social e 
garagem para dois carros. área 
de lazer com churrasqueira, ba
nheiro, 2 piscinas e quiosque, 
R$350.000,00 obs: laje e forro 
de madeira, piso frio, armário 
embutido na cozinha e área de 
lazer. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

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

VILA ANTONIETA, 1 suíte, 2 
dormitórios, Sala de estar, sala 
de TV, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem 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 churrasqueira. Área de 
lazer com vestiários, piscina 
e quadra de esportes, R$
1.100.000,00, obs: laje, taco e 
piso frio. Ótimo acabamento. 
Armários embutidos em todos 
os dormitórios e cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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.

Os melhores imóveis

www,vitagiiano,com,br
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 dormitórios, 
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.

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 m̂ . Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA CONTENTE, 1 suíte,
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de servi
ço, 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, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro, R$ 140 mil, 
obs: laje, taco/piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. SÃO JOÃO, 3 dormitórios, 
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.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
e garagem. Edícula nos fundos 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro, R$ 150 mil, obs 
forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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.

PQ. RES. RONDON, 4 dormitó
rios, sendo 1 suíte, sala, sala de 
tv, copa, cozinha, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros. Fundos 
c/ 1 dormitório, lavanderia e 
churrasqueira. R$ 180.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
- 46374). Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

STA. TEREZINHA II, 2 dormi
tórios, 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 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro so
cial, área de serviço e garagem
- R$ 115.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. MARIA LUIZA I, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, garagem, área de servi
ço - 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, lavan
deria e garagem. Fundos c/ 01 
dormitório, cozinha, banheiro 
e despensa. - R$ 105.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

CENTRO, 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.

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

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

VILA MAMEDINA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem.
- R$ 145.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. JOÃO PACCOLA, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório, lavanderia, 
área c/ churrasqueira, banheiro 
e garagem -  R$ 170.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. DO CAJÚ I, 2 dormitórios, 
sala, cozinha americana, WC, 
área de serviço e garagem.
R$ 150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, 
sala, cozinha, WC, lavabo, área 
de bate papo, lavanderia, des
pensa, área de lazer e garagem 
p/ 02 carros. R$ 410.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. VILLAGE, SOBRADO c/
03 dormitórios, sendo 01 suíte 
c/ banheira, closet, salas (Estar 
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p/ 06 carros. R$
550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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 DORMI
TÓRIOS, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros. 
R$ 210.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CASA NA ALVENARIA + laje 
com 2 quartos, sala, cozinha, 
WC, murada, R$ 50 mil + parce
las. Tratar (14) 9797-5221.

MARIA LUIZA IV, casa com 2 
dorms, sala cozinha, WC, lavan
deria, garagem descoberta,
R$ 85 mil + prestações do 
terreno . Tratar (14) 9713-8759/ 
3264-3811.

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

MARIA LUIZA I, casa no alto 
do bairro, totalmente reforma
da, c / 120 m  ̂de construção, 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 financiamen
to). Tratar (14) 8154-1999/ 
3263-1617.

MARIA LUIZA IV (próximo 
ao Senai), barracão 150 m̂ , 
coberto c/ estrutura metálica, e 
uma edícula c/ 60 m ,̂ alarme, 
cerca elétrica e muro alto, área 
total de terreno de 312m2, 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 m̂  
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, chur
rasqueira, lago, canil com piso 
para 02 cães e área externa 
de alvenaria para terminar (ba
nheiro 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.

JD. CAJU I: 2 QUARTOS,
sendo 1 suíte, sala, 2 
banheiros, cozinha, garagem. 
Valor R$150.000,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0094. Tra
tar na Imobiliária 21, Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- 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. Tra
tar na Imobiliária 21, Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZINHA
(venda)-com 3 quartos, sala, co
zinha, lavanderia, 2 banheiros, 
rancho com churrasqueira, for
no 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 finan
ciamento) Cód.0062. Tratar, 
na Imobiliária 21, Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD.JOÃO PACCOLA, 03
dorm/sala/coz/banheiro/ 
escritório/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/churrasquei- 
ra. Todas edificadas no mesmo 
lote, entrada para vários 
carros - R$-700.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187

VILA ANTONIETA II - 03
dorm., 02 salas, copa, coz. 
Despensa, 02 banheiros, 
lavanderia, garagem 2 carros. 
Fundos: 01 dorm, sala, banhei
ro. Frente: salão comercial com 
02 salas e 1 banheiro-edificada 
em um lote com 408,00 m2 
- R$-400.000,00. Toledo 
Imóveis-3263-0187

DISTRITO INDUSTRIAL: bar
racão com 170,00 m2 de cons
trução - terreno com 1.300,00 
m2 - R$-150.000,00 - Toledo 
Imóveis-3263-0187CI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 
dorms(1 suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 275.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

MARIA LUIZA, 3 QUARTOS,
2 WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 3263- 
2129/ 9749-3534.

PIA/VTAS PARA CO/VSTRUÇAO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
* DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITU RA
* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E X IS TE N TE S  
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

http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

JARDIM PRINCIPE: casa com 
2 dormitórios/sala/cozinha/
2 banheiros/lavanderia/ 
garagem coberta para 2 carros/ 
com fino acabamento/CASA 
NOVA-R$-220.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

JD.MARIA LUIZA II - CASA 
NOVA com piso laminado de 
madeira/3 dormitórios/sala/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
CASA NOVA/TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187

RESIDENCIAL JACARANDA
- 4° andar/ 2 dormitórios sendo 
1 c/armário embutido/cozinha 
planejada/banheiro com box 
blindex e armário embutido/ 
lavanderia/sala 2 ambientes 
trabalhada em gesso/1 vaga 
de garagem coberta - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187

CENTRO-CASA próximo a 
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/ 
sala de jantar/sala de TV/ 
escritório/lavabo/cozinha/ 
lavanderia/garagem p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com chur- 
rasqueira/despensa/sala/ba- 
nheiro/ laje e piso frio/terreno 
com 450,0om2-R$-480.000,00 
- TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

ÓTIMA OPORTUNIDADE
p / o investidor. Vila São João, 
casa com 3 quartos, sala, copa, 
cozinha revestida, 2 banheiros, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem coberta p/ 2 
carros, piso frio, laje, terreno 
com área total de 360 m ,̂ com 
222 m^ de construção, R$ 120 
mil não aceito financiamento 
aceito permuta Pedrão Imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

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 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 acaba
mento em gesso, parte alta. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM MARIA LUIZA I,
casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha revestida, w  c social, 
garagem coberta p/2 carros e 
1 descoberta, piso frio de boa 
qualidade, laje com acabamen
to em gesso, fundo temos, 1 
quarto, banheiro, churrasqueira, 
a/s, área total com 200 m ,̂ com 
136 m  ̂de construção. R$ 180 
mil aceito tereno ou carro no 
negócio e ac/ financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

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

CENTRO, CASA com 4 quar
tos, 4 salas, 2 banheiro, dispen
sa, 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 
m̂ . R$ 450 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JD. VILLAGE, SOBRADO 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 fechado 
basculante automatizado, cerca 
elétrica, lavanderia revestida 
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 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

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

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.

CASA COM 2 QUARTOS,
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p/ 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com laje, 
lavanderia coberta, no fundo 
temos 1 edícula com 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, com forro de madeira, 
terreno com área total de 253 
m ,̂ com 154,45 m^ de constru
ção, não aceito financiamento, 
R$120 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

INFORME IMOBILIÁRIO
ATENÇÃO.

Venha negociar com  quem  realm ente  
entende de im óveis!

Tom e um café conosco e confira, 
lhe darem os todo suporte!

NEGÓCIOS IM O B IlIÁ n m

[14] 9724-8803-[14] 3263-3 w w w . v i t a g l i a n o . c o m . b r

JULIO FERRRARI, CASA
com 2 quartos, sala, cozinha, 1 
banheiro, piso frio, com salão 
de + ou - 45 m ,̂ com piso frio, 
banheiro, garagem coberta p/
1 carro, boa localização, R$ 90 
mil, aceito carro no valor de até 
R$20 mil no negócio, n/aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM PRÍNCIPE, casa feita 
em L, com 2 quartos, cozinha 
revestida, sala grande, wc 
social, suíte, piso frio, com laje, 
1 bela varanda, em volta da 
casa, churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem descoberta 
p/ vários carros, portão fechado 
de correr, cerca elétrica, alar
me, terreno com área total de 
200 m̂ , com 124,77 m  ̂de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

CECAP, CASA com 3 quartos, 
sala, cozinha, piso frio, laje, 
no fundo 1 quarto, banheiro 
e opção de construção, boa 
localização. R$ 95 mil n/aceito 
financiamento, aceito terreno. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

JARDIM MARIA LUIZA LL,
casa com 3 quartos, sala,copa, 
cozinha, wc social, 1 suíte, 
piso frio, laje com acabamento 
em gesso, lavanderia coberta, 
garagem coberta com madeira 
a vista p/ 3 carros, portão 
basculante fechado automa
tizado, pintura boa, ótima 
localização. R$ 175 mil aceito 
financiamento com 18% de 
entrada. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

JARDIM PRÍNCIPE, casa com 
3 quartos, 2 banheiros, sala 
ampla, cozinha com armário 
embutido, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, chur
rasqueira, lavanderia coberta, 
garagem coberta p/ 2 carros. 
obs* construção e fase de fino 
acabamento. R$ 230 mil aceito 
permuta. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

MAMEDINA, CASA COM 3
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em ges
so, 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, garagem 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.

CECAP, CASA com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, piso 
frio de boa qualidade, garagem 
coberta p/ 1 carro com portão 
de elevação automatizado, 
fundo temos 1 quarto, banheiro, 
lavanderia coberta, churras
queira, ótima localização. R$ 
200 mil aceito financiamento e 
permuta. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, CASA com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de construção, 
esquina, toda murada (frente ao 
posto saúde), R$ 120 mil, não 
aceita financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CECAP, VENDO ou troco, 
por casa do mesmo valor, no 
melhor ponto do bairro, Av. 
Procópio Ferreira, 449. Aceito 
financiamento, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 3263-2327.

CECAP, CASA com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
wc social, 1 suíte, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 
garagem coberta p / 2 carros, 
bom acabamento, fundo com 1 
quarto, churrasqueira, banheiro. 
R$ 170 mil, aceita permuta e 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JULIO FERRARI , casa com 
3 quartos , sala , banheiro , 
piso frio , forro de pvc , com 
edícula , garagem para 2 carros 
. R$88,000,00 , não aceito 
financiamento . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RONDON, SOBRADO com 3
quartos, sala, cozinha, piso frio, 
garagem coberta p/ 2 carros, sa
cada, pintura nova, 1/2 terreno. 
R$ 125 mil. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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 IMÓ
VEIS comunica a todos que 
está administrando alugueis, 
e nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais dis- 
ponivéis 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(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JARDIM UBIRAMA: casa 
com 03 dorm.sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
cozinha/banheiro/lavanderia/ 
despensa/edícula c/churrasq.e 
banheiro/garagem p/ 2 carros- 
-R$-300 mil. Tratar TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

( Q g R g m D A D E S j
INCRIVEISÜ

V iS IT E  N O S S O  N O V O  S ITE  
w w w .h ab itare ip .co m .b r

S o b ra d o  J D . Itam araty d 2 terrenos, 4 dorm s, send o  1 suíte  
d close t, banheira; sa la  estar, jantar, cozinha d arm ários, 

adega, p iscina d aquecedor, ja rd im , ga ra gem  4  carros, 
4 30 ,00  m^. R$ 86 0  mil. Ref. S ite 29.

C asa  C en tro , 3 dorm it. (1 su ite  d a rm ario), 3  sa las, lavan de
ria, copa, coz inha, escritório , bho socia l, churrasq., piscina. 

G aragem  pra  3 carros cobertos. R$ 450.000,00 .

S o b ra d o  J D  Itam araty, 3 dorms(1 suíte), sa la g rande tv, 
escritório , cozinha planejada, p iscina casa c /32 0m 2 R$ 

600.000,00 . Ref. S ite 14.

C asa  Jard im  V illage - 3  dorm s, 1 su ite  d close t, 1 dorm s 
exte rno, 1 w c, 1 lavabo, sa la  TV, janta r, estar, cozinha, lavan
deria  d a rm ário . G aragem  para  5 carros sendo 3 cobertos- 

R$ 580 m il - H abitare Im óveis (C R E C I76074).

V end e-se C a sa  M am edína, C / 3 dorm s, sala, cozinha, bho 
socia l, ga ra gem  p/ 4  carros cobertos, área de  lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00 . H abitare Im óveis (C R E C I76074). 

Ref. S ite 67

V end e-se C asa  Jd . V illage, d 3dorm s( send o 2  suites), 2 
sa las, cozinha, sa la  d e  janta r, área d e  s e r/iç o , ga ra gem  p /
3 c arros cobe rtos e 2  descobertos, área  de  lazer, churrasq. 

C asa c om  piso lam inado. R$ 600m il. Habitare Im óveis 
(C R E C I76074).

C asa  V. C a p o a n i- G aragem  p/ 2 carros, 3 d o rm s (1  suite), 
sa la tv, sa la  janta r, cozinha, bho socia l, lavanderia . Edícula 
d 1 dorm s, bho, churrasq - R $270 m il -  H abitare Im óveis 

(C R E C I76074) 3264-4151/9860-1407.

C a sa  N ú cle o - 3 dorm s, 1 bho, coz inha, á rea  de  serviço, 
garagem . R$110 m il- Habitare Im óve is  (C R E C I76074) 3 264 - 

4151 /9860-1407.

V E N H A  C O N F E R IR  T E R R E N O S  EM  D IV E R S O S  B A IR 
R O S. A C E IT A M O S  F IN A N C IA M E N T O .

n S o b ib o re
C R E C I 7 6 0 7 4 I MÓVEI S

h a b i t a r e lp .c o m .b r
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

( 14)3264 4151 | (14)9860 1407

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

CECAP, CASA COM 2
dorm, sala, copa, cozinha,
WC, lavanderia, garagem e 
edícula em construção. Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD. AMERICA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/edíc.c/ churrasq/coz/ 
banh./ valor: R$-250.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA: sobrado, 
c / 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/garagem 3 
carros/edíc.c/01 dorm.sala.coz. 
banheiro/ valor: R$-200.000,00. 
Toledo Imóveis-3263-0187

JD. AMÉRICA, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/garagem 3 
carros/lavanderia/01 dorm.nos 
fundos/ valor: R$-180.000,00- 
-Toledo Imóveis-3263-0187

PQ.RES.RONDON, 03 dorm/ 
sala/coz/despensa/banheiro/ 
garagem/edíc.c/churrasquei- 
ra/coz/01 dorm/banheiro/ 
valor: R$-280.000,00-Toledo 
Imóveis-3263-0187

CECAP, CASA Com 3 quartos, 
WC, sala, cozinha + edícula e 
garagem para 3 carros. Tratar 
(14) 3263-2129/ 9749-3534.

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(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD MARIA LUIZA I, casa 
geminada, cada casa c / 02 
dormitórios, sala, cozinha e 
lavanderia, entrada p / carro, c / 
70,00m2 cada, (valor R$ 650,00 
de aluguel de cada casa) valor 
R$ 140.000,00 mais 70 parcelas 
de R$ 290,00 do terreno. SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD AÇAI, 02 dormitórios, casa 
c/ (piso laminado), sala de tv, 
cozinha americana, edícula 
c/ churrasqueira, banheiro e 
despensa, garagem coberta 02 
carros, piso porcelanato, quintal 
todo c/ piso frio, casa reforma
da c/150,00m2 R$ 180.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-55624/9695-8789.

JD EUROPA(ALTOS),
casa c/ 03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.habitareip.com.br


Classificados

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(CRECm 591) 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 reforma
da 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.

MAMEDINA, casa 02 
dormitório, sala grande TV, 
cozinha, lavanderia, espaço p/ 
piscina Terreno c/360,00m2 R$
145.000,00 SIG IMÓVEIS(CRECI 
115691) 3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA II, casa 
c/ 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 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

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 em
butidos; (aceita financiamento) 
Cód.0055. Tratar na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430/ 3263
0021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE Salústio (venda) - 
com 2 quartos; 1 banheiro;
1 sala, pisos de Cerâmica; 
com Fitness; Sala de Leitura; 
Piscina; Playground; Salão de 
Festas; Central de Gás; Blindex; 
Estacionamento; Sala de 
Jogos; Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento direto 
com a construtora. Cód.0001. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430/ 3263-0021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE (venda) - 
com 3 quartos, 1 banheiro, 1 
sala. Ótima localização; (aceita 
financiamento) Cód.0034. Tratar 
na Imobiliária 21, Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO (VENDA) - ótima 
localização, com 2 quartos,
3 banheiros, 2 salas, dep. 
empregada, 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 financia
mento) Cód.0086. Tratar, 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000,00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

CEBRAC -  CENTRO BRASILEIRO 
DECURSOS CONTRATA:

Instrutor de Inglês
Requisitos:

• Domínio da língua inglesa
• Experiência em sala de aula (01 ano)
• Disponibilidade de Horários
• Empatia

In teressados env ia r o cu rrícu lo  para o e -m ail: 
gestao@cebraclencoispaulista.com.br

JARDIM MONTE
AZUL(venda) - com cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, 
garagem para 1 carro e 1 
imóvel comercial na frente 
desocupado; R$ 107.000,00 
(não aceita financiamento) 
Cód.0061. Tratar, na Imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 430/ 3263
0021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br

JD. CAJÚ I, casa c/ 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem para 2 carros. Valor 
de R$ 90 mil, não aceito finan
ciamento. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

e d if íc io  BETHA, vendo apar
tamento. 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 esqui
na 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.

PARQUE RESIDENCIAL SÃO
José, vendo casa com 183m2, 
nova, R$ 450 mil. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

MARIA LUIZA IV, casa com 2 
dorms, sala, cozinha, WC, ga
ragem descoberta, próxima ao 
SESI, R$ 85 mil + prestações do 
terreno. Tratar (14) 9713-8759/ 
3264-3811.

JD. MARIA LUIZA IV, sala 
comercial (venda) -esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terreno 
na parte de traz; Cód.0063. Tra
tar. na Imobiliária 21, Rua 13 de 
maio, 430/ 3263-0021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ (venda)- 
com 2 quartos, sala, cozinha 
americana, e terreno de fundo 
grande para área gurmet.Ótima 
oportunidade! R$ 158.000,00 
(aceita financiamento)
Cód.0044. Tratar na Imobiliária
21,. Rua 13 de maio, 430/ 3263
0021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br

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 suí- 
te/sala/copa/coz/02 banheiros/ 
lavanderia/área c/ churrasquei
ra 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/lavan- 
deria/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/lavanderia/garagem 
(casa nova) Valor R$ 220 mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

APTO SAN REMO: 03 dorm 
sendo 1 suíte/01 dorm p/ em- 
pregada/sala 02 ambientes/coz 
planejada/banheiro/garagem 
Valor R$ 350 mil. Tratar (14) 
3263-0187 Toledo Imóveis

CENTRO: CASA COM 02
dorm./sala/coz/banh./lavande- 
ria/forro de madeira e cerâmi- 
ca/ não aceita financiamento- 
-R$-126 mil. Tratar TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM JOÃO PACCOLA:
casa com 02 dorm./sala/coz/ 
banh./lavanderia coberta/ 
churrasqueira/bgaragem p/ 
02 carros/R$-155 mil. Tratar 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM CRUZEIRO: casa 
com 02 dorm./sala/copa/coz./ 
banh./lavanderia/garagem p/ 3 
carros/R$-160.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JARDIM ITAPUÃ: 03 dorm. 
sendo 1 suíte/sala ampla/coz./ 
banh./lavanderia/garagem 
p/ 02 carros/R$-180.000,00 - 
TOLEDO IMÓVEIS-3263-0187

IMOBILIÁRIA
C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

I www.imobHiaria21Lp.Gom.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/ excelente 
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

3263-0021
C A S A  P A R A  L O C A Ç A O  no  Jd. M on te  A zu l: 2  Q uartos, sala, 
coz in ha, b a nh e iro  d boxe , ga ra g e m  coberta , po rtã o  e le trôn ico , 
ce rca  e lé trica , to d a  a  p a rte  e lé trica  nova. V a lo r R $70 0 ,00  C asa  
no va  -  P R IM E IR A  L O C A Ç Ã O . C od. 0 1 0 4  T ra ta r na Im ob. 21 
R. 13 de  m aio , 4 3 0  tel. 3263Q Q 21-www.im Q biliaria21Lp.CQ m .br 
C A S A  PA R A  L O C A Ç A O  ja rd im  U b iram a: 2  quartos, sa la , co
z inha , banh e iro , chu rra sque ira , ga ra g e m  coberta . R $  1 .050,00 
C ód. 008 9  T ra ta r na Im ob iliá ria  21 R ua  13 de  m aio , 4 3 0  tel. 
32630021 - w w w .im ob ilia ria2 1Lp.com .b r 
C A S A  N Ú C L E O  H A B . L U IZ  Z IL L O  (venda): a im o  im óve l, 
com  3  quartos, 2  banh e iros, 1 sa la  e  ga ra g e m  cobe rta  p / 2  ca r
ros. R $ 160.000,00  C ód. 0096 . T ra ta r na  Im ob iliá ria  21 R ua 13 
de  m aio , 4 3 0  tel. 32630021 -  w w w .im ob ilia ria2 1L p .com .b r 
C A S A  N O  R E S ID E N C IA L  A T H E N A S  (venda): 2  quartos, sala, 
coz in ha, banh e iro , g a ra gem  p / 3  carros . R $  8 5 .0 00 ,00  N ão 
ace ita  finan c iam en to . C ód. 0100 . Trat. na Im ob iliá ria  21 R ua 
13 de  m aio , 4 30  te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 -w w w .im ob ilia ria2 1Lp .com .b r 
C A S A  N A  C E C A P  (venda): 2  quartos, sa la , co z in h a  banhe iro , 
ga ra gem  pa ra  3  carros . E xce len te  loca lização l A ce ita  fin a n c ia 
m ento . R $ 137 .800 ,00  C ód. 0 1 0 5  Trat. na  Im ob iliá ria  21 R ua 13 
de  m aio , 4 3 0  tel. 3 2 6 3 0 0 2 1 -w w w .im ob ilia ria2 1Lp .com .b r 
C A S A  N O  C E N T R O  (venda): 3  quartos, sa la , coz in ha, 2  ba
nhe iro , ga ra g e m  coberta . R $  26 3 .0 0 0 ,0 0  N ão  ace ita  fin a n c ia 
m e n to  C ód . 0 1 0 6  Trat. na  Im ob iliá ria  21 R ua 13 de  m aio , 4 30
te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 -w w w .im ob ilia ria2 1Lp .com .b r___________________
C A S A  N O  J D . P R ÍN C IP E  (venda): 1 Q ua rto , sa la , coz inha, 
banh e iro , ga ra g e m  coberta . R $  127 .200 ,00  N ã o  ace ita  fin a n 
c iam e n to  C ód. 00103. Trat. na  Im ob iliá ria  21 R ua  13 de  m aio ,
4 3 0  tel. 32630021 -  w w w .im ob ilia ria2 1Lp.com .b r_______________
C A S A  N O  C E N T R O  (vend a):2  sa las , 3  quartos, banhe iro , 
co p a  e  coz in ha; fund os: 1 quarto , 1 b a nh e iro  e  sauna, m a is 
u m a  cas in ha. G ara g e m  pa ra  3  carros . V enh a  conferir. T ra ta r 
na  Im ob iliá ria  21 R u a  13 de  m aio , 4 3 0  te l. 32 6 3 0 0 2 1 - w w w .
im ob iliaria21 L p .com .b r_______________________________________
C A S A  N A  M A M E D IN A  (venda): 2  quartos, sa la , coz in ha, ba
nhe iro , ga ra g e m  p / 2  carros ; casa  p e qu ena  n o s  fund os.V a lo r 
R $ 143 .100 ,00  N ão  ace ita  finan c iam en to . C od. 102 T ra ta r na 
Im ob iliá ria  21 R ua  13 de  m aio , 4 3 0  tel. 32 6 3 0 0 2 1 - w w w .im o-
b ilia ria 21Lp .com .b r___________________________________________
C A S A  N O  G R A J A U  (venda): 3  quartos, sa la , coz in ha  am eri
ca n a  com  b a lcã o  de  m árm o re  em bu tido , banh e iro , garagem  
cobe rta  pa ra  2  carros , qu in ta l g ran de. R $  2 1 4 .000 ,00  A ce ita  
finan c iam en to . C ód . 101. T ra ta r na  Im ob iliá ria  21 R ua 13 de 
m aio , 4 30  te l. 3 2 6 3 0 0 2 1 -w w w .im ob ilia ria2 1Lp .com .b r

Im ob iliá ria  21 - Rua 13 d e  m aio , 43 0  
Lençóis Paulista/SP Fone: (14 ) 3 2 6 3 -0 0 2 1  

w w w .im o b ilia ria 21 L p .co m .b r

http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
mailto:gestao@cebraclencoispaulista.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imQbiliaria21Lp.CQm.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

JD PRIMAVERA,
casa de esquina, 02 
dorms, sala, cozinha R$
80.000. 00(ALUGADA) SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO (2 ca
sas) R$ 110.000,00 
(ALUGADA)SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

MAMEDINA, casa 02 
dormitório, sala grande 
TV, cozinha, lavande
ria, espaço p / piscina 
Terreno c/360,00m2 R$
145.000. 00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA II, casa 
c / 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

EDÍCULA JD ITAMA- 
RATY (parte alta), 02 
dormitórios(1 suíte), 
sala de tv, copa/cozinha 
R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRE

JD CAJU I, casa c/ 2 
quartos, sala, cozinha, 
garagem coberta p / 2 
carros e edícula nos 
fundos, R$170 mil. Tratar 
(14)9871-1678.

JD JOÃO PACCOLA,
casa c/ sala de TV, 
jardim de inverno, 
sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassa- 
gem, lavanderia coberta, 
banheiro, churrasqueira 
e garagem para 2 carros. 
Com 190m^ de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar 
(14) 9747-3304.

JD ITAPUÃ, casa c / 3 
quartos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, 2 Wc e 
garagem p/ 3 carros, R$ 
200 mil ). Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na rua: 
Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: 
(14) 3264-7260.

CASA JD EUROPA, 03
dormitórios(1 suíte c/ 
closed e armários), sala 
de tv c/jardim, cozinha 
americana c/ armários e 
fogão, edícula c/ lavande
ria e banheiro, garagem 
coberta p/02 carros R$ 
310.000,00
CASAJDITAMARATY,
04 dormitórios(1 suíte 
c/ banheira e closed c/ 
armários), 02 banheiros 
social, sala de tv, cozinha 
americana, lavanderia, 
lazer c/ churrasqueira, 
garagem 03 carros, 
lago ornamental, const. 
c/281,00m2 
R$ 350.000,00
CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 03dormsd 
suíte), sala tv, cozinha 
americana, lavanderia R$ 
265.000,00
EDÍCULAJDITAMA- 
RATY, 01 dormitório, 
sala de tv, cozinha c/ 
armários churrasqueira, 
quiosque, piscina grande, 
piscina c/hidro, banheiro 
c/180,00m2 R$ 350.000,00
APARTAMENTO RESI
DENCIAL Paineiras(Piso 
Térreo) 03 dorms, sala 02 
ambientes, cozinha, lavan
deria R$ 180.000,00

CHÁCARA SÃO JUDAS 
TADEU de esquina 
c/5.000m2, casa laje c/ 
04 dormis(l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda 
murada R$ 400.000,00.

VENDE-SETERRENOJD 
ITAMARATY c/ 515,00m2 
R$ 135.000,00

e d íc u l a  DE FESTAS 
JD ITAMARATY, 01
dormitório, cozinha, 
banheiro, salão de festas 
c/02 banheiros e churras
queira, renda mensal de 
R$ 2.000,OO(aluguel) R$ 
295.000,00

CASAJD ITAMARATY 03
dorms(l suíte c/banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000,00

CASAJD ITAMARATY03
dorms(l suíte c/closed e 
armário), mezanino, sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lazer c/ 
piscina R$ 590.000,00

AÇAÍ, R$ 120 MIL, de es
quina 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

BELA VISTA I, alugo 2 
cômodos para 1 pessoa 
(preferência para aposenta
dos), na R: General Ozório, 
304, particular. Tratar (14) 
9663-0905.

ALUGO SALÃO 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.

VILA CACHOEIRINHA
para locação- 1 Quarto, 1 
banheiro e uma sala. Ótima 
localização para moradia, 
escritório, loja, etc. Cod.0087. 
Tratar na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430. Tratar 3263
0021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br

JARDIM MONTE AZUL ,
ótima localização prox.sup . 
azulão- Tratar na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
3263-0021- www.im obilia- 
ria21Lp.com.br

ALUGO CHÁCARA PARA
festas em Alfredo Guedes. 
Tratar (14) 3264-5381/
9704-3307.

ALUGO PRÉDIO DE esquina 
para deposito de gás, na 
Rua Antonio Castelhano,
128 -  Monte Azul. Tratar (14) 
3263-7347.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

ALUGO KITINETE 
LOCALIZADO na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube Marim
bondo. Tratar (14) 3263-4844/ 
9710-6121.

GUARUJÁ, PRAIA
Pitangueiras, kitinete e 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7315.

LOCAL PARA FESTAS -
chácara e cidade. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGA-SE 2.500 M^ de
terra, boa para o cultivo de 
hortaliças, c / casa, água, 
luz, a 5 min. do 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) 
3263-4467 e 9702-5659.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. W W W . 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

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.

SALÃO PARA FESTAS, pro
moção mês das noivas. Tratar 
(14) 3264-5658/ 8115-4390.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, forma
turas, confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735-5505.

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

OPORTUNIDADE ÚNICA -
sítio em Botucatu, com 3,5 
alqueires ou 6,8 hectares, a 
3 Km da cidade, com casa 
de 3 quartos, sala, 2 cozi
nhas, banheiro e despensa, 
casa do caseiro com 2 
quartos, sala, cozinha e ba
nheiro, pomar, 3 nascentes, 
uma delas abastece a casa, 
tanque para criação de 
peixe, galpão e mangueira 
para gado, valor R$ 130 mil. 
Tratar (14) 9701-1896 com 
João Barbosa.

TIA EMÍLIA - CHÁCARA
c / 2500,00 m^ - Res. c / 01 
dormitório, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, pis
cina, canil. - R$ 140.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

CHÁCARA EM LENÇÓIS, 1
alqueire, casa alto padrão, 
churrasqueira, galpão, 
piscina e pomar, R$ 450 mil, 
aceito como parte do pa
gamento imóvel de menor 
valor em Agudos. Tratar (14) 
9127-4659/ 3261-4939.

VENDO CHÁCARA EM
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 9704-3307.

SÍTIO COM 2,7 ALQU.,
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pasto, 
casa e amplo salão festas. 
A  12 km da cidade. Exc. 
Propriedade! Vitagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 0005

LINDA CHÁCARA NO C.
Branco 5000 m^, cercada c/ 
muro e alambrado. Casa c/ 
195 m^, 3 dorms, sala, coz., 
w c 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.vitaglia- 
no.com.br -  ref. 00290

CHÁCARA CORVO 
BRANCO, casa com 3 
quartos, sala, w  c social, 
piso frio, forro de madeira, 
churrasqueira, área de lazer, 
piscina grande, terreno com 
área de total de 5 mil m2, 
vendo ou troco por casa em 
Lençóis Paulista. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade 
de Macatuba referência 
bairro tanquinho com 5 
mil metros (imperdível). 
Tratar (14) 9632-1264 com 
proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com 
casa, pomar e pés de café. 
Tratar na Rua Amazonas, 
489, fone (14) 3263-4010.

SÃO JUDAS TADEU, casa 
com 01 suíte, 03 dormitó
rios, sala, cozinha e banhei
ro 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.

SÍTIO, 4 ALQUEIRES no
Bairro Pirapitinga a 6km 
da cidade, R$ 380 mil, 
obs: Casa sede, casa para 
caseiro, piscina, represa,
2 rios e 130 pés de lichia. 
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

MACATUBA, JARDIM 
CAPRI, chácara com 
2.204,12m2 - R$-
230.000. 00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI CHÁCARA, com
2.192,71 m2 - R$-
210.000. 00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM 
CAPRI, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-
205.000. 00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área, 1° 
casa, 3 quartos com suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia e piscina grande 
-  2° casa, 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozinha,
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de 
câmeras, R$ 530 mil - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

JD. ITAPUÃ -ótima locali
zação para comércio , 2 lotes 
com área regular com 746 
m .̂ R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. HUMAITA (VENDA) -
ótimo terreno, todo murado, 
localização nobre, 340 
m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. 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

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no 
meio do loteamento por R$
38.500.00. Tratar 9772-7716 
com Cláudio

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 275,00 M2 na 
parte baixa. Aceito parte de 
pagamento com financia
mento da Caixa. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. ITAPUÃ:Terreno
c/ 238,22m2, R$ 75 mil. 
Tratar (14) 32630187 Toledo 
Imóveis

JD. JOÃO PACCOLA:
Terreno c / 221,00m^, R$ 60 
mil. Tratar (14) 32630187 
Toledo Imóveis

JD. CAJU: TERRENO
c/ 200,00m2, R$ 60 mil. 
Tratar (14) 32630187 Toledo 
Imóveis

JD. MARIA LUIZA IV: Ter
reno c / 234,00m^, R$ 60 mil. 
Tratar (14) Toledo Imóveis.

VILA ANTONIETA, lote 
de terreno com a área de
325,00 m2 (13,00x25,00m2) 
com frente para a avenida, 
R$ 80 mil. Toledo imó- 
veis-3263-0187

JARDIM ITAMARATI, dois 
lotes de terrenos, juntos, 
com a área de 396,50 m  ̂
(cada) totalizando uma 
área de 793,00m^ (13,00 x 
30,50m2 cada lote), R$ 270 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2 (na 
laje), murado, com portão 
basculante, R$52 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263
0187 Toledo Imóveis.

RONDON: EXCELENTE
oportunidade: lote de terre
no todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 - TOLE
DO IMÓVEIS-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - Toledo 
Imóveis - 3263-0187

JARDIM ITAMARATY,
com 396,50 m2, excelente 
localização, R$-130.000,00- 
-Toledo Imóveis-3263-0187.

TERRENO NA BEIRA do
rio, a 4 km de Lençóis, docu
mentado, área de 10.500 m, 
(troco por edícula no mesmo 
valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

^ insta lação e m anutenção de hidrantes;
Instalação e m anutenção de a la rm es de incêndio; 

n/ Insta lação e m anutenção de lu zes de emergência; 
v 'Instalação e m anutenção de G L P  (gás liquefeito de petróleo)
^ Instalação e m anutenção de redes de a r comprim ido

Manutenção Preventiva e  Corretiva do sistema de combate 
. ao Incêndio e  Centrais de G.L.P.
X  Emissão d e A.R.T. e  Laudo de Estanauiedade.GasHidro

Manutenção GLPe Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacom o Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JARDIM MARIA LUIZA I, 2
lotes juntos com 200 m2 cada. 
(10X20,00), R$ 68.000,00 cada, 
obs: ótima localização, lado de 
cima da rua. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

STA TERESINHA, R435 mil + 
parcelas. Tratar (14) 8805-3895.

AGUDOS - Loteamento de 
médio padrão, a partir de R$ 72 
mil. Tratar (14) 9701-1896.

AREIÓPOLIS, LOTEAMEN-
TO Bem Viver, 2 lotes juntos 
com 200m^ cada, entrada de R$ 
10 mil + parcelas R$ 393,00 ou 
R$ 44 mil à vista (cada). Tratar 
(14) 9701-1896.

MARIA LUIZA I, parte alta, 
com 200 m  ̂(melhor localização 
do bairro). Tratar (14) 9710-6601.

MARIA LUIZA I, TERRENO 
COM 200M .̂ TRATAR (14) 
9712-4000.

MARIA LUIZA IV, terreno na 
R: João Ramponi, 539, R$ 20 
mil + 94x R$440,00. Tratar (14) 
9602-8261.

ALFREDO GUEDES, terreno/ 
chácara com 3 mil m ,̂ 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 opor
tunidade, aceita financiamento. 
Tratar (14) 9710-9001.

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. Vende 
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$ 65 mil, não aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM MARIA LUIZA IV,
parte baixa, plano, medidas 10 
x 22,50, total 225 m̂ . Entrada 
de R$ 24 mil mais 92 parcelas 
de R$440,00.. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ , terreno 
medindo 250,00 m ,̂ na parte 
alta, 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. Tra
tar - 9772-7716 com Abobrinha.

JD. GRAJAÚ, JD. Maria Luiza 
IV, Vila Antonieta, Res. Santa Te- 
rezinha, 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 m ,̂ R$ 
120 mil. Tratar (14) 9692-9693.

TERRENO MACATUBA 
CONDOMÍNIO Fechado, 
lotes a partir de 420,00m2, R$
90.000,00, poucas unidades, 
já com casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
8118-1234/3264-5624.

JD ITAMARATY, terreno c/ 
515,00m2 R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD GRAJAÚ , terreno 
(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 negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

TERRENO 330M2, próximo 
ao clube esportivo Marimbondo 
(Rua Tiradentes). Tratar (14) 
9613-1331/ 9768-0518/ 8119- 
7204/ 3264-7174.

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 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 m̂ . R$ 50 mil 
n/aceito financiamento. 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 to
tal de 628 m ,̂ ótima localização, 
aceitamos propostas. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O

SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER M O R E m  3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA

(14] 3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGÜSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU

(14] 3264-4625

RONDON , terreno com 
401,81 m ,̂ todo murado, ótima 
localização. R$ 100 mil aceito 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CAMPINHO, duas áreas de 
10 mil m  ̂cada, incluindo área 
verde, uma contém pomar, 
curral, cocheiras, 2 nascentes,
2 tanques de peixes, área verde 
R$ 120 mi, e a outra somente 
terra R$ 100 mil. aceito permuta 
e propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. CAJÚ , terreno com 200m^, 
R$ 50 mil. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD ANTÁRTICA, terreno c/ 
331 m ,̂ frente c/14,50m^, fundo 
22,85m^. R$ 130 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m ,̂ próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD MORUMBI , terreno com 
área total de 311 m̂ , esquina. R$ 
135 mil aceito financiamento. . Pe
drão Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714^52, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM).

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 

DE TRABALHO

Franquia contrata 

Homens e mulheres para:

* Líder Comercial 

(Fixo+ bônus+ comissão) 

* Ortodontista

O s interessados deverão  

enviar currículo para o e-m ail: 

seletiva.fran quia@  gm ail.com  

id en tifican do vaga de  

interesse.
VWVW.PEDRAOIMOVEIS.COM

Fone:( 1 4 )-9 7 1 4 -435 2-(14 )-326 4 -6418 )

http://www.pedraoimoveis.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM


O ECO Gente de 
Negócios
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FOTO: DIVULGAÇÃO
Há mais de 40 
anos, a Cúmplice 
veste a família 

toda, inovando no que 
há de melhor na moda 
feminina e masculina 
com looks básicos 
e festa. Excelente 
no atendimento, 
oferece consultoria 
de moda e facilidade 
de pagamento em 
até 6x (cartões Acilpa 
e Associação dos 
Servidores Públicos). 
Cúmplice, rua Coronel 
Joaquim Anselmo 
Martins, 1718. Telefone 
(14) 3264 7687.

FOTO: DIVULGAÇÃO
Lençóis 
tem clínica 
especializada 

em estética facial e 
corporal, com terapias 
manuais e fisioterapia. 
O atendimento 
personalizado é feito 
pela fisioterapeuta 
Liamara G.G.
Brígido, especialista 
em massagens 
contemporâneas e 
técnicas corporais.
O Espeaço Lis fica na 
rua Coronel Virgílio 
Rocha, 228, Centro. 
Telefones (14) 3263 
0193 e 3263 0910.

MOUSSE EBENÉZER

^ X  Há dois anos, 
Marcos e 
a esposa 

Angela oferecem 
deliciosas mousses 
cremosas de vários 
sabores de porta 
em porta. A Mousse 
Ebenézer trabalha 
com encomendas 
para festas, buffets e 
restaurantes e também 
faz entrega a domicílio. 
Todas as mousses 
custam apenas R$
2. Para pedir uma 
mousse ou fazer uma 
encomenda, ligue (14) 
9724 4436 ou 9674 2560. TRANSPORTE SANHEIRO

^ X  A empresa 
^ y  Transportes 

e Turismo 
Sanheiro atua no 
mercado há 16 anos 
e tem o transporte 
de estudantes e 
funcionários de 
empresas como 
principal atividade.
A empresa também 
está credenciada na 
Artesp e Embratur.
A Transportes e 
Turismo Sanheiro fica 
na rua Piedade, 1049, 
Centro de Lençóis 
Paulista. O telefone é 
(14) 3263 3539.

D o r m i t ó r i o  s e n d o
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