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REALIDADE DE FE
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PERSONALIDADES
C o n f ira  a  b e l e z a  d e s t a  g e n t e  b o n i t a  

q n e  f a z  a  v id a  a c o n te c e r  e m  t o d o s  o s  
s e n t id o s ;  n a  fo to , a  ju íz a  A n a  L ú c ia
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DOSE PARA MATAR

Morte de cão dá 
sinal de crime no 
Jardim Ubirama

Moradores do Jardim Ubirama 
explicam que, em menos de 15 
dias, mais de cinco animais apre
sentaram sintomas que pode ser 
envenenamento. O caso acontece 
um ano após 20 cães e gatos terem 
morridos, também vítimas de enve
nenamento no Jardim Ibaté. AQ0

POLÍCIA

J o v e m  é  e n c o n t r a d o  

m o r t o  e m  c ó r r e g o  Cl 0

BASQUETE

Isaac é chamado à 
Seleção Brasileira 
de novatos

O técnico Ruben Magnano con
vocou na terça-feira o ala lençoense 
da equipe do Uniceub/Brasília, Isaac 
Rafael Gonçalves, para a Seleção Bra
sileira de Novos. O jovem de 22 anos 
começou sua carreira no basquete nas 
escolinhas do Alba e hoje é uma das 
promessas do esporte no país. AH

VÔLEI

L e n ç ó i s  e n t r a  e m  

q u a d r a  h o j e  ^

De olho no combate às drogas,
Bel anuncia Conselho de Juventude

Assinatura do projeto de lei aconteceu durante o lançamento de Fórum Permanente de Combate ao Uso de Drogas, na quinta-feira de manhã ®
rOTO: MARCIO MOREIRA rOTO: DIVULGAÇÃO

LENÇÓIS

Comerciante quer
solução para 
mendicância

Para o comerciante Artur Lou- 
renço Mourão Mitelbach (foto 
ao lado), a mendicância no 
Centro existe há 15 anos. Ele 
diz que andarilhos vivem no 
local pedindo dinheiro, muitas 
vezes intimidando pedestres, e 
compram bebidas com as con
tribuições que arrecadam.

DEPOIMENTO

M o r a d o r  d e  r u a  

r e b a t e  c r í t i c a s  ü í
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CICLISMO
P a s s e io  c o m e m o ra  Dia do 
M eio  A m b ien te___________ All

FESTA
R oupa N ova s e  a p r e s e n ta  
h o je  em  P e d e rn e ir a s

CONSTRUÇÃO
C u sin  c o n ta  h is tó r ia  d a  
C a p e la  d e  S a n tA n a (S>

Moradores de Areiópolis se inscreveram, de quarta a sex
ta-feira, no ginásio de esportes, para o sorteio de 141 casas po
pulares. O comando das inscrições esteve a cargo da CDHU. 
O prefeito Amarildo Garcia aproveitou e pediu ao secretário 
da Habitação, Silvio Torres, mais moradias para a cidade.

PLANEJAMENTO
C o n fe rê n c ia  d is c u te  
p ro b le m a s  u rb a n o s iS n
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Cidades
. s l  J-/

SHOW TRANSFERIDO
O show da banda EX4, que seria realizado 
ontem, em Agudos, foi transferido para o 
dia 7 de junho, também às 20h, na Praça 
Tiradentes. O evento foi cancelado por causa 
da chuva na cidade.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

M ANIPULAÇÃO  DE ALIM ENTO S
A Diretoria de Saúde de Lençóis Pau

lista oferece curso de manipulação de 
alimentos. A capacitação, que tem du
ração de 2 horas, será no dia 4 de junho, 
às 14h, na própria diretoria. A inscrição 
é gratuita. O treinamento vai abordar 
práticas de higiene pessoal e do am
biente para quem trabalho no ramo de 
alimentação, recebimento de mercado
rias e armazenamento adequado dos 
produtos. O curso é voltado para pes
soas que trabalham em restaurantes, 
lanchonetes e pizzarias. Os participan
tes receberão certificado. Interessados 
devem confirmar presença até o dia 29 
pelo telefone (14) 3263 0020, ramais 25 
e 29. A Diretoria de Saúde fica na rua 
Coronel Virgílio Rocha, n° 238.

FENAP
Hoje tem show com o grupo Roupa 

Nova na Feira das Nações, em Peder
neiras. Amanhã, a partir das 11h, acon
tece o tradicional almoço nas barracas 
típicas com comidas de diversas partes 
do mundo. A banda municipal Peder
neiras Jazz Band se apresenta às iih30, 
seguida das apresentações de Espaço 
Musica & Corpo Thiago Silva, Paulinho 
Fantin Guitarras e DJ Cafu. A dupla ser
taneja Humberto e Ronaldo encerra a 
FENAP 2013 com um show, às 2ih.

C A M IN H Ã O  PIPA
O município de Pederneiras vai re

ceber R$ 200 mil para a compra de um 
novo caminhão pipa para ser utilizado 
na prestação de serviços à população 
local. O recurso foi anunciado pelo go
vernador de São Paulo Geraldo Alck- 
min durante encontro de prefeitos, em 
março, e deve chegar ao município nas 
próximas semanas.

C A M IN H A D A
Professores de Esportes de Barra 

Bonita iniciaram um trabalho de orien
tação dos moradores que fazem ca
minhadas pela cidade. São instruções 
que melhoram a prática esportiva e 
também exercícios de alongamento e 
aquecimento. São dois pontos de atu
ação, das /h  às 8h, na pista do Kartó- 
dromo e, a partir de segunda-feira, das 
18h às 19h30, na Praça da Juventude, 
na Orla Turística de Barra Bonita.

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

155 ANOS -  A cerimônia de inauguração do Jardim Sensorial e o Mini Zoológico de Esculturas, programada para a terça-feira 28, 
foi transferida para o dia 5 de junho, às 9h30, em virtude da possibilidade de chuva na terça-feira. A cerimônia marca o encerramen
to da programação oficial pelos 155 anos de Lençóis Paulista.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com cenas positivas ou negativas, 
sugestões, reclamação. Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número de seu 
telefone, autorização e RG.

1 I  ////////////////̂ ^^^^

I Rádio não 
I circula hoje
I  O colunista Carlos Alberto 
I  Duarte está em férias 
^ /////////////////////̂ ^̂ ^

FERIADO 
Saúde antecipa 
agendamentos
As Unidades de Saúde estarão 
fechadas na sexta-feira, 31. O 
Ambulatório de Especialidades 
estará aberto, com atendimento 
do clínico geral, das 8h às 11h. O 
agendamento de viagens para 
consultas e procedimentos mar
cados para os dias 30 e 31 de 
maio e para os dias 1°, 2 e 3 de 
junho, devem ser feitos no dia 
29 de maio, quarta-feira, das /h  
às 10h, no setor de Agendamen- 
tos. Já a Prefeitura de Lençóis 
mantém os serviços de coleta de 
lixo e as creches municipais na 
sexta-feira, 31, após o feriado. Já 
os demais setores externos vão 
suspender o expediente na sex
ta-feira, 31. O Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos vai manter 
equipes de plantão.

SAÚDE
Entra em vigor lei de 
tratamento de câncer
Desde quinta-feira, pacientes 
com câncer deverão iniciar o 
tratamento pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) até 60 dias 
após o registro da doença no 
prontuário médico. Para ajudar 
estados e municípios nos servi
ços oncológicos da rede pública, 
o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, anunciou, há uma se
mana, a criação do Siscan (Sis
tema de Informação do Câncer). 
O software, disponibilizado gra
tuitamente para as secretarias 
de Saúde, vai reunir o histórico 
do paciente e do tratamento. A 
previsão do governo é que, a 
partir de agosto, todos os regis
tros de novos casos de câncer 
no país sejam feitos pelo Siscan.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

•  Veículos Empregos

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

•  Imóveis •  Serviços 
|t  •  Novos/Usados •  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

mailto:oeco@jomaloeco.com.br


Opinião
//////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

Prevenir é sempre 
o melhor remédio

O jornal O ECO traz hoje diversas re
portagens que de alguma forma 
estão relacionadas. Uma dessa 

matéria trata do lançamento do Fórum 
Perm anente de Combate ao Uso de 
Drogas. A  iniciativa pretende mapear os 
problemas de cada bairro ou região da 
cidade para que esses dados subsidiem  
a criação de políticas públicas voltadas 

para a prevenção do problema. No 
mesmo evento, a prefeita Bel Lo- 
renzetti (PSDB) assinou projeto de 

l ei que deve i nstituir no muni cípi o 
o Conselho de Políticas para a Ju
ventude, que pretende congregar 
as ações voltadas a esse público.

Ao mesmo tempo, o jornal O 
ECO traz nesta edição a reper

cussão da m anchete de quinta
-fe ira, que tratou da m endicância 
em Lençóis Paulista. Como era 

de se esperar, a matéria rendeu 
muita polêm ica. De ambos os la 

dos. Tanto dos com erciantes que 
presenciam  o problema, como dos 

próprios andarilhos que sofrem com o 
fato de morarem na rua. É bom que f i
que claro, mais uma vez. É obvio que 
os moradores de rua são vítim as de um 
problema social. Que os motivos que os 
levaram  para a rua são variados e que

eles têm todos os direitos de qualquer 
outro cidadão. Entretanto, isso não lhes 
dá carta branca para fazer o que bem 
entenderem , exatam ente pelo mesmo 
motivo. Um comerciante procurou o 
jornal O ECO para relatar esses proble
mas. Disse que o problema é  crônico e 
cobrou, se não uma solução, medidas 
efetivas para am enizar o problema. 
De outro lado, um morador -  também 
motivado pela reportagem -  procurou 
o jornal O ECO para contestar as infor
mações e contar sobre a dificuldade de 
v ive r na rua. Um relato que também 
merece atenção.

E você deve estar se perguntando o 
que uma matéria tem relação com a outra. 
Embora sejam iniciativas de longo prazo, a 
criação de um Conselho de Política para a 
Juventude vai permitir a criação de políti
ca para combater o alcoolismo e também 
o uso de drogas ilícitas, causas muito fre
quentes que levam as pessoas a morarem 
nas ruas. A prevenção, o trabalho educa
tivo são os caminhos mais eficientes para 
evitar problemas relacionados à violência.

Mas não há dúvida de que, enquanto 
essas medidas não começam a surtir efei
to, outras de curto prazo são necessárias 
para que essas pessoas que moram nas 
ruas consigam vencer a situação de misé
ria em que se encontram.

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

Nativos digitais precisam 
de professores 3.0o

D

<

Laura R egina P an iagua Justino
é educadora, pós graduada em In

formática Educacional e Gestão Escolar, 
e responsável pelo setor de Informática 
Educacional da Diretoria de Educação de 
Lençóis Paulista

Você conhece ou já utilizou o Tumblr, 
WhatsApp, Instagram, Flickr, Linkedin 
ou MySpace? Certamente, seus filhos 

ou alunos já utilizaram ou pelo menos co
nhecem essas ferramentas ou redes sociais.

Vivemos em tempos de mudanças no 
modo de se comunicar, relacionar e espe
cialmente nas formas de ensinar e apren
der. Estamos vivendo na era dos "nativos 
digitais" ou das também conhecidas "ge
rações y e z".

A principal característica desses alu
nos é a facilidade em lidar com as tec
nologias digitais de comunicação e infor
mação. Nesse mesmo contexto estão os 
professores, pessoas que constituem as 
gerações Baby Boomers e/ou geração X, 
que divergem em muito do modo de ser, 
pensar e agir das gerações atuais.

Os Baby Boomers conheceram as 
tecnologias de comunicação e inform a
ção após idade adulta e aprenderam a 
utilizá-las de acordo com as necessida
des que foram surgindo em seu dia a 
dia. Já os indivíduos que constituem a 
geração X começaram a ter contato com 
essas mídias a partir da infância, porém, 
de forma ainda cautelosa. Os "nativos 
digitais", em contrapartida, nasceram 
imersos em uma sociedade rodeada de 
tecnologias e se apropriam delas a partir 
do momento que conseguem manusear 
equipamentos como tablets, celulares, 
entre os tantos outros.

O principal papel do professor 3.0 pas
sa a ser o de orientar e mediar a aprendi
zagem. Mas para que ele possa cumpri-lo 
com eficácia, é preciso que siga alguns prin
cípios norteadores:

- Integrar tecnologias, metodologias, 
atividades. Integrar texto escrito, comuni
cação oral, escrita, hipertextual, multimídia.

- Variar a forma de dar aula, as técni
cas usadas em sala de aula e fora dela, as 
atividades solicitadas, as dinâmicas pro
postas, o processo de avaliação. A repe
tição pode tornar-se insuportável, a não

ser que a qualidade do professor compen
se o esquema padronizado de ensinar...

- Planejar e improvisar, prever e ajus
tar-se às circunstâncias, ao novo. Adap
tar-se continuamente a cada grupo, a 
cada aluno, quando necessário.

- Equilibrar a presença e a distância, a 
comunicação "olho no olho" e a telemáti- 
ca. (MORAN, 2008)

Muitos estudos dem onstram a e fi
cácia do uso das tecnologias em sala 
de aula. Um deles é da Unesp (Univer
sidade Estadual de São Paulo), cujos 
resultados apontaram que o uso de 
ferram entas tecnológicas educativas 
m elhoram em 3 2 %  o rendimento dos 
estudantes em m atemática e física em 
comparação aos conteúdos trabalhados 
de forma expositiva. O estudo foi de
senvolvido durante dois anos e avaliou 
o desem penho de 400 alunos de oito 
turmas de 2 °  e 3 ° anos da escola e s
tadual Bento de Abreu, em Araraquara. 
Principalm ente os estudantes com m e
nor desem penho em sala de aula obti
veram  maior rendimento com o uso das 
ferram entas tecnológicas. Aqueles com 
média cinco, ou abaixo desse valor, por 
exemplo, melhoraram  em 5 1 %  seu d e 
sempenho nas disciplinas citadas.

O uso das tecnologias em sala de 
aula na rede m unicipal de Lençóis 
Paulista oferece aos professores har- 
dw ares (equipam entos), softw ares 
(program as) e apoio de professores 
orientares de inform ática educacional 
e auxiliares técnicos para o d esen vo l
vim ento de aulas com uso de tecno
logias que favorecem  a progressão da 
aprendizagem  de nossos alunos, pos
sibilitando a personalização do ensino, 
atendendo, assim , à d iversidade. Esse 
processo é facilitado a partir dos p la
nejam entos assistidos em inform áti
ca, programa que compõe a form ação 
continuada de nossos professores.

Não estou dizendo que as tecnolo
gias resolverão todos os problemas de 
aprendizagem  ou de indisciplina nas 
salas de aula, mas afirm o com base em 
estudos nacionais e internacionais que 
elas contribuem muito para a realiza
ção de uma escola mais adequada aos 
tempos em que está inserida.

c
FRASE
• O pão e o vinho consagrados são realmente 
presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Este é o sentido do Corpus Christi.
Monsenhor Carlos José

PARA PENSAR
"Democracia é oportunizar a 
todos o mesmo ponto de partida. 
Quanto ao ponto de chegada, 
depende de cada um.."
Fernando Sabino

Deputada estadual Rita 
Passos visita Lençóis

A deputada estadual Rita Passos (PSD), acompanhada de seu marido, Herculano 
Castilho Passos Júnior, ex-prefeito da cidade de Itu, esteve em Lençóis Paulista na tarde 
desta quinta-feira 23 e visitou o gabinete da prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) e o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. A parlamentar quer estreitar a relações e conhecer mais 
de perto as necessidades da região. Em seu segundo mandato como deputada, ela se 
colocou à disposição do município.

FOTO: ANGELO NETO

Ilustre
Várias autoridades lençoen- 

ses estiveram presentes durante 
a visita de Rita Passos ao gabi
nete da prefeita Bel; parlamentar 
quer estreitar a relação com toda 
a região

APRESENTANDO
No início do encontro, a parlamen

tar fez questão de apresentar seu ma
rido aos presentes. Os elogios foram 
tantos que não será nenhuma novida
de se Herculano Passos se candidatar 
a deputado nas próximas eleições.

DO BRADINHA
Um dos elogios foi com relação à 

saúde. Herculano foi o responsável por 
implantar em Itu a vacinação contra o 
câncer de colo do útero, que tem como 
causa a infecção do vírus HPV. A cidade 
é a única do Brasil a vacinar adolescen
tes e jovens contra a doença.

INTERESSE
Assim que o assunto começou a 

ser debatido, o diretor de Saúde, Már
cio Santarém, demonstrou interesse. 
No entanto, o custo da vacina é muito 
alto, cerca de R$ 400 a dose.

ORÇAMENTO
Levando em consideração que cada 

pessoa deve tomar três doses, o cus
to para os cofres públicos por pessoa 
vacinada chega a R$ 1,2 mil. Herculano 
disse que gastou R$ 540 mil com uma 
das campanhas de vacinação.

PEDIDO 1
A prefeita Bel aproveitou para fa

zer dois pedidos a Rit^Pass o s . O p r i -  
meiro deles no valor de R$ 350 mil é 
para a reforma e ampliação a Unidade 
de Saúde no Jardim Ubirama.

PEDIDO 2
Bel também pediu uma mini-carre- 

gadeira que deve custar entre R$ 90 mil 
a R$ 100 mil para o setor de Meio Am
biente tirar e movimentar o que é depo
sitado nos Eco Pontos da cidade.

DIRETO
Com relação à mini-carregadeira, 

Rita Passos disse que vai agendar uma 
audiência com Bruno Covas, secretário 
Estadual do Meio Ambiente, para que 
o pedido seja entregue em mãos.

REPERCUTINDO
A matéria do jornal O ECO publica

da na quinta-feira sobre os andarilhos 
já causou algumas reações. Uma de
las é a presença de policiais militares 
no Terminal Rodoviário, um dos pon
tos de concentração pelos moradores 
de rua.

CORAGEM
Várias pessoas também reper

cutiram o assunto nas redes sociais. 
Alguns criticando, outros elogian
do. O problema existe e isto é fato. 
Agora, a coragem para noticiá-lo já 
é outra história.

^^ERDE
Na última edição, o jornal O ECO 

citou o vereador Ricardo Genovez 
t^^mo sendo filiado ao PSDB. Na ver
dade, Genovez é do PV, partido aliado 
ao tucano na última eleição. Pedimos 
desculpas pelo erro.
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Avião solar, conhecido 
como HB-SIA, bate novo 
recorde com viagem de 
1.540 quilômetros. Modelo 
experimental é testado 
para viagens curtas.

Pacientes brasileiros testarão 
exoesqueleto de Nicoleli

DIVULGAÇÃO

O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis 
anunciou, há quase dois anos, que um pacien
te tetraplégico daria o pontapé inicial do jogo 
inaugural da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, 
usando um exoesqueleto -  uma veste robóti
ca controlada por pensamento. Agora, faltando 
quase um ano para a Copa, estão para começar 
os primeiros testes com o protótipo, em São Pau
lo. As primeiras pessoas a testar o exoesquele
to serão dez pacientes da AACD (Associação de 
Assistência à Criança Deficiente) da unidade Lar 
Escola São Francisco, na capital paulista. Os es
colhidos serão jovens adultos com lesão medular 
incompleta, que ainda permite algum grau de lo
comoção, com altura de até 1,70 metro e com até 
70 quilos. "Estamos estudando a melhor forma 
de ajudar os pacientes. Há uma série de proble
mas, como a questão do equilíbrio. Tudo isso re
quer um treino enorme", afirma João Octaviano 

Machado Neto, CEO e superintendente geral da 
AACD. Não existe uma data definida para 0 

início dos testes, pois ainda é necessária 
a aprovação da Conep (Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa), que regulamenta os 
testes médicos no Brasil. Machado espera 

que a autorização seja dada ainda em maio. 
De qualquer forma, 0 laboratório dentro da AACD 
onde serão conduzidos os testes ficará pronto 
em junho. Além do projeto de Nicolelis, a AACD 
terá um centro de pesquisas que vai abrigar estu
dos realizados pelo imunologista Morton Schein- 
berg, e com células-tronco feitos pela geneticista 
Mayana Zatz.

Rápidas
• Um dos ecossistemas mais ricos do mundo, o 
arquipélago de Galápagos, logo poderá ser ex
plorado por meio do Street View, serviço de 
mapeamento visual do Google que permite ver 
imagens panorâmicas reais de lugares pelo mun
do. Pessoas carregando mochilas especias com 
câmeras do Street View vão explorar as ilhas vul
cânicas do arquipélago de Galápagos para mon
tar um passeio virtual por uma das regiões mais 
biologicamente ricas do planeta e que foi objeto 
para a pesquisa mais importante de Charles Da- 
rwin, sobre a evolução das espécies.
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FASES DA LUA
M A IO

SAMU

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

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

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

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

Administração SHOW S
A campanha "Vem para Jesus, vem para as mãos de Deus", 
liderada pelo pastor Elizeu Brandão, com apoio da Prefeitura 
Municipal de Agudos, traz para a cidade, no dia 1 °  de junho, 
shows com as bandas Paixão e Poder e Ao Cubo, uma das 
mais renomadas formações gospels da atualidade.

COMBATE AS DROGAS

Durante Fórum, Bel c ria  Conselho de P olíticas para Juventude
Evento reuniu autoridades e presidente da Fundação Cafu; projeto começa em agosto, na Cecap

Priscila P egatin
m in :  MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Na manhã da quinta-feira 23, 
cerca de 300 pessoas entre 
sociedade civil, entidades, 

associações, igrejas, represen
tantes dos poderes Legislativo e 
Executivo, funcionários públicos 
e voluntários participaram do lan
çamento do Fórum Permanente 
de Combate ao Uso de Drogas. 
No evento, que marcou a largada 
de um trabalho que será realizado 
em toda cidade, a prefeita Bel Lo- 
renzetti (PSDB), também assinou 
projeto de lei que cria o Conselho 
Municipal de Políticas para Juven
tude. O texto deve ser envidado à 
Câmara de Vereadores nas próxi
mas semanas.

"O combate às drogas é um 
tema que preocupa e que ocupa 
espaço dos diálogos do debate no 
mundo inteiro. Nosso país tem 
se organizado e, neste momento, 
Lençóis sinaliza oficialmente que 
estamos nesta luta", diz a prefeita.

Durante o evento, o gestor do 
Fórum, Marcos Norabele, ressal
tou a importância da participação 
da comunidade e fez o sorteio das 
regiões e datas que vão receber o 
projeto. "Vamos começar pela re
gião da Cecap. Em um primeiro 
momento, a partir de junho, va
mos contatar as lideranças daque
la região, principalmente os dire
tores de escola. Então, as pessoas 
que querem participar de alguma 
forma, podem deixar o nome e o 
contato", explica.

Através do Fórum serão le
vantadas as ações em combate ao 
uso de drogas que acontecem nos 
bairros e se elas precisam ser mo
dificadas ou ampliadas. "A comu
nidade vai definir se o projeto vai 
seguir ou não", reforça Norabele.

Ainda durante o evento, o 
presidente da Fundação Cafu,

EM FOCO -  Combate ao Uso de Drogas é tema de Fórum Permanente; atividades começam no segundo semestre

Marcelo Evangelista de Morais, 
irmão do jogador, explicou como 
realiza o projeto em São Paulo e os 
resultados que têm obtido. "Esse 
encontro é muito importante ten
do em vista que o consumo de 
drogas vem se elevando bastante 
não só em Lençóis Paulista, mas 
em todo o Brasil".

Para o tenente da Polícia Mi
litar, Roberto Trujilo, reunir a co
munidade em volta do assunto é

um passo muito positivo. "Hoje, 
de 70% a 80% das ocorrências 
da PM estão relacionadas à ju
ventude, adolescentes e crianças 
envolvidas em pequenos delitos e 
atrelado ao tráfico de entorpecen
tes. Quanto mais pessoas a gente 
conseguir reunir para discutir o 
assunto é melhor".

Durante o encontro foram pre
senteados os alunos que participa
ram do concurso que escolheu a

frase e o logotipo usado nas reu
niões. Pedro Henrique de Lima 
Bertoli, da Cooperelp foi o vence
dor com a frase "Sou livro não uso 
drogas". "A expectativa do Fórum é 
positiva, mas não é inconsequente 
ou sonhadora de achar que por
que nos reunimos aqui tudo está 
resolvido. O fato de nos reunirmos 
é que podemos juntos fazer mais, 
podemos juntos enfrentar melhor 
esse grande combate", finaliza Bel.

CONFIRA QUAIS OS MESES E BAIRROS VÃO RECEBER O FORUM PERMANENTE DE COMBATE AO USO DE DROGAS

Recebe o Fórum em Bairros
Agosto Cecap, Itapuã, João Paccola, Príncipe, Maria Luiza I e II e Santa Terezinha I e II
Setembro Ubirama, Humaitá, Parque Antártica, Distrito Industrial I, Bela Vista I e II, Village, Irerê, Nova Irerê e Jardim 

Itamaraty
Outubro Monte Azul, Açaí I e II, Vila Cachoeirinha, Jardim Europa, Maria Luiza III, Residencial Athenas, Jardim Grajaú, 

Caju I e II, Jardim Santana e Ibaté
Novembro Jardim Cruzeiro, Jardim Alvorada, Jardim Nelli, Jardim São João, Vila Contente e Vila Baccili
Fevereiro Mamedina, Vila Éden, Maria Cristina, Vila Repke, Parque Residencial São José e Primavera
Março Alfredo Guedes
Abril Júlio Ferrari, Rondon, Jardim América, Núcleo, Nova Lençóis, Jardim das Nações, Maria Luiza IV e Jardim 

Santa Lúcia
Maio Centro, Vila Marimbondo, Granville, Ipê, Morumbi, Virgílio Capoani, Santa Cecília, Vila São Judas Tadeu, 

Jardim da Prata, Vila Paccola, Vila Antonieta I e II, Vila Maestra Amélia, Vila Nossa Senhora Aparecida
////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

SUSTENTABILIDADE

Conferência discute m obilidade, saneam ento e habitação
Durante evento, na Diretoria de Educação, foram eleitos os delegados do encontro estadual

A n g e lo  N eto

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista, através das di
retorias de Planejamento 

e Administrativa, promoveram 
na quarta-feira 22, a 3  ̂ Confe
rência Municipal da Cidade. O 
público que esteve no auditório 
da Diretoria de Educação deba
teu o desenvolvimento sustentá
vel do município em três eixos 
temáticos: saneamento, mobili
dade e habitação.

O evento contou com a par
ticipação da prefeita Bel Loren- 
zetti e do vice, José Antônio Ma- 
rise (ambos do PSDB), além de 
vários diretores da Prefeitura, 
empresários e a sociedade civil

em geral. Para o diretor de Pla
nejamento, Luiz Eduardo Con- 
ti, o objetivo do encontro foi 
aproximar a sociedade e a ad
ministração. "Temos que pen
sar nos três eixos temáticos de 
forma integrada. A Conferência 
de Cidades é organizada dentro 
de um contexto maior. Todas as 
propostas serão encaminhadas 
para a Conferência Estadual e, 
futuramente, Federal".

As diretrizes propostas du
rante a conferência foram en
caminhadas ao Poder Execu
tivo. "Todo o trabalho vai ser 
objeto de projetos, planos e 
leis. Este eixo é um problema 
comum em todas as cidades do 
Brasil. É importante que estes

assuntos sejam discutidos em 
todos os níveis. Com relação à 
mobilidade, devemos lembrar 
que existe entre pessoas, cida
des e estados. Já a habitação 
é uma carência enorme em 
todo o local. O saneamento 
é importante para garantir o 
futuro das gerações", destacou 
Sílvia Gasparotto, diretora Ad
ministrativa.

Após a palestra Mobilidade 
Urbana, apresentada pelo en
genheiro Luiz Carlos Dalben, 
foram organizados trabalhos em 
grupos, nos quais foram debati
dos os eixos temáticos. No final 
do encontro, foram escolhidos 
os seis delegados que represen
tarão Lençóis Paulista na Con-

DELEGADOS ESCOLHIDOS

CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DA CIDADE
Sílvia Maria Gasparotto Venturini 
- Poder Executivo 
André Paccola Sasso - Poder 
Legislativo
Hélvio José Mazzini - Movimentos 
populares
Adilson Sidney Bernardes - 
Entidades profissionais 
Cleonice Aparecida Paccola 
Canova - Entidades Profissionais 
Luiz Carlos Brosco Vaz Filho - 
Empresários 

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

ferência Estadual das Cidades, 
que deverá ocorrer na segunda 
quinzena de setembro de 2013.

CONTRATA
R0GETE& ASSOCIADOS

ASSESSORIA CONTÁBIL

CONTRATA PROFISSIONAIS COM
experiencia , n a Ar ea d ed ep to .
PESSOAUNTERESSADOS ENVIAR 

currículo, PARA

rh@rogete.com.br

PEDRO SILVIO DE SOUZA
(transplantado), precisa de doador de sangue 

reposição. Interessados com parecer 
Salão Paroquial do Santuário 

25/05/2013

noite

mailto:rh@rogete.com.br


Cotidiano Fecha a  con ta
Projeto de lei na Câmara de Vereadores de 
Salvador (BA) tenta proibir o consumo de cachaça 
nas ruas da capital baiana. O objetivo é impedir 
o acesso de moradores de rua à bebida, que tem 
mais de 35 graus de teor alcoólico.

SEGURANÇA

Tenho problema com andarilhos há 15 anos, diz comerciante
Dono da lanchonete da Rodoviária relata problemas com moradores de rua; "eles pressionam as pessoas até conseguirem dinheiro", afirma

W e lin to n  Barros
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

O comerciante Artur Lou- 
renço Mourão Mitelbach, 
concessionário da lan

chonete na Estação Rodoviária 
de Lençóis Paulista, procurou 
a reportagem de O ECO para 
reafirmar as informações publi
cadas na edição da quinta-feira 
23. Ele trabalha no local há 
mais de 15 anos e diz que vive 
uma situação delicada por cau
sa da presença de moradores de 
rua nos arredores do terminal.

Segundo o empresário, os 
problemas não são recentes. ”Te- 
nho problemas com moradores 
de rua há mais de 15 anos. Desde 
que comecei aqui, percebo a falta 
de respeito por parte de alguns 
deles. Teve uma época em que fiz 
uma campanha. Servia sopa para 
eles duas vezes por semana. Parei 
devido às brigas que eles arruma
vam, entre eles mesmos. Era uma 
falta de respeito total", critica.

Segundo Mitelbach, os an
darilhos vivem no local pedindo 
dinheiro. Com as contribuições 
que arrecadam - muitas vezes 
por intimidar os pedestres que 
passam pelo local -, compram 
bebidas. ”Eles pressionam as 
pessoas até conseguirem o di
nheiro, até a mim já ameaçaram. 
A forma com que eles fazem isso 
acaba amedrontando quem está 
no local. Muitos deles que ficam 
perambulando por aí nem são 
de Lençóis. Eles são um proble
ma muito sério", alerta.

Em Lençóis Paulista, exis
tem alguns locais especializa
dos em ajudar pessoas carentes 
que não têm onde dormir ou 
comer. A Casa Mãe da Piedade, 
mantida pela Igreja Católica, é 
um dos locais onde os andari
lhos podem se alimentar, rece
ber ajuda psicológica e até se 
abrigar por algum período.

Segundo o monsenhor Car
los José de Oliveira, pároco do

TRANSTORNO - Comerciante Artur Lourenço Mourão Mitelbach reclama dos problemas causados pelos moradores de rua

Morador de rua rebate reportagem de O ECO
Um dos moradores de rua 

de Lençóis Paulista e que fre
quenta as imediações do Ter
minal Rodoviários da cidade 
procurou o jornal O ECO para 
rebater matéria publicada na 
quinta-feira 23, que tratou da 
situação vivida pelos comer
ciantes e pedestres que se 
sentem intimidados para dar 
dinheiro ou alimentos para 
os andarilhos. A reportagem 
também tratou de um assalto 
cometido, segundo a Polícia 
Militar, por um morador de 
rua, em uma loja da rua Ge
raldo Pereira de Barros, no 
Centro de Lençóis.

O morador (cuja identida
de foi preservada) disse que 
nunca roubou ou ameaçou 
ninguém para receber dona
tivos. Disse que o principal

problema vivido pelos mora
dores de rua é a falta de um 
local adequado para se abri
gar e também a falta completa 
de renda. Ele nega ser usuário 
de drogas ilícitas, mas ressal
tou que outros moradores fa
zem uso, principalmente, de 
crack. O morador admite que 
usa "apenas cachaça".

”Nós não oprimimos nin
guém. Nós pedimos e não es
tamos roubando... Se a gente 
pede uma moeda para comer 
uma marmita, ou dois, três, 
quatro ou cinco reais, com cer
teza você não vai ver coisa erra
da ali", declarou. "Eu não uso 
droga, tomo apenas cachaça. 
Eu já vi muito nesta vida, com 
essas pessoas que usam drogas 
eu não me envolvo. Nós esta
mos ali porque não temos um

local para ficar", continuou.
O homem afirma viver na 

rua há cerca de quatro anos e 
que o grupo tem cerca de 20 
pessoas. Segundo ele, todos 
moradores de Lençóis. Ele ad
mite que existem problemas 
de brigas no grupo, principal
mente com pessoas que che
gam de outras cidades. "Tem 
andarilhos que vêm de fora e 
não estão acostumados com 
as pessoas que estão aqui. 
Ocorrem alguns atritos, mas 
nós logo mandamos a pessoa 
embora para não ter problema. 
Mas com essas pessoas de fora, 
a Assistência Social faz a par
te dela. Se elas não são daqui, 
eles (serviço social) já encami
nham essas pessoas", relata.

Ele nega conhecer casos 
de roubos ou furtos cometidos

pelos moradores de rua e dis
se que já foi procurado pelas 
assistentes sociais do municí
pio, mas até agora não conse
guiu sair da rua. "Eu nunca 
vi isso acontecer (assaltos no 
comércio), porque se não todo 
mundo seria preso. Nós temos 
um grupo que já está ali há 
muito tempo e não usamos 
droga. Fazemos uso apenas da 
cachaça e pedimos uma moe- 
dinha, que isso não é errado, 
a gente não está roubando", 
repetiu. "Eu já fui procurado 
pelas pessoas da Prefeitura. 
Só que eu não pude ir, por
que a Casa Mãe Piedade não 
aceita a gente que é de Len
çóis. Além disso, eu tenho um 
cachorro e não posso ficar lá 
com ele. Então, eu não quis", 
declarou.

Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, a Igreja realiza diver
sos trabalhos para recolher os 
moradores de rua e oferecer 
tratamento. "Na Casa da Mãe 
Piedade, acolhemos e atende
mos os moradores de rua. É um 
trabalho da paróquia em parce
ria com a Prefeitura e a diretoria 
social do município. O nosso 
trabalho é acolher essas pessoas 
para que elas tenham a possibi
lidade de higiene, alimentação 
e pouso. Se desejarem, porque 
depende da vontade de cada um 
deles, eles então podem prosse
guir morando na casa e vivendo 
uma fase de libertação da depen
dência, porque a grande maioria 
é dependente", explicou.

Nesta semana, a entidade ti
nha 22 moradores temporários. 
Seis estão reinseridos no merca
do de trabalho, desenvolvendo 
atividades como pedreiro ou 
servente de pedreiro. Eles tra
balham durante o dia e retor
nam à noite para tomar banho, 
se alimentar e dormir.

Também da Igreja Católica, 
a Pastoral da Sobriedade ofere
ce ajuda aos moradores de rua e 
dependentes químicos. O traba
lho tem mais de 10 anos no San
tuário Nossa Senhora da Pieda
de (no Centro) e na paróquia 
São José e São Paulo, no Núcleo 
Luiz Zillo. Semanalmente, gru
pos de auto-ajuda, com o auxí
lio de psicólogos e psiquiatras, 
atendem dependentes e familia
res, buscando sua reinserção na 
sociedade e libertação do vício.

SERVIÇO
A Pastoral da Sobriedade 

presta serviço toda quarta-feira 
no Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, às 20h. Toda segunda
-feira, às 20h, na paróquia São 
Pedro e São Paulo, também há 
atendimento da pastoral. Po
dem participar dependentes 
químicos e seus familiares.

3269-3311

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista '
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL N°. 002/2013 - CRONOGRAMA DA PROVA PRÁTICA

A Comissão Examinadora, TORNA PÚBLICO, aos candidatos do Concurso 
Público -  Edital 002/2013, da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, o que 
segue:

1 - Cronograma da PROVA PRÁTICA: DATA, HORÁRIO E LOCAL.

Operador de
Máquinas
Retroescavadeira

DIA: 02/06/13
HORÁRIO: SETOR DE APOIO E 
MOTOMECANIZAÇÃO - Rua José Paulino Silva, 141 
-  Centro -  Lençóis Paulista / SP 
LOCAL: 07:00 hs

Soldador

DIA: 02/06/13
HORÁRIO: SENAI - Rua Aristeu Rodrigues Sampaio, 
271 - Jardim das Nações - Lençóis Paulista / SP 
LOCAL: 08:00 hs

2 - DAS INFORMAÇÕES:
2.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 minutos 
de antecedência;
2.2. Não haverá aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecido;
2.3. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o motivo 
alegado para justificar a ausência ou o atraso do candidato;
2.4. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na 
eliminação do candidato;
2.5. Somente será admitido para a realização da prova prática, o candidato que 
apresentar documento que bem o identifique como: carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade 
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 
documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM, CRO, 
a Carteira de Trabalho e a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei n.° 9.503/97), assim como portar protocolo de inscrição no concurso;
2.6. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item anterior 
não realizará a prova;
2.7. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com 
qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
b) Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.
2.8. As regras estabelecidas no edital do Concurso Público permanecem em vigor;
2.9. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

3 - DA PROVA PRÁTICA:
3.1. A Prova Prática para Operador de Máquinas será realizado conforme o anexo 
III -  Instruções para a Prova Prática constante do Edital de Concurso 002/2013. 
A prova será realizada em máquina Retroescavadeira e estruturada em duas fases:

- Fase I -  Checagem e Preparação do Equipamento, onde o candidato será 
avaliado em nota de 0 (zero) a 50 (pontos) conforme planilha pré-estabelecida. 
Candidatos que obtiverem pontuação abaixo de 20 pontos não estarão aptos a 
participar da Fase II;

- Fase II - Operação da Máquina Retroescavadeira, onde o candidato será 
avaliado em nota de 0 (zero) a 50 (pontos) conforme planilha pré-estabelecida.
3.2. A Prova Prática para Soldador será realizado conforme o anexo III -  Instruções 
para a Prova Prática constante do Edital de Concurso 002/2013.
3.2.1 Por razões de segurança ao candidato, somente será admitido para 
a realização da prova prática de soldador, os candidatos que estiverem 
necessariamente trajando calça (preferencialmente jeans) e sapato fechado de 
couro (preferencialmente sapato de segurança);

4 - OBSERVAÇÕES
4.1. A prova prática poderá ser interrompida a qualquer momento caso o candidato 
demonstre inabilidade que apresente risco ao equipamento e a segurança.

5 - DAS INSCRIÇÕES:
5.1. Os nomes dos candidatos inscritos, por cargos, em ordem alfabética, referente 
ao DEFERIMENTO das inscrições do Concurso Público estão afixados no átrio 
da Prefeitura de Lençóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55 e também na internet, 
pelo site www.lencoispaulista.sp.gov.br.

O resultado da Prova Prática será publicado dia 08/06/13 na imprensa local do 
município de Lençóis Paulista e afixado no átrio da Prefeitura de Lençóis Paulista, 
Praça das Palmeiras, 55, também em caráter meramente informativo na internet, 
pelo site www.lencoispaulista.sp.gov.br.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE c On VOCAÇã O PARA AS 
PROVAS PRÁTICAS E DEFERIMENTOS em complemento ao Edital do 
Concurso Público n° 002/2013, que será publicado na imprensa local do município 
de Lençóis Paulista, no site www.lencoispaulista.sp.gov.br e afixado na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 24 de maio de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Maio de 2013. Na página A5. 
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Prefeitura Municipal de Macatuba
m u n i c í p i o d e  m a c a t u b a

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA 
BALANCO ORCAMENTARIO 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL 
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00

RECEITAS

|
|
|
|

|
Previsao | 
Inicial | 

|

|
Previsao |----
Atualizada |

(a) |
No Bimestre | 

(b) |

RECEITAS

%
(b/a)

REALIZADAS

| Ate o Bimestre | 
| (c) |

%
(c/a)

|
--| 

| 
|

SALDO | 
(a-c) |

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 49.129.800,00 | 49.896.023,27 | 7.787.527,95 | 15,60 | 15.592.278,44 | 31,24 | 34.303.744,83 |
RECEITAS CORRENTES | | | | | | |

receita tributaria | | | | | | |
impostos | 2.455.600,00 | 2.455.600,00 | 450.150,94 | 18,33 | 759.831,42 | 30,94 | 1.695.768,58 |
taxas | 487.400,00 | 487.400,00 | 49.814,22 | 10,22 | 63.712,91 | 13,07 | 423.687,09 |
contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

receita de contribuicoes | | | | | | |
contribuicoes sociais | 1.364.600,00 | 1.364.600,00 | 204.871,95 | 15,01 | 302.319,98 | 22,15 | 1.062.280,02 |

receita patrimonial | | | | | | |
receitas imobiliarias | 7.000,00 | 7.000,00 | 972,00 | 13,88 | 1.458,00 | 20,82 | 5.542,00 |
receitas de valores mobiliarios | 4.626.500,00 | 4.631.526,66 | 91.753,47 | 1,98 | 188.354,74 | 4,06 | 4.443.171,92 |

receita de servicos | | | | | | |
receita de servicos | 3.785.000,00 | 3.785.000,00 | 654.467,75 | 17,29 | 1.293.821,57 | 34,18 | 2.491.178,43 |

transferencias correntes | | | | | | |
transferencias intergovernamentais | 35.299.200,00 | 35.505.520,00 | 5.728.912,90 | 16,13 | 12.091.060,40 | 34,05 | 23.414.459,60 |
transferencias de instituicoes privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
transferencias de pessoas | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
transferencias de convenios | 249.000,00 | 257.310,11 | 75.949,35 | 29,51 | 94.914,26 | 36,88 | 162.395,85 |

outras receitas correntes | | | | | | |
multas e juros de mora | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.144,32 | 15,09 | 47.770,60 | 29,85 | 112.229,40 |
indenizacoes e restituicoes | 258.500,00 | 716.066,50 | 461.112,16 | 64,39 | 565.857,18 | 79,02 | 150.209,32 |
receita da divida ativa | 162.000,00 | 162.000,00 | 24.492,04 | 15,11 | 49.123,66 | 30,32 | 112.876,34 |
receitas correntes diversas | 123.000,00 | 123.000,00 | 19.822,85 | 16,11 | 38.491,72 | 31,29 | 84.508,28 |

RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
alienacao de bens | | | | | | |

alienacao de bens moveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
alienacao de bens imoveis | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.064,00 | 6,25 | 6.562,00 | 38,60 | 10.438,00 |

transferencias de capital | | | | | | |
transferencias de convenios | 1.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 98,88 | 1.000,00 |

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.094.400,00 | 3.094.400,00 | 452.390,81 | 14,61 | 668.011,75 | 21,58 | 2.426.388,25 |

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 52.224.200,00 | 52.990.423,27 | 8.239.918,76 | 15,54 | 16.260.290,19 | 30,68 | 36.730.133,08 |

OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operacoes de Credito Internas | | | | | | |

Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Operacoes de Credito Externas | | | | | | |
Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 52.224.200,00 | 52.990.423,27 | 8.239.918,76 | 15,54 | 16.260.290,19 | 30,68 | 36.730.133,08 |

DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | |

TOTAL (VII) = (V + VI) | 52.224.200,00 | 52.990.423,27 | 8.239.918,76 | 15,54 | 16.260.290,19 | 30,68 | 36.730.133,08 |

SALDOS DE e x e r c í c i o s ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 1.504.694,17 | |
superavit financeiro | | | | 1.330.794,17 | | |
reabertura de creditos adicionais | | | | | 173.900,00 | |

DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS EMPENHADAS

| | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO |
Inicial | Adicionais | PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) |Atualizada |-- ------------------|-- ------------------|

| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | (g) | (h) | |

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 49.091.800,00| 1.504.694,17| 50.596.494,17| 5.451.192,26| 24.539.560,13| 7.390.817,22| 13.623.681,74| 0,00| 26,92 | 36.972.812,43|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 20.514.800,00| 167.917,23| 20.682.717,23| 3.113.998,36| 7.263.183,98| 3.297.389,15| 6.391.443,40| 0,00| 30,90 | 14.291.273,83|
| juros e encargos da divida | 72.000,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 71.750,00| 12.332,50| 24.787,20| 0,00| 34,42 | 47.212,80|
| outras despesas correntes | 22.954.000,00| 284.681,03| 23.238.681,03| 2.224.858,92| 16.936.918,17| 4.000.183,77| 7.097.208,02| 0,00| 30,54 | 16.141.473,01|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| investimentos | 299.000,00| 1.052.095,91| 1.351.095,91| 112.334,98| 116.992,98| 55.649,03| 56.769,03| 0,00| 4,20 | 1.294.326,88|
| amortizacao / refinanciamento da divida| 152.000,00| 0,00| 152.000,00| 0,00| 150.715,00| 25.262,77| 53.474,09| 0,00| 35,18 | 98.525,91|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r| 5.100.000,00| 0,00| 5.100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 5.100.000,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.094.400,00| 0,00| 3.094.400,00| 469.783,58| 998.291,50| 484.629,44| 925.100,95| 0,00| 29,89 | 2.169.299,05|

|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 52.186.200,00| 1.504.694,17| 53.690.894,17| 5.920.975,84| 25.537.851,63| 7.875.446,66| 14.548.782,69| 0,00| 27,09 | 39.142.111,48|

|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|
| Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00|

|SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 52.186.200,00| 1.504.694,17| 53.690.894,17| 5.920.975,84| 25.537.851,63| 7.875.446,66| 14.548.782,69 | 27,09 | 39.142.111,48|

SUPERÁVIT (XIII) l 1.711.507,50

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 52.186.200,001 1.504.694,171 53.690.894,171 5.920.975,841 25.537.851,631 7.875.446,661

RECEITAS REALIZADAS

16.260.290,19 l 30,28 37.430.603,98

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)
No Binestre 

(b) (b/a)
Ate o Bimestre 

(c) (c/a)
SALDO
(a-c)

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 
receita de contribuicoes (i-o) 

contribuicoes sociais (i-o) 
receita de servicos (i-o) 

receita de servicos (i-o) 
outras receitas correntes (i-o) 

multas e juros de mora (i-o)

2.997.000,00

97.000,00

400,00

2.997.000,00 l

97.000,00 l

400,00 |

452.390,81

0,00

0,00

15,09

0,00

0,00

668.011,75

0,00

0,00

22,28

0,00

0,00

2.328.988.25 

97.000,00

400,00

2.426.388.25TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS 3.094.400,00 | 3.094.400,00 | 452.390,81 | 14,61 | 668.011,75 | 21,58

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS

| | | | DESPESAS EXECUTADAS |

Dotacao | 
Inicial | 

(d) | 
|

Creditos | 
Adicionais | 

(e) | 
|

Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | 
((g+h)/f)| 

| 
|

SALDO | 
(f-(g+h)) |Atualizada |-- 

(f)=(d+e) |
|

No Bimestre | 
|

-------------------|-
Ate o Bimestre |

|
No Bimestre | 

|
Ate o Bimestre | 

(g) |
NAO PROCESSADOS | 

(h) |

|
2.997.400,00|

97.000,00|

|
0,00|
0,00|

|
2.997.400,00|

97.000,00|

|
469.783,58|

0,00|

|
902.491,50|
95.800,00|

|
469.783,58|
14.845,86|

|
902.491,50|
22.609,45|

0,00|
0,00|

|
30,10 | 
23,30 |

2.094.908,50|
74.390,55|

3.094.400,00| 0,00| 3.094.400,00| 469.783,58| 998.291,50| 484.629,44| 925.100,95| 0,00| 29,89 | 2.169.299,05|

DESPESAS CORRENTES
pessoal e encargos sociais 
outras despesas correntes

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE 
Data da emissao 23/MAI/2013 e hora de emissao 13:48

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tanbem 
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em̂ :

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

m u ni c í p io de m a ca t u b a
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA 

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
R$ 1,00 |

| FUNCAO/SUBFUNCAO |

|
|

Dotacao | 
Inicial | 

|
|

|
|

Dotacao |
Atualizada |-

(a) |
|

|
DESPESAS EMPENHADAS |

|
----------------------------------- |
No Bimestre | Ate o Bimestre |

| |

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS |
--------------------------------------|

No Bimestre | Ate o Bimestre |
| (b) |

|
-----------------|
INSCRITAS EM |
RESTOS A PAGAR | 
NAO PROCESSADOS | 

(c) |

| | 
% | % | 

((b+c) | ((b+c)/a) | 
/ total| | 
(b+c)) | |

| |

SALDO | 
(a-(b+c)) |

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 49.091.800,00| 50.596.494,17| 5.451.192,26| 24.539.560,13| 7.390.817,22| 13.623.681,74| 0,00| 93,64| 26,92| 36.972.812,43|
| LEGISLATIVA | | | | | | | |
| acao legislativa | 810.500,00| 790.000,00| 27.620,71| 683.130,28| 141.764,01| 274.527,08| 0,00| 1,88| 34,75| 515.472,92|
| administracao geral | 438.500,00| 459.000,00| 64.221,12| 367.871,34| 59.085,07| 115.369,50| 0,00| 0,79| 25,13| 343.630,50|

| | | | | |
| administracao geral | 3.844.400,00| 3.844.400,00| 505.074,23| 2.406.462,77| 740.322,29| 1.344.395,15| 0,00| 9,24| 34,97| 2.500.004,85|
| administracao financeira | 909.500,00| 909.500,00| 196.702,22| 514.733,63| 136.593,22| 368.969,79| 0,00| 2,53| 40,56| 540.530,21|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| administracao geral | 835.600,00| 1.135.600,00| 136.538,58| 406.261,70| 144.468,81| 248.945,29| 0,00| 1,71| 21,92| 886.654,71|
| assistencia ao idoso | 133.500,00| 133.500,00| 15.191,94| 119.912,65| 33.876,51| 57.626,49| 0,00| 0,39| 43,16| 75.873,51|
| assistencia ao portador de def ciencia | 269.000,00| 269.000,00| 1.036,00| 268.036,00| 40.369,32| 106.133,17| 0,00| 0,72| 39,45| 162.866,83|
| assistencia a crianca e ao adolescente | 534.500,00| 545.642,12| 7.137,36| 330.117,43| 63.877,72| 116.054,19| 0,00| 0,79| 21,26| 429.587,93|
| assistencia comunitaria | 629.000,00| 631.812,50| 17.042,73| 366.330,80| 69.183,88| 138.758,59| 0,00| 0,95| 21,96| 493.053,91|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| administracao geral | 400.000,00| 400.000,00| 40.242,03| 142.178,59| 48.264,59| 95.059,84| 0,00| 0,65| 23,76| 304.940,16|
| previdencia do regime estatutario | 3.500.000,00| 3.500.000,00| 509.295,31| 963.503,65| 508.567,74| 962.776,08| 0,00| 6,61| 27,50| 2.537.223,92|

| | |
| administracao geral | 942.000,00| 916.500,00| 108.811,79| 648.170,34| 150.662,25| 320.506,35| 0,00| 2,20| 34,97| 595.993,65|
| atencao basica | 2.666.000,00| 3.124.649,95| 242.579,14| 1.296.776,06| 478.243,23| 954.721,61| 0,00| 6,56| 30,55| 2.169.928,34|
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 5.220.000,00| 5.761.142,16| 452.222,44| 3.818.387,19| 965.431,58| 1.974.598,10| 0,00| 13,57| 34,27| 3.786.544,06|
| suporte prof latico e terapeutico | 605.000,00| 625.126,78| 89.879,81| 289.033,68| 149.808,62| 237.303,37| 0,00| 1,63| 37,96| 387.823,41|
| vigilancia sanitaria | 56.000,00| 56.000,00| 9.126,66| 18.523,05| 7.576,66| 15.798,05| 0,00| 0,10| 28,21| 40.201,95|
| vigilancia epidemiologica | 159.000,00| 179.761,21| 40.758,64| 64.779,54| 30.485,91| 48.838,31| 0,00| 0,33| 27,16| 130.922,90|

| | | |
| administracao geral | 1.272.400,00| 1.332.400,00| 280.788,48| 772.403,23| 208.740,31| 320.872,97| 0,00| 2,20| 24,08| 1.011.527,03|
| alimentacao e nutricao | 434.000,00| 434.000,00| 56.628,72| 160.446,01| 55.208,32| 114.925,61| 0,00| 0,78| 26,48| 319.074,39|
| ensino fundamental | 7.073.000,00| 7.062.977,80| 1.104.379,88| 1.194.264,06| 2.234.912,02| 0,00| 15,36| 31,64| 4.828.065,78|
| ensino medio | 125.000,00| 160.100,00| 55.965,16| 123.249,64| 8.482,17| 8.482,17| 0,00| 0,05| 5,29| 151.617,83|
| ensino profissional | 463.000,00| 463.000,00| 12.195,63| 299.641,47| 62.634,03| 101.927,09| 0,00| 0,70| 22,01| 361.072,91|
| educacao infantil | 3.230.000,00| 3.235.381,65| 364.139,25| 1.916.318,60| 490.812,10| 954.399,03| 0,00| 6,55| 29,49| 2.280.982,62|
| educacao de jovens e adultos | 34.000,00| 38.100,00| 1.083,00| 7.908,19| 263,37| 263,37| 0,00| 0,00| 0,69| 37.836,63|
| educacao especial | 310.000,00| 310.000,00| 0,00| 310.000,00| 51.666,66| 129.166,65| 0,00| 0,88| 41,66| 180.833,35|
| CULTURA | | | | | | |
| difusao cultural | 315.000,00| 315.000,00| 19.084,06| 166.666,62| 40.952,68| 85.564,10| 0,00| 0,58| 27,16| 229.435,90|
| URBANISMO | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 2.430.600,00| 2.430.600,00| 587.007,11| 1.043.795,88| 471.905,55| 723.658,26| 0,00| 4,97| 29,77| 1.706.941,74|

Continua na Página A7
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| servicos urbanos | 1.941.000,00| 2.022.000,00| 309.974,20| 907.828,56| 323.889,87| 495.570,60| 0,00| 3,40| 24,50| 1.526.429,40|
| transportes coletivos urbanos | 210.000,00| 210.000,00| 63.278,46| 89.207,19| 32.594,26| 47.887,24| 0,00| 0,32| 22,80| 162.112,76|
| SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 2.939.000,00| 2.939.000,00| 29.432,08| 1. 665.538,26| 500.810,00| 703.894,73| 0,00| 4,83| 23,95| 2.235.105,27|
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 193.800,00| 193.800,00| 12.256,54| 23.398,94| 12.156,54| 18.198,94| 0,00| 0,12| 9,39| 175.601,06|
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| abastecimento | 96.000,00| 96.000,00| 6.502,49| 26.596,97| 17.882,70| 26.420,83| 0,00| 0,18| 27,52| 69.579,17|
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | |
| administracao geral | 178.500,00| 178.500,00| 43.946,07| 79.928,79| 43.946,07| 79.928,79| 0,00| 0,54| 44,77| 98.571,21|
| turismo | 21.000,00| 21.000,00| 3.780,00| 3.780,00| 3.780,00| 3.780,00| 0,00| 0,02| 18,00| 17.220,00|
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 643.000,00| 643.000,00| 37.270,42| 362.001,54| 80.591,57| 146.967,17| 0,00| 1,01| 22,85| 496.032,83|

| | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 130.000,00| 130.000,00| 0,00| 129.865,00| 21.655,55| 46.481,21| 0,00| 0,31| 35,75| 83.518,79|

| | | | | | | | | |
| reserva de contintencia | 5.100.000,00| 5.100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.100.000,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.094.400,00| 3.094.400,00| 469.783,58| 998.291,50| 484.629,44| 925.100,95| 0,00| 6,35| 29,89| 2.169.299,05|

|TOTAL (III) = (I + II) | 52.186.200,00| 53.690.894,17| 5.920.975,84| 25 537.851,63| 7.875.446,66| 14.548.782,69 | 100,00| 27,09| 39.142.111,48|

| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS |-- ------ | % | % | |

| | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO |
| FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-- ----------|-- ------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) |
| | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | |
| | | | | | (b) | (c) | | | |
|--------------------------------------------
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | |

--------------- |
|

| LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| administracao geral | 17.000,00| 17.000,00| 1.948,70| 3.383,66| 1.948,70| 3.383,66| 0,00| 0,36| 19,90| 13.616,34|

| | | | | | | | | |
| administracao geral | 295.000,00| 295.000,00| 34.471,78| 138.142,77| 46.178,76| 84.218,89| 0,00| 9,10| 28,54| 210.781,11|
| ad^nistracao financeira | 115.000,00| 115.000,00| 20.117,07| 40.445,70| 20.117,07| 40.445,70| 0,00| 4,37| 35,17| 74.554,30|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| administracao geral | 107.000,00| 107.000,00| 19.351,84| 36.931,54| 19.351,84| 36.931,54| 0,00| 3,99| 34,51| 70.068,46|

| | | | | | | | | |
| administracao geral | 241.000,00| 241.000,00| 61.440,27| 128.871,20| 62.448,05| 124.425,21| 0,00| 13,44| 51,62| 116.574,79|

| 56.000,00| 56.000,00| 6.349,05| 9.318,83| 6.349,05| 9.318,83| 0,00| 1,00| 16,64| 46.681,17|
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 317.000,00| 317.000,00| 27.614,20| 53.141,65| 27.614,20| 53.141,65| 0,00| 5,74| 16,76| 263.858,35|
| vigilancia sanitaria | 10.000,00| 10.000,00| 878,98| 1.291,67| 878,98| 1.291,67| 0,00| 0,13| 12,91| 8.708,33|
| vigilancia epidemiologica | 26.000,00| 26.000,00| 2.483,68| 4.027,96| 2.483,68| 4.027,96| 0,00| 0,43| 15,49| 21.972,04|
| EDUCACAO | | | | | | | | | |
| administracao geral | 113.000,00| 113.000,00| 15.988,96| 29.961,62| 15.988,96| 29.961,62| 0,00| 3,23| 26,51| 83.038,38|

| 84.000,00| 84.000,00| 12.567,86| 24.372,54| 12.567,86| 24.372,54| 0,00| 2,63| 29,01| 59.627,46|
| ensino fundamental | 923.000,00| 923.000,00| 167.515,34| 325.707,51| 169.646,44| 310.886,83| 0,00| 33,60| 33,68| 612.113,17|
| ensino profissional | 23.000,00| 23.000,00| 703,94| 1.365,14| 703,94| 1.365,14| 0,00| 0,14| 5,93| 21.634,86|
| educacao infantil | 322.000,00| 322.000,00| 28.238,20| 66.366,24| 28.238,20| 66.366,24| 0,00| 7,17| 20,61| 255.633,76|
| CULTURA | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 6.000,00| 6.000,00| 1.391,73| 2.717,74| 1.391,73| 2.717,74| 0,00| 0,29| 45,29| 3.282,26|
| URBANISMO | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 254.000,00| 254.000,00| 39.213,89| 75.765,57| 39.213,89| 75.765,57| 0,00| 8,18| 29,82| 178.234,43|
| servicos urbanos | 137.000,00| 137.000,00| 23.120,87| 43.768,20| 23.120,87| 43.768,20| 0,00| 4,73| 31,94| 93.231,80|
| transportes coletivos urbanos | 12.400,00| 12.400,00| 1.479,83| 2.822,57| 1.479,83| 2.822,57| 0,00| 0,30| 22,76| 9.577,43|
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 14.000,00| 14.000,00| 1.186,61| 2.694,30| 1.186,61| 2.694,30| 0,00| 0,29| 19,24| 11.305,70|
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| abastecimento | 3.000,00| 3.000,00| 390,12| 757,92| 390,12| 757,92| 0,00| 0,08| 25,26| 2.242,08|
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 19.000,00| 19.000,00| 3.330,66| 6.437,17| 3.330,66| 6.437,17| 0,00| 0,69| 33,87| 12.562,83|

|TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.094.400,00| 3.094.400,00| 469.783,58| 998.291,50| 484.629,44| 925.100,95 | 100,00| 29,89| 2.169.299,05|

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 23/MAI/2013 e hora de emissao 13:48

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as desp esas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

m u n i c í p i o  d e m a c a t u b a
RELATORIO RESU^DO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013

Previsao
|

Inicial | 
|

|
Previsao A^tualizada |-------

(a) |

RECEITAS

Ate o Bimestre (b)

2. 579. 600, 00 | 2. 579 600, 00 | 789. 298 17
211. 600, 00 | 211 600, 00 | 17 962 63
180 000, 00 | 180 000 00 | 49 242 80

1. 600 000, 00 | 1. 600 000 00 | 536 523 26
464 000, 00 | 464. 000 00 | 156 102 73

0, 00 | 0, 00 | 0, 00
16 000, 00 | 16 000 00 | 354, 64
59. 000, 00 | 59 000 00 | 17 318 07
49 000, 00 | 49 000 00 | 11 794, 04

30 625 000, 00 | 30 625 000 00 | 10 498 970 36
10 962 000, 00 | 10 962 000 00 | 3. 382 778 14

170 000, 00 | 170 000 00 | 1. 386 84
1. 500 000, 00 | 1. 500 000 00 | 1. 131. 025 77

17 705 000, 00 | 17 705 000 00 | 5. 910 510 05
158 000, 00 | 158 000 00 | 42 502 83

0, 00 | 0, 00 | 0, 00
130 000, 00 | 130 000 00 | 30 766 73

0, 00 | 0, 00 | 0, 00

33 204. 600, 00 | 33 204. 600, 00 | 11 288 268, 53

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
% (b/a) x 100

RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI 
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 
Imposto de Renda R^etido na Fonte - IRRF 
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de ^ora e Outros Encargos dos Impostos 
Divida Ativa de Impostos
Multas, Juros de ^ora e Outros Encargos da Divida Ativa 

RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM 
Cota-Parte ITR 
Cota-Parte IPVA 
Cota-Parte ICMS 
Cota-Parte IPI-Exportacao
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 

Desoneracao I C ^  (LC 87/96)
Outras

30,59
8,48

27.35 
33,53 
33,64
0,00
2,21

29.35 
24,06 
34,28 
30,85
0,81

75,40
33,38
26,90
0,00

23,66
0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS 
DE SAUDE (III) I + II 33,99

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE Previsao Inicial Previsao A^tualizada 

(c) Ate o Bimestre (d) % (d/c) x 100

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 2.987.000,00 | 3.045.900,00 | 728.184,36 | 23,90
| Provenientes da Uniao | 2.712.000,00 | 2.770.900,00 | 681.087,05 | 24,57
| Provenientes dos Estados | 228.000,00 | 228.000,00 | 36.000,00 | 15,78
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Outras Receitas do SUS | 47.000,00 | 47.000,00 | 11.097,31 | 23,61
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 100,00
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A  SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 38.000,00 | 39.200,00 | 8.595,23 | 21,92

| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 3.025.000,00 |
|

3.174.100,00 |
|

825.779,59 | 26,01

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAUDE 

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

|
|
|
|

Dotacao | 
Inicial | 

| 
|

Dotacao
Atualizada

(e)

|--

|

Ate o Bimestre 

(f)

|

|

%

(f/e) x 100

|

|

A^te o Bimestre |
|

(g) |
% (g/e) 
x 100

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

|
|

|
3.582.000,00 | 3.749.917,23

|
1.116.122,12

|
29,76

| |
1.116.122,12 | 29,76

Juros e Encargos da Divida | 11.000,00 | 11.000,00 10.900,00 99,09 3.826,15 | 34,78
Outras Despesas Correntes | 6.623.000,00 | 6.861.266,96 | 5.152.239,70 | 75,09 | 2.592.422,97 | 37,78

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos

|
|

|
61.000,00 | 669.995,91

|

32.159,35

|

4,79

|
|

24.639,35 | 3,67
Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Amortizacao da Divida | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 99,52 | 6.960,52 | 33,14

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)
|
|

|
10.298.000,00 | 11.313.180,10

|
| 6.332.321,17 | 55,97

|
| 3.743.971,11 | 33,09

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO
Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada Bimestre

(h)
l
| (h/IVf)x100

Bimestre

(i)

l %
l
| (i/IVg)x100

| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A  SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | * | * | 75.000,00 | 1,18 | 19.270,08 | 0,51
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | * | * | 2.084.805,82 | 32,92 | 1.000.519,48 | 26,72
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Outros Recursos | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| OUTRAS ACOES E SERVIDOS NAO COMPUTADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| RESTOS A  PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO | * | * | | | |
| SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | * | * 0,00 | 0,00 | 0,00
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS | * | * | | | |
| RESTOS A  PAGAR CANCELADOS | * | * 0,00 | 0,00 | 0,00
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A  PARCELA DO | * | * | | | |
| PERCENTUAL ^ N I M O  QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVIÇOS | * | * | | | |
| DE SAUDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)
|
|

|
* | *

|
| 2.159.805,82 |

|
34,10 | 1.019.789,56 | 27,23

| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)
|
|

|
10.298.000,00 | 11.313.180,10

|
| 4.172.515,35 |

|
65,89 | 2.724.181,55 | 72,76

| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A  RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh/IIIb x 100) |
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % 36,96

-1.693.203,31VALOR REFERENTE A  DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE ^ N I M O  CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IlIb)]

EXECUCAO DE RESTOS A  PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos

Inscritos em 2012 

Total

Cancelados/
Prescritos

l
Pagos |

3.729.72 l

3.729.72 |

| Parcela considerada 
A  Pagar | no Limdte

3.901.25

3.901.25

0,03 |

0,03 |

171.50 |

171.50 |

3.901.22

3.901.22

CONTROLE DOS RESTOS A  PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA 
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. Saldo Inicial |

RESTOS A  PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 

Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL ^ N I M O  NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 
PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial |

L I ^ T E  NAO CUMPRIDO

Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE 

(por Subfuncao)

Dotacao
Inicial

| Atencao Basica | 2.722.000,00 | 3.180.649,95 | 1.306.094,89 | 41,06 | 964.040,44 | 30,30
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 5.537.000,00 | 6.078.142,16 | 3.871.528,84 | 63,69 | 2.027.739,75 | 33,36
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 605.000,00 | 625.126,78 | 289.033,68 | 46,23 | 237.303,37 | 37,96 |
| Vigilancia Sanitaria | 66.000,00 | 66.000,00 | 19.814,72 | 30,02 | 17.089,72 | 25,89
| Vigilancia Epidemiologica | 185.000,00 | 205.761,21 | 68.807,50 | 33,44 | 52.866,27 | 25,69
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Outras Subfuncoes | 1.183.000,00 | 1.157.500,00 | 777.041,54 | 67,13 | 444.931,56 | 38,43

| TOTAL | 10.298.000,00 |
|

11.313.180,10 | 6.332.321,17 |
|

55,97 | 3.743.971,11 | 33,09

Dotacao
Atualizada

DESPESAS EMPENHADAS 

Ate o Bimestre 

(l)
(l/total l) 

x 100

DESPESAS LIQUIDADAS 

A^te o Bimestre 

(m)
(m/total m) 

x 100

Continua na Página A8



Prefeitura Municipal de Macatuba
Continuação da Página A7

|1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.579.600,00| 2.579.600,00| 464.900,70| 789.298,17| 30,59
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU | 301.600,00| 301.600,00| 27.420,10| 36.629,08| 12,14
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU |

214.000,00|
11.000,00|

214.000,00|
11.000,00|

17.962,63|
|

17.962,63|
|

8,39

| 1.1.3- Divida Ativa do IPTU
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros

|
Encargos |

43.000,00|
|

43.000,00|
|

5.600,56|
|

10.769,92|
|

25,04

| da Divida Ativa do IPTU 
| 1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU

|
|

36.000,00|
-2.400,00|

36.000,00|
-2.400,00|

3.856,91|
|

7.896,53|
|

21,93

| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI | 180.000,00| 180.000,00| 19.484,41| 49.242,80| 27,35
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI 
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 
| 1.2.3- Divida Ativa do ITBI
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros 
| da Divida Ativa do ITBI 
| 1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI

|
|
|

Encargos | 
| 
|

180.000,00|
|
|
|
|
|

180.000,00|
|
|
|
|
|

19.484,41|
|
|
|
|
|

49.242,80|
|
|
|
|
|

27,35

| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS | 1.634.000,00| 1.634.000,00| 316.345,07| 547.323,56| 33,49
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 1.600.000,00| 1.600.000,00| 311.052,78| 536.523,26| 33,53
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 5.000,00| 5.000,00| 242,12| 354,64| 7,09
| 1.3.3- Divida Ativa do ISS
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros

|
Encargos |

16.000,00|
|

16.000,00|
|

2.789,29|
|

6.548,15|
|

40,92

| da Divida Ativa do ISS 
| 1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS

|
|

13.000,00|
|

13.000,00|
|

2.260,88|
|

3.897,51|
|

29,98

| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF | 464.000,00| 464.000,00| 101.651,12| 156.102,73| 33,64
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 
| 1.4.3- Divida Ativa do IRRF
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros

|
|
|

Encargos |

464.000,00|
|
|
|

464.000,00|
|
|
|

101.651,12|
|
|
|

156.102,73|
|
|
|

33,64

| 1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR | | | | |
|2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.625.000,00| 30.625.000,00| 4.748.399,21| 10.498.970,36| 34,28
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.962.000,00| 10.962.000,00| 1.375.014,34| 3.382.778,14| 30,85
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 10.962.000,00| 10.962.000,00| 1.375.014,34| 3.382.778,14| 30,85
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 17.705.000,00| 17.705.000,00| 3.043.966,02| 5.910.510,05| 33,38
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 130.000,00| 130.000,00| 30.766,73| 30.766,73| 23,66
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 158.000,00| 158.000,00| 17.089,49| 42.502,83| 26,90
| 2.5- Cota-Parte ITR | 170.000,00| 170.000,00| 213,54| 1.386,84| 0,81
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 281.349,09| 1.131.025,77| 75,40
| 2.7- Cota-Parte lOF-Ouro | | | | |

|3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 33.204.600,00| 33.204.600,00| 5.213.299,91| 11.288.268,53| 33,99

|10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.124.800,00| 6.124.800,00| 949.679,78| 2.099.791,62| 34,28
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 2.192.400,00| 2.192.400,00| 275.002,82| 676.555,53| 30,85
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 3.540.800,00| 3.540.800,00| 608.793,18| 1.182.101,94| 33,38
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 26.000,00| 26.000,00| 6.153,34| 6.153,34| 23,66
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 31.600,00| 31.600,00| 3.417,90| 8.500,56| 26,90
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | 34.000,00| 34.000,00| 42,70| 275,05| 0,80
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 300.000,00| 300.000,00| 56.269,84| 226.205,20| 75,40
|11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.140.000,00| 6.140.000,00| 1.159.583,42| 2.434.456,42| 39,64
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 6.100.000,00| 6.100.000,00| 1.154.437,86| 2.427.825,31| 39,80
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 40.000,00| 40.000,00| 5.145,56| 6.631,11| 16,57

|12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | -24.800,00| -24.800,00| 204.758,08| 328.033,69| -1322,

m u ni c í p io de m a ca t u b a
PREFEITURA MUNICIPAL

Relatorio Resumido da Execucao Orçamentaria 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)

da Divida Ativa do IRRF 
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF 

1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Divida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos 

da Divida Ativa do ITR

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE
5.1- Transferencias do Salario-Educacao
5.2- Outras Transferencias do FNDE
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferencias de Convenios
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios

7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Previsao
Inicial

Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

(a)

Previsao
Atualizada

(a)

Receitas Realizadas 

No Bimestre | Ate o Bimestrej
(b) (c) = (b/a)X100

Receitas Realizadas

No Bimestre | Ate o Bimestrej %
| (b) |(c) = (b/a)X100

1.129 500 00| 1.278 120 00| 202 241 24| 387 357 23| 30 30
792 000 00| 792 000 00| 140 875 59| 324 456 61| 40 96
318 000 00| 465 420 00| 59 562 33| 59 562 33| 12 79
19 500 00| 20 700 00| 1 803 32| 3. 338 29| 16 12

178 000 00| 178 000 00| 59 055 60| 66 926 60| 37 59
178 000 00| 178 000 00| 59 055 60| 66 926 60| 37 59

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)| 1.307.500,00|

FUNDEB

1.456.120,00| 261.296,84| 454.283,83|

RECEITAS DO FUNDEB
Previsao | 
Inicial |

Previsao
Atualizada

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre | Ate o Bimestre| %
| (b) |(c) = (b/a)X100

DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13.1- Com Educacao Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental

14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educacao Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental

Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS |INSCRITAS EM
------------------------------- |RESTOS A PAGAR
No Bimestre | Ate o Bimestre|NAO PROCESSADOS 

| (e) | (f)

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | | |

962.838,21|
204.901,40|
757.936,81|
14.088,63|

|
14.088,63|

976.926,84|

1.820.245,07|
413.613,91|

1.406.631,16|
14.088,63|

|
14.088,63|

(g) = 
((e+f) 

/d)X100

1.834.333,70

m u ni c í p io de m a ca t u b a
PREFEITURA MUNICIPAL

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria 
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE 

Orca^entos Fiscal e da Seguridade Social 
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

R$ 1,00 

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- m í ni m o de 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTÉRIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100%

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013

0,00
0,00

0,00 

74,77 %

VALOR

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE
Previsao
Inicial

Previsao
Atualizada

Receitas Realizadas

| No Bimestre | Ate o Bimestre| %
| (b) |(c) = (b/a)X100

22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3) 8.301.150,00| 8.301.150,00| 1.303.324,97| 2.822.067,13| 33,99

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE
Dotacao
Inicial

| | | (d) | | (e) | (f) |/d)X100|

|23- EDUCACAO INFANTIL | * | * | 434.537,93| 851.703,47| | * |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 204.901,40| 413.613,91| | * |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 229.636,53| 438.089,56| | * |
|24- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 1.218.917,31| 2.287.618,35| | * |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 772.025,44| 1.420.719,79| | * |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 446.891,87| 866.898,56| | * |
|25- ENSINO MEDIO | | | | | | |
|26- ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
|27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
|28- OUTRAS | * | 7.778,80| 7.778,80|

|29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)| --*-
| * | 1.661.234,04| 3.147.100,62 | * |

| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |

|30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | -328.033,69|
|31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
|32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50 h) | 6.631,11|
|33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00|
|34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00|

Dotacao
Atualizada

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

|INSCRITAS EM 
-|RESTOS A PAGAR 

| Ate o Bimestre|NAO PROCESSADOS
(g)

((e+f)

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,00
0,00

37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))

39- m í ni m o de 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%

OUTRAS INFOR^COES PARA CONTROLE

-321.402,58 

3.460.724,40 

30,65 %

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS 
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

Dotacao
Inicial

Dotacao
Atualizada

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

|
|

|
|

|
|

-1.752,56|

|
|

205.354,91|

54.013,84| 54.013,84|

| | |
52.261,28|

|
259.368,75|

Continua na P

|INSCRITAS EM
-------------- |RESTOS A PAGAR
Ate o Bimestre|NAO PROCESSADOS 

(e) | (f)

(g) = 
((e+f) 

/d)X100

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ADITIVO DO CONTRATO n° 202/2012; DATA ASSINAT: 01/04/2013; 
CONTRATADO: Midec Montagens Industriais e Construção Civil Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Adão Franco de Toledo, n.° 191, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ: 14.637.478/0001-31: OBJETO: acréscimo nos serviços; 
VALOR: 46.818,90 (quarenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e noventa 
centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2012; 
FUNDAMENTO: Art.65, I, “b” e § 1° e, todos da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 114/2012; DATA 
ASSINAT: 02/04/2013; CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; 
ENDEREÇO: Rua Sete, n.° 159, Centro, município de Corumbataí/SP; 
CNPJ: 53.437.315/0001-67: OBJETO: prorrogação da vigência da ata de 
registro de preços; VIGÊNCIA: 3 (três) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N° 067/2012; FUNDAMENTO: Art. 5, § 3° III, da Lei Federal n.° 8.666/93 
e Decreto Executivo 392/2005, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
141/2012; DATA ASSINAT: 04/03/2012; CONTRATADO: Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda.; ENDEREÇO: Rua da Saudade, 45A, município 
de Poços de Caldas/MG; CNPJ: 67.729.178/0004-91: OBJETO: a rescisão 
foi motivada pela configuração das hipóteses de rescisão previstas no 
contrato e no edital, uma vez que a fornecedora cometeu erro ao formular 
sua proposta; MODALIDADE: PREGÃO N° 112/2012; FUNDAMENTO: 
Art.79, inciso I da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 154/2012; DATA ASSINAT: 13/03/2013; 
CONTRATADO: Corcril Serviços de Jateamento Ltda - EPP; ENDEREÇO: 
Rua Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, n.° 693, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ: 01.484.759/0001-50: OBJETO: acréscimo nos serviços; 
VALOR: 24.654,22 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e dois centavos); MODALIDADE: CONVITE N° 037/2012; 
FUNDAMENTO: Art.65, I, “a” ,“b” e § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 170/2012; DATA 
ASSINAT: 02/04/2013; CONTRATADO: Petronac Distr. Nacional de 
Derivados de Petróleo e Álcool S/A ; ENDEREÇO: Avenida Senador Onofre 
Quinam, n.° 763, município de Paulínia/SP; CNPJ: 02.123.223/0001- 
71: OBJETO: recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da 
ata de registro de preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 132/2012; 
FUNDAMENTO: Art. 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 065/2011; DATA ASSINAT: 15/04/2013; 
CONTRATADO: Glauber Sandro Pramio; ENDEREÇO: Rua Dois, n° 485, 
Chácara Tia Emília, município de Lençóis Paulista/SP; CPF: 328.646.248
93: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12
(doze) meses; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 001/2011;
FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 081/2009; DATA ASSINAT: 17/04/2013; 
CONTRATADO: Air Liquide Brasil Ltda.; ENDEREÇO: Av.: das Nações 
Unidas, n.° 11541, município de São Paulo/SP; CNPJ: 00.331.788/0001- 
19: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 050/2009; FUNDAMENTO: Art. 57, 
inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 076/2012; DATA 
ASSINAT: 19/04/2013; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito 
Lençóis Paulista Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001-52: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 069/2012; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DO CONTRATO n° 062/2011; DATA ASSINAT: 22/04/2013; 
CONTRATADO: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso a Internet Ltda 
- EPP; ENDEREÇO: Rod. Mal Cândido Rondom, Km 298.4, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 08.997.741/0001-09: OBJETO: prorrogação 
da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO N° 042/2011; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei Federal 
n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 002/2013; DATA 
ASSINAT: 30/04/2013; CONTRATADO: Comercial e Transportadora 
Luizinho Ltda.; ENDEREÇO: Rua Sebastião de Oliveira Lima, n.° 233, 
no município de Dois Córregos/SP; CNPJ: 49.141.690/0001-98: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 008/2013; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 058/2012; DATA 
ASSINAT: 30/04/2013; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito 
Lençóis Paulista Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001-52: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 061/2012; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 076/2012; DATA 
ASSINAT: 19/04/2013; CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito 
Lençóis Paulista Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001-52: OBJETO: 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da ata de registro de 
preços; MODALIDADE: PREGÃO N° 069/2012; FUNDAMENTO: Art. 
65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, DATA PUBLIC: 25/05/2013.

Lençóis Paulista, 24 de maio 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Maio de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 140,36.

Prefeitura Municipal 
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9° da Lei Complementar 
n° 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que 
fará realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento 
das Metas Fiscais referentes ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 
2013, no seguinte local, data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua -  Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 -

Data: 28 de Maio de 2013.

Vila Cremer.

Horário: 20h00.

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem 
desta audiência.

Areiópolis, 13 de Maio de 2013.

AMARILDO GARCIA FERNANES 
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Macatuba
Continuação da Página A8

|45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 1.713.495,32| 3.406.469,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

| Saldo ate o Bimestre |
| |

Cancelado em 
(g)

|46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00| 0,00|

|
|---
|47-
|48-
|49-
|50-
|51-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR FUNDEB (h)| VALOR FUNDEF | 
---------------|

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE 
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE
(+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE 
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL |

28.821,92|
2.427.825,31|
1.400.622,47|

6.631,11|
1.062.655,87|

0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|

NOTAS:
1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos 

do par.lo, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no lo.trimestre do exercicio imedia^ente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no 

RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orca^entaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria 

economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e 
alteracoes posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO -T.P. 02-2013 PROC: 45-2013 EDITAL: 30-2013 - 
OBJETO: construção da Casa Abrigo, nesta cidade de Macatuba-SP,por 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, com 
fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários,para 
execução no prazo de 10 meses, de conformidade com os documentos 
elaborados pelo Departamento de Engenharia. A Prefeitura de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em 
referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de ISAMIX 
TRADING LTDA, no valor de R$ 218.450,35(duzentos e dezoito mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), ficando, portanto, 
o representante legal convocado para a assinatura do contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Macatuba, 24 de maio de 2013.

TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 
61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 
028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 048/2013; DATA ASSINAT: 17/04/2013; CONTRATADO: Eco 
Comunicação Institucional Ltda - ME; CNPJ: 07.101.856/0001-00; ENDEREÇO: 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti n.° 838, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de comunicação 
institucional e estratégica, sendo elaboração do PEC -  Plano Estratégico de 
Comunicação institucional da Prefeitura; VALOR: R$ 49.900,00 (quarenta e nove 
mil e novecentos reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALId Ad E: CONVITE 
n.° 024/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 049/2013; DATA ASSINAT: 22/04/2013; CONTRATADO: Benini 
e Viegas Ltda - ME; CNPJ: 12.872.199/0001-27; ENDEREÇO: Avenida Pedro 
Lanzoni n.° 2.773, município de Paranapuã/SP; OBJETO: locação de 05 painéis de 
LED ( 2 painéis LED ph 4x3 cada; 1 painel LED 12/6 4x3m; 2 painéis lEd  p 16/8 
3x2,25m cada); VAl Or : R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); VIGÊNCIA: 90 
(noventa) dias; MODALIDADE: CONVITE n.° 021/2013; FUNDAMENTO: Art. 
23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 050/2013; DATA ASSINAT: 22/04/2013; CONTRATADO: Instituto 
Free Outsourcing Ltda; CNPJ: 17.158.716/0001-14; ENDEREÇO:Avenida
Senador Saraiva, n.° 774, município de Campinas/SP; OBJETO: contratação de 
empresa especializada para realização dos serviço de limpeza e conservação do 
Centro do Empreendedor, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos 
os equipamentos necessários; VALOR: R$ 16.817,00 (dezesseis mil, oitocentos 
e dezessete reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; m Od ALIDADE: PREGÃO 
n.° 043/2013; Fu Nd AMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 051/2013; DATA ASSINAT: 24/04/2013; CONTRATADO: Mindlab 
do Brasil Comércio de Livros Ltda.; CNPJ: 10.391.836/0001-18; ENDEREÇO: R. 
Humberto I, n.° 220, município de São Paulo/SP; OBJETO: aquisição de material 
didático para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino; VALOR: R$ 
62.257,00 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 001/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 052/2013; DATA ASSINAT: 30/04/2013; CONTRATADO: Instituto 
Logodata de Pesquisa Humana e Tecnológica; CNPJ: 11.216.305/0001-51; 
ENDEREÇO: Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 4-1, município de Bauru/ 
SP; OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação 
de desenvolvimento humano e de lideranças para Equipe Interna da Diretoria de 
Educação e para Diretores de escolas; VALOR: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e 
quatrocentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE 
n.° 020/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 053/2013; DATA ASSINAT: 03/05/2013; CONTRATADO: Lúcia 
Maria Vachi Brosco Vaz; CPF: 924.010.828-91; ENDEREÇO: Rua Tiradentes, n° 
132, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para abrigar 
o Anexo Fiscal; VALOR: R$ 75.180,00 (setenta e cinco mil, cento e oitenta reais); 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 012/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 054/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Nair 
Crepaldi de Godoi - ME; CNPJ: 05.507.433/0001-51; ENDEREÇO: Alameda 
Nossa Senhora do Rosário, n.° 5.72, município de Bauru/SP; OBJETO: aquisição 
de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos para creche do bairro Santa 
Terezinha; VALOR: R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 055/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Taboado 
Matogrossense Comercial Ltda - EPP; CNPJ: 74.528.472/0001-58; ENDEREÇO: 
Rua Duque de Caxias, n.° 4238, município Aparecida do Taboado/GO; OBJETO: 
aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos para creche do bairro Santa 
Terezinha; VAlOr : R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 056/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: MHMB 
Dalfré EPP; CNPJ: 15.116.584/0001-32; ENDEREÇO: Miguel Amato, n° 75, 
município de Limeira/SP OBJETO: aquisição de equipamentos e aparelhos 
eletrodomésticos para creche do bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 130,00 
(cento e trinta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 051/2013; FUn Da MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 057/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Orozimbo 
de Oliveira Pinto -  ME; CNPJ: 10.706.939/0001-20; ENDEREÇO: Rua Luiz 
Silveira, n° 76, município de Sorocaba/SP OBJETO: aquisição de equipamentos 
e aparelhos eletrodomésticos para creche do bairro Santa Terezinha; VALOR: 
R$ 3.208,00 (três mil, duzentos e oito reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 058/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: J. R da 
Silveira Eletrodomésticos -  ME; CNPJ: 65.014.284/0001-10; ENDEREÇO: 
Rua Maria Paula Gambier Costa, n° 333, município de Paraguaçu Paulista/SP 
OBJETO: aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos para creche do 
bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 1.871,00 (um mil, oitocentos e setenta e um 
reais).; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 059/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Gerflex 
Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME; CNPJ: 14.643.102/0001-30; 
ENDEREÇO: Avenida Dr. Joaõ Pessoa, n° 435, município de Quatiguá, Estado de 
Paraná/SP OBJETO: aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos para 
creche do bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 060/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: L.J da 
Silva Computadores - ME; CNPJ: 08.355.660/0001-05; ENDEREÇO: Rua Rio de 
Janeiro, n° 522, município de Mogi Mirim/SP OBJETO: aquisição de equipamentos

e aparelhos eletrodomésticos para creche do bairro Santa Terezinha; VALOR: 
R$ 15.079,00 (quinze mil e setenta e nove reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 051/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 061/2013; DATA ASSINAT: 08/05/2013; CONTRATADO: Multimedia 
Arts Ltda - EPP; CNPJ: 03.848.869/0001-89; ENDEREÇO: Avenida Copacabana, 
n° 71, município de Santana de Parnaíba/SP OBJETO: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços educacionais na área de tecnologia -  como 
ampliação de recursos tecnológicos educacionais através de softwares locados; 
VALo R: R$ 95.520,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 050/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 062/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Companhia 
Ultragas S/A; CNPJ: 61.602.199/0257-00; ENDEREÇO: Rua Joaquim Pelegrina 
Lopes, n.° 4-40, município de Bauru/SP OBJETO: aquisição de 10.000 kg (dez 
mil quilogramas) de GLP -  gás liquefeito de petróleo para a Cozinha Piloto; 
VAlOr : R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 052/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 063/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Rutulys 
Productions Prod. E Comércio de Filmes Ltda.; CNPJ: 07.101.856/0001-00; 
ENDEREÇO: Avenida Nações, n.° 17-17, município de Bauru/SP; OBJETO: 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de produção 
de informativos audiovisuais para veiculação nas repartições públicas do 
Município; VALOR: R$ 79.440,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 026/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 064/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Nair 
Crepaldi de Godoi - ME; CNPJ: 05.507.433/0001-51; ENDEREÇO: Alameda 
Nossa Senhora do Rosário, n.° 5-72, município de Bauru/SP OBJETO: aquisição 
de móveis e brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 164,00 
(cento e sessenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 053/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 065/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Brink Bril 
Materiais Escolares Ltda - EPP; CNPJ: 02.698.336/0001-03; ENDEREÇO: Rua 
Itália, n° 337, município de Jundiaí/SP OBJETO: aquisição de móveis e brinquedos 
para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 053/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 066/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Natali 
Brink Brinquedos Escolares Ltda - ME; CNPJ: 08.287.175/0001-33; ENDEREÇO: 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 650, município de Dracena/SP 
OBJETO: aquisição de móveis e brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; 
VALOR: R$ 5.722,00 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 053/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 067/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Flex 
Mobiliário para Escritório Ltda - ME; CNPJ: 11.208.353/0001-06; ENDEREÇO: 
Rua Braz Priori, n° 11, município de Jaú/SP OBJETO: aquisição de móveis e 
brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 3.102,00 (três mil, 
cento e dois reais).; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 053/2013; Fu NDa MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 068/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Orozimbo 
de Oliveira Pinto - ME; CNPJ: 10.706.939/0001-20; ENDEREÇO: Rua Luiz 
Silveira, n° 76, município de Sorocaba/SP OBJETO: aquisição de móveis e 
brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 1.410,00 (um 
mil, quatrocentos e dez reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODAl Id ADE: 
PREGÃO n.° 053/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 069/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: DAEC -  
Comércio e Serviços Ltda - ME; CNPJ: 10.456.006/0001-21; ENDEREÇO: Rua 
Votupoca, n° 188, município de São Paulo/SP OBJETO: aquisição de móveis e 
brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 9.100,00 (nove 
mil e cem reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
053/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 070/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Roger 
Eduardo dos Santos - ME; CNPJ: 07.835.506/0001-60; ENDEREÇO: Rua José 
Dias de Castro, n° 118, município de Várzea Paulista/SP OBJETO: aquisição de 
móveis e brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 5.916,40 
(cinco mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 053/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 071/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Gerflex 
Ind. E Comércio de Móveis Ltda - ME; CNPJ: 14.643.102/0001-30; ENDEREÇO: 
Avenida Dr. João Pessoa, n° 435, município de Quatiguá/SP OBJETO: aquisição 
de móveis e brinquedos para Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 
5.899,00 (cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 053/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 072/2013; DATA ASSINAT: 09/05/2013; CONTRATADO: Móveis 
Andrieli Ltda - ME; CNPJ: 14.282.205/0001-11; ENDEREÇO: Rua Onório Pires, 
n° 40, município de Rio Azul/PR OBJETO: aquisição de móveis e brinquedos para 
Creche do Bairro Santa Terezinha; VALOR: R$ 3.487,00 (três mil, quatrocentos e 
oitenta e sete reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; Mo Da LIDADE: PREGÃO 
n.° 053/2013; FUn Da MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 073/2013; DATA ASSINAT: 13/05/2013; CONTRATADO: Celso 
Luiz Costa; CPF: 120.210.488-61; ENDEREÇO: Rua Castro Alves, n.° 587, 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para abrigar o 
Posto Policial de Alfredo Guedes; VALOR: R$ 8.808,00 (oito mil, oitocentos e oito

reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 013/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 074/2013; DATA ASSINAT: 13/05/2013; CONTRATADO: Rone 
Engenharia, Projetos, Const. E Comércio Ltda.; CNPJ: 07.412.218/0001-00; 
ENDEREÇO: Rua Albino Busnardo, n.° 96, município de Jaú/SP; OBJETO: 
contratação de empresa especializada para execução das obras de construção 
de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Faxinal, na estrada vicinal 
Lençóis Paulista -  Borebi (LEP-050), no município de Lençóis Paulista; VALOR: 
R$ 497.151,09 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e um reais e 
nove centavos); ViGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDa De : TOMADA DE 
PREÇOS n.° 003/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “b” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 075/2013; DATA ASSINAT: 14/05/2013; CONTRATADO: J. F 
Engenharia e Construção Ltda - EPP; CNPJ: 01.229.799/0001-55; ENDEREÇO: 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.° 838, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
execução das obras de construção de um ginásio de esportes e entorno, localizado na 
Rua Pernambuco, s/n°, Jardim Cruzeiro, nesta cidade de Lençóis Paulista; VALOR: 
R$ 571.708,92 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e oito reais e noventa 
e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS n.° 002/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, “b” da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 076/2013; DATA ASSINAT: 16/05/2013; CONTRATADO:
Roseli Dantas da Silva Cardoso do Prado - EPP; CNPJ: 04.602.194/0002-37; 
ENDEREÇO: Q 912 Sul Alameda 03 QI-C Lote 09, n° 04, município de Palmas/ 
TO; OBJETO: aquisição de aparelhos condicionadores de ar para o Ambulatório de 
Especialidades da Diretoria de Saúde; VALOR: R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos 
reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 056/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 094/2013; DATA ASSINAT: 23/04/2013; 
CONTRATADO: Arrozeira Santa Lúcia Ltda.; CNPJ: 48.347.777/0001-53; 
ENDEREÇO: Rua Dr. Francisco de Abreu Sodré, n° 193, município de Santa 
Cruz do Rio Pardo/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de protetores e 
câmaras de ar para pneus, para a frota de veículos da Municipalidade; ViGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 042/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 095/2013; DATA ASSINAT: 26/04/2013; 
CONTRATADO: N.F Pini Transportes - ME.; CNPJ: 08.956.446/0001-04; 
ENDEREÇO: Rua Antônio Zillo, n.° 99, no município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para os serviços de transporte de alunos portadores de 
necessidades especiais; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 044/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 096/2013; DATA ASSINAT: 02/05/2013; 
CONTRATADO: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.; CNPJ:
08.528.442/0001-17; ENDEREÇO: Rua Wilk Ferreira de Souza, 251, município 
de São José do Rio Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de 
insumos para panificação para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 045/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 097/2013; DATA ASSINAT: 03/05/2013; 
CONTRATADO: Grão Brasil Ind. E Comércio de Torref. Café Ltda - ME; CNPJ: 
02.045.183/0001-97; ENDEREÇO: Estrada de Catanduva à Pindorama, s/n -  
Sitio Santa Olga, município de Pindorama/SP; OBJETO: registro de preços para 
aquisição de café torrado em pó; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 046/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 098/2013; DATA ASSINAT: 07/05/2013; 
CONTRATADO: Cristália Prod. Químicos Farm. Ltda.; CNPJ: 44.734.671/0001- 
51; ENDEREÇO: Rod. Itapira-Lindóia, Km 14, Município de Itapira/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 049/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 099/2013; DATA ASSINAT: 07/05/2013; 
CONTRATADO: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.; CNPJ: 73.856.593/0001-66; 
ENDEREÇO: Rua Mitsugoro Tanaka, n° 145, Município de Toledo/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 049/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 100/2013; DATA ASSINAT: 07/05/2013; 
CONTRATADO: Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda.; CNPJ: 
04.027.894/0003-26; ENDEREç O: Rua Geraldo Gentil Aires n.°. 162, município 
de Catalão/GO; OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos 
(Lote B); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 049/2013; 
Fu Nd Am ENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 101/2013; DATA ASSINAT: 07/05/2013; 
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0004- 
91; ENDEREÇO: Rua da Saudade, 45A, município de Poços de Caldas/MG; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote B); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 049/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 102/2013; DATA ASSINAT: 13/05/2013;
CONTRATADO: Armentano e Lobo Diagnósticos Médicos S/A Ltda.; CNPJ: 
10.882.043/0001-00; ENDEREÇO: Rua Sebastião Toledo de Barros, n.°. 527, 
município de Jaú/SP; OBJETO: registro de preços para contratação de exames 
de ultrassonografia; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 054/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 103/2013; DATA ASSINAT: 16/05/2013;
CONTRATADO: Leitesol Indústria e Comércio S/A; CNPJ: 65.979.973/0002-40; 
ENDEREÇO: Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, s/n° Km 52,5, município de 
Bragança Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de leite em pó 
integral para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 055/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 25/05/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Maio de 2013. Na página A9. 
Valor da publicação R$ 447,02.



Bairros BARRA
O novo prazo para receber a vacina da gripe vai até o 
dia 29 de maio. A vacina será aplicada nos postos de 
saúde, com exceção da unidade da Vila Habitacional. 
Barra Bonita já atingiu a meta mínima, de 8 0 % , para 
imunização do público alvo.

CRUELDADE

Morte de cão gera suspeita na Ubirama
Um ano após envenenamentos no Ibaté, crime volta a acontecer na Ubirama; um cachorro morreu, dois cães e um gato passam por tratamento

W e lin to n  Barros
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

oradores do Jardim Ubi
rama estão preocupados 
com uma suposta onda 

de envenenamento que tem ocor
rido nas últimas semanas. Em 
menos de 15 dias, mais de cinco 
animais, entre cães e gatos, apre
sentaram sintomas de aparente 
envenenamento, segundo alguns 
médicos veterinários em que os 
animais foram levados.

Na manhã de sábado 24, o ra
dialista Bruno Braga, morador do 
bairro, quase perdeu um gato de 
estimação. Segundo ele, o animal 
foi encontrado por um comercian
te caído em frente à sua residên
cia, praticamente agonizando. "O 
vizinho foi quem encontrou o meu 
gato. Quando eu o vi, percebi que 
estava muito mal e levei ao veteri
nário, logo pela manhã. Existem 
vários animais que andam aqui 
pelo bairro, alguns ficaram doen
tes esses dias, outros morreram. 
Acredito que tenha algue'm pro

vocando esse envenenamento", 
contou Braga. O animal foi leva
do ao veterinário, recebeu trata
mento e passa bem.

O radialista conta que diver
sos cães que ficavam próximos 
à Igreja São Jose' apresentaram 
os mesmos sintomas no início 
do mês. Um dos cachorros 
morreu, dois ficaram doentes 
e foram adotados por morado
res. "Os cães ficavam próximo 
à igreja, as pessoas levavam 
comida para eles, mas estavam 
praticamente abandonados. 
Todos eles apresentaram os 
sintomas de envenenamento ao 
mesmo tempo", explica.

Silmara Pereira é uma das 
pessoas que ajudavam a tratar 
dos animais. Ela conta que ia to
dos os dias próximo à paróquia 
para levar comida as cães. "Eu 
ia todos os dias alimentar os cães 
que ficavam próximos à Igre
ja. Quando fiquei sabendo dos 
casos desse possível envenena
mento, fui lá e trouxe um deles

Medicado - O gatinho Manolito, do radialista Bruno Braga, apresentou sinais 
de envenenamento; socorrido rapidamente, ele foi medicado e passa bem

para casa. Ele sobreviveu, mas 
ainda está muito mal", conta. 
Segundo ela, o cão parece estar 
ficando cego, possivelmente por 
conta do envenenamento. Outro 
cão que sobreviveu foi adotado.

CASO IBATÉ
Há exatamente um ano, uma 

matança de animais no Jardim Iba- 
te' revoltou os moradores de Lençóis 
Paulista. Mais de 20 animais foram 
encontrados mortos, possivelmente 
vítimas de envenenamento.

O fato aconteceu na madru
gada do dia 26 de maio de 2012. 
Na epoca, os moradores relataram 
que casos parecidos já tinham 
ocorrido no bairro. Um morador 
da região encontrou pedaços de 
mortadela e salame com o possível 
veneno. Na ocasião, a Polícia Civil 
investigou o caso e registrou como 
maus tratos, mas não identificou 
nenhum acusado.

Voluntária da Associação 
Protetora Amigos dos Animais 
de Lençóis Paulista, Milena Mon-

tanholli orienta que em casos de 
envenenamento o proprietário do 
animal deve procurar a delegacia 
lavrar boletim de ocorrência.

"O ideal e que cada dono de 
animal que tenha sido envenenado 
faça um boletim de ocorrência. Se 
todos os proprietários que tiverem 
seu animal envenenado ou sofren
do qualquer tipo de maus tratos 
por uma terceira pessoa fizer o bo
letim, isso chama atenção ao caso 
e faz com que a polícia investigue 
com maior força", disse.

Outro fator importante para 
manter os animais dentro de casa 
e evitar que sejam vítimas de 
maus tratos na rua é a castração. 
Segundo Milena, os animais ficam 
mais caseiros após a castração, o 
que oferece menos risco à integri
dade física do animal.

Denúncias de maus tratos 
podem ser feitas na Associação 
Protetora Amigos dos Animais de 
Lençóis Paulista, após às 18h pelo 
telefone 3264 3817, ou pelo 190 da 
Polícia Militar.

POLÍCIA

Corpo é encontrado no córrego Corvo Branco
Pai da vítima disse que filho estaria alcoolizado durante a madrugada; corpo não apresentava sinais de violência

A n g e lo  N eto
FOTO: ANGELO NETO /O ECO

Um jovem de 23 anos foi en
contrado morto no início da 
manhã da quinta-feira 23, 

dentro do córrego Corvo Branco, 
na divisa entre Vila Baccili e Jar
dim São João. W.J.S. sofria de al
coolismo e estaria embriagado na 
madrugada da tragedia. A remo
ção do corpo contou com a ajuda 
do Corpo de Bombeiros, policiais 
civis e militares.

De acordo com o pai da vítima, 
que reconheceu o corpo ainda no 
local, seu filho saiu por volta das 3h 
vestido apenas com roupas íntimas 
e em estado alcoólico avançado. 
"Ele teria passado por aquele tre
cho que estava bastante escorre
gadio devido à chuva. Por causa

disso, acabou caindo no córrego e 
não conseguiu mais sair", afirma 
o delegado responsável pelo caso, 
Renzo Santi Barbin.

O pai se mostrava preocupado 
com o estado do filho. "Ele men
cionou que gostaria de interná-lo 
na sexta-feira, mas acabou não 
dando tempo, vindo a ocorrer esta 
fatalidade", lamenta Santi. "A prin
cípio, tudo leva a crer que ele es
taria alcoolizado, mas vamos ins
taurar inquérito policial. Fomos 
ate o local não havia nenhum 
vestígio de violência no corpo ou 
alguma coisa que levasse a crer 
que houve infração penal".

A perícia esteve no local e o 
corpo foi levado ao IML (Insti
tuto Médico Legal), que solici
tou necropsia.

REGIONAL

Agudos
enfrenta cidade 
colombiana no 
Dia do Desafio

Evento incentiva 
as práticas 
esportivas

Quarta-feira 29 de 
maio é Dia do 
Desafio. Agudos 

participará da maior con
fraternização do mundo 
pela prática de exercícios 
físicos contra a cidade co
lombiana de Palmira.

Uma sé'rie de ativida
des esportivas será promo
vida pela Selt, com apoio 
da Prefeitura para incenti
var a população a se mo
bilizar e ajudar Agudos a 
vencer o desafio.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 063/2013 -  Processo n° 126/2013
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sacos de lixo para Diretoria de Agricultura e 
Meio Ambiente. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e amostras: 07 de junho de 
2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 25 de maio de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através de sua Diretoria de 
Planejamento e Urbanismo e o Conselho de Política Urbana, convidam todos os interessados 
para participarem, no próximo dia 11 de junho de 2013, a partir das 18 (dezoito) horas, no 
Auditório da Diretoria Municipal de Educação, sito à Rua Sete de Setembro, n° 711, Centro, da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para deliberação sobre os Projetos de Lei n° 4832/2013 e 4818/2013, 

além de propostas de alterações do Plano Diretor Municipal.
Lençóis Paulista, 22 de maio de 2013.

LUIZ EDUARDO CONTI 
Diretor de Planejamento e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULIS
TA

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

Decreto 206 de 22.05.2013.......... Dispõe sobre a apro
vação e homologação do Regimento Interno do Conse
lho Municipal do Idoso.
Decreto 207 de 22.05.2013.......... Dispõe sobre a suple-
mentação de verbas do orçamento vigente no valor de 
R$ 22.478,00.
Decreto 208 de 24.05.2013.......... Dispõe sobre a pror
rogação do Processo Seletivo referente ao Edital n.° 
05/2012.
Portaria 683 de 23.05.2013.......... Concede afastamen
to sem vencimentos a Sandra Cristina Sanches Peres, 
Diretor de Escola.
Portaria 684 de 23.05.2013........ Autoriza Cleuza de
Fátima Ribeiro Spirandelli a utilizar o Ginásio de Es
portes “Hiller João Capoani”.

Lençóis Paulista, 24 de maio de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de Maio de 2013. Na página A10. 
Valor da publicação R$ 95,96.

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


Esporte CORRIDA
A 20^ edição da Corrida Pedestre, em comemoração aos 155 anos de 
Lençóis Paulista, será amanhã. A corrida tem início às 9h, na avenida 
Brasil, ao lado do Tonicão. Para o masculino, a corrida terá um 
percurso de 10 quilômetros e oito para o feminino. Para as categorias 
mirim, infantil e infantojuvenil, o percurso é de 2,5 quilômetros.

BASQUETE

Isaac é convocado por Ruben Magnano
Seleção Brasileira de Novos irá participar do Torneio na França; atleta lençoense é destaque

A n g e lo  N e to
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Oala lençoense da equipe do 
Uniceub/Brasília, Isaac Ra
fael Gonçalves, foi convo

cado para a Seleção Brasileira de 
Novos, nesta terça-feira 21, para 
participar de um período de trei
namento e do Torneio Internacio
nal na França, de 2 a 4 de julho. 
O jovem de 22 anos começou sua 
carreira nas escolinhas do Alba 
(Associação Lençoense de Bas
quetebol) e hoje é uma das maio
res promessas do esporte no país.

Ruben Magnano, técnico da 
Seleção Brasileira, tem como 
objetivo contribuir com o de
senvolvimento de cada um dos 
jovens que se apresentarão no 
dia 9 de junho, às 18h, no Hotel 
Tsue Palace, em São Paulo.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, Isaac, que está em Len
çóis Paulista, revelou detalhes 
sobre a convocação. “Ele me li-

FUTURO - Isaac foi convocado para a Seleção Brasileira de Novos; atleta 
já representou o Brasil nas categorias de base

gou algumas vezes e disse para 
continuar trabalhando forte que 
logo viria a recompensa. Estou

muito feliz e com certeza tudo 
isso vai ser importante para a 
minha carreira".

Com média de 21 anos e 
1,96m, os 18 convocados irão 
treinar de 11 a 30 de junho, no 
Esporte Clube Sírio, também 
em São Paulo. A equipe não 
conta com astros como Leandri- 
nho, Nenê e Marcelinho, pois 
Magnano quer observar outros 
jogadores já pensando em reno
vação. “Quero aproveitar esta 
oportunidade e adquirir experi
ência com um técnico campeão 
Olímpico. Esta seleção foi mon
tada para ter uma experiência 
internacional e estar preparada 
para suprir a falta das princi
pais estrelas", lembra Isaac.

Em 2013, a Seleção Brasi
leira Adulta terá como prin
cipal desafio a Copa América 
da Venezuela, que será de 30 
de agosto a 11 de setembro, em 
Caracas. A competição irá clas
sificar o quatro primeiros colo
cados para a Copa do Mundo 
da Espanha, em 2014.

VÔLEI

Equipes masculinas entram em quadra hoje
Infanto-juvenil estreia contra São Carlos pela APV, enquanto que adulto faz segunda partida

Sub-16 passa fácil por 
Bauru pela Copa São Paulo

Os garotos da equipe 
sub-16 do Alba/Lençóis Pau
lista estrearam bem na Copa 
São Paulo de Basquetebol 
-  Fase Regional, organizado 
pela secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo. Na 
quarta-feira 22, em Macatu- 
ba, os lençoenses bateram 
Bauru por 76 a 16.

Hoje, a categoria volta 
à quadra, desta vez contra 
o E.C. Banespa, em São 
Paulo, pelo Campeonato 
Paulista organizado pela 
FPB (Federação Paulista de 
Basketball). Amanhã, os 
mesmos garotos jogam con
tra Piratininga, em Bauru, 
pela Copa São Paulo.

Dois jogos movimentam 
a rodada da LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Pau
lista), no ginásio da escola 
Bianchini, em Lençóis Pau
lista. A partir das 9h, o sub-
12 do Alba encara o Criart/ 
Bauru. Logo em seguida, às 
10h, é a vez da equipe sub-
13 jogar contra Ourinhos.

Os garotos da equipe 
sub-16 do Alba/Lençóis Pau
lista estrearam bem na Copa 
São Paulo de Basquetebol 
-  Fase Regional, organizado 
pela secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo. Na 
quarta-feira 22, em Macatu- 
ba, os lençoenses bateram 
Bauru por 76 a 16.

Hoje, a categoria volta 
à quadra, desta vez contra 
o E.C. Banespa, em São 
Paulo, pelo Campeonato 
Paulista organizado pela 
FPB (Federação Paulista de 
Basketball). Amanhã, os 
mesmos garotos jogam con
tra Piratininga, em Bauru, 
pela Copa São Paulo.

Dois jogos movimentam 
a rodada da LBC (Liga de 
Basquete Centro Oeste Pau
lista), no ginásio da escola 
Bianchini, em Lençóis Pau
lista. A partir das 9h, o sub-
12 do Alba encara o Criart/ 
Bauru. Logo em seguida, às 
10h, é a vez da equipe sub-
13 jogar contra Ourinhos.

A n g e lo  N e to

A equipe infanto-juvenil da 
AAVLP (Associação dos 
Amigos do Voleibol de 

Lençóis Paulista) estreia hoje no 
campeonato da APV (Associa
ção Pró Voleibol), a partir das 
17h, contra São Carlos. Logo 
em seguida, às 18h, é a vez da

categoria adulto fazer sua se
gunda partida na competição 
e encarar Américo Brasiliense. 
Os dois jogos serão no ginásio 
de Esportes Archângelo Brega, 
o CSEC.

Douglas Coneglian, o Dodô, 
diretor técnico da AAVLP, acre
dita que os confrontos serão 
difíceis. “Na categoria infanto-

-juvenil, a garotada está um 
pouco ansiosa. Estamos sem 
dois meninos que estão con
tundidos e não vão poder jogar, 
mas acreditamos em uma boa 
partida. Já na categoria adulto, 
temos treinado forte durante a 
semana visando trabalhar os 
erros da partida anterior para 
que possamos nos superar nes-

ta partida". Na estreia, o adulto 
perdeu para Olímpia.

Dodô convida os amantes 
do voleibol para torcer e ain
da revela uma novidade para 
os próximos jogos. “Estamos 
programando para as próxi
mas partidas, provavelmente 
no mês de junho, o sorteio de 
brindes", completa.

CICLISMO

Dia Mundial do Meio Ambiente terá passeio
12̂  edição do evento será no dia 2 de junho; inscrições devem ser feitas na Diretoria de Esportes

Da R edação

A Diretoria de Esportes e 
Recreação da Prefeitura, 
em parceria com o Projeto 

Bike e Saúde e a ALCA (Associa
ção Lençoense de Cicloativismo), 
promovem no dia 2 de junho, a 
12® edição do Passeio Ciclístico 
em comemoração ao Dia Mundial

do Meio Ambiente.
As inscrições podem ser feitas 

na secretaria da Diretoria de Es
portes, localizada no Ginásio de 
Esportes Antonio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. Para participar do pas
seio é preciso doar três litros de lei
te longa vida (inscrição solidária).

O percurso aproximado do 
passeio é de 30 quilômetros por

estradas rurais e vicinais com 
destino a Lagoa dos Patos. Os cem 
primeiros inscritos recebem uma 
camiseta, frutas e lanche. O pas
seio tem início às 8h30, com saída 
da Praça Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira (defronte ao Senai), no 
Jardim das Nações.

A 12® edição do passeio ciclís
tico em comemoração ao Dia Mun-

dial do Meio Ambiente tem o apoio 
do Grupo Lwart, Zilor Energia e 
Alimentos, Ventura FM, De Bike, 
Centro Municipal de Formação Pro
fissional, Pão e Opção, Supermer
cados Santa Catarina, Milho Verde 
Sorvetes, Supermercado Santo Ex
pedito, Auto Posto Tigrão, OB Logís
tica, Frigol, Agrícola Três Lagoas e 
Ciclo Culturallp.blogspot.com.

Segunda fase da Copa Sport Shoes começa amanhã
A últim a rodada da 8® edi

ção da Copa Sport Shoes/O 
ECO de Futebol de Areia - 
Troféu Cristiano Diniz, que 
aconteceu na tarde de dom in
go 19, definiu as equipes que 
disputam as quartas de finais 
da competição. São elas: 
Contente, Grêmio Cecap, Ca- 
juense, Grêmio Cecap Futu
ra, Asa Branca, Esperantina 
do Piauí, Unidos Palestra e 
Asa Branca B.

O Unidos Palestra levou a 
melhor sobre o Cajuense e ven
ceu por 4 a 3. Marcaram para 
o Unidos, Bruno Bona e Gui
lherme Salvador, que balançou 
a rede três vezes. Wellington 
Jesus (2) e Ronaldo Souza di-

minuíram para o Cajuense. 

RO DADA
Amanhã, acontece a p ri

meira rodada da segunda- 
-fase. No prim eiro confronto 
marcado para às 15h15, a Asa 
Branca joga contra o Grêmio 
Cecap Futura. No jogo de 
fundo, a equipe do Esperanti- 
na do Piaui encara o Cajuen- 
se. A 8® edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol de 
Areia é promovida pela Asso
ciação de Moradores da Ce- 
cap/Fiesp em parceria com a 
Diretoria de Esportes e Re
creação, com apoio do vere
ador Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho.

AGENDA DO FINAL DE SEMANA DO JOS (JOGOS DO SESI) 
E JOCI (JOGOS DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA)

Hoje
FUTEBOL SETE MASTER 
Onde: Grêmio da Lwart
Jogos: Campo 1: Zilor B x Zabet (19h30), Duraflora x Lwart (20h20) 
Campo B: Zilor A x Lwart Química (19h30), Prefeitura de Borebi x 
Lwarcel (20h20)
QUARTAS DE FINAL DO FUTSAL LIVRE JOS 
Onde: Tonicão
Jogos: Lwart Química A x Lwart Química B (15h), Zabet A x Lwart 
(16h), LP Net x Lwart (17h), Lençóis Equipamentos x Zilor A (18h)

Am anhã
VOLEI DE PRAIA MASCULINO JOCI 
Onde: Grêmio Lwart, a partir das 9h 
/////////////////////////^ ^ ^ ^
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Um sonho que está sendo realizado
Capela de Sant'Ana e São Joaquim, com a ajuda da comunidade, segue em fase de finalização; doação do terreno foi de Armelinda, falecida há 2 anos

Priscila Pegatin
FmTm MARIO M O REIRA m Em

Uma Igreja erguida pelo 
povo e para o povo. Essa 
é parte da história da Ca

pela de Sant'Ana e São Joaquim, 
no Jardim Sant'Ana, próximo ao 
bairro Caju. Há 15 anos o espaço 
foi destinado para reunir fiéis em 
nome da fé. "O terreno era heran
ça da minha mulher. Na época, 
ela queria doar. Minha filha fa
lou para ela pensar em como iria 
doar", relembra o viúvo Walter 
Rodolpho Cusin. "Um dia, ela foi 
à Igreja e quando voltou disse que 
já sabia o que ia fazer com o ter
reno. Doar para a Igreja", conta.

A iniciativa de 1998 se trans
formou hoje em uma capela 
quase acabada e construída com 
doação da comunidade. "Tudo é 
doação do povo. É um sonho que 
se realiza com a ajuda dos fiéis. 
Levanto as mãos para os céus para 
dar graças a Deus", diz Cusin.

Na história da Capela, cada 
tijolo erguido e datas importan
tes estão registrados com ele. "O 
bispo da época dom Antonio, 
foi com o padre Carlos e o Da
niel Zillo para definir o terreno", 
relembra. "A oferta do terreno 
fizemos em uma missa das 9h e, 
na época, José Henrique Paccola 
gentilmente se ofereceu para fa
zer a planta da Igreja. A primeira 
missa em honra a Sant'Ana e São 
Joaquim foi rezada no dia 25 de 
julho de 1998, na casa do Jusceli- 
no Ribeiro e da esposa Zilda Brito 
Ribeiro", conta.

Além das missas nas casas, 
os fiéis do bairro também parti
ciparam de celebrações no terre- PAROQUIA e m  CONTRUÇÃO -  Capela Sant'Ana e São Joaquim está sendo construída com doações da comunidade desde 1998

no, antes da construção. "De 300 
a 350 pessoas acompanhavam. 
Hoje temos em média 400 a 450. 
As missas são celebradas uma vez 
por mês pelo padre Silvano Pal
meira. Hoje (sábado) tem às 16h", 
faz o convite.

A escolha do nome da Igre
ja também tem relação com a 
família de Cusin. "Na casa da 
minha sogra tinha uma imagem 
de Sant'Ana, que foi o padre 
João que doou para tomar conta. 
Então, era para ser o nome de 
Sant'Ana e Nossa Senhora do Ro
sário. Mas o monsenhor sugeriu 
colocar Sant'Ana e São Joaquim".

Ainda sobre a lista de doa
ções, Cusin faz questão de dizer 
que é o 'cara de pau' da turma. 
"Sempre vou pedir as coisas 
(risos)", brinca. "Agora estou fa
zendo a campanha do piso, pois 
faltam 200 metros", diz.

Entre as histórias da constru
ção da Capela, Cusin recorda de 
uma que foi um momento im
portante. "O sino foi doação da 
Usina. Ele é de 1964. Quando foi 
tocar a primeira vez, enroscou e 
precisei subir para segurar e tocar 
o sino", diz.

Na esperança de haver mais 
celebrações no local, Cusin tam
bém sonha em ver a Capela se 
transformar em Igreja. "Vai ser 
a sexta matriz da cidade e quero 
que o bispo reze uma missa lá. 
Amanhã faz dois anos que a mi
nha mulher faleceu e vou fazer 
esse pedido a ele", diz. "Espero 
que ele possa atender. Não vou 
levar nada dessa vida, mas quero 
realizar o sonho da minha mu
lher", finaliza.

Chuteira Adidas
campo + chuteira 

society -  R$ 189,90 em 
até 6 X de R$ 31,65

Chuteira Penalty
^ ã o  + bola de salão 

149,90

^ ^ ílp teira  campo 
Adidas^ji^çhuteiia 

salão -  R ^89,90 eu  
até 6 X de R$ 3l^

" __r.-

'Chuteira Penalty
socàety + bola de 

society - R$ 189,90 em  
até 6 X de R$ 31,65

F O R T  S H O E S

Quem trabalha há 3 7  anos p ro teg en d 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  D A  L W A R T  L U B R I F I C A N T E S  N A :

Festlecc^
FESTIVAL DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ECOLÓGICA

2 3  a  2 6  d e  M a io
Recinto Mello Moraes - Bauru (SP)

P a le s tra : " L o g ís t ic a  R e v e rs a  d o  Ó le 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 d e  m a io  [q u in ta -fe ira ), 14h30, com  M a noe l B row ne  d e  Paula 

D e m o n s tra ç õ e s  e  o r ie n ta ç õ e s  s o b re  c o le ta  e  re r re f in o .

Você é n o sso  co n v id ad o . P restig ie !

COLETA E R E R R E F I N O  DE 0 ÓLEO L U B R I F I C A N T E  USAD

N o s s o  t r a b a l h o  de 
p re se rv a ç ã o  n ã o  te m  fim  

A i n d a  b e m ,  pois os 
r e c u r s o s  n a t u r a is  t ê m !

Q u in ta  e s e x ta -fe ira : das 14h às 22h  
S ábado  e d o m in g o : das 1 1 h às 19h
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Entrevista í
FRASE
• Continuamos com o gesto solidário, já há mais de sete 
anos, com fraldas geriátricas que são arrecadadas por 
ocasião de Corpus Christi."

RELIGIAO

Monsenhor fala dos preparativos 
para as celebrações católicas
Corpus Christi, Jornada Mundial da Juventude e Dia do Reencontro: fiéis católicos de Lençóis Paulista vivem momentos importantes no Ano da Fé

Priscila Pegatin 
e Welinton Barros

Na quinta-feira 30, feria
do nacional, os católicos 
comemoram o Corpus 

Christi. A data, popularmente 
conhecida pelos tapetes que 
enfeitam as ruas da cidade para 
a passagem do corpo e sangue 
de Jesus, é um dos momentos 
em que os fiéis se reúnem para 
oração. As missas solenes de 
Corpus Christi acontecem nas 
cinco paróquias de Lençóis Pau
lista, às 16h.

Para este ano, em especial os 
jovens têm um evento dedicado 
só para eles. A Jornada Mundial 
da Juventude já reuniu cinco ôni
bus de todas as paróquias para ir 
ao Rio de Janeiro, nos dias em 
que o papa Francisco vai estar 
no Brasil. Para ressaltar a impor
tância da fé e da preparação dos 
fiéis, monsenhor Carlos José de 
Oliveira, em entrevista na quinta
-feira, falou sobre esses e outros 
assuntos, como o papado de 
Francisco e o Dia do Reencontro.

O ECO -  Na próxima 
quinta-feira, a Igreja celebra 
o Corpus Christi. Qual o tema 
deste ano e a programação na 
cidade?

Monsenhor Carlos - O tema 
de Corpus Christi é sempre em 
torno da celebração em si, do 
corpo e sangue do nosso Senhor 
Jesus Cristo. Este ano, destaca
mos exatamente a fé na presença 
real de Jesus na eucaristia. A festa 
de Corpus Christi já é esse desta
que. Mas, vivendo o Ano da Fé, o 
Corpus Christi deste ano de 2013 
é um convite a crescermos na fé 
em Jesus presente na eucaristia.

O ECO - O que significa, 
para os católicos, esta data?

Monsenhor - Corpus Chris
ti, na expressão latina "Corpo 
de Cristo", é a celebração exa
tamente da presença real de Je
sus na eucaristia. Esta fé de que 
Jesus está realmente presente 
no pão consagrado, na hóstia 
consagrada, ela sempre existiu 
na Igreja, desde os primórdios 
do cristianismo. Com o passar 
dos séculos, foi se tornando ne
cessária a instituição de um dia 
particular, para que os católicos 
se lembrem, celebrem, festejem 
esta realidade de fé. Jesus está 
presente na eucaristia. O pão e o 
vinho consagrados são realmente 
presença real de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Este é o sentido do 
Corpus Christi.

O ECO - A data é marcada 
pelos enfeites que a Igreja 
prepara. Como é a participa
ção dos fiéis?

Monsenhor - Na nossa ci
dade, cada paróquia vem prepa
rando os enfeites, cada um de 
acordo com sua escolha e sua 
realidade, em vários grupos. 
São muitas pessoas envolvidas, 
grupos pastorais, movimentos, 
ou seja, muitas equipes envol
vidas na preparação dos tapetes

de Corpus Christi. Os tapetes, 
ou seja, tapetes estendidos para 
a passagem de Jesus, presente 
na eucaristia, têm sua origem 
remota naquele gesto dos ju
deus, quando acolheram Jesus 
em Jerusalém, no chamado de 
Domingo de Ramos. Eles esten
diam roupas e ramos de árvores 
para que Jesus passasse. A fé, a 
devoção dos cristãos, a piedade 
dos cristãos fizeram com que, ao 
longo dos séculos, estes tapetes 
fossem estendidos nas ruas para 
a passagem da hóstia consagrada 
nesta festa de Corpus Christi.

O ECO -  Como é escolhido 
o material que serão feitos os 
tapetes?

Monsenhor - É uma escolha 
da Igreja e que depende também 
da realidade local. Em Lençóis, 
até o ano de 2001, sempre utiliza
mos o bagaço de cana, pó de ser
ra, mas especialmente o bagaço 
de cana, desde a década de 50, 
porque a cana faz parte da nossa 
realidade. Em 2001, optamos por 
fazer um Corpus Christi com do
ação de cobertores e por vários 
anos assim fizemos, utilizando os 
cobertores para enfeitar as ruas, 
e depois doando aos necessita
dos. Depois passamos por várias 
experiências de vários materiais 
recicláveis ou doáveis. Ultima
mente, retomamos aquilo que é o 
tradicional, agora não mais com 
o bagaço de cana, mas com areia 
pintada, areia de aquário, que dá 
um colorido todo especial, muito 
bonito. Continuamos com o gesto 
solidário, já há mais de sete anos, 
com fraldas geriátricas que são 
arrecadadas por ocasião de Cor- 
pus Christi. Não são colocadas 
como enfeites porque não po
dem ser expostas ao sol. Elas são 
doadas aos necessitados durante 
todo o ano. Corpus Christi reú
ne este sentido de homenagem 
a Jesus, os tapetes coloridos, or
namentais e bonitos. Ao mesmo 
tempo a doação a Jesus presente 
no irmão necessitado através da 
campanha e da doação de fraldas 
geriátricas.

O ECO - Outro momento 
que a Igreja vive é a Jornada 
Mundial da Juventude. Como 
estão os preparativos para os 
fiéis de Lençóis participarem?

Monsenhor - Os prepara
tivos estão à toda. Temos infor
mações pela mídia católica que o 
arcebispo do Rio de Janeiro e os 
bispos auxiliares estão em Roma 
para finalizar a programação. Na 
sexta-feira (ontem), os bispos se 
encontram com o papa Francis
co, para o papa dar a finalização 
de o que ele quer fazer no Rio 
de Janeiro. É uma corrida con
tra o tempo lá no Rio de Janeiro, 
com os peregrinos pelo mundo 
inteiro. Aqui de Lençóis, graças 
a Deus, cinco ônibus estarão se 
dirigindo ao Rio. A Diretoria de 
Saúde já disponibilizou as vaci
nas necessárias ou aconselháveis 
para que os nossos peregrinos 
possam ir tranquilamente ao Rio 
de Janeiro. Diria que de nossa 
parte está tudo preparado, as
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inscrições estão feitas, a moçada 
está indo tomar as vacinas, os en
contros preparatórios estão acon
tecendo e, depois sim, na semana 
anterior à Jornada Mundial da 
Juventude teremos a chamada 
Semana Missionária, que aconte
cerá na nossa cidade, cada noite 
em uma paróquia, finalizando 
com o encontro arquidiocesano 
no dia 20 de julho, em Botucatu, 
com o arcebispo, onde estarão 
reunidos todos os jovens da re
gião que irão ao Rio de Janeiro. 
Agora, só aguardando o momen
to de irmos ao Rio de Janeiro.

O ECO - A vinda do Papa 
para a Jornada fortalece o 
evento e a fé dos católicos?

Monsenhor - Cremos e de
sejamos que sim. De fato, em 
todas as Jornadas da Juventude, 
sempre o Papa esteve presente. 
João Paulo II, depois Bento XVI 
e agora o papa Francisco. Eles 
sempre estiveram presentes e ca
racterizou de fato esse encontro 
como o encontro mundial dos jo
vens católicos com o Papa. O des
taque de fato é a figura do Papa, 
além de um encontro de jovens 
do mundo inteiro que possuem a 
mesma fé, a fé católica. Cremos 
que a presença do papa Francis
co irá fortalecer a nossa fé, a fé 
da Igreja no Brasil. Além do fato 
de ser a primeira e única viagem 
internacional dele neste ano de 
2013, com uma expectativa então 
muito grande.

O ECO - Como o senhor 
analisa os primeiros meses de 
papado de Francisco?

Monsenhor - Comungo da 
avaliação geral. É muito positiva, 
não só a Igreja, mas a sociedade 
está vendo com muito bons olhos 
o início do pontificado do papa 
Francisco. Creio que é, sem dúvi
das, um momento especial para a 
vida da Igreja. Um homem que 
veio de longe, como ele disse, 
mas que já está perto, muito per
to dos nossos corações, dos cora
ções de todos os católicos. Pelas

informações que a gente tem, 
também na Itália, o papa Fran
cisco está muito bem acolhido e 
já é muito querido do povo ita
liano. Poderíamos imaginar que 
eles queriam um italiano, pode 
ser, mas já se apaixonaram por 
Francisco.

O ECO - Outra data aguar
dada para este ano em Len
çóis é o Dia do Reencontro. 
Como a Igreja se prepara e o 
que haverá de novidades este 
ano?

Monsenhor - O Dia do Re
encontro é uma belíssima inicia
tiva da Prefeitura, por ocasião 
dos 150 anos de Lençóis, portan
to há cinco anos. Uma belíssima 
iniciativa e, já no início, incluiu 
a missa no Santuário Nossa Se
nhora da Piedade no final do 
evento. Neste ano, um grupo de 
pessoas da paróquia teve uma 
feliz iniciativa. Já que temos o 
reencontro e estamos no Ano da 
Fé, vamos fazer um reencontro 
com a fé? A partir daquilo que 
Bento XVI apresentava e pedia, 
que os católicos voltassem à pia 
batismal, ou seja, voltassem às 
origens, voltassem à própria 
fé. Bento XVI convidou-nos a 
voltarmos à pia batismal para 
renovarmos a nossa fé. Essa equi
pe em nossa paróquia sugeriu e 
depois fez com que acontecesse 
essa junção entre o reencontro, 
com a possibilidade de visitar a 
pia batismal no dia 22 de junho 
e com a possibilidade de renovar 
a própria fé aos pés da pia ba
tismal. Teremos, neste dia, um 
grupo da pastoral do batismo, 
que estará acolhendo todos aque
les que desejarem visitar a pia 
batismal e ali possibilitando um 
momento de oração, ou seja, um 
momento de volta. Volta às ori
gens, lembrar dos padrinhos, dos 
pais, dos antepassados que nos 
doaram, além de tudo, também 
a fé. Creio que será um belíssimo 
dia, um dia que será enriqueci
do com essa visita à pia batismal 
proposta pela equipe paroquial.
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TEATRO

Atos &  Cenas encena texto de Orígenes Lessa
A Floresta Azul, do livro consagrado escritor dlençoense, será apresentado amanhã, na Casa

Angelo Neto

á imaginou transformar 
algum texto de Orígenes 
Lessa em um espetáculo 

teatral? É exatamente o que a 
Cia lençoense Atos & Cenas traz 
amanhã ao palco da Casa da 
Cultura Professora Maria Bove 
Coneglian. O grupo vai apresen
tar A Floresta Azul, adaptação 
do livro homônimo do consagra
do escritor lençoense.

"Transcrever cenicamente 
o universo humano da floresta 
concebida por Orígenes Lessa 
é fabuloso. Não só por se tratar 
de animais com comportamento 
humano, mas por se tratar de 
animais com comportamentos 
complexos, profundos e poli
tizados. Simbólico também se 
torna toda a trama, cenários, 
figurinos, movimentos, interpre
tações e projeções comungadas 
na montagem. Uma mistura de 
corte e colônia, realeza e plebe, 
comando e comandados, opri
mido e opressores", diz Nilceu 
Bernardo.

Os temas propostos são pou
cos usuais contemporaneamen- 
te: as relações estão cada vez 
mais distantes, em que as ausên-
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cias são constantes e o virtual 
se torna presente em todo tipo 
de troca. Em cena, devem ser 
vistos o contato, o encontro, a 
proximidade, os conflitos e solu
ções, sendo desvendadas e com-

partilhadas com o público. Um 
ambiente de aventura, batalha e 
conquista rege a dramaturgia e o 
intenso sentido de justiça perse
guido por todo espetáculo, ainda 
segundo o diretor.

O Espetáculo ”A Floresta 
Azul" será apresentado a partir 
das 20h. Os ingressos limitados 
podem ser adquiridos a R$ 5, na 
Casa da Cultura. Mais informa
ções pelo telefone (14) 3263 6525.

LEIA UM TRECHO DA OBRA A FLORESTA AZUL DE ORÍGENES LESSA

"A Floresta Azul vivia naquela paz! Todos os bichos se respeitavam e quem queria comer carne de outro 
bicho tinha de caçar em outra floresta... Essa felicidade acabou quando a onça, cansada de ser Comadre, 
proclamou a sl mesma Rainha da Floresta Azul, com direito de comer qualquer súdito de seu reino. Foi o 
que declarou aos caltetus, que ela nomeou seus agentes de confiança. Um sagui ouviu tudo e espalhou 
a notícia pela floresta. Reuniram-se um velho sagui, um velho jabotl e o Vovô Coelho, representantes 
das espécies de bichos mais Inteligentes da floresta, para enfrentar o perigo. Foi quando o Vovô Coelho, 
multo sabido e ex̂ peî lení̂ e, anunciou que tinha um plano para acabar com o cruel i^elnado da Rainha..."

CORAL
Na próxima quarta-feira 29, o Coral da Unimed 
se apresenta no Teatro Municipal e Macatuba. 
Os ingressos limitados e gratuitos devem ser 
adquiridos no Centro Cultural "Orlando Bozan". 
Mais informações pelo telefone 3268 1821.

FEIRA DAS NAÇÕES

Evento seg u e  a té  a m a n h ã  
co m  g ran d es  s h o w s

Principal atração da feira, Roupa Nova se 
apresenta hoje; amanhã tem show coma 
dupla sertaneja Humberto e Ronaldo

Da Redação

cidade de Pedernei
ras comemorou seus 
122 anos na quarta

-feira 22. Para marcar a data, 
a Prefeitura Municipal, atra
vés do Departamento de 
Cultura e Turismo, deu iní
cio a FENAP (Feira das Na
ções de Pederneiras) 2013. 
A tradicional festa - que 
tem entrada franca todos os 
anos - acontece no recinto 
de exposições José Augusto 
de Carvalho Neto.

A principal atração des
te ano da festa é o grupo 
Roupa Nova, que sobe ao 
palco hoje, às 22h. O show 
promete agitar a noite com 
uma nova roupagem de mú
sicas que marcaram épocas. 
O Dj Max agita o público e 
completa a noite.

Para o encerramento 
amanhã, às 11h, haverá o 
tradicional almoço nas bar
racas típicas de diversas par-

tes do mundo, onde também 
se apresentarão diversas 
bandas. A banda municipal 
Pederneiras Jazz Band se 
apresenta às 11h30, seguida 
das apresentações de Espa
ço Musica & Corpo Thiago 
Silva, Paulinho Fantin Gui
tarras e DJ Cafu. A dupla 
sertaneja sensação do mo
mento Humberto e Ronaldo 
encerra a feira 2013 com um 
sensacional show, às 21h.

Todas as apresentações 
da Fenap 2013 têm entrada 
franca. As barracas típicas 
e praça de alimentação vão 
destinar parte da verba ar
recadada para entidades 
assistenciais do município. 
A programação completa 
da Feira das Nações 2012 
e todo o calendário de fes
tas do aniversário de 122 
anos de Pederneiras estão 
disponíveis no site www. 
pederneiras.sp.gov.br. In
formações pelo telefone (14) 
3252-2281.

Atos & Cenas apresenta em média 200 espetáculos por ano Pane no Circo é a atração de hoje
A Cia. Teatral Atos & Cenas 

foi fundada em 22 de setembro de 
1989, em Lençóis Paulista, com o 
objetivo de fomentar o teatro e a 
arte. Ao longo dos anos, a com
panhia solidificou suas bases e 
se firmou como referência teatral

no Interior paulista. Tornou-se 
núcleo de produção da Coopera
tiva Paulista de Teatro, mantendo 
sua sede na Casa da Cultura Pro
fessora Maria Bove Coneglian, na 
mesma cidade onde a companhia 
foi fundada.

Além da formação crítica 
da plateia, a equipe trabalha no 
ensino teatral, compartilhando 
experiências e conhecimento com 
a comunidade. Mantém como sua 
principal característica, pesquisar 
autores, estilos, linguagens e gêne-

ros em busca de qualidade técnica 
e artística.

A companhia participa de 
festivais e eventos, levando o tea
tro às mais diversas regiões, com 
uma média de 200 apresentações 
por ano.

O grupo Trapo, de São Paulo 
apresenta hoje, às 20h, na Casa 
da Cultura, o espetáculo Pane no 
Circo. A indicação é 14 anos e a 
entrada franca. As reservas no lo
cal e os lugares são limitadores. O 
objetivo é mostrar que o peso das 
atribuições da equilibrista influen-

cia o contrabalanço da corda e que 
fazer malabarismo com sentimen
tos pode gerar queimaduras tão ou 
mais graves do que movimentar 
pinos pegando fogo. Com esta 
peça, o circo apagou suas luzes e 
a vida quer mostrar que o belo 
também está no comum.

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA CINEN FUN NO ALAMEDA QUALITY CENTER (ENTRE OS DIAS 24 E 30 DE MAIO)

SALA 01
V  VELOZES E FURIOSOS 6

quinta-feira 23h10 de sexta á quarta-feira SALA 03
^  TERAPIA DE RISCO

SALA 03
/  O ÚLTIMO EXORCISMO PARTE 2

SALA 04
^  FAROESTE CABOCLO

Classificação: 14 anos SALA 02 SALA 03 Classificação: 14 anos Classificação: 14 anos CLASSIFICAÇÃO: 14 anos15h -  18h40 -  21h10 -  23h30 sexta- y  O REINO ESCONDIDO /  SOMOS TÃO 16h -  19h10 -  23h20 de sexta 23h20 quinta-feira
feira e de segunda á quarta-feira Classificação: livre JOVENS á quarta-feira 19h20 -  21h20 quarta e quinta-feira
14h -  16h20 -  18h40 -  21h10 -  23h30 14h10 -  16h10 -  19h -  21h15 de sexta Classificação: 14 anos 19h10 quinta-feira SALA 04
sábado, domingo e quinta-feira á quarta-feira 13h50 diariamente ^  FINALMENTE 18 SALA 04

SALA 02 SALA 02 SALA 03
SALA 03 Classificação: 16 anos /  A MORTE DO DEMÔNIO

/  SE BEBER NÃO CASE 3 ^  O ÚLTIMO EXORCISMO /  O REINO ESCONDIDO ^  HOMEM DE FERRO 3 14h20 -  16h15 -  19h20 de sexta á Classificação: 18anos

Classificação: 14 anos PARTE 2 Classificação: livre Classificação: 12anos terça-feira 21h20 -  23h40 de sexta à terça-feira
14h30 -  16h40 -  19h -  21h30 -  23h40 Classificação: 14 anos 16h quinta-feira 21h05 diariamente 14h20 -  16h15 quarta e quinta-feira 23h40 quarta e quinta-feira

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



M ulher XÔ, PRESSÃO!
Um emprego que causa exaustão e estresse nunca é considerado bom para a 
saúde, mas agora os cientistas dizem que toda essa pressão na carreira também 
prejudica a sua beleza. Pode parecer estranho, mas uma nova pesquisa revelou 
que mulheres com poder em suas vidas profissionais têm mais dificuldade em 
encontrar o amor e são consideradas menos atraentes pelo sexo oposto.
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Saiba o que 
fazer quando a 
coloração dos 

cabelos dá errado
Profissionais indicam 

as soluções para 
diferenças na cor e 

fios manchados

DEU ERRADO? -  Profissionais dão dicas do que fazer para melhorar tintura

Da Redação

Cansou do visual, não vê a hora de colorir os cabelos, mas o di
nheiro ou o tempo estão curtos para procurar um salão? Essa 
é uma situação comum e que leva algumas mulheres a opta

rem por fazer a transformação de forma caseira. Para o cabelo ficar 
bonito, certifique-se de tudo antes, porque em casa não tem um 
profissional por isso é necessário comprar a quantidade certa de 
coloração para o comprimento dos seus cabelos e, na dúvida, optar 
sempre pelo excesso do que pela falta. Os profissionais frisam ainda 
que é importante ter uma máscara ou outro produto de hidratação 
às mãos para repor a água das madeixas e deixá-las mais saudáveis 
e com aspecto bem cuidado depois do tingimento. Mas para quem 
não seguiu esses conselhos antes do procedimento profissionais dão 
dicas para ajudar a resolver os problemas mais comuns.

TINGIU, M AS O CABELO FICOU M A IS  CLARO
Se o cabelo ficou mais claro do que esperava, o erro não é tão 

preocupante quanto parece, afinal, é mais fácil escurecer do que 
clarear. É só comprar o mesmo produto e tom, mas com uma vo- 
lumagem diferente da oxigenada. Caso já tenha comprado a maior 
volumagem para o tom, que geralmente é 30, a dica é passar mais

uma vez a mesma cor. Vale à pena dar uma segunda mão com a 
mesma tinta, pelo próprio processo que já escurece um pouco.

A COR FICOU ESCURA DEMAIS
Infelizmente, nesse caso não tem muito o que fazer, é neces

sário aguardar o desbotamento. Para acelerar o processo, profis
sionais indicam o uso de um xampu de limpeza, mas só se os fios 
estiverem fortes e bem hidratados, caso contrário podem ressecar 
ainda mais. Também é possível procurar um salão e fazer a deca- 
pagem do cabelo, que descolore e permite que seja aplicada uma 
nova coloração.

O CABELO FICOU MANCHADO
Coloriu os fios e tudo parecia perfeito, até bater a luz e notar fa

lhas na cor? Não se desespere, tem solução. Nesse caso retoque as 
partes onde o tom não pegou, e deixe agir normalmente. O melhor 
a fazer é aplicar o produto onde não pegou e, entre 10 e 5 minutos 
antes de retirá-lo, emulsionar todo o cabelo. Mistura a sobra da tin
ta com um pouco de água, deixando um pouco mais líquido para 
poder espalhar. Outra dica o melhor a fazer é aplicar uma cor mais 
escura por todo o comprimento, ou então procurar imediatamente 
um salão para que seja feita a descoloração.
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Nutricionista diz como fazer 
uma marmita saudável
Profissional também diz qual é a base 
ideal para a refeição diária

FOTO: DIVULGAÇÃO

CASEIRA -  Alimentos 
preparados em casa ajudam 

a manter uma dieta saudável

Da Redação

Comer em restaurantes e lanchonetes é uma delícia, mas 
sem um pouco de disciplina esse hábito pode causar um 
problema daqueles para a saúde e o bolso. A melhor alter

nativa para garantir economia e uma alimentação equilibrada é 
recorrer à velha e boa marmita. A comida feita em casa geral
mente leva menos sal e óleo, defendem nutricionistas.

De acordo com a profissional, para que os benefícios dessa 
escolha não sejam diminuídos, é necessário ficar atenta ao ar
mazenamento da comida. Depois do preparo, retire do fogão, 
coloque o alimento em um recipiente térmico e leve à geladeira 
ainda quente. A comida armazenada fora do refrigerador acu
mula bactérias. O mesmo cuidado deve prosseguir durante o 
transporte do prato. Só retire o alimento da geladeira no momen
to em que for sair. Se o caminho a percorrer for longo, sempre 
use vasilha térmica e, quando chegar ao seu destino, coloque 
novamente para gelar. Assim acaba o risco do alimento estragar.

Ainda segundo profissionais, escolher bem a forma de pre
paro das receitas também ajuda a manter o sabor e os benefí
cios da refeição. As frituras não devem ser incluídas, porque 
absorvem gordura e ficam murchas, além de não serem saudá
veis. Saladas não podem faltar em uma alimentação saudável, 
mas devem ser acondicionadas em outro recipiente que não irá 
ao fogo com o restante da marmita.

LAZER E PASSATEMPO
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 ̂ HORÓSCOPO 25/05 A 31/05
F o n t e : I n s t i t u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
^  Mom ento com 
H  possibilidades só 
A  1 nos assuntos da

profissão. Não será 
bem sucedido em 

outra empresa que já não tenha 
sido iniciada. No campo conjugal 
e, mesmo sentimental, procure 
ser cauteloso.

LEÃO
Pessoas conheci- 

V  B  das irão colaborar 
i ^  ^ ^ B  com seus projetos.

Embora você tenha 
espírito criador, nem 

sempre é um realizador. Receberá 
informações úteis e promissoras. 
Período fe liz  para a vida amorosa.

SAGITÁRIO
Aproveite este

^  benéfico momento 
para promover 
seu sucesso social, 
profissional e

material. Saiba, pois, que uma 
excelente conjunção astral o está 
favorecendo.

TOURO
Procure começar o 
período com deli
beração e propósito 
de conseguir tudo 
àquilo que deseja 

no plano amoroso e profissio
nal. Fase astral excelente. Deve 
aproveitá-la. Se o sucesso deste 
período não for completo, terá um 
período para levar a bom termo

VIRGEM
B I L  Boas coisas de- 

^  verão acontecer 
^  para você. Vênus 

dar-lhe-á exce
lentes chances de 

conseguir realizar o que pretende, 
principalmente as que vem plane
jando desde que há muito.

CAPRICÓRNIO
A influência não 

}M  será das melhores. 
B ^ f l  Terá algumas d ifi

culdades financei
ras, profissionais e 

familiares. Portanto, tenha a ca
beça no lugar, procurando a mais 
fácil solução e não conturbando 
tudo como é de costume.

seus objetivos.

GÊMEOS
1 #  ▼ ^  Melhora total em 

todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e financeiros se 

farão sentir neste período. Terá 
uma fase feliz, para os passeios e 
para unir-se com amigos e entes 
queridos.

LIBRA
Alguém do seu

B t l ^ B t B  conhecimento pode 
lhe dar sugestões 
ou orientações 
neste momento. 

Período promissor de felicidade 
sentimental e harmonia domés
tica. Acautele-se em relação a 
sua saúde. Previna-se contra os 
inimigos ocultos.

AQUÁRIO
Feliz contatos com 

^  A  pessoas de posse 
financeira elevada 
e elevação de sua 
condição material, 

e que denota o fluxo astral para 
você. Boa disposição para o traba
lho e melhora total de saúde.

mais mo^ral em seu 
ambiente social. Sucesso no amor. 
Aprenda a conseguir um maior 
equilíbrio em suas ações.

ESCORPIÃO
A oposição de 
outras pessoas não 
lhe afetarão, pois 
tudo indica que terá 
muito sucesso no 

trabalho, na vida social e elevará 
suas finanças através de negócios 
bem entabulados. Boa saúde e 
êxito amoroso.

M  Momento em que 
B |iB lj|É î  receberá o auxílio 
V -  %  de pessoas de po

sição superior. Sua 
moral deverá ser

exaltada, bem como suas qualida
des mentais e profissionais. Toda
via, cuide bem do seu dinheiro e 
fale somente a verdade.
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Sábado 23h

Traje preto obrigatório!

Proibida a venda de bebidas alcóolicas para menores de 18  anos. Se for dirigir 
não beba. Proibida a entrada de menores de 18  anos e de acessórios como 
gorros, bonés, etc. Obrigatório a apresentação do RG ou CNH, RG falsificado ou 
utilizados por terceiros serão encaminhados aos Órgãos competentes.

O eet/ i Ü M A  P A S S A O IN H A  N O  6L 0G

WWM.FARINNANACOZINNA.6lOG5POT.COM

E G N C O N T R a W  R a c a i T I N H A S  F Á C E IS ,  

P O R É M  C H E I A S  O E  A R O M A  E  S A 60R .

ít Humberto Alves Tocei, 1050



Televisão VIAGEM EM  f a m í l i a

Cam illa Cam argo irá fazer um a viagem  bem  anim ada à Europa. A  atriz terá 
a presença do pai, Zezé di Cam argo, e do tio, Luciano, para Zurique, a m aior 
cidade da Suíça. Lá, eles iniciarão o diário de bordo do passeio. Atualm ente, 
a atriz curte seu período de férias. Seu m ais recente trabalho foi no m usical 
Shrek, que estreou em  dezem bro de 2012.

ESTREIANDO

'N ão tenho medo de ficar com fam a de gay', diz Lucas M alvacin i
Ex-Mister Brasil, agora na carreira de ator, fala do papel de amante de Félix, em 'Amor à Vida'

Da Redação

ucas Malvacini, 23 anos, ga
nhou fama ao vencer o con
curso de Mister Brasil, em 

2011. Depois de deixar o posto 
de homem mais bonito do país, 
ele investiu na carreira de ator e 
conquistou o papel de Anjinho - o 
amante misterioso de Félix, perso
nagem vivido por Mateus Solano.

"Fiz um teste como um per
sonagem que seria um médico, 
mas depois fui chamado para essa

participação como namorado mis
terioso do Félix. Torço para que 
tenha continuidade, mas se não 
tiver, já sou muito grato ao Walcyr 
Carrasco", disse.

BEIJO GAY
Segundo Lucas, ao saber do 

papel que faria na trama das 21h, 
não teve receio de que isso pudes
se se converter em preconceito do 
público. "As pessoas têm cons
ciência do que é ficção e do que 
é realidade. Na época do Mister

Brasil, ouvia algumas insinuações, 
mas não me importava. Acho que 
só tem preconceito onde não tem 
informação, e a novela ajuda jus
tamente a informar as pessoas. 
Além disso, como ator, não posso 
nem quero escolher papel. Quero 
me sentir motivado por um per
sonagem, mostrar o ator que eu 
sou, sem preconceitos. Não tenho 
medo de ficar com fama de gay", 
diz Lucas, que já teve relaciona
mento com Bárbara Evans.

"Estou namorando, e ela não

se importaria se rolasse um beijo 
em cena. Tem ciúmes, mas sabe 
que é meu trabalho", diz ele, 
acrescentando que a reação seria a 
mesma se fosse o caso de um beijo 
gay na trama. "Não tenho a pre
tensão de protagonizar essa cena, 
que talvez nem seja o interesse da 
novela. Mas faria se fosse necessá
rio", completa.

Antes de "Amor à Vida", Lu
cas também fez participação em 
"O Astro", de 2011, e participou da 
encenação de "A Paixão de Cristo".

1 PASSARELA PARA AS TELAS -  Primeiro papel Lucas ' 
cinhl como o amante misterioso de Félix ̂
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Ester é obrigada a le
var Laurinha para a casa de Alberto. 
Guiomar tenta am enizar o sofrimen
to de Ester, garantindo que cuidará 
da neta. Lindaura aconselha a filha 
a procurar um advogado. Cassiano 
expulsa Duque de sua casa e rompe 
a sociedade entre os dois. Donato se 
sente culpado pela mágoa de Hélio.

Terça-feiia - Ester se humilha e aceita 
voltar a morar na casa de Alberto pa
ra não ficar longe da filha. Veridiana 
deixa Candinho viajar com Cassiano 
até o lugar em  que ele encontrou a 
turmalina da Paraíba. M ila conta para 
Reinaldo que Natália está apaixona
da por Juliano.

Quarta-feira - Cassiano finge para Sa- 
muca que Alberto e ele são amigos. 
Ester afirm a a Dionísio que não quer 
nada de sua família. Samuel pede a 
Cassiano que pegue três amostras 
do solo da mina dos Albuquerque, 
para verificar se existe indício da tur- 
malina da Paraíba.

Quinta-feira - Cassiano discute com 
Alberto, que não esboça reação. 
Alberto vai para a delegacia pres
tar queixa contra Cassiano. Natália 
comenta com Juliano que desconfia 
que está grávida. Cassiano com em o
ra a nova certidão de Samuca, com 
seu nom e como pai do menino.

Sexta-feira - Duque não consegue 
revelar a Amaralina que é seu avô. 
Ester fica sabendo pela assistente 
social que pode perder a ONG. Duque 
conversa com Hélio sobre a mina de 
Dionísio e demonstra interesse em  
comprá-la. Cassiano leva Samuca 
para passear de avião e percebe uma  
pista clandestina durante o vôo.

Sábado - Olívia informa a Amaralina 
que ela deverá estudar e trabalhar 
como todo mundo. Samuca pede para 
Ester não prejudicar Cassiano. Guio
mar canta no bar Flor do Caribe, e Du
que se encanta. O delegado avisa para 
Cassiano que ele poderá ser condena
do por lesão corporal contra Alberto.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Luz flagra o beijo en 
tre Bento e Amora. M alu  surpreen
de Maurício. Verônica é ovacionada 
no palco do Cantaí. Bárbara flagra 
Luz falando do noivado de Amora  
e M aurício para M alu . Giane conta 
sobre a invasão e Bento suspeita de 
Fabinho. Bárbara tenta convencer 
Amora a não se envolver com Bento.

Terça-feira - Amora é obrigada a con
ceder a entrevista para Lara por cau
sa de seu programa. Giane e Bento  
vão à  Class M ídia confirmar se foi 
Fabinho quem  invadiu a estufa. R e
nata pede para Fabinho sugere que 
N atan convide Bárbara para estrelar 
seu filme.

Quarta-feira - M alu  tenta consolar 
Bento. Wilson leva Damáris para se 
desculpar com Charlene. Lucindo 
implora que Wilson o deixe voltar a 
trabalhar no Kim Park. Amora desis
te  de term inar seu noivado. Filipinho 
volta deprimido para casa e Rose- 
m ere fica arrasada.

Quinta-feira - Giane se enfurece com 
Bento. Fabinho rouba um a foto de 
Plínio e Irene juntos. Amora deixa 
um recado no celular de Bento. La
ra acompanha todo o trabalho de 
Bento na floricultura. N atan convida 
Bárbara para ser a protagonista de 
seu filme. Verônica não conta para 
Maurício sobre Palmira Valente.

Sexta-feira - Amora fica com ciúmes 
de ver M alu  e Bento juntos e M a u 
rício percebe. M el pede para Xande 
apresentá-la a Filipinho. Rosemere  
fica incomodada com a proximidade 
de Perácio e Filipinho. Verônica se 
surpreende ao saber que Renata é 
sobrinha de Rosemere.

Sábado - Socorro v ê  Lara e Giane 
confabulando contra Amora. Alguns 
clientes do Cantaí pedem  para tirar 
foto com Filipinho. Kevin film a Natan  
dançando embriagado. M alu  critica 
Amora por não dar importância pa
ra Maurício. Giane cuida de Bento  
quando ele chega em  casa.

AM OR A  V IDA
Segunda-feira - Bruno conta para 
Palom a que seu filho era gêm eo de 
Paulinha e que o m enino morreu no 
parto com a sua esposa. Patrícia le
va Michel para casa. N eym ar expulsa 
Valdirene de seu quarto. Leila reclama 
de Linda. Am adeu revela a Pilar que 
está desempregado.

Terça-feira - Aline prepara um sanduí
che para César. Patrícia e Michel saem  
juntos do hospital. Vega pede para Atí
lio tomar cuidado com Félix. César se 
recusa a jantar com Pilar. Félix arquite
ta como vai abrir a sua própria em pre
sa. Atílio analisa os contratos dos for
necedores que conversaram com Félix.

Quarta-feira - Paulinha fica encantada 
com o presente que ganha de Paloma. 
Félix confirma seu golpe a Atílio. Glau- 
ce observa o carinho de Paulinha com 
Paloma. Bruno beija Paloma. Félix pe
de para Pilar convidar Atílio e Vega pa
ra o jantar na mansão. Márcia explica 
como Valdirene deve entrar no cama
rim do Gusttavo Lima durante o show.

Quinta-feira - Vega e Atílio se ferem  
no acidente. Jonathan vê  Félix pagar 
M aciel. Pilar pede para conversar 
com Bruno. Félix recebe a notícia do 
acidente de Atílio. Valdirene é  expulsa 
do camarim  de Gusttavo Lima. Carlito 
leva Valdirene para lanchar, e os dois 
se beijam. Atílio é  operado. Gigi chega 
aflita ao hospital.

Sexta-feira - Atílio perde a mem ória  
e todos se surpreendem. Maciel su
gere que Félix desligue o aparelho  
que m antém  Atílio vivo. Patrícia acei
ta  sair com Jefferson para provocar 
Michel, e Perséfone fica indignada. 
Valdirene pede para Carlito levá-la a 
um a luta de M M A .

Sábado - Félix consegue despistar 
Joana. Alejandra gosta de saber que 
Paloma não tem  mais interesse em  
Ninho. Michel e Jefferson conversam  
sobre Patrícia. Félix flagra Leila com o 
namorado. Nicole fica encantada com 
Thales. Félix repreende Jonathan por 
causa de seu skate.



Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Muita gente comemorando datas marcantes. 
Muita gente clicadas pelas lentes do Giro Social. 
Vale conferir quem tem tudo para sorrir para a

vida.
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No dia das mães, quem assoprou as velinhas foi o senhor José Lopes, 104 
anos completados no dia 25 de abril. Parabéns dos familiares!
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Ana Luísa, 4 meses
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Caio, 8 meses 1

i
Lavínia, 5 meses Lucas, 9 meses
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i
Lucas José, 1 aninho Vinicius, 7 meses Joaquim, 12 meses
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lO JA l:
R. Cel J. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

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

10J A 3:
R. Luiz Vaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br
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LABORATÓRIO DE ANALISÊS CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30 às 17h30

Rua Geraldo P. de Barros, 337 
Centro * Lençóis Paulista
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Coluna do
iano C a s t e lh a n o

A oow  p o tê n c ia !!!

Colaboraram  com  esta  Coluna:
Telma Romão e Denis Silva

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

Pedro Leonardo, Paulo Sérgio e Gustavo Moreira exibindo o troféu, 
uma carpa de mais de 6 quilos. E não é histéria!

merecidasférias no paraíso ecologico de Gales de Nl 9 9

NOFOCO

A ustèfSporque dura é a lei.
Terna, porque materna é a mulher.
A juíza Ana Lúcia Garcia sabe bem a dose 
do equilíbrio entre a justiça e a ternura.

A advogada e mãe coruja, Fernanda Cacciolari Rocha e sua filha Luna
NA NOITE
A jornalista Fernanda Ubaid

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


Coluna da
Maria N ilza í

PENSE NISSO
"No fim  tudo dá certo, e se não 
deu certo é porque ainda não 
chegou ao fim ." Fernando Sabino

fa to s  & p e sso a s

Fale com a gente
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br
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FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

1- Nilceu, na plataforma PROAC; 2 - palestra 
Fundação Cafu; 3- palestra Fundação Cafu

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

QUEM CONHECE, CONFIA.

t o l e d o im o v e is .c o m .b r

TOLEDO
i m o  v e i s

SELECIONADO
O diretor de Cultura 

de Lençóis Paulista, Nil
ceu Bernardo, participou 
na sexta-feira 17, no Te
atro Sérgio Cardoso, em 
São Paulo, da abertura 
da 4  ̂ Plataforma Pro- 
ac (Programa de Ação 
Cultural da Secretaria da 
Cultura). Ele foi selecio
nado para ser um dos 
10 curadores de todo o 
Estado que avaliaram os 
trabalhos apresentados. 
Na foto, Maria Thereza 
Bosi, coordenadora da 
Unidade de Fomento da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, Marcelo Araújo, 
diretor da Secretaria 
de Estado da Cultura, 
e Melqueseir Ferreira, 
diretor de Cultura de 
Americana.

NIVER
Parabéns para a 

pequena Manuela que 
comemorou seu ani
versário de um aninho 
no dia 19 de maio, no 
Buffet Infantil Castelo 
Festolândia. Os pais, 
Daniela e Daniel, dese
jaram muita saúde e fe-

licidade para a menina 
e também agradecem a 
Deus pelo presente.

IDADE NOVA
O publicitário Logan 

Humberto Caversan 
completa amanhã mais 
um ano de vida. Ele 
recebe os parabéns da 
esposa Gra e da filha 
Sofia. Saúde e suces
so são os desejos de 
todos.

FÓRUM
A abertura do Fórum 

Permanente de Com
bate às Drogas reuniu 
várias autoridades e 
servidores de diversos 
serviços municipais que 
trabalham com a ques
tão. Dentre as autori
dades que participaram 
estão a prefeita Bel Lo- 
renzetti, o vice-prefeito 
José Antonio Marise, o 
delegado titular de Len
çóis, Luiz Claudio Mas
sa, e o irmão do jogador 
Cafu e presidente da 
Fundação Cafu, Marcelo 
Evangelista de Moraes.

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

Mrémsoíí PartnerNetwork' SAPBusinessOne ^ gW E B o O

FAÇA M ELHOR
do q u e  nu nca. 

(14) 3 2 6 ^ 6 3 7
w w w . f a c e b o o k . c o m / U n í o n t e c n o lo g í a d a í n f o r n n a c a õ ]

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Un%c3%adontecnolog%c3%adada%c3%adnfornnaca%c3%b5


O ECO

N
Negócios S/A

FOTO A R Q U IV O : O ECO

NEGOCIOS
Cabeleireiro Luiz 
Augusto oferece serviço  
diferenciado

EMPREGO
Portal na internet deve 
fa c ilita r  relações de patrões 
e empregados domésticos ®

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 25 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.135»

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

Após 'boom', casas de materiais 
vivem momento de estagnação
Empresários esperam aumento nas vendas no segundo semestre de 2013

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


O ECO

N Negócios
MANICURE E PEDICURE

Estilo decorado, francesinha ou simples, ter as unhas bem 
feitas é sinônimo de higiene e tendência de moda. No Luiz 

Augusto -  Cabelo & Maquiagem os profissionais são treinados 
e capacitados para realizar do mais básico ao mais moderno, 

sempre buscando a satisfação da cliente.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 25 DE MAIO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.135

Invista no visual
Luiz Augusto oferece cortes de cabelo, maquiagem e tratamentos capilares; atendimento é agendado de terça a sábado

Da Redação
FOTO A R Q U IV O : O ECO

A aparência é o cartão de visita das 
pessoas. Por isso, há sete anos, 
Luiz Augusto, cabeleireiro, traba

lha no ramo da beleza oferecendo aos 
clientes o que existe de melhor em servi
ços e produtos. "Faço cortes masculinos 
e femininos, tratamentos capilares, so
brancelha de henna e permanente de cí- 
lios, maquiagem, químicas em geral e no 
salão também tem manicure e pedicure".

Reunir todos os serviços de beleza 
em um só lugar é uma das vantagens do 
local. "É só a cliente ligar e marcar um 
horário para o atendimento", ressalta.

Entre os cuidados, a maquiagem 
é um dos diferencias do salão. "Faço 
maquiagem em noivas ou para eventos 
mais simples. Quando a cliente prefere, 
sempre dou alguma dica de o que fica 
melhor, levando em consideração a pele 
e o gosto dela, por isso também gosto de 
conhecer as pessoas que atendo, para fa
cilitar o relacionamento".

Sempre atualizado, Luiz Augusto ex
plica que está antenado na moda, mas 
que o estilo de cada pessoa é o mais 
importante. "Procuro adaptar a tendên
cia ao jeito de ser de cada um. Seguir 
a moda é legal, mas não podemos dei
xar de lado o que é o importante para 
a cliente, o corte e a cor que ela vai se 
sentir bem, por exemplo".

Nos tratamentos para o cabelo, Luiz

PROFISSIONALISMO
-  Luiz Augusto trabalha 

no ramo da beleza em 
Lençóis há 7 anos

Augusto trabalha com selante, cauteri- 
zação, hidratações, cor e progressiva. 
"Cada cabelo precisa de um tratamento 
diferente por isso é fundamental a orien
tação de um profissional para chegar ao

resultado desejado".
A sobrancelha de henna, outro forte 

do salão e que já virou moda entre as 
mulheres segue em alta. "É muito pratico 
e o efeito dura de 15 a 20 dias".

Luiz Augusto -  Cabelo & Maquiagem 
atende de terça a sábado, com horário 
marcado na rua Tiradentes, 647, Centro. 
Telefones para contato (14) 3264 7436 ou 
9771 7149.

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


Classificados

CORDA SEDAN PREMIUM,
ano 2010, cor prata, único 
dono. Tratar (14) 3263-1341/ 
9607-3126.

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 1.0, ano 99, 4
portas,pneus novos. 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, caminhão em 
ótimo estado.Tratar (14)9702- 
6802 ou 3264-5236.

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

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.

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

UNO, ANO 85, carroceria 
2002, cor cinza, motor Mille, 
bem conservado, R$ 4.500,00. 
Tratar (140 9782-3324 com 
Jurandir.

GOL 1.6, MOTOR AP, álcool, 
ano 86, ótimo estado. Tratar (14) 
9674-7834.

CORCEL, ANO 76, cor amarelo 
claro, raridade. Tratar (14) 9132
3518.

CORSA SEDAN MAXX 1.0
e 1 Fusca 1.300. Tratar (140
3264- 3451/ 9653-8389.

ASTRA, ANO 2001, cor prata, 
completo e quitado. Tratar (14) 
9838-7080/ 8158-9060.

GOL 1.6, ano 91, quitado e 
doc ok. Tratar (14) 9838-7080/ 
8158-9060.

GOL G5 1.0, ano 2010, cor 
prata+ kit trend +limpador e 
desembaçador, entrada+22 
parcelas. Tratar (14) 9729-9221.

GOL 1.0 PLUS 8V, ano 2001, 
cor cinza, VE+ TE+ AL, retrovi
sor elétrico, rodas de liga leve. 
Tratar (14) 9795-8085.

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

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

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

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

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

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, 
entrada+48 x R$ 469,00, 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.

STRADA 1.4, ano 2010, cor 
branca, cabine estendida (banco 
trasseiro), ar condicionado, V.
E.+ trava+ alarme, R$ 27 mil. 
Tratar (14) 8154-1999.

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.

ASTRA HATCH, ano 1999, GL, 
1.8, cor prata, completo, com 
rodas r15", 4 pneus novos, lin- 
do/conservado e mecânica ok, 
baixa km, R$ 14.500,00. Tratar 
(14) 9837-0775 (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, R14", muito 
conservado 17 mil. Tratar (14) 
9135-1816/9897-6606

CORSA HATCH, ANO 99,
4p, cor azul, com te+al+ 4 
pneus novos+ doc,. td ok, só 
R$ 10.500,00. Tratar (14) 9837- 
0775/9109-5623

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

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

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

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

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

SAVEIRO TREND, ano 2009, 
cor prata, único dono, super 
novo, lona marítima+ som+ 
alarme+ trava+ antena teto+ 
roda 14". Tratar (14) 9726-8226.

KADET SL, ano 91, cor cinza, 
ótimo motor, doc ok, troca por 
carro+ novo já financiado. Tratar 
(14) 9754-7316/ 9817-2923.

KADET GL, ano 96, cor vinho, 
trava e desembaçador, R$ 8 mil. 
Tratar (14) 9676-6501.

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

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

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

COROLA XLI, ano 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.

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

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

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



Classificados

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 01, cor prata, 
gasolina, alarme+som+trava, 
R$11.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2009, cor 
branca, flex, ar condicionado, 
dh, R$ 23.500,00. Tratar Eviden
ce Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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 G3 1.0, 4 portas, cor bran
co, flex, básico, ano 2009, R$
22 mil. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

PRISMA MAXX 1 .0, ano
2009, cor prata, flex, ar e DH, 
R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

R ua C e l. J o a q u im  G a b rie l, 7 3 9  - L e n ç ó is  P ta . - F.: 3 2 6 4 -4 3 4 5

DOBLO ESSENCE 1 .8, 6
lugares, ano 2012, cor prata, 
flex, completo. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

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

SAVEIRO, ANO 84/85, motor 
AP, 1.6, álcool, 5 marchas, R$ 6 
mil. Tratar (14) 9728-0666.

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.

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

COMPRAMOS SEU carro 
financiado e até mesmo com 
parcelas em atraso, consulte
-nos. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

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

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

FAN 125CC, ANO 2008, R$
3.300,00 -  Falcon, ano 2000, 
R$ 6 mil. Tratar (14) 3264- 
8789/ 9784-7182.

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

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

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

TWISTER CBX 250CC, A no
2006, impecável, baixa km, 
motor ok, cor vermelha. Tratar 
(14) 9693-4464.

TITAN KS 150CC, ano 2006, 
cor azul, R$ 3 mil. Tratar (14) 
3264-2000/ 9736-2159.

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

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

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

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

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

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

COMPRO MOTO HONDA

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

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

REVENDO SALGADOS,
de seg. a sexta-feira.
Preciso de alguém que os 
faça, média de 40 salgados 
por dia. Compro eles cru ! 
Alguém que trabalhe de fazer 
salgados, entre em contato: 
(14) 9635-0110.

EMPRESA DE GRANDE 
PORTE contrata vigia, ne
cessária disponibilidade para 
residir na fazenda e CNH A/C. 
Tratar (14) 3264-6958.

OFEREÇO-ME para trabalhar 
como motorista ou soldador, 
disponibilidade para viagens 
c / conhecimento interior 
de SP e Sul do País, CNH 
AD. Tratar (14) 9148-2552/ 
3264-9084.

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

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

PRECISA-SE DE esteticista 
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.

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

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

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

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

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

s c u D E R i n

3 2 6 9 - 1 4 2 0  /  3 2 6 4 - 1 6 1 3  /  7 6 3 4 - $ 5 7 6

P A L I O  E D  1 . 0
RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  R$ 3 1  5 ’ ® ®  fixas

P A L I O  E L  1 . 5
R$ 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  R$ fixas

U N O  1 . 0  lE
RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

4 8 x  R S 2 6 5 > ° ®  fixas

G O L  1 . 0  M l

R$ 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada +

4 8 X R $ 3 ^ ) 0 ^  fixas

G O L  1 . 0  M l
RS 3 .5 0 0 ,0 0  de entrada +

4 8 X R $ 3 7 0 ’ ^ ^  fixas

S A N T A N A  EViDENCE 
RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

4 8 x  RS 3 3 ^ ^ ’ fixas

M O N Z A  S L /E IP A N E M A  G L 1 .8 K A D E T  G L  1 . 8
R$ 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  R$2 8 0 ’ ^ ^  fixas

RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  RS2 3 5 ’ ^ ^  fixas

RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  RS2 8 0 ’ ^ ^  fixas

A S T R A  S W  G L S CORSA WAGON GL 1.6 V E C T R A  GLS 2.0
R$ 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  R$2 3 5 ’ ^ ®  fixas

RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

4 8 x  RS3 3 3 ’ ® ^  fixas

RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  RS3 3 3 ’ **** fixas

F I E S T A  4 P
RS 3 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  RS 3 1  5 ’ ^ ^  fixas

E S C O R T  SW GL 1.6 
RS 4 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

4 8 x  R$3 3 3 ’ ^ ®  fixas

K A  G L  R O C A N
RS 4 .0 0 0 ,0 0  de entrada + 

48X  RS3 3 3 ’ **** fixas



Classificados

CONSERTAMOS BETONEI- 
RAS, compramos betoneiras 
mesmo quebrada. Tratar (14) 
9785-7545 ou R: Jose Principe 
Penhafiel, 842.

TRANSPORTE ESCOLAR
PAR SESI, Eliza e Esperança. 
Tratar (14) 3264-5770/ 9731- 
4965/ 9721-9953.

PEDICURE A DOMICILIO 
PARA idosas com hora 
marcada. Agende seu horário 
(14) 9658-6608.

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

HUMAITA HALL, O melhor 
lugar para sua festa, MSN 
humaitahall@hotmail.com, 
site www.humaitahall.com.br, 
tw itte r humaitahall. Tratar (14) 
3264-5658

HUMAITA STAR, aqui 
a Estrela é Você, msn: 
humaitahall@hotmail.com, 
site: www.humaitahall.com. 
br, tw itter: humaitahall. Tratar 
(14)3264-5658

CONSULTOR MOBILIÁRIO,
se você está construindo, 
reformando, adquiriu um 
novo imóvel, montando seu 
negócio, é arquiteto ou deco
rador, conte com essa ajuda. 
Se você é um marceneiro 
desenvolva sua competência 
na fabricação do móvel e 
contrate esse serviço. Tratar 
(14) 3264-5658.

MALAQUIAS, construtor e 
acabamento, piso/ azulejo ou 
gesso. Tratar (14) 9703-9020/ 
8197-4810 ou R: Mario 
Dalben, 426 -  Grajaú.

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

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.

MONTADOR DE MÓVEIS
EM domicilio (monte e des
monta). Tratar (14) 9676-8850/ 
9719-7684 com Jeferson.

FAÇO PEQUENOS CARRE
TOS 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 CON
CERTO de roupas em geral, 
é só ligar (14) 3263-1932/ 
9648-4509 com Iracema, com 
sistema leva e trás.

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

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

A CHINELOS E CIA esta 
com a loja toda em promoção. 
Moda praia com 50% de 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 An
selmo 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.

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, instalação e reparo 
de telefone, cabeamento de 
antena e rede, manutenção 
elétrica e manutenção preven
tiva 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 plantas frutíferas e orna
mentais, 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.

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíoção de alítates
Confetçõo de 
tarímbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

F R B M T e  A O  8 A A / C O  B R A D e S C O

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

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

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

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

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

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, 
3263-3162 e 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) 
3263-1795e 9711-5644.

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

MAGAZINE GABRIEL -
uma loja popular, com 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.

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.

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

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

mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com.br
mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com
http://www.regionaltodaraca
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VENDO FILHOTES de
pastor alemão capa 
preta, com 2 vacinas, 
só fêmeas. Tratar (14) 
9719-5288/ 3264-6940 
com Ney adestrador.

ADESTRAMENTO DE 
CÃES a domicilio, obediência 
e proteção, todos os tamanhos 
e todas a s raças. Tratar (14) 
9719-5288/ 3264-6940 com 
Ney adestrador.

VENDO 2 ÚLTIMOS 
FILHOTES de Dogue Alemão, 
fêmeas nas cores mantado e 
branco plaqueado. Tratar (14) 
9755-3638.

VENDO FILHOTES DE gatos 
persas e himalaios com pedri- 
gree. Tratar (14) 9655-1532 ou 
www.gatilvaluhem.com

VENDO GALINHAS 
CAIPIRAS, R$ 100,00 (lote 
com 5 galinhas). Tratar (14) 
9755-3638.

TENHO 3 FILHOTES DE
Dogue alemão a venda, 2 
fêmeas (uma mantada e outra 
branca plaqueada) e 1 macho 
mantado. Tratar (14) 9755- 
3638/ 3263-4705.

VENDE - SE lindos filhotes 
de shith izu, R$ 600,00,. Tratar 
ratar (14) 3264-4023.

Oração Santo Expedito. 
Festa 19 de abril. Co
memora-se todo dia 19.

Se você está com algum 
problema de difícil solução 
e precisa de ajuda urgente, 
peça ajuda a Santo Expedito 
que é Santo dos Negócios 
que precisam de Pronta 
Solução e cuja invocação 
nunca tardia. Oração: Meu 
santo Expedito das Causas 
Justas e Urgentes, Socorre
-me nesta Hora de Aflição 
e Desespero, interceda por 
mim junto ao Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Vós que sois 
guerreiro, Vós que sois 
Santo dos Desesperados, 
Vós que sois santo das Cau
sas Urgentes, Proteja-me, 
Ajuda-me, Daí-me força. Co
ragem e serenidade. Atenda 
ao meu pedido com urgên
cia. Devolva-me a Paz e a 
Tranqüilidade. Serei grato 
pelo resto da vida e levarei 
seu nome a todos que tem 
Fé. Muito Obrigado. Rezar 
um Pai Nosso, uma Ave 
Maria e fazer o sinal da Cruz.

VENDO CELULAR GALAXY
S3 (na caixa) R$500,00. Tratar 
(14) 9614-3191.

VENDO 4 RODAS DE
alumínio para Astra, aro 15", 
R$ 900,00. Tratar (14) 3264- 
2000/ 9736-2159.

VENDO BETONEIRAS DE
220L e 400L, todas revisadas. 
Tratar (14) 9785-7545 ou R: 
José Principe Penhafiel, 842.

ALUGO BETONEIRAS 220L
e 400L. Tratar (14) 9785-7545 
ou R: José Principe Penhafiel, 
842.

VENDO GELADEIRA 290L,
porta super luxo, R$ 250,00. 
Tratar (14) 9827-2808 ou R: 
José Antonio da Silva, 126 
-  Rondon.

VENDO LANCHA 19
PÉS -  1 carreta p/ barco de 
pesca GM -  1 banheira (tipo 
Spa), 6 lugares. Tratar (14) 
9756-0258.

VENDO 2 BICICLETAS 
TRUST, suspensão GT Super, 
quadro alumínio, 21 marchas, 
freio a disco, cambio 
shimano, novíssima, R$ 1 mil 
em até 3x cheque. Tratar (14) 
9731-4965.

VENDO 1 GRADE DE FER
RO de 3.40 x 1.90 -  1 portão 
social 0.90 x 2.10. Tratar (14) 
9642-6790/ 9658-0671.

MAQUIAGEM PARA 
EVENTOS, casamentos, for
maturas, festas, baladas, etc. 
Atendimento personalizado 
com hora marcada. Fernanda 
(representante produtos Mary 
Kay) - ESPAÇO VIP Tratar (14) 
9788-8166.

VENDE-SE UM GUARDA
- roupa de 2 portas corrediça 
(4 divisões internas, branco/ 
marron), R$ 400,00. Tratar 
(14) 9845-7999.

VENDE-SE UM GUARDA
roupa cerejeira, 4 portas com 
espelho (cômoda), R$ 350,00. 
Tratar (14) 9845-7999.

LOJA DE CONFECÇÕES
na Rua 15 de novembro, 
com 200 m ,̂ montada, 
estabelecida a 09 anos, com 
clientela e crediário próprio. 
Aceito casa ou veiculo, faço 
parcelamento mensal. Tratar 
(14) 9755-3638.

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

VENDO CARRETINHA para 
moto, branca, de fibra, ideal 
para entregas de água mi
neral, gás e bebidas. Marca 
motoprático, documentação 
em dia, ano 2011,2° dono. 
Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

VENDO BERÇO, R$ 130,00 -  
1 carrinho de bebe, R$ 100,00 
-  1 Esteira, R$ 250,00. Tratar 
(14) 9137-9030.

CONSORCIO CONTEMP.
(veiculo), R$ 23.500,00, 
entrada R$ 3.900,00 + 40x 
R$720,00. Tratar (14) 9851- 
5157/ 9166-1582.

CONSORCIO CONTEMP.
(imóvel), R$ 103 mil, entrada 
R$ 17 mil + 77x R$1.600,00. 
Tratar (14) 9851-5157/ 
9166-1582.

VENDO MOTOR 4 cilindros, 
Perkins, diesel, completo, 
ótimo estado, R$ 2.800,00. 
Tratar (14) 9754-7316/
9817- 2923.

VENDO 1 APARELHO DE
som (Toshiba), 3 CDs, toca 
fita e rádio, semi novo, 
R$750,00. Tratar na R: Flavio 
Paccola, 418 -  Cajú com 
Dino.

VENDO BRUNA SEMI
JÓIAS. Tratar com Mayara 
(14) 9783-3200/ 3264-5653.

MÚSICA BRASILEIRA
DE Qualidade! Ouça aos 
domingos Nova rM  87.9, 
das 13h as 15h. Seleção e 
locução Nivaldo Bispo. Tratar 
(14) 9771-1693.

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 CHAPA PARA 
FAZER lanches. Tratar (14) 
3264-5658.

VENDO 2 BALCOES para 
loja (1,5m cada). Tratar (14) 
3263-4698.

VENDO BARRACA DE
camping completa, 2 quartos. 
Tratar (14) 3263-4698

CARRETINHA CAIXÃO
documentada, vendo ou 
troco. Tratar (14) 3264-5236 
ou 9702-6802.

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

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

VENDO TÍTULO DO CLUBE
Marimbondo. Tratar (14) 
9754-0433.

VENDO 2 FALANTES 69", 
R$60,00 -  CD automotivo, 
semi novo, R$100,00. Tratar 
(14) 3263-3348/ 9703-1919.

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.

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 Esmaltec,
R$ 100,00. Tratar (14) 9674- 
5783/9115-5295.

CONVERSA COM JESUS. Sempre que você se sentir só e impotente para resolver determinada situação ou problema, seja de qual ordem 
for, não se desespere. Converse co Jesus Cristo, orando: "Meu querido Jesus Cristo, em Vós deposito toda a minha confiança. Vós sabeis de 
tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver a viver e o leproso sarar. 
Vós que vedes minhas angustias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar de Vós esta graça que espero, com mui
ta fé e confiança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que eu alcance, pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido com bas
tante fé). A conversa, meu grande Mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro desta oração e 
distribuirei a outros que precisam de Vós, para que aprendam a ter fé e confiança em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como 
o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confiança em Vós e cada dia que passa aumenta minha fé e meu amor!"

Rezar Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai.

BATEU AQUELA VONTADE 
DE COMER UM DOCE?

lijue e levamos os deliciosos 
mousses cremosos Ebenezer até vocé!

Morango - Maracujá - Goiaba - Limão 
Abacaxi - Manga - Jaboticaba

ENCOMENDAS PARA RESTAURANTES, BUFFET'S 
FESTAS E ENTREGAS À DOMICÍLIO

(14) 9724-4436 • 9674-2560 B $ 2 , 0 0 j

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(1 4 )3 2 6 4 -3 8 1 7  A P Ó S  AS 1 8 H 0 0
ASSOCIAÇÃO PROTETORA A M IG O S DOS 

AN IM AIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

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

C h a r l e s  D a r w i n .

COCHI
m m
jm m

COMPRAS EM
SÃO PAULO

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

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇAPARA _ ■LOCAÇAQ
'Cama Elástica
'Tobogã
'Castelo
'Piscina de Bolinha 
'Touro Mee. Infantil (Bandido) 
'Máquina AigodãoDoceeCrepp 
'Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.gatilvaluhem.com


Classificados

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

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

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

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

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

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 ELÉTRI
COS, 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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE TIJOLO 
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.

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

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

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

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

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

EXCURSÃO PARA PRAIA
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 mun
do da Xuxa dia 02/06/13 - Si
tio do Carroção 06/10/2013. 
Tratar (14) 3263-3267/ 
9600-3485 com Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁ
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.

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.

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

EXCURSÃO PARA
São Paulo, 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.

MATRICULAS ABERTAS!
APRENDA INGLÊS DE FORMA PRÁTICA E INTERATIVA!

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.

JD. UBIRAMA , casa com 
ponto comercial. Tratar (14) 
9702-3939 com proprietário.

CASA NA RUA 15 de
novembro, c / 16 m^ (frente), 
208 m^ (área construída), ex
celente localização, principal 
rua de comércio, R$ 450 mil 
(aceito negociação ou troca 
por outro imóvel menor valor). 
Tratar (14)-9755-3638.

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

ÓTIMA RESID. c / 220m2 
(100 mts do Fórum) -  em 
terr. de 350m^ - sala vis. c / 
esc., s. TV, ampla coz c / copa 
e disp., a.s cob e fech., + 3 
dorms (1 suíte), wc soc., além 
de rancho e quintal. Obs.: 
exc. acab., c / ót. divisões. 2 
vgs cob. -  Beto Vitagliano 
CJ23626-  143263-3163 -

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

PRÉDIO COMERCIAL NO
Jd Itamarati 310 m^ terreno

9724-8803 /  vitagliano.com. 
br /  ref. 00248

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

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

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

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

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.

00293

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.APTO: FAÇA UM inves

tim ento 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

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

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.

http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano.com.br
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EM  SEGUNDO LUGAR
O Brasil é o segundo país do mundo a ter mais 
funcionários temporários. Os Estados Unidos são a nação 
que mais usa a mão de obra por tempo determinado, 
empregando 12,9 milhões de pessoas. O Japão aparece 
em terceiro lugar no ranking, com 2,6 milhões.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
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eSocial deve facilitar relações entre patrões e domésticos
Site reúne recolhimento do 
INSS, FGTS E IR e estará 
disponível na primeira 
semana de junho

Da R edação

FOTO: DIVULGAÇÃO

0 portal na internet que o Governo Fe
deral vai lançar para unificar o reco
lhimento do INSS, do FGTS (Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço) e do Im
posto de Renda dos trabalhadores domésti
cos vai servir para desburocratizar os pro
cedimentos obrigatórios aos empregadores, 
previstos na Emenda Constitucional 72, 
que estende aos empregados domésticos os 
mesmos direitos dos demais trabalhadores.

Segundo o ministro do Trabalho e Em
prego, Manoel Dias, o objetivo do eSocial 
(Sistema Eletrônico de Informações Sociais) 
é facilitar as relações entre patrões e traba
lhadores. A expectativa do governo é lan
çar o portal na primeira semana de junho. 
”A ideia é simplificar e facilitar, porque a 
dona de casa não tem escritório de contabi
lidade ou assessoria contábil. Por meio do 
serviço, será possível imprimir um único 
boleto e pagar todo dia 7 as contribuições”, 
explicou o ministro, acrescentando que no

FACILIDADE -  Ministro do Trabalho defende que portal vai facilitar a dona de casa que não 
tem escritório de contabilidade ou assessoria contábil

site também serão disponibilizadas mais 
informações úteis aos empregadores.

Além de emitir a guia de recolhimento 
com código de barra, será possível contro
lar pela internet todas as obrigações tra
balhistas e fiscais, além de fazer o cálculo

automático dos valores a serem pagos.
Manoel Dias destacou que o eSocial 

está sendo desenvolvido conjuntamente 
pelos ministérios do Trabalho e Empre
go e da Previdência Social e pela Recei
ta Federal.

Regulamentação prevê fim 
da multa sobre FGTS

Pela proposta, do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), deixa de existir a 
multa de 40% sobre o saldo do FGTS 
no momento em que o empregado 
for demitido sem justa causa. Jucá 
aumentou de 8% para 11% a alíquota 
do FGTS recolhida pelo empregador, 
para garantir indenização em caso de 
demissão.

Pelas novas regras, o empregado 
doméstico poderá sacar, todas as vezes 
que pedir demissão, os 40% de indeni
zação sobre o total do saldo do FGTS. 
No caso de demissão sem justa causa, 
o saque será integral. Irão configurar 
demissão por justa causa as hipóteses 
previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho -  exceto as que tratam de 
questões específicas de empresas -  e 
a submissão a maus-tratos de idosos, 
crianças ou pessoas com deficiência 
que estejam sob os cuidados do em
pregado. Em caso de demissões sem 
justa causa, o empregado também terá 
direito, durante três meses, ao seguro- 
-desemprego de um salário mínimo.
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BRAVO
A Fiat anunciou na quarta-feira o lançamento do Bravo 

2014, que sofreu um leve aumento e agora parte de 
R$ 54.750, na versão Essence 1.8, e pode chegar a R$ 

68.500, na T-Jet 1.4 Turbo. Pouca coisa muda em relação 
ao que era oferecido até então.
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As inovações que nasceram 
fora da indústria automotiva
Inovações automotivas 
podem nascer de 
foguetes, aviões e até do 
olhar de filósofos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Na década de 20, o aviador francês Ga
briel Voisin, amigo de Santos Dumont, 
trabalhava num sistema de freios mais 

eficiente para seus recém-criados aviões e aca
bou por lançar, sem querer, as bases do ABS 
(sigla em inglês para Antilock Braking Sys- 
tem). Voisin desenvolveu um mecanismo que 
evitava o travamento das rodas em frenagens. 
A indústria automobilística se interessou pelo 
projeto e decidiu incorporá-lo aos carros. Em 
1928, surgia o primeiro esboço de regulador 
de força para freios automotivos, que contudo 
nunca saiu do papel. Oito anos depois, a Bosch 
obteve a patente de outra versão do sistema, 
mas à época não havia tecnologia suficiente 
para um sistema eficaz e de baixo custo. So
mente com a eletrônica, nos anos 70, foi que se 
encontrou uma solução para produzir o ABS. 
A primeira versão do equipamento começou a 
ser fabricada em série em 1978 e, no mesmo 
ano, passou a equipar o Mercedes-Benz Classe 
S. Hoje, 76% dos carros, no mundo todo, rece
bem a invenção concebida por Voisin.

O ABS não é a primeira tecnologia a nascer 
fora do habitat automotivo. Além da indústria 
aeronáutica, outros segmentos servem de fonte

CARA NOVA - Inovações dos veículos surgiram na aviação ou telefonia; o sistema ABS usado, por exemplo, foi criado para frear avião

para as montadoras, como as áreas de telefo
nia, aeroespacial, informática, robótica e até a 
indústria do entretenimento. Um componente 
essencial ao controle de estabilidade (ESP), o 
sensor de taxa de guinada, veio de foguetes. 
Servia originalmente para guiar a trajetória do 
foguete e, nos carros, registra o movimento de 
rotação do veículo ao redor de seu eixo verti
cal. O objetivo é detectar instabilidades, como 
uma possível "perda de traseira''. Hoje o sensor 
está presente até em celulares e computadores.

Dos aviões vieram ainda o GPS, o fly- 
-by-wire (tornou-se drive-by-wire) e a inte
gração de sistemas eletrônicos. Montadoras

e até algumas organizações estudam como 
incluir caixas-pretas nos carros para registro 
de atividades e acidentes.

"Aproveitamos ideias que atendem às ne
cessidades dos consumidores e oferecem be
nefícios sensíveis' , diz o diretor de gestão de 
inovação da BMW, Artur Russ. Ideias que não 
resolvem problemas do dia a dia do motorista 
ou tecnologias que ainda não têm demanda 
dificilmente saem do papel.

Um exemplo é o conceito F 200 Imagi- 
nation, apresentado pela Mercedes-Benz em 
1996. Sem volante, pedais de acelerador ou de 
freio, o carro era controlado por um joystick.

Apesar de funcionar bem, a novidade nunca 
chegou ao mercado, pois não gerou interesse.

Para detectar os desejos dos compradores, 
as fábricas mantêm um olho no mercado e 
outro no futuro. Detentora de 80000 patentes, 
a Mercedes investe R$ 15 bilhões anuais em 
pesquisa e desenvolvimento. Para enxergar o 
amanhã, a empresa conta com engenheiros, 
cientistas da computação, matemáticos, filó
sofos, psicólogos e sociólogos. A missão dos 
"futurólogos' é buscar e antecipar megaten- 
dências sociais e culturais, como mudanças 
climáticas e demográficas e fenômenos como a 
globalização e a crescente urbanização.
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CRESCE PARTICIPANTES DE CONSÓRCIO
A quantidade de pessoas que participam 
de consórcios imobiliários no país chegou a 
5,38 milhões em março, 10 ,7 %  a mais que o 
registrado no mesmo mês de 2012.

w w w . p o n t o i 9 . c o m . b r  
Rua Ce l.  J o a q u i m  A n s e l m o  M a r t i n s ,  1780 

C e n t r o  - L e n ç ó is  P a u l i s t a  - ( 1 4) 32 6 4- 39 49
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Mercado de material de construção 
espera por melhora no 2° semestre
Setor registra quedas, comparado à época do 'boom' imobiliário dos últimos anos; empresários comentam as vendas

Priscila P egatin
FOTO: MARCIO MOREIRA/O ECO

As vendas de materiais de constru
ção cresceram 13,8% em março na 
comparação com fevereiro e ficaram 

praticamente estáveis ante 2012, com leve 
variação positiva de 0,2%, segundo dados 
da Abramat (Associação Brasileira da In
dústria de Materiais de Construção). No 
acumulado do primeiro trimestre, as ven
das de materiais aumentaram 1,7% ante o 
mesmo período do ano passado - alta de 
0,9% nas vendas de materiais básicos e de 
3,2% nas de itens de acabamento.

O número não é tão representativo 
já que o setor, desde 2009, registrou um 
grande aumento por causa do 'boom' imo
biliário. Em Lençóis Paulista, os números 
seguem estáveis ou em queda, segundo em
presários do setor. "A economia do país no 
geral está estável, mas a vantagem da venda 
de materiais de construção são as linhas de 
crédito, como por exemplo, da Caixa Fede
ral, que são valores bastante altos”, explica 
Ricardo Moretto, proprietário da loja Mo- 
retto Materiais de Construção.

Já Luiz Carlos Dalben, um dos sócios 
das lojas Cores Vivas garante que, desde o 
'boom' imobiliário do setor, tem registrado 
uma queda. "Diminuiu bastante. O crédi
to imobiliário ajuda, mas por causa das 
inadimplências têm diminuído também”.

Sobre o prazo de entrega, que chegou a ser 
negociado em alguns casos, segue mais estável,

ACABAMENTOS -  Materiais são os mais procurados no 2° semestre do ano; expectativa é de melhora no setor

mas alguns itens ainda precisam ser aguarda
dos. "Os básicos não tem faltado, como cimen
to, ferro, como aconteceu há alguns anos. Já 
produtos importados, às vezes, acontece de 
atrasar, mas é bem pontual”, diz Moretto.

Dalben explica que existe uma grande 
variedade no showroom das lojas e que

os materiais são pedidos por encomenda, 
para não ter um estoque tão grande. "Mas a 
entrega é feita bem rápida”, ressalta.

Entre os materiais mais procurados, os 
básicos e a linha de acabamento seguem 
no mesmo nível de venda. "A procura é sa
zonal, mas são mais ou menos alinhadas”.

Para o 2° semestre a tendência é me
lhorar. "A economia geral segue sem gran
des mudanças, mas a mercado de material 
de construção deve seguir razoável”, avalia 
Moretto. "O 2° semestre sempre é melhor 
que o 1° principalmente na venda de pro
dutos de acabamento”, finaliza Dalben.
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Classificados

PRIMAVERA- CASA gemina
da c/ 2 entradas, aproveita
mento p/ 2 alugueis, cd casa 
c/ 2 dorms, sala, cozinha, bho, 
lavand., 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.

NUCLEO- 3 dorms, 1 bho, cozi
nha, área de serviço, garagem. 
R$110 mil- Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

JD. MARIA LUIZA II- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha conjugada, lavanderia, 
varanda, espaço para garagem 
p/ 3 carros, casa nova. R$ 160 
m il- Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 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 chur
rasqueira, despensa e banheiro, 
R$340 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

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

VILA ANTONIETA, 1 suíte, 2 
dormitórios, Sala de estar, sala 
de TV, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e gara
gem para 02 carros. Área de la
zer 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 embu
tidos em todos os dormitórios 
e cozinha. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

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

JARDIM PRÍNCIPE, 3
dormitórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
e garagem para 02 carros. área 
de lazer com churrasqueira, des
pensa 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.

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 Imobili
ária (14) 3264-3343.

Os melhores imóveis
www,vitagiiano,com,br

CECAP, 1 SUÍTE, 02 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e gara
gem 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 serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. Área de lazer com 
cozinha e banheiro, R$ 130 mil, 
obs: forro e piso frio. Pintura 
nova. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM SÃO JOÃO, 2
dormitórios, sala, copa, 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.

JARDIM ITAMARATY, EDÍ- 
CULA com 01 dormitório, sala 
ampla, cozinha, banheiro social 
e garagem para dois carros. 
área de lazer com churrasqueira, 
banheiro, 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.

JD. SÃO JOÃO, 3 dormitórios, 
02 salas, cozinha, 02 banheiros 
sociais, despensa, área de ser
viço e garagem. Dois cômodos 
nos fundos, R$ 165 mil, obs: laje 
e piso frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

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 serviço 
- R$ 150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. MARIA LUIZA IV, 2 dor
mitórios, sendo 01 suÍte, sala, 
cozinha, banheiro social, entrada 
p/ carro. - R$ 185.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

NÚCLEO, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos 
c/ 01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

CENTRO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem. - R$ 260.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

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.

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

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

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, 
sala, cozinha, WC, lavabo, 
área de bate papo, lavanderia, 
despensa, área de lazer e 
garagem p/ 02 carros. R$
410.000. 00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

JARDIM GRAJAÚ, 3
dormitórios, 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.

MARIA LUIZA IV, casa com 
2 dorms, sala cozinha, WC, 
lavanderia, 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 reformada, 
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 financiamento). 
Tratar (14) 8154-1999/ 3263
1617.

JD. ITAMARATY, casa com 
4 dorms (1 suíte), garagem 
p/ 3 carros, lago de carpas, 
churrasqueira c / forno, 281 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 (banhei
ro 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.

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 locali
zação. 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 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

PQ. RES. RONDON, 4
dormitórios, 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.

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.

CAJÚ I: 2 quartos, sendo 1 
suíte, sala, 2 banheiros, cozinha, 
garagem. Valor R$150.000,00 
Não aceita financiamento. Cód. 
0094 Trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. MARIA LUÍZA I: 1 quarto 
amplo, sala, banheiro, cozinha 
planejada com cooktop embu
tido, espaço de lazer com chur
rasqueira e jardim, garagem p/ 
3 carros. Excelente localização! 
Valor R$ R$ 164.300,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 0095 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO JD .
Maria Luiza IV (venda) -esquina, 
próprio para comércio com 02 
banheiros nos fundos e terreno 
na parte de traz; Cód.0063 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZINHA
(venda)-com 3 quartos, sala, 
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
rancho com churrasqueira, forno 
p/ pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, garagem 
p/ 2 carros, portão basculante, 
cerca, armário embutido 
no rancho, lindo jardim na 
frente. $ 290.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY
(venda) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas e 
portas basculantes de madeira, 
piscina, rancho c/ churrasqueira, 
amplo jardim, cerca, interfone 
e armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO AVENIDA 
PADRE Salústio (venda) - com 2 
quartos; 1 banheiro; 1 sala, pisos 
de Cerâmica; com Fitness; Sala 
de Leitura; Piscina; Playground; 
Salão de Festas; Central de Gás; 
Blindex; Estacionamento; Sala 
de Jogos; Churrasqueira; Eleva
dor; Sacada. Financiamento dire
to com a construtora. Cód.0001 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM VILAGE (venda) - 
com 3 quartos, 1 banheiro, 1 
sala. Ótima localização; (aceita 
financiamento) Cód.0034 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

VILA EDEN (VENDA): 3
quartos, sala, 2 banheiros, 
garagem; Esta casa possui nos 
fundos: 4 quartos, 5 banheiros, 
Duas redes de água, e duas 
de energia elétrica; Excelente 
investimento para locação!
R$ 159.000,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0109 Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

SOBRADO NO CENTRO
(venda) - ótima localização, com 
2 quartos, 3 banheiros, 2 salas, 
dep. empregada, lavanderia, pis
cina, churrasqueira; e comércio 
na frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL
(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 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 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.0044trat. na Imobiliária 
21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

CAJU I: 2 QUARTOS, 1
banheiro, sala, cozinha, garagem 
coberta p/ 1 carro. 80 m2 de 
área construídaR$ 128.000,00 
(não aceita financiamento, 
aceita carro comio negociação).
-  Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- cod- 
-00www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO (VENDA) : Excelente 
para comércio; 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 3 banheiros, 3 
salas, garagem para 7 carros. 
Ponto privilegiado da cidade; ve
nha conferir! R$ 860.000,00 Cod. 
0090. Trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE: 200m2 
área total, 170m2 área 
construída: 3 quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro. Área externa: 
área de serviço, banheiro e 
churrasqueira. Garagem para 
2 carros. Venha conferir! Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

MAMEDINA (venda): 2 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, ga
ragem p/ 2 carros; casa pequena 
nos fundos.Valor R$ 143.100,00 
Não aceita financiamento. Cod. 
102 Tratar na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JD. NOVOS LENÇÓIS: 02
dorm/sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem (meio lote) Valor 
R$ 80.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

JD. UBIRAMA: 02 dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia/entra- 
da p/ carro. Valor R$ 160.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

CENTRO (venda):2 salas,
3 quartos, banheiro, copa e 
cozinha; fundos: 1 quarto, 1 
banheiro e sauna, mais uma 
casinha. Garagem para 3 carros. 
R$ 371.000,00 Venha conferir! 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

GRAJAÚ (VENDA): 3 quartos, 
sala, cozinha americana com 
balcão de mármore embutido, 
banheiro, garagem coberta 
para 2 carros, quintal grande.
R$ 195.000,00 Aceita 
financiamento. Cód. 101. Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJÚ I, casa c/ 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem para 2 carros. Valor 
de R$ 90 mil, não aceito finan
ciamento. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

e d if íc io  BETHA, vendo apar
tamento. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

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.

a ç a í I, casa medindo 71,25 
m2 em terreno de esquina com 
área de 238,48 m2. Não aceito 
financiamento. Valor R$ 120 
mil. Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

CENTRO, - Próximo a cachaça- 
ria, 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 183mP, 3 
quartos, 3 salas, jd de inverno, 
lavabo, garagem coberta p/
2 carros + 2 descobertos, R$ 
450 mil. Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

APTO IPÊ: 02 dorm c/ armá- 
rios/sala ampla/coz. Planejada/ 
banheiro/lavand./garagem Valor 
R$ 160.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

APTO SEMI NOVO Rio
Claro:03 dorm/sala em L /coz/ 
lavanderia/banheiro/garagem 
Valor R$ 190.000,00 (aceita 
troca c/ imóvel aqui em Lençóis) 
Toledo Imóveis 32630187

APTO SAN REMO: 03 dorm 
sendo 1 suíte/dorm p/ empre- 
gada/sala 02 ambientes/coz 
planejada/banheiro/lavanderia/ 
garagem Valor R$350.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

APTO BETHA: 03 dorm sendo
1 suíte todos c/ armários/sala
02 ambientes/lavabo/banheiro/ 
sala/coz planejada/lavanderia/ 
garagem Valor R$ 530.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

APTO PRAIA GRANDE: apto 
totalmente mobiliado a 120me- 
tros da praia c / 02 dorm sendo 1 
suíte c / armários/banheiro/sala/ 
coz. planejada/lavand/garagem 
Valor R$ 270.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

APTO JACARANDÁ: 02 dorm. 
c/ armários/sala 02 ambientes/ 
banheiro/coz planejada/ 
lavanderia/garagem Valor R$ 
160.000,00 32630187.

JD. EUROPA: 03 dorm sendo 
1 suíte c/ closet/sala/copa/coz 
planejada/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula c/ despensa 
e banheiro Valor R$ 320.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

CENTRO: 03 dorm sendo 1 su
íte c / closet/02 salas/banheiro/ 
coz/lavanderia/despensa/área 
c/ churrasqueira/garagem Valor 
R$ 405.000,00 Toledo Imióveis 
32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/sala/ 
copa/coz/02banheiros/lavande- 
ria/área c/ churrasq./garagem 
Valor R$ 225.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JD. ALVORADA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/copa/coz/sala/ 
banheiro/lavanderia/área c/ 
churrasq/piscina/banheiro/po- 
mar/02 salas comerciais. Valor 
R$ 195.000,00 Toledo Imióveis 
32630187.

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. MARIA LUIZA II: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
área c / churrasqueira e banhei- 
ro/garagem Valor R$ 200.000,00 
Toledo Imóveis 32630187 (aceita 
troca valor menor)

MARIA LUIZA IV: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
entrada p carro Valor R$ 
110.000,00 + 113 prest. terreno 
de 399,00 Toledo imóveis 
32630187.

JD. JOÃO PACCOLA: 03
dorm/sala/coz/banheiro/escri- 
tório/lavanderia/garagem/área 
c/ churrasq./ banheiro Valor R$ 
170.0000,00 32630187

JD. PRÍNCIPE: BARRACÃO
comercial construído em 04 
terrenos c / escritório/coz/ 
banheiro Valor R$ 650.000,00 
Toledo Imóveis.

JD. ITAPUÃ: 03 dorm sendo 1 
suíte/sala/coz ampla/banheiro/ 
lavanderia/garagem/ Valor 
R$ 200.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

CENTRO: 1° CASA: 03 dorm/ 
sala ampla/02 banheiros/área 
de serv./2° casa 02 dorm/sala/ 
coz/banheiro/área serv./ 3° 
casa c/ coz/banheiro/slão c/ 
churrasqueira. Todas edificadas 
no mesmo lote entrada p/ vários

MARIA LUÍZA IV: dorm/coz 
americana/sala/banheiro/lavan-

MONTE AZUL: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala/coz/banheiro/jd. 
Inverno/lavanderia/entrada p 
carro Valor R$ 180.000,00 Toledo 
imóveis 32630187

carros. Valor R$ 700.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

deria/ (fase de acabamento) Va
lor R$ 55.000,00 + prest. terreno 
Toledo Imóveis 32630187.

CENTRO-CASA PRÓXIMO a
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/sala

JD. UBIRAMA: 03 dorm sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/edícula c/ despensa 
e banheiro Valor R$ 320.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

CECAP: 02 dorm/sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/gara- 
gem/edícula em fase de aca
bamento. Valor R$ 120.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

de jantar/sala de TV/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavanderia/ 
garagem p/2carros/FUNDOS: 
edícula com churrasqueira/ 
despensa/sala/banheiro/ laje e 
piso frio/terreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO

JD. CAJU: 02 dorm sendo 1 
suíte/sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c/ churrasqueira 
e piscina/garagem Valor R$ 
150.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. AMERICA: casa
IMÓVEIS-3263-0187

assobradada c / 02 dorm/ sala/ 
coz americana/banheiro/ 
garagem/espaço gourmet c/ 
churrasqueira e varanda Valor 
R$ 250.000,00 Toledo Imóveis

ÓTIMA OPORTUNIDADE
P/ o investidor. Vila São João, 
casa com 3 quartos, sala, copa, 
cozinha revestida, 2 banheiros,

JD. ITAMARATI: lindo sobrado
32630187 churrasqueira, lavanderia cober

ta, garagem coberta p/ 2 carros,
c / 03 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/coz americana/banheiro/ 
lavanderia/área de lazer c/ 
churrasq./piscina/sauna/banhei- 
ro/jardim/lago/garagem Valor 
R$ 700.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

JD. AMERICA: sobrado c/ 03 
dorm/sala/copa/coz/banh./ 
lavanderia/edícula c/ dorm sala/ 
coz/banheiro/garagem Valor 
R$ 200.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

piso frio, laje, terreno com área 
total de 360 mP, com 222 mP 
de construção, R$ 120 mil não 
aceito financiamento aceito 
permuta Pedrão Imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352.

MARIA LUIZA IV: casa nova 
c / 03 dorm sendo 1 suíte/sala/ 
copa/coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem Valor R$ 220.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JD. AMERICA: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
despensa/garagem Valor R$ 
180.000,00 Toledo Imóveis.

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 car
ros, 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.

CENTRO: 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia/forro 
de madeira e cerâmica/não 
aceita financiamento Valor 
R$ 126.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

PQ RES. RONDON: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c / churrasq./ 
coz/01dorm/banheiro Valor 
R$ 280.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

iP R O R T U N I D Á D E S ,
jlNCRÍVEISH

VISITE NOSSO NOVO SITE
Sobrado JD. Itamaraty d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 suíte 

d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha c/ armários, 
adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 m^ R$ 860 mil. Ref. Site 29.

Casa Centro, 3 doimit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavande
ria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

Sobrado JD Itamaraty,3 dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$ 

600.000,00. Ref. Site 14.

Casa Jardim Víllage - 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, lavan
deria d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 cobertos- 

R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074).

Vende-se Casa Mamedína, C /3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074). 

Ref. Site 67

Vende-se Casa Jd. Víllage, d  3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de jantar, área de ser/iço, garagem p/
3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. 

Casa com piso laminado. R$ 600mil. Habitare Imóveis 
(CRECI76074).

Casa V. Capoani - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, bho social, lavanderia. Edícula 
d  1 dorms, bho, churrasq - R$270 mil - Habitare Imóveis 

(CRECI76074) 32644151/9860-1407.

Casa J D. Víllage - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 
1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 

despensa. R$ 300 m il- Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

www.habitarelp.com.br
VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS BAIR

ROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n iab ib are
CRECI 76074 IMÓVEIS

h a b i t a r e l p . c o m . b r
R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  

(1 4 )3 2 6 4  4151 | (14 )9860  1407

JARDIM EUROPA, casa nova, 
com 3 quartos, w  c social, 
suíte, sala bem ampla, cozinha 
revestida com porcelanato, 
garagem coberta com portão fe
chado automatizado p/ 2 carros, 
cerca elétrica, alarmes, portas e 
janelas de exelente qualidade, 
a/s coberta, piso porcelanato, 
laje com acabamento em gesso, 
parte alta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352.

JD. 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 mP com 270,55 m  ̂de 
construção. Aceito propostas e 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

CENTRO, CASA com 4 quartos,
4 salas, 2 banheiro, dispensa,
2 lavanderia, churrasqueira, 2 
canil, piso frio, forro de madeira, 
garagem coberta p/2 carros, 
área construída com 208 m̂ , 
com área total de 384 m̂ . R$
450 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352.

JARDIM MARIA LUIZA I,
casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha revestida, w  c social, 
garagem coberta p/2 carros e 
1 descoberta, piso frio de boa 
qualidade, laje com acabamento 
em gesso, fundo temos, 1 
quarto, banheiro, churrasqueira, 
a/s, área total com 200 m̂ , com 
136 mP 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.

JD. MARIA LUIZA II: Prédio 
c/ 06 aptos de 42m2 cada de 01 
dorm/sala/coz/banheiro Valor 
R$ 600.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

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.

http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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C lassificados

MAMEDINA, CASA com 3
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em gesso, 
fundo temos churrasqueira, 
banheiro, 1 bela piscina grande, 
terreno com área total de 347 
m^, com 126 m^ de construção, 
garagem coberta p / vários 
carros. R$ 300 mil aceito finan
ciamento com 50% de entrada. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JULIO FERRRARI, casa com 
2 quartos, sala, cozinha, 1 
banheiro, piso frio, com salão 
de + ou - 45 m^, com piso frio, 
banheiro, garagem coberta p/
1 carro, boa localização, R$ 90 
mil, aceito carro no valor de até 
R$20 mil no negócio, n/aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM pr ín c ipe , 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, alarme, 
terreno com área total de 200 
m^, com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM MARIA LUIZA ll,
casa com 3 quartos, sala,copa, 
cozinha, w c social, 1 suíte, 
piso frio, laje com acabamento 
em gesso, lavanderia coberta, 
garagem coberta com madeira 
a vista p / 3 carros, portão bas- 
culante fechado automatizado, 
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 pr ín c ipe , 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)

CECAP, sobrado com 2 quartos, 
sala, cozinha e garagem. Tratar 
(14) 9798-7001 ou R: Amadeu 
Amaral, 332.

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 finan
ciamento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352.

CASA COM 2 quartos, 
sala, cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta p / 2 
carros, com portão fechado 
basculante,piso frio, com laje, 
lavanderia coberta, no fundo 
temos 1 edícula com 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, piso frio, 
com forro de madeira, terreno 
com área total de 253 m^, com 
154,45 m^ de construção, não 
aceito financiamento, R$120 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM p r ín c ipe , casa com 
3 quartos, sala ampla,, cozinha, 
w c social ,1 suíte, piso frio de 
boa qualidade, garagem coberta 
p / 1 carro com portão de eleva
ção automatizado, fundo temos 
1 quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM).

CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO 
DECURSOS CONTRATA:

Instrutor de Inglês
Requisitos:

• Dom ínio da língua inglesa
• Experiência em sala de aula (01 ano)
• Disponibilidade de Horários
• Empatia

Interessados enviar o currículo para o e-mail: 
gestao@cebraclencoispaulista.com.br

CECAP, CASA com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso frio, 
laje, área total de terreno 202m^ 
com 82m^ de construção, esqui
na, toda murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não aceita 
financiamento. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CECAP, CASA com 6 cômodos 
de esquina, vendo ou troco. 
Tratar (14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

CECAP, VENDO ou troco, por 
casa do mesmo valor, no melhor 
ponto do bairro, Av. Procópio 
Ferreira, 449. Aceito financia
mento, 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 per
muta e financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM).

CAJU, CASA com 4 cômodos + 
2 em construção, R$ 85 mil não 
aceita financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM).

CAJU, casa com 1 quarto, sala, 
cozinha, WC, piso frio, laje, R$80 
mil, não aceita financiamento. 
Aceita casa de maior valor, paga 
diferença através de financia
mento. 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).

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 embuti
do, 1 suíte,'banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira e garagem para 2 
carros.Com 190m2 de construção 
nova, R$ 300 mil. Tratar (14) 
9747-3304.

JD ITAPUÃ, casa c / 3 quartos, 
sala, cozinha, copa, lavanderia,
2 W c e garagem p / 3 carros, R$ 
200 mil ). Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

a ç a í, R$ 120 MIL, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

NÚCLEO, CASA c / 3 quartos, 
sala, cozinha, WC e garagem,
R$ 120 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

PRÍNCIPE, casa c / 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, W C e 
garagem p / 2 carros, R$270 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

A IMOBILIÁRIA SIG Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e nesse 
momento está precisando e ca
dastrando imóveis residenciais 
e comerciais disponivéis para 
locação, pois está com clientes 
em sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado de 
assis, 680 (fones: 3264-5624, 
9695-8789)

JD GRAJÁU , casa nova,c/03 
dormitórios, sala tv, sala jantar, 
cozinha c / fogão embutido, 
lavanderia fechada, garagem 
coberta 02 carros R$ 195.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD MARIA LUIZA I, casa 
geminada, cada casa c / 02 
dormitórios, sala, cozinha e 
lavanderia, entrada p / carro, c / 
70,00m2 cada, (valor R$ 650,00 
de aluguel de cada casa) valor 
R$ 140.000,00 mais 70 parcelas 
de R$ 290,00 do terreno. SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD AÇAI , 02 dormitórios, casa 
c / (piso laminado), sala de tv, 
cozinha americana, edícula 
c / churrasqueira, banheiro e 
despensa, garagem coberta 02 
carros, piso porcelanato, quintal 
todo c / piso frio, casa reformada 
c/150,00m2 R$ 180.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
55624/9695-8789.

/MOB/UAR/A
COMPRA- VENDA - LOCAÇAO

I www.imobiliaria21Lp.Gomwbr

JD EUROPA(altos), casa 
c / 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD PRIMAVERA, casa de 
esquina, 02 dorms, sala, cozinha 
R$ 80.000,00(ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000,00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

3263-0021
-  S A L A  C O M ERCIAL NO CENTRO  (LO C AÇ AO ): Com 3
salas e 3 banheiros. Ótima localização para escritório. Venha 
conferir! Cód.0092. Trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021 - vww.imobiliaria21 Lp.com.br
- 2 TERRENO S NO JAR D IM  C AJU : Com 200nf valor R$ 
50.000,00 cada um (não aceita financiamento); Ótima opor
tunidade! Trat na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- wwv/.imobiliaria21 Lp.com.br
- TERRENO  NO JAR D IM  JO AO  PACCO LA: Com 221.50 m̂  
valor R$ 65.000,00 (não aceita financiamento) Trat. na Imobi
liária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br
- C A S A  NO JAR D IM  G R AJAU  (venda)- com 2 quartos, sala, 
cozinha americana, e terreno de fundo grande para área gur- 
met. Valor R$ 158.000,00 (aceita financiamento) Cód.0044 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br
- C A SA  NÚCLEO  H AB. LUIZ Z ILLO  (venda); Otimo imóvel,
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 155.000,00 Cód. 0096. Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021-wvw.imobiiiaria21Lp.com.br 
-CASA NO RESIDENCIAL ATHENAS (venda): 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, garagem p/ 3 canos. R$ 85.000,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0100. Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp.com.br___________________
- C ASA N A CECAP (venda); 2 quartos, sala, cozinha banheiro, 
garagem para 3 canos. Excelente localização! Não aceita finarv 
damento. R$ 137.800,00 Cód. 0105Trat na Imobiliária21 Rua 13 
de maio. 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- C A S A  NO CENTRO (venda); 3 quartos, sala, cozinha, 2 ba
nheiro, garagem coberta. R$ 263.000,00 Não aceita financia
mento Cód. 0106 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- C A S A  N A  JD .RONDON (venda); 2 quartos, sala, 2 banhei
ros, cozinha, garagem coberta p/ 2 canos R$ 131.250,00 Não 
aceita finandamento Cód 0107 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
- C A S A  NO JA R D IM  ITAM ARATY (venda): 3 quartos, sendo 
1 suíte, sala, banheiro, cozinha, garagem coberta p/ 3 carros. 
Valor R$ 318.000,00 Não aceita financiamento. Cód. 0108 Tra
tar na Imobiliária 21 Rua 13 de maio. 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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C lassificados

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(CRECm5691) 
3264-5624/8118-1234.

EDÍCULA JD 
ITAMARATY(parte
alta), 02 dormitórios(1 
suíte), sala de tv, copa/ 
cozinha R$ 280.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRE 
□ 115691)3264- 
5624/9695-8789.

CECAP, casa com 3 
quartos, WC, sala, cozi
nha + edícula e garagem 
para 3 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 
dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha americana, 
garagem coberta 02 car
ros. R$ 275.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 
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.

COMERCIAL OU RESI
DENCIAL na Vila Cacho- 
eirinha para locação- 1 
Quarto, 1 banheiro e uma 
sala. Ótima localização 
para moradia, escritório, 
loja, etc. Cod.0087Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

C A S A  J D  E U R O P A , 03
dorm itórios(1 suíte  c/ 
closed e arm ários), sala 
de tv  c/jardim , cozinha 
am ericana c/ arm ários e 
fogão, edícula c/ lavan de
ria e banheiro , garagem  
coberta p/02 carros R$ 
310.000 ,00

C A S A J D IT A M A R A T Y ,
04 dorm itórios(1 suíte 
c/ banheira e closed c/ 
arm ários), 02 banheiros 
social, sala de tv , cozinha 
am ericana, lavanderia, 
lazer c/ churrasqueira , 
garagem  03 carros, 
lago ornam ental, const. 
c/281 ,00m 2 
R$ 350.000,00

C A S A  (N O V A ) J D  E U R O 
P A  (A L T O S ), 0 3 d orm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
am ericana, lavanderia R$ 
265.000 ,00

E D ÍC U L A J D IT A M A -  
R ATY, 01 dorm itório , 
sala de tv, cozinha c/ 
arm ários churrasqueira , 
qu iosque, p iscina grande, 
p iscina c/hidro, banheiro 
c/180 ,00m 2 R$ 350.000 ,00

A P A R T A M E N T O  R E SI
D E N C IA L  Paineiras(Piso 
Térreo) 03 dorm s, sala 02 
am bientes, cozinha, lavan
deria R$ 180.000,00

C H Á C A R A  S Ã O  J U D A S  
T A D E U  de esquina 
c/5.000m 2, casa la je c/ 
04 d orm is(l su íte), sala, 
cozinha, churrasqueira , 
p iscina, cam po, toda 
m urada R$ 400.000 ,00.

V E N D E -S E T E R R E N O J D  
IT A M A R A T Y  c/ 515,00m 2 
R$ 135.000,00

e d í c u l a  DE FESTAS  
J D  IT A M A R A T Y , 01
dorm itório , cozinha, 
banheiro , salão de festas 
c /0 2  banheiros e  churras
queira , renda m ensal de 
R$ 2 .000,OO(aluguel) R$ 
295.000,00

C A S A J D  IT A M A R A T Y  03
d orm s(l suíte c /b an h e ira  
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha p lanejada, 
piso lam inado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000 ,00

C A S A J D  IT A M A R A T Y 03
d orm s(l suíte c /c lo se d  e 
arm ário), m ezanino , sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha p lanejada, lazer c/ 
piscina R$ 590.000,00

R u a  M a c h a d o  d e  A s s is ,  n °  6 8 0  
F o n e : (1 4 )  3 2 6 4 -5 6 2 4  /  9 6 9 5 -8 7 8 9  

w w w .s ig im o v e is n e t . c o m .b r

AERO ESPAÇO EVEN
TOS, ambiente clima- 
tizado, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. WWW. Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14) 
3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRÉDIO COMERCIAL 
PARA locação jardim 
monte azul , ótima locali
zação prox.sup . azulão- 
Tratar na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJU, ALUGO 
CASA pequena , 
R$500,00. Tratar (14) 
9674-5783/ 9115-5295/ 
9710-6121 com proprie
tário.

ALUGA-SE área de 
lazer para festas e 
confraternizações (casa, 
piscina, churrasqueira), 
localizado a 6 km do 
centro cidade (acesso 
pela Rodovia Marechal 
Rondon), junho a setem
bro, R$ 200,00 a diária. 
Tratar (14) 9755-3638.

ALUGA-SE casa na 
Rua 15 de novembro, 
com 4 quartos, 4 salas,
2 banheiros, dispensa, 
cozinha, 2 lavanderias, 
churrasqueira, garagem 
(208 m̂  área construída), 
R$ 2 mil (mensal), aceito 
propostas. Tratar (14) 
9755-3638.

ALUGA-SE ponto 
comercial na Rua 15 de 
novembro, com aproxi
madamente 200 m̂ , com 
ou sem móveis (loja de 
confecções). Tratar (14) 
9755-3638.

MARIA LUIZA IV,
barracão c/ portão alto 
e grande, área total 
160m2, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto 
do bairro, ideal p/ super
mercado e deposito de 
material de construção 
(não tem no bairro), 
transportadora e outras 
atividades, R$ 1.100,00. 
Tratar (14) 8154-1999.

MARIA LUIZA, sala co
mercial c/om 70 m̂ , na 
R: Henrique Lozinkas c/
R: Luiz Vaz Pinto. Tratar 
(14) 8154-1999.

ALUGO CHÁCARA
NO Sossego, finais de 
semana, feriados, etc, 
com piscina, area de 
lazer e barraca. Tratar 
(14) 9181-0164.

BELA VISTA I, alugo 2 
cômodos para 1 pessoa 
(preferência para apo
sentados), na R: General 
Ozório, 304, particular. 
Tratar (14) 9663-0905.

ALUGO SALÃO 
COMERCIAL, localizado 
na R: Joaquim Maria 
Contente, 240 -  Maria 
Luiza I, ótima localiza
ção, com 2 WC, salão 
todo revestido, piso frio 
com 180m2, R$1000,00 
c/ fiador. Tratar (14) 
3263-7139/ 9700-1428.

FESTAS, casamento, 
aniversário. Salão em 
promoção. Tratar (14) 
3264 5658/ 8115-4390.

ALUGO CHÁCARA
para festas em Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264- 
5381/9704-3307.

ALUGO KITINETE
localizado na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube 
Marimbondo. Tratar (14) 
3263-4844/ 9710-6121.

GUARUJÁ, praia 
Pitangueiras, kitinete e 
apartamento. Tratar (14) 
3263-4698.

ALUGA-SE 2.500 m2
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 m̂ , na Av. 
Jacomo Augusto Pac- 
cola, 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 pisci
na. Tratar (14) 3263-4467 
e 9702-5659.

ALUGO SALA NO EDI
FÍCIO Luiz Paccola, 3° 
andar, ou troco por carro. 
Tratar (14) 3263-1072/ 
8147-8049.

PRAIA GRANDE, apar
tamento no "boqueirão" 
a 50 metros da praia. 
Tratar (14) 3264 4345 /  
3263 1961.

EXCELENTE APAR
TAMENTO EM Bauru,
2 dormitórios, próximo 
a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e 
(14) 9716-7764.

CHÁCARA PARA FES
TAS 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 proprie
tário, exijo fiador. Tratar 
(14) 3263-6641.

EDÍCULA PARA FES
TAS em geral. Tratar (14)
3264- 7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA 
PRAIA Grande, frente 
ao mar, com 3 dormitó
rios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA DO ENGE
NHO com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em 
geral. Tratar (14) 9735
5505.

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, churras
queira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar 
(14) 9757-4898 e 3264
2505.

LOCAL PARA FESTAS
-  chácara e cidade.
Tratar (14) 3263-4698

COMPRO CASA De
até R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar (14) 
9667-0989 ou 9627-0989.

TIA EMÍLIA - Chácara 
c/ 2500,00 m̂  - Res. c/
01 dormitório, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, 
canil. - R$ 140.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

SITIO AS MARGENS da
rodovia Mal Rondon (km 
307,4), a 2 km da área 
urbana com 7,93 hectares,
1 casa sede (piscina, 
sauna, churrasqueira, 
toda cercada em muro),
2 casas caseiro, barracão 
para animais, 7 piquetes, 
pasto, pomar, poço semi- 
-artesiano, caixa d' água 
20 mil litros, cercas novas, 
lagoa, nascente, rio, etc. 
Excelente oportunidade 
de investimento e lazer,
R$ 850 mil. Tratar (14) 
9755-3638.

CHÁCARA EM LENÇÓIS, 1
alqueire, casa alto padrão, 
churrasqueira, galpão, 
piscina e pomar, R$ 450 
mil, aceito como parte 
do pagamento imóvel de 
menor valor em Agudos. 
Tratar (14) 9127-4659/ 
3261-4939.

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.

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 m̂ , cercada 
c/ muro e alambrado.
Casa c/ 195 m̂ , 3 dorms, 
sala, coz., wc soc., ar. 
serv, + rancho c/ dorm, 
churrasq. forno e fogão 
a lenha, pisc. c/ cascata 
e canil. Obs: pomar e 
estufa separados + amplo 
espaço. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 
/  3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br -  ref. 
00290

CAMPINHO, duas áreas de 
10 mil m̂  cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras,
2 nascentes, 2 tanques 
de peixes, área verde R$ 
90 mil, 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).

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, R$ 80 mil. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

TERRENO EM AGUDOS
no Jd Esmeralda, com 
360 m̂ , R: Vereador Silvio 
Amato, excelente opor
tunidade, R$ 100.000,00 
(aceito negociação). Tratar 
(14)-9755-3638 (direto 
com a proprietária).

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 
dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro social. Área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro, despensa, 
quiosque, piscina e campo 
de futebol, R$ 450 mil, 
obs: laje e piso frio. Ótima 
localização, toda com 
alambrado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

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.

VENDO CHÁCARA EM Al
fredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 9704-3307.

MACATUBA JARDIM
Capri, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-
205.000. 00 c/caixa d'água 
(todas muradas) - TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, com 
5.990,00 m2 de área, 1° 
casa, 3 quartos com suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, 
lavanderia e piscina gran
de -  2° casa, 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de 
câmeras, R$ 530 mil - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS


C lassificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

^ insta lação  e m anutenção de hidrantes;
Instalação e m anutenção de a la rm es de incêndio; 

n/ Insta lação e m anutenção de luzes de em ergência; 
v 'Instalação e m anutenção de G L P  (gás liquefeito de petróleo)
^  Instalação e m anutenção de redes de a r comprimido

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate 
. ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
X  Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanauiedade.GasHidro

Manutenção GLPe Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicoiau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

STA TEREZINHA, terreno 
com 200m^, R$35 mil + 122x 
R$436,00. Òtma localização. 
Tratar (14) 8805-3895.

JARDIM ITAMARATI,
vendo ótimo terreno na parte 
alta do bairro, sol da manhã, 
parcialmente murado, com 508 
m .̂ Tratar (14) 8134-7171 com 
Antonio.

VENDO TERRENO cru para 
construção de chácara, com 
3 mil m^, a 7 km de Lençóis, 
acesso c / asfalto, R$ 25 mil. 
Tratar (14) 9169-0538.

LOTES NO GRAJAÚ, ótima 
oportunidade, aceita financia
mento. 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 m .̂ 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 
m2, R$ 120 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

TERRENO MACATU-
BA Condomínio Fechado, 
lotes a partir de 420,00m2, R$
90.000,00, poucas unidades, 
já com casas e moradores. SIG 
1M0VEIS(CRECI115691)(14) 
8118-1234/3264-5624.

JD ITAMARATY, terreno c/ 
515„00m2 R$ 135.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

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.

MACATUBA, terreno com 
2.500m2, no trevo que tem 2 
postos de gasolina e futuro 
supermercado, murado nas 
laterais e no fundo, c / calçada, 
de frente p / rodovia, aceita outro 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
8154-1999.

TERRENOS EM AGUDOS/
SR 300m^ (12x25) alto padrão, 
à partir de R$ 66 mil à vista ou 
em até 150 meses direto com 
a loteadora. Tratar (14) 9774- 
0136/9613-1331.

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 400m2, 
na Av. João Paccola, R$ 90 mil, 
aceito troca por casa. Tratar (14) 
9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m^, parte alta á 100 
metros da avenida, entrada de 
R$ 36 mil mais 96x R$ 340,00. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JARDIM STA TEREZINHA,
esquina, terreno com área total 
de 234 m^, R$ 70 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM CAJU , terreno com 
área total de 200 m^. R$ 50 mil 
n/aceito financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JD. CAJÚ , terreno com 200m2, 
R$ 50 mil. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

IM O y E IS
A realização dos seus sonhos é a nossa esp ecialidade

CENTRO, TERRENO com
área to ta l de 899 m^, exelente 
oportunidade p / o investidor.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CENTRO, TERRENO
com área to ta l de 628 m^, 
ótima localização, aceitamos 
propostas. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo ao 
centro. R$ 60 mil n /aceito 
financiam ento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI, terreno com 
área to ta l de 311 m^, esquina. 
R$ 135 m il aceito financia 
mento. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m^, todo murado, 
ótima localização. R$ 100 mil 
aceito financiam ento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

C A S A S S O U T O
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O

SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER M O R E m  3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA
(14] 3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGÜSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU
(14] 3264-4625

JD ANTÁRTICA, terreno c/ 
331 m^, frente c/14,50m2, fundo 
22,85m2. R$ 130 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.
COM). ]

JARDIM GRAJAU,
terreno medindo 275,00 M2 
na parte baixa. Aceito parte de 
pagamento com financiamento 
da Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JD. ITAPUÃ:Terreno c /

JD GRAJAÚ, terreno 
(parte baixa), R$ 55.000,00 
Aceita Financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

238,22m2, R$ 75 mil. Tratar (14) 
32630187 Toledo Imóveis

JD. UBIRAMA : Aptos c / 
70m2: 02 dorm/sala em L p / 02 
ambientes/coz/área de serviço/

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2 R$ 45.000,00 mais 
52 parcelas de R$ 295,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/9695-8789.

banheiro/despensa/garagem 
Valor Sob Consulta Toledo 
Imóveis 32630187.

JARDIM GRAJAÚ: lote 
de terreno com 275,00m2-

TERRENO NO GRAJAÚ -
Quitado ótima oportunidade de 
R$ 57.000,00 por R$ 54.000,00. 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021-

-com alicerce de 49,00m2 
(na laje), murado, com portão 
basculante, R$52 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

Cod. 0006
CENTRO TERRENO C/

TERRENO NO JARDIM
Itapuã -ótima localização para 
comércio , 2 lotes com área re-

660,00m2 murado Valor: 528mil. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis.

gular com 746 m .̂ R$ 395.000,00 
(aceita financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

RONDON: EXCELENTE
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 m2 
- R$-100.000,00 -  Toledo 
Imóveis-3263-0187

TERRENO NO JARDIM
Humaita (venda) -ó tim o  terreno, 
todo murado, localização nobre, 
340 m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- w w w . 
imobiliaria21Lp.com.br

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações - 
R$-70.000,00 - Toledo Imóveis 
- 3263-0187

TERRENO NO GRAJAÚ -
Quitado ótima oportunidade de 
R$ 57.000,00 por R$ 54.000,00. 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13

JULIO FERRARI:03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem Valor R$ 100.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

Cod. 0006
JD. PRÍNCIPE: TERRENO

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265 90 m^no meio do

C/  200,00m2 Valor R$ 70.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

loteamento por R$ 38.500,00. 
Tratar 9772-7716 com Cláudio TERRENO NA BEIRA DO

rio, a 4 km de Lençóis, documen-

TERRENO CAJU: 200,00m2 
Valor R$ 60.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

tado, área de 10.500 m, (troco 
por edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 (horário 
comercial).

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimoveis.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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HOT WEAR 
(EQUIPE FEMININA)

Na Hot Wear,
o cliente
encontra marcas 

exclusivas da coleção 
inverno 2013 como 
roupas e acessórios 
femininos. A loja tem 
excelente atendimento 
e consultoria para 
você estar sempre 
na moda. Na foto, a 
equipe setor de moda 
feminina. Aproveite 
para presentear no 
Dia dos Namorados.
A Hot Wear fica na 
rua Doutor Antonio 
Tedesco, 281, Centro. 
Telefone (14) 3263 3263.

Marcas 
exclusivas 
com roupas, 

acessórios, bonés e 
sapatos masculinos. 
O presente ideal para 
o Dia dos Namorados 
está na Hot Wear.
Na foto, a equipe 
do setor masculino 
da loja que fica na 
rua Doutor Antonio 
Tedesco, 281, Centro. 
Telefone (14) 3263 
3263.

HOT WEAR

ISABELLA ANDREOTTI

^ X  A dentista 
Isabella 
Andreotti 

trabalha com 
implantes, próteses 
e restaurações 
estéticas. Possui 
convênios com a 
Lwart e atende de 
segunda a
sexta-feira, das 9h às 
18h. Agende horário 
na clínica que fica na 
rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 
1241, no Centro de 
Lençóis. Telefone (14) 
9142 8683.

^ X  No Dia dos 
Namorados, 
presenteie 

com as melhores 
marcas em tênis, 
moda fitness e 
acessórios da Adidas, 
Nike, Mizuno, Asics, 
Olimpkus, Penalty, 
Babola, Wilson, além 
do lançamento New 
Era. Na Sport Shoes, 
o cliente encontra 
tudo para o esporte 
e produtos com até 
50% de desconto.
Rua Doutor Antonio 
Tedesco, 267, telefone 
(14) 3263 0906.

FOTO: O ECO FOTO: O ECO

FOTO: O ECO FOTO: O ECO

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

Cremoso
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Murilo 
Palma

*c^

Silvano 
Gasparini

makecreative!

Vagner Macedo

Prado
Vereador

/ J
DA ESQUERDA PARA A DIREITA, EM PÉ, ' 

Alessandro, Felipe, Danilo Fernandes, Igor, Paulo André, 
Ralf, Gil, Paolo Guerrero, Alexandre Pato e Cássio.

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, AGACHADOS, 
Danilo, Romarinho, Emerson Sheik, Paulinho, Guilherme, 

Fábio Santos, Edenílson, Douglas.

ÉricoBrosco
Sábado, 25 de Maio de 2013

V ,r--

Emerson Portoni

Luiz Carlos 
Trecenti

.';?í

Santana


