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

R$LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 1° DE JUNHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.138 <

AUTOS
Revisão de moto garante 
viagem tr a n q u i la  e  
e c o n ô m ic a  nas estradas

ENTREVISTA
Daniel Pegoraro deixa Lençóis; 
denúncias c o n tr a  c â m a ra
marcaram sua passagem (Bí

LENÇOENSE
Aroca aproveita o que 
aprendeu com o c a r a tê  para 
competir no MMA o

Milton Monti e Bel discutem ferrovia na segunda
l " l "  SAULO A D R IA N O " I> "

Mais de 3 mil fiéis participaram da celebração de Corpus Christi em Lençóis Paulista. Por causa da previsão de chuva, as cinco 
paróquias da cidade não realizaram atradicional procissão sobre tapetes ornamentando as ruas, mas houve peregrinação dos fiéisno 
Santuário Nossa Senhora da Piedade (foto), Cristo Ressuscitado e São Pedro e São Paulo. Nas paróquias Nossa Senhora Aparecida 
e São José, as procissões foram simbólicas, dentro da Igreja. Para o pároco Silvano Palmeira, da Igreja Cristo Ressuscitado, a data 
é importante e tradicional para os católicos. " "  Corpus Christi ressalta a divindade e a presença real de Jesus na eucaristia", diz.

Deputado e diretores da ALL vêm a 
Lençóis debater soluções para transporte 
ferroviário no trecho urbano do município

O deputado federal Milton Monti 
vem a Lençóis Paulista na segunda
-feira 3, acompanhado de diretores da 
América Latina Logística. A comitiva 
tem reunião com a prefeita Bel Lo- 
renzetti, às 15h, para discutir projetos 
relacionados à malha ferroviária na 
cidade e na região. A concessionária 
planeja transportar minério de ferro 
entre Corumbá (MS) e o porto de 
Santos (SP), o que alteraria a logística 
ferroviária da região. Para transpor
tar o minério de ferro, a ALL precisa 
vencer estrangulamentos da ferrovia, 
principalmente nos trechos urbanos.

CAGED

Indústria contratou 
mais em abril ®

Reunião parecida aconteceu com o 
prefeito de Bauru, Rodrigo Agosti
nho, na primeira quinzena de maio. 
Lá, a ALL anunciou a contratação de 
um Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental para propor 
soluções possíveis para os problemas 
na ferrovia. Recentemente, o Depar
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes anunciou a contrata
ção de um EVTEA para a transpo
sição de dois pontos da linha férrea 
em Lençóis. Segundo a assessoria do 
deputado, ambos os estudos serão 
desenvolvidos paralelamente.

CONCHA ACÚSTICA

Caminhão traz cultura 
para a praça

F"T": STUDIO A

AMADOR

Começa amanhã 
a Copa O ECO no 
Bregão e Vagulão

Quatro jogos amanhã dão 
início à Copa O ECO 2013, um 
dos campeonatos mais equili
brados da região. Serão 20 times 
de dez cidades. A prim eira ro
dada terá quatro jogos. No Va- 
gulão, Alfredo Guedes e Areió- 
polis entram em campo a partir 
das 8h30. Logo em seguida, o 
Monte Mor pega o Flamengui- 
nho de Agudos, às 10h. O

BASQUETE

Alba tem sequência 
decisiva 0 DONO DA TAÇA - Grêmio Cecap levantou o troféu da edição de 2012 da Copa 0 ECO

habitação 

Bel anuncia 452 
casas para quem 
ganha até R$ 1,6 mil

A prefeita Bel Lorenzetti anun
ciou ontem a construção de 452 
casas do programa Minha Casa, 
Minha Vida. As unidades habita
cionais serão destinadas às famí
lias que ganham até R$ 1,6 mil. As 
obras devem ter início no segundo 
semestre. O anúncio foi feito após 
Bel se encontrar com o secretário 
da Habitação, Silvio Torres, na 
quarta-feira, em Bauru.

TRÁFICO

Menor de 15 anos é 
detido com droga ®

ANIVERSÁRIO

Sérgio Reis e Gian 
&  Giovani tocam 
em Agudos

A festa de aniversário pelos 155 
anos de Agudos acontece de 4 a 15 
de julho. Entre os eventos, a dupla 
sertaneja Gian & Giovani foi a esco
lhida para encerrar a programação 
na segunda-feira, véspera de feriado, 
no estádio do bairro Chácara Avato. 
O calendário completo de eventos 
será divulgado nos próximos dias, 
já que as provas e premiações do 
rodeio estão sendo definidas.

ESTATÍSTICAS

Lesão corporal dolosa 
lidera ocorrências 0
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TEMPO
SÁBADO, 1°/06

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

f27°^  ^^98%
»16«C (y ^ 98^:

DOMINGO, 02/06
Sol com nuvens a 
nublado com chuva no 

, fim da manhã. Tarde e 
125°C noite chuvosas.

*1 8 ”C

PÔSTER ®
O ECO traz pôster do S.E. 
Alfrego Guedes, campeã 
da Copa Lençóis

RÁDIO
Salário é três 
vezes maior com 
nível superior

Fechamento''
desta edição:

19h15
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Cidades FORMANDOS
A prefeita Bel Lorenzetti e o diretor de Desenvolvimento, Altair 
Aparecido Toniolo, participam na quarta-feira 5, da cerimônia de 
formatura de 81 alunas do curso confeccionador de lingerie e moda 
praia, do Programa Escola de Negócios. A cerimônia vai ser no 
Espaço Cultural Cidade do Livro, às 19h.

. s i r /

FESTIVAL
A Apae de Macatuba par

ticipou do 13° Festival Nossa 
Arte, em Botucatu. Na dança, 
a entidade conquistou o tercei
ro lugar, com a coreografia da 
música 'Chance', do professor 
Henrique Leme. Com o artesa
nato, o aluno Elton José da Silva 
ficou em primeiro com um tra
balho de reciclagem de jornal 
e, em segundo, a aluna Rosilda 
Alves - com colagem com con
fete sobre balão - produziu um 
vaso. E em artes visuais, Alex 
Sandro Mathias foi o segundo 
com a confecção de uma qua
dro de pintura e colagem de 
botões, flores e lantejoulas so
bre a logomarca da Apae.

EM FASE DE TESTES
Os atletas das escolinhas 

de futebol de Pederneiras, Yuri 
Tortora Perboni, 13 anos e Pe
dro Gabriel Botelho, 10 anos, 
estiveram ao lado do atacan
te Aloisio do São Paulo F.C. e 
do coordenador e professor de 
projetos esportivos da Prefei
tura de Pederneiras Wanzer no 
mês de maio. Na ocasião, Wan
zer acompanhou os garotos na 
realização de testes no CFA em 
Cotia, Centro de Formação de 
Atletas do São Paulo. Os resul
tados dos testes realizados pe
los garotos Yuri e Pedro devem 
sair nas próximas semanas.

JOGOS DA JUVENTUDE
Os enxadristas lençoenses 

disputaram a Fase Regional 
contra Bariri. No masculino, a 
equipe empatou, mas nos cri
térios de desempate, os lenço- 
enses ficaram em 2° lugar. No 
feminino, a equipe foi derrota
da por São Manuel e Bariri.

PRESENÇA - A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) e o diretor de Cultura, Nilceu Bernar
do, marcaram presença na palestra sobre as grandes cantoras do rádio, que ocorreu 
na noite de quarta-feira, 30 de maio. Na foto, a prefeita e o diretor posaram ao lado 
da reprodução da primeira capa do jornal O ECO, fundado por Alexandre Chitto que 
aparece no quadro ao fundo.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.
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FRASE
"Pedimos verba para melhorias a unidade de 
Saúde do Jardim Ubirama e um equipamento para 
a Diretoria de Meio Ambiente", Bel Lorenzetti 
(PSDB), prefeita de Lençóis Paulista, após 
encontro com a deputada Rita Passos (PSD)

Salário é três vezes 
maior com nível superior

Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística) revela a diferença entre os salários do trabalhador 
com e sem diploma universitário, no Brasil. Segundo dados de 
2011 do Cadastro Central de Empresas, o assalariado com nível 
superior ganhava três vezes mais. O salário médio desse fun
cionário era R$ 4,1 mil, contra 1,2 mil daqueles que não fize
ram ou concluíram uma universidade. O levantamento do IBGE 
também mostra o aumento das contratações de trabalhadores 
com ensino superior. Apesar disso, eles ainda re
presentam menos de um quinto de todo 0 
mercado. Já na análise por gênero, a pes
quisa apontou que os homens seguem 
recebendo salários mais altos. Em média, 
eles ganham R$ 1,9 mil. Enquanto elas re
cebem R$ 1,5 mil. Nesse levantamento, 0 
IBGE analisou 5 milhões e 100 mil organi
zações, que empregavam mais de 52 
milhões de pessoas em 2011.
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Consumidores não serão mais obrigados a con
tratar provedores de internet banda larga. Essa 
é uma das principais mudanças aprovadas pela 
Anatel, que atualizou alguns regulamentos. Hoje, 
a contratação de provedores é exigida dependen
do da tecnologia adotada pela operadora.

Agora, o serviço só será necessário para assinan
tes de empresas pequenas de banda larga, que 
tenham menos de 50 mil clientes. Os provedores 
vão continuar a ser usados também na internet 
discada, que representa 10% dos acessos no Bra
sil. A Anatel também aprovou outras medidas 
para ampliar o mercado de banda larga.

Informações e perfis falsos nas redes sociais cau
sam prejuízos às empresas. A estratégia também 
é usada para bombardear concorrentes. Um hos
pital teve o perfil do Facebook invadido e na pá
gina foi colocado que havia uma epidemia na UTI. 
Uma investigação comprovou que a mensagem 
foi colocada por um hospital concorrente.

Ce/u/ose
produzida com 
respeito ao 
meio ambiente
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Opinião í

FRASE
• "Não acho que a redução da maioridade penal seja solução para o 
menor infrator. Acho que em alguns casos precisamos rever a legislação. 
É muito pouco para um menor latrocida (ficar apenas três anos preso)"

promotor Daniel Passanezi Pegoraro.

PARA PENSAR
"O universo é 
uma harmonia de 
contrários."'

Pitágoras

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

M ais casas, uma demanda 
sempre urgente

U m dos principais problemas de 
qualquer cidade é conseguir uni
dades habitacionais na mesma 

proporção da demanda por novas mo
radias. Por isso, não pode passar em 
branco o anúncio feito pela prefeita Bel 

Lorenzetti de mais 453 unidades ha
bitacionais que serão feitas em par
ceria com os governos estadual e 
federal através do programa Minha 

Casa, Minha Vida.
O anúncio é ainda mais impor

tante porque atende a um público 
específico: as famílias com renda 
até R$ 1,6 mil ao mês. A obra re

presenta um investimento enorme 
para uma cidade do porte de Lençóis 

Paulista: R$ 40 milhões. Desse va
lor, R$ 9 milhões foram anunciados

pelo secretário de Habitação, Silvio Tor
res, valor que será usado para baratear 
as futuras prestações pagas pelos mutu
ários. A participação do Estado também 
garante que as casas terão padrão CDHU, 
ou seja, sala, cozinha, piso frio, pé direito 
mais alto e aquecedor solar.

As casas já eram negociadas há algum 
tempo. Por isso, obras recentes foram 
realizadas naquela região para atender 
a futura demanda por serviços públicos. 
Recentemente foi feita uma creche no 
Jardim Santa Terezinha, uma unidade de 
saúde no Monte Azul.

A notícia é boa, mas também cres
cem os desafios para manter o cresci
mento equilibrado da cidade, quesito 
considerado como fundamental para o 
governo atual.

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

Qual a importância da Educação 
Infantil na vida escolar do seu filho?O

D

<

Bete Velozo
é vice-diretora do Colégio Garrido 
e Garrido Kids

A  educação infantil é uma das fa
ses mais importantes e marcantes 
na vida da criança. Nela, a criança 

aprende valores que carregará para o res
to de sua existência, além de possibilitar 
um desenvolvimento cognitivo-motor 
fundamental.

Antigamente, a educação infantil era 
conhecida como pré-escola e eram pou
cos os que freqüentavam. Por existirem 
em pequeno número, apenas os privile
giados tinham acesso. A pré-escola pre
parava o aluno para o Ensino Fundamen
tal, ou seja, preocupava-se apenas com 
o aspecto prático da educação infantil, o 
de preparação para o nível primário, este 
sim, julgado como de real importância e 
aberto à maioria da população.

Com a saída das mulheres de seus 
lares para aumentar a renda familiar e 
ingressar no mercado de trabalho, fenô
meno cada vez mais crescente, a neces
sidade de quem cuidasse dos filhos fez 
com que a educação infantil passasse a 
ser mais uma demanda social e, portanto, 
uma preocupação política.

A solução das prefeituras foi a abertura 
de creches, próprias ou conveniadas com 
entidades assistenciais e a educação infan
til passou a ser vista como a solução para 
os pais que precisavam deixar as crianças 
enquanto trabalhavam. Não havia profis
sionais qualificados para o serviço e a exi
gência era a de que as crianças deveriam 
ser bem cuidadas, ou seja, a tônica era o 
aspecto assistencialista e não educacional.

Há um tempo mais recente, muitos 
estudos e discussões sobre a educação 
infantil ressaltam a sua importância para 
o desenvolvimento integral da criança. A 
pesquisa pedagógica nesta área aumen
tou consideravelmente e mostrou que a 
partir dos dois anos ou dois anos e meio 
a educação infantil é um direito da crian
ça e o estado deve responsabilizar-se pelo 
acesso e assegurar o ingresso de todos os 
pequenos cidadãos. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional inclui a educa
ção infantil ao sistema de ensino e orienta 
para sua universalização, além de oferecer 
as diretrizes educacionais para a mesma.

A partir daí, a escola para crianças pe
quenas não é mais o local para os pais 
deixarem seus filhos e irem trabalhar 
tranquilos, mas é o local onde a criança 
vai desenvolver grandes potencialidades, 
realizar grandes descobertas e, principal
mente, aprender a lidar com várias situ
ações da vida, como dividir a atenção do 
adulto, aprender a esperar sua vez de fa
lar e de poder ter o que deseja, dividir os 
brinquedos, relacionar-se com crianças e 
adultos que não fazem parte de seu cír
culo familiar e se expor. E também o lugar 
onde vai aprender a lidar com as frustra
ções e iniciar uma relação construtiva en
tre professor e aluno, relação esta que a 

acompanhará por muitos e muitos 
anos,até o término dos estudos.

Assim, a Educação Infantil deve ser 
vista como uma das vias de mediação no 
processo de desenvolvimento e aprendi
zagem das crianças pequenas, pois são 
as práticas sociais, as brincadeiras e as 
diferentes linguagens que auxiliam no 
processo de construção do conhecimento.

y m m m m m m f m m m í f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m f m í m í '
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Dez anos de desrespeito ao estatuto e ao torcedor
Fernando Trevisan
é pesquisador e consultor da Trevisan 
Gestão do Esporte e diretor da Trevisan 
Escola de Negócios

Em 15 de maio de 2003, pouco mais de 
três meses após ser empossado em 
seu primeiro mandato, o então pre

sidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, sancionou a Lei 10.671, instituindo o 
Estatuto do Torcedor, este que é, sem dú
vida, o maior patrimônio dos clubes, em 
especial no futebol. Passados dez anos, 
a comemoração dessa conquista legal é 
prejudicada pelo desrespeito a alguns de 
seus mais importantes dispositivos.

No âmbito das normas cujo descum- 
primento é mais lesivo incluem-se as con
tidas no Artigo 26, que assegura, dentre 
outros direitos, o acesso ao transporte 
público seguro e organizado e serviços de 
estacionamento para uso dos torcedores. 
Além disso, há obrigatoriedade de o or
ganizador do evento disponibilizar, ainda 
que oneroso, meio de transporte para a 
condução de idosos, crianças e pessoas 
portadoras de deficiência física aos es
tádios, partindo de locais de fácil acesso, 
previamente determinados.

Ora, nenhuma dessas três obrigações 
legais é atendida. O transporte público aos

estádios é invariavelmente precário, com 
um fator agravante: há cidades em que a 
oferta de trens, metrôs e ônibus é até redu
zida aos domingos, quando normalmente 
ocorrem os grandes jogos. Em outros casos, 
um dos mais eficientes meios de transpor
tes, o metrô, tem seu fechamento realizado 
antes do término da partida, por conta dos 
horários noturnos absurdos de alguns jogos. 
Quanto aos estacionamentos, o desrespeito 
é ainda mais grave. Simplesmente não exis
tem, deixando à mercê dos flanelinhas os 
torcedores que, na ausência de transporte 
público adequado, optam por ir ao espetá
culo com seu automóvel. O cachê dos guar
dadores de carro não é pequeno e a recusa 
do pagamento, como sabemos, pode custar 
lataria amassada, riscos na pintura e até 
ameaças e agressões físicas.

Neste momento dinâmico do marke
ting esportivo brasileiro, em que crescem 
as receitas advindas de programas como 
os de sócio-torcedor, venda de camisas 
e produtos licenciados, é fundamental 
darmos novos passos no cumprimento 
da Lei 10.671. Com mais segurança, con
forto, mobilidade, facilidade de estacionar 
e consciência de que árbitros distraídos, 
incompetentes ou corruptos não ficarão 
impunes, os amantes do futebol estarão 
cada vez mais presentes aos estádios.

Milton Monti visita Lençóis para 
discutir projetos na malha ferroviária

O deputado federal Milton Monti (PR) e diretores da ALL (América Latina 
Logística) estarão em Lençóis Paulista na segunda-feira 3, à tarde. Eles se 
reúnem com a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) para tratar de projetos relacio
nados à linha férrea que corta o município. Antes, o deputado visita a Câmara 
de Vereadores, onde se encontra com o companheiro de partido e presidente 
da Casa, Humberto José Pita.

FOTO ARQUIVO: O ECO

VISITA
Milton Monti estará em Lençóis Paulista na segunda-feira 3; o deputado deve vir 

acompanhado de diretores da ALL.

Logística
A ALL (América Latina Logística) 

quer transportar minério de ferro 
entre Corumbá (MS) e Santos (SP). 
O projeto só seria viável com algu
mas alterações nas estruturas das 
linhas férreas. O deputado e os di
retores da concessionária vêm se 
reunindo com prefeitos da região e 
expondo o projeto para vencer os 
gargalos do trecho.

Articulando
No dia 6 de maio, Milton Monti 

e o assessor de diretoria de Rela
ções Institucionais da ALL, Emano- 
el Tavares Costa Júnior, estiveram 
em Bauru, com Rodrigo Agostinho 
(PMDB).

Em pauta
Na oportunidade, foram discuti

das a possibilidade de retirada dos 
trens de carga de dentro da cidade de 
Bauru e a construção de duas pontes 
sobre a linha férrea que corta área ur
bana do município.

M elhorias
A malha ferroviária tem garga

los e o contorno ferroviário oferece 
benefícios, já que red uzp  ro blem^s 
como barulho das buzinas e inter
rupção do tráfego nas passagens 
de nível.

Estudos
Em Lençóis Paulista, assim como 

em outros municípios, a ideia é a 
mesma: facilitar o transporte do mi
nério de ferro e melhorar a logística 
da ALL.

Transposição
Recentemente, o jornal O ECO pu

blicou matéria na qual o superinten
dente do Dnit (Departamento Nacio
nal de Infraestrutura de Transportes), 
Ricardo Madalena, confirmou estudo 
de viabilidade técnica econômica e 
ambiental para ver a possibilidade de 
transposição nas passagens de nível 
das ruas Coronel Joaquim Anselmo 
Martins e Niterói.

Paralelos
Juntos, os projetos da ALL e do 

Dnit vão significar um avanço para os 
municípios da região. As obras podem 
ser concluídas simultaneamente, sem 
que haja interferência um no outro.

Responsável
O deputado Milton Monti é o prin

cipal articulador destes projetos, prin
cipalmente no trecho entre Bauru e 
Botucatu. Uma emenda no valor de 
R$ 22 milhões, incluída pelo deputa
do no orçamento da União para 2013, 
prevê recursos para que os projetos 
possam ser concluídos.
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iPod touch atinge 100 mi 
dispositivos vendidos. 
Modelo foi lançado pela 
Apple em 2007 e integrou 
o tocador de Mp3 à 
tecnologia da tela sensível.

Radiação de viagem  a M arte  sobe 
risco de câncer fata l em 5%

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os astronautas que forem a Marte po
derão ser expostos ao limite de radiação 
aceitável para um ser humano e talvez 
até mais, informou a Nasa (Agência Espa
cial Norte-Americana), que considera esse 
tema fundamental para preparar uma mis
são tripulada ao planeta vermelho. Pesqui
sadores da Nasa analisaram a radiação m e
dida por um instrumento a bordo do MSL 
(Mars Science Laboratory), que transportou 
o robô Curiosity durante seu voo da Terra 
até Marte, entre novembro de 2011 e agos
to de 2012, informou um relatório divulgado 
na revista Science nesta quinta-feira (30). 
"O nível de exposição à radiação que m e
dimos está exatamente no limite, ou tal
vez além do que seja considerado aceitável 
pela Nasa e por outras agências espaciais 
para uma carreira inteira como astronauta", 
disse Cary Zeitiin, do Instituto de Pesquisas 

Southwest, um dos autores do estudo. 
"Em termos de acúmulo das doses 
de radiação, uma viagem a Marte 
equivale a se submeter a um escãner 

ou Tomografia Axial Computadoriza
da [TAC] de corpo inteiro a cada cinco, 

ou seis dias", afirmou, acrescentando que 
isso não inclui a permanência na superfície 
do superfície do planeta vermelho, onde a 
radiação pode ser significativa de acordo 
com as proteções disponíveis.

Rápidas
•  SMARTPHONE - A fabricante sul-coreana Sa- 
msung anunciou nesta quinta-feira a chegada 
de mais um produto de sua principal linha de 
smartphones: o Galaxy S4 mini. O dispositivo, 
basicamente uma versão reduzida do Galaxy 
S4, será apresentado oficialmente no dia 20 
de junho, durante evento da marca em Lon
dres. De acordo com a companhia, apesar de 
trazer diferenças relevantes de composição 
interna, o telefone oferece design e recursos 

^  similares aos da versão original -  lançada no 
^  Brasil no começo de maio.
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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

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

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-
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Economia CONTA DE LUZ
O governo publicou, na quarta-feira 29, em edição extra do 
Diário Oficial da União, decreto para garantir o desconto médio 
de 20% sobre a energia elétrica. Editado em uma edição de 16 
páginas, o decreto, assinado pela presidente Dilma Rousseff, 
permite repasse antecipado de R$ 2,8 bilhões.

EMPREGO

Indústria lidera contratações 
em Lençóis e Agudos
Mais de 220 pessoas foram contratadas na região; agropecuária empregou 102 em Macatuba

Carlos A lberto  Duarte

A  Indústria da Transfor
mação liderou a contra
tação de trabalhadores 

com carteira assinada no mês 
de abril. Dados divulgados pelo 
Caged (Cadastro de Empregados 
e Desempregados), do Ministé
rio do Trabalho, apontam que 
224 pessoas foram empregadas 
pela indústria no mês passado. 
A indústria lençoense lidera a 
lista de contratações. Somen
te no município, 127 pessoas 
foram contratadas, ante 58 em

Macatuba, 38 em Agudos e uma 
contratação em Areiópolis. No 
município de Macatuba, a agro
pecuária foi responsável pelo 
maior número de contratações: 
102 em abril.

Dos municípios pesquisa
dos, a maioria tem saldo de em
prego positivo no mês e nos úl
timos 12 meses. Apenas Agudos 
registrou 36 demissões a mais 
que as contratações. Segundo 
o Caged, foram 295 admissões 
contra 331 demissões. Em 12 
meses, Agudos está com saldo 
negativo de 51 postos de tra-

balho. No período, ocorreram 
3.925 contratações ante 3.976 
desligamentos.

O emprego em Areiópolis 
tem saldo positivo no mês de 
abril, mas é negativo nos últimos 
12 meses. No mês passado, fo
ram 120 contratações contra 64 
demissões, saldo positivo de 56 
postos de trabalho. Mas, em 12 
meses, há saldo negativo de 33 
vagas. No período foram 829 ad
missões ante 862 demissões.

LENÇÓIS E MACATUBA
No mês de abril, em Lençóis

Paulista ocorreram 227 contra
tações a mais que as demissões. 
Foram 1.166 admissões e 939 de
missões. Nos últimos 12 meses, 
há saldo positivo de 1.246 postos 
de trabalho. 11.118 contratações 
contra 9.872 demissões.

Em Macatuba, no mês pas
sado, 124 pessoas foram contra
tadas a mais que as demitidas. 
341 admissões contra 217 de
missões. Nos últimos 12 meses, 
o Caged aponta saldo positivo 
de 135 postos de trabalho. Fo
ram 2.224 admissões ante 2089 
demissões no período.

POLICIA

Lesão corporal dolosa lidera ocorrências em abril
Em quatro meses, foram registradas 156 ocorrências; roubos voltam a cair em abril

FOTO ARQUIVO: O ECO

Carlos A lberto  Duarte

Os casos de lesão corporal 
dolosa, desentendimentos, 
brigas em que há vítimas, 

lideraram as ocorrências registra
das em Lençóis Paulista no mês de 
abril. Somente no mês retrasado, 
foram registrados 40 boletins de 
ocorrências com essas caracterís
ticas. Entre os meses de janeiro e 
abril deste ano, esse tipo de delito 
já soma 156 ocorrências policiais.

O delito não chega a ser consi
derado grave, porque não há casos 
de vítimas fatais, mas preocupa 
as autoridades em função do au
mento deste tipo de ocorrência. 
No ano passado, foram registradas 
370 ocorrências dessa natureza, 
ou seja, média de mais de um bo
letim de ocorrência por dia.

Segundo dados da Secretaria 
da Segurança Pública, os roubos 
voltaram a cair no mês passado em 
comparação com o mês de março. 
Foram dez casos em abril, contra 
13 no mês anterior. No entanto, o 
número ainda é maior do que o re
gistrado no mesmo período do ano

ACIDENTE -  Apesar de alto, número de acidente de trânsito com vítima neste ano são menores que em 2012

passado, quando foram registrados 
sete roubos no mês de abril.

Entre janeiro e abril deste ano, a 
polícia registrou 47 roubos na cidade. 
Janeiro foi o mês com maior ocorrên
cia dessa natureza, com 19 casos.

TRÂNSITO
O trânsito é outra preocupa-

ção das autoridades. Somente 
este ano, 83 pessoas se feriram 
na área urbana de Lençóis Pau
lista. O número é menor que no 
mesmo período do ano passado, 
quando entre janeiro e abril, 95 
pessoas sofreram ferimentos em 
acidentes de trânsito.

Outro tipo de ocorrência que

merece atenção são as relaciona
das ao tráfico de entorpecentes. 
Nos primeiros quatro meses do 
ano passado foram registradas 40 
ocorrências de tráfico contra 47 re
gistradas entre janeiro e abril deste 
ano, segundo dados estatísticos da 
Secretaria da Segurança Pública 
de São Paulo.

TRÁFICO

Adolescente de 15 anos é apanhado com droga
Abordagem 
aconteceu no 
Núcleo Luiz Zillo por 
policiais da Rocam

Carlos A lberto  Duarte

Um adolescente de 15 anos 
foi detido com porções de 
drogas, na manhã do fe

riado de quinta-feira,no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em Len
çóis Paulista. Policiais da Rocam 
(Rondas Ostensivas Com Apoio 
de Motocicletas) patrulhavam o 
bairro, quando viram um rapaz 
que, ao ver a viatura policial, 
demonstrou nervosismo e estava 
em atitude suspeita.

Na abordagem, os PMs lo
calizaram R$ 10. Indagado, o 
adolescente causou tumulto,

l " l "  MÁRCIO M O R EIR A " E > "

sendo necessário o apoio de 
outros PMs. Com a autori
zação do pai do suspeito, os 
PMs foram até a residência

do rapaz e encontraram em 
seu quarto porções de maco
nha e de cocaína.

O adolescente foi conduzido

à Delegacia de Polícia, onde foi 
registrado boletim de ocorrên
cia. As drogas foram apreendi
das e o adolescente foi liberado.



Cotidiano AVENTURA
Desde que a cidade de Botucatu tornou-se a sede oficial do Rally Cuesta Off-Road, todos 
os anos, a população local aguarda ansiosamente pela chegada de pilotos e navegadores 
que trazem suas máquinas "envenenadas" para acelerar nas trilhas da região. Trata- 
se de uma importante etapa válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Baja (motos, 
quadriciclos e UTVs) e Brasileiro de Rally Cross Country (carros e caminhões).

HABITAÇAO

Bel anuncia casas para 
quem ganha até R$ 1,6 mil
Governo do Estado vai liberar R$ 9 milhões para construção; empreendimento vai custar R$ 40 milhões

FOTO: DIVULGAÇAO

SURPRESA -  Secretaria de Habitação anuncia para prefeita Bel que Estado vai destinar R$ 9 milhões para construção de moradias em Lençóis

Carlos A lberto  Duarte

A  prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) anunciou, na 
sexta-feira, a constru

ção de 452 casas do programa 
Minha Casa, M inha Vida. As 
moradias serão destinadas às 
famílias com renda de até R$ 
1,6 mil.

O anúncio ocorreu após 
encontro com o secretário de 
Estado da Habitação, Silvio 
Torres, na quarta-feira, em 
Bauru. Durante a reunião, Bel 
fez três pedidos para o Secretá
rio e foi atendida em todas as 
suas solicitações.

A primeira delas foi a libe
ração de R$ 100 mil que serão 
utilizados para a construção de 
uma área de lazer em Alfredo

Guedes. O secretário também 
confirmou a liberação de R$ 
150 mil que serão aplicados 
no Centro Comunitário do 
bairro Maestro Júlio Ferrari. 
Os recursos virão do Programa 
Especial de Melhorias, o PEM.

Silvio Torres também 
anunciou que o Estado fará 
um aporte financeiro no va
lor de R$ 9.005.092,04, des
tinados para a construção de 
452 unidades habitacionais 
pelo programa M inha Casa 
M inha Vida.

De acordo com o Secretá
rio, o Programa Casa Paulista 
complementa os recursos do 
Minha Casa, Minha Vida para 
os municípios em que os cus
tos para aquisição de terrenos 
e da construção civil são caros.

Os R$ 9 milhões são re
cursos do Fundo Paulista de 
Habitação de Interesse Social 
(FPHIS) e são somados aos R$ 
31.640 milhões do Minha Casa, 
Minha Vida, totalizando R$ 
40.645.092,04 que serão apli
cados na construção das casas.

Bel Lorenzetti recebeu a 
notícia com entusiasmo, uma 
vez que estas casas vão atender 
às pessoas que ganham até R$ 
1,6 mil. ”Este aporte vai di
minuir o valor das parcelas", 
disse Bel.

JARDIM  CAROLINA
As 452 casas do Jardim Ca- 

rolina serão construídas atrás 
do Cemitério Paraíso da Coli
na. As unidades habitacionais 
possuem 53,59m2, sendo 48

metros de área útil e terão o 
mesmo padrão das residên
cias da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita
cional e Urbano) com piso ce
râmico, azulejo no banheiro e 
cozinha, lage, pé direito mais 
alto, esquadrias de alumínio, 
aquecedor solar e toda infra- 
estrutura necessária.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Bel disse também 
que deverá assinar nas próxi
mas semanas convênio com a 
CDHU para construção de 72 
moradias na região do Ibaté e 
no Distrito de Alfredo Guedes. 
As 39 unidades habitacionais 
na região do Ibaté serão desti
nadas às famílias da região da 
Vila Bacili e Contente, atingi
das por enchentes no passado.

Agudos receberá mais 110 casas do Estado
A semana foi de boas notí

cias para Agudos. Em encontro 
com o secretário de Estado da 
Habitação, Sílvio Torres, na 
quarta-feira 29, em Bauru, o 
prefeito Everton Octaviani con
seguiu um considerável pacote 
de recursos para a cidade. O 
município será contemplado 
com mais 110 casas, sendo 20 
para o Distrito de Domélia. 
Uma reivindicação constante 
do prefeito e motivo de muitas 
viagens à capital paulista em 
busca de verbas.

Na ocasião, Everton tam
bém pediu mais agilidade para 
o início das obras de 70 casas 
da CDHU (Companhia de De
senvolvimento Habitacional 
e Urbano), já liberadas pelo 
governo estadual. O secretário 
também autorizou 200 lotes ur
banizados, programa em que o 
cidadão recebe o terreno e mais 
R$ 16 mil a fundo perdido para 
construir sua casa. Agudos foi 
contemplada ainda com uma 
praça no Núcleo Mário Cam-
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ASSINADO -  Prefeito Everton Octaviani com secretário Silvio Torres; prefeito conseguiu 200 casas

pesato, cuja verba liberada pelo 
Estado foi de R$ 150 mil.

”A área da Habitação é uma 
das prioridades do nosso gover
no. O objetivo é reduzir ao má

ximo a taxa de munícipes que 
ainda não tem a sua residência 
próxima. Nossos esforços, com 
o apoio do governo do Estado, 
estão sendo muito positivos. O

secretário Sílvio tem sido muito 
acessível e nos ajudado bastan
te também", ressalta o prefeito 
Everton Octaviani. (Assessoria 
de imprensa)

SAAE

Combate à perda 
de águas dá 
entrada na Câmara
Execução de Plano Diretor foi enviada 
aos parlamentares esta semana; 
criação do Conselho Municipal da 
Juventude também esteve na pauta

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  EC'

DESTAQUE - A Mesa da Câmara já recebeu os dois projetos

Angelo Neto e 
Carlos Alberto Duarte

A  Câmara de Lençóis 
Paulista recebeu 
dois projetos de lei 

na segunda-feira 27 que 
merecem atenção especial. 
Um deles autoriza o Poder 
Executivo a executar o Pla
no Diretor de Combate à 
Perda de Águas, a partir de 
um convênio assinado entre 
o SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) com o 
Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos). O outro 
projeto institui o Conselho 
Municipal da Juventude de 
Lençóis Paulista.

De acordo com o vice- 
-prefeito, diretor do SAAE, 
José Antonio Marise, o 
Fehidro vai liberar recursos 
da ordem de R$ 111 mil. O 
projeto total está orçado em 
R$ 148 mil, com contrapar
tida do SAAE de R$ 37 mil. 
O convênio vai viabilizar o 
Plano Diretor de Combate 
à Perda de Água. "Será con
tratada uma empresa que 
vai estudar a setorização da 
distribuição de água, colo
cação de válvulas e regis
tros para que haja equaliza- 
ção na pressão de água em 
qualquer ponto da cidade, e

controle maior da água que 
é injetada no sistema". As 
medidas visam reduzir as 
perdas de consumo.

Já com o Conselho 
Municipal da Juventude 
deverá estudar, analisar, 
elaborar, discutir, aprovar 
e propor políticas públicas 
que permitam e garantam 
a integração e a participa
ção do jovem no processo 
social, político e cultural 
do município. O projeto 
vem ao encontro da segu
rança pública, um assunto 
que vem sendo debatido 
tanto na Câmara quanto 
pelos meios de comuni
cação e pela sociedade. 
Um dos objetivos é fazer 
com que o jovem tenha 
oportunidade de viver em 
sociedade, desviando o 
foco da violência. O conse
lho será composto por 15 
conselheiros dos Poderes 
Executivo e Legislativo, jo
vens da sociedade civil, re
presentantes da educação, 
trabalho e renda, direitos 
humanos e cultura.

Ambos os projetos fo
ram enviados às comissões 
competentes que devem 
emitir os pareceres em bre
ve e, logo em seguida, vota
dos pelos parlamentares.



Regional HUMOR
O humorista Ary Toledo se apresenta no próximo 
domingo, dia 9, no Teatro Municipal Professora Zita 
de Marchi, em Barra Bonita. Os convites custam R$ 
25 e podem ser adquiridos na bilheteria do próprio 
teatro. O show está marcado para começar às 20h.

ANIVERSARIO

Festa do Peão de Agudos terá 
Sérgio Reis e Gian e Giovani
Prefeitura prepara 
megaevento em 
comemoração 
aos 115 anos

Da Redação____________

N omes consagrados da 
música brasileira se 
apresentarão em Agu

dos, em julho, na tradicional 
Festa do Peão organizada pela 
Prefeitura em comemoração 
ao aniversário de fundação 
do m unicípio. As duas gran
des atrações serão Sérgio Reis 
e a dupla Gian & Giovani. O 
evento será realizado no está
dio Antonio M aury da Silva, 
no bairro Chácara Avato.

A festa começa dia 4 de 
julho, quinta-feira, com show 
de Pedro Paulo e Alex. Na sex
ta, dia 5, a dupla Zé Ricardo e 
Thiago anima o público com 
o principal show do rodeio. 
As atrações continuam no sá
bado com o Grupo Bamboa.

Para os am antes da boa 
m úsica sertaneja raiz, a 
oportunidade é im perdí- 
vel na noite de domingo 7, 
quando quem  sobe ao palco 
é o cantor Sérgio Reis. Gian 
& Giovani encerra a progra
mação na segunda-feira 8, 
véspera de feriado, com um 
grande show.

"Neste ano, pensamos em 
oferecer uma festa com mais 
atrações musicais, justam en
te para a população escolher 
o que prestigiar. Queremos 
atender a todos os gostos e

acredito que nesta edição da 
Festa do Peão, os shows vão 
agradar a grande maioria", 
destaca o prefeito Everton 
Octaviani. Todas as atrações

musicais subirão ao palco a 
partir das 23h.

As provas e premiações do 
rodeio ainda estão sendo defi
nidas. O cronograma e a pro-

gramação final devem ser di
vulgados dentro dos próximos 
15 dias. A cidade de Agudos 
completará 115 anos de fun
dação no dia 27 de julho.
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ESPORTE

Cral conquista o bi no Campeonato entre Empresas
Decisão ocorreu no 
domingo passado 
contra a equipe 
Comércio

Da Redação____________

Depois de três meses de 
competição, a Cral alcan
çou o título do 3° Campe

onato entre Empresas promovi
do pela Prefeitura de Agudos e

CAMPEÃO:

CRAL
VICE-CAMPEÃO:

COMÉRCIO

3° LUGAR:
AMBEV

4°LUGAR:
ANGICOS

organizado pela Selt (Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer). 
A decisão ocorreu domingo, 26, 
contra o Comércio, que cedeu 
a vitória por 3 a 0. Os gols da 
equipe campeã foram marcados 
por Pereba, que engavetou dois, 
e por Tiago.

Os vencedores, que se tor
naram bicampeões da compe
tição -  também faturaram o 
título em 2011 -  levaram ainda 
dois troféus de destaques indi
viduais. O goleiro Alex garantiu

a taça de menos vazado e o cen
troavante Pereba levou o troféu 
de artilheiro, com 17 gols mar
cados. O troféu "fair play" ficou 
com a Tecnocana.

A terceira colocação na 
classificação geral ficou com a 
Ambev, que após empatar em 
4 a 4 no tempo normal com o 
time da Angicos, venceu nos 
pênaltis por 4 a 3. Destaque 
para o goleiro Rafael, que de
fendeu dois pênaltis. (Asses- 
soria de imprensa)

AGUDOS

Ao Cubo se apresenta 
hoje na Praça Tiradentes
REPERTÓRIO -
Grupo Ao Cubo 
se apresenta 
hoje, de graça, 
em Agudos, às 
21h, na Praça

FOTO: DIVULGAÇÃO

Grupo gospel de 
hip-hop faz show 
voltado ao 
público jovem

W elinton Barros

A contece hoje, em Agu
dos, o show da banda 
de hip-hop gospel Ao 

Cubo. O evento denominado 
"Vem para as mãos de Deus" 
e é realizado por igrejas evan
gélicas da cidade com o apoio 
da Prefeitura. O grupo sobe 
ao palco da Praça Tiradentes 
a partir das 21h.

Milhares de pessoas são 
aguardadas para o evento 
que pretende fazer uma 
mistura de música, dança 
e pregação, especialmente 
voltada ao público jovem. 
O trabalho evangelístico é 
liderado pelo pastor Eliseu 
Brandão.

Segundo o vice-prefeito 
Altair Francisco Silva, o tra
balho de evangelização com 
os jovens é muito importante. 
"Esse trabalho tem um papel 
fundamental em alcançar 
não só quem está nas drogas, 
mas toda a comunidade. É 
um evento que traz palavras 
de ânimo, de encorajamento 
aos jovens que estão distan
tes e a Prefeitura faz sua par
te em colaborar", disse.

O grupo Ao Cubo foi fun
dado em São Paulo em 2003 
com foco no estilo hip-hop 
gospel. A banda é a mais 
conhecida em seu segmento 
no território nacional. Com 
quatro álbuns e um DVD, o 
grupo se consolidou nas pa
radas de sucesso da música 
religiosa em 2004, com o su
cesso "Plano do Aborto". O 
nome Ao Cubo, tem referên
cia a união das três pessoas 
da Trindade de Deus (Pai, 
Filho e Espírito Santo).

è
SAAE

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

José Antonio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem 
como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Portaria n° 49/2013 de 29.05.2013 -  Nomeia para o cargo de Agente de 
Apoio Operacional o Sr. Vinicius Giovani Fernandes Pereira.
Portaria n° 50/2013 de 29.05.2013 -  Nomeia para o cargo de Agente de 
Apoio Operacional o Sr. Ricardo Felipe Jordan.
Lençóis Paulista, 29 de maio de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 1° de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 25,52.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

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.

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

Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos



Esporte AREIA
Amanhã, às i5hi5, o Unidos Palestra encara o Grêmio Cecap pela 8® edição da 
Copa Sport Shoes/O ECO de Futebol de Areia -  Troféu Cristiano Diniz. No jogo 
de fundo, o Asa Branca B enfrenta a agremiação Contente. Os vencedores 
se classificam para as semifinais. A final acontece no domingo i6. As duas 
primeiras colocadas recebem troféus e medalhas.

COPA O ECO

Campeonato com eça am anhã com grandes jogos
Competições das 
mais disputadas,
Copa O Eco terá 20 
times de dez cidades

A ngelo  Neto___________

Quatro jogos amanhã dão 
início a mais uma com
petição organizada pela 

LLFA (Liga Lençoense de Fu
tebol Amador). Um dos cam
peonatos mais disputados da 
região, a Copa O ECO 2013 
terá 20 times de dez cidades 
da região. Alfredo Guedes, atu
al campeão da Copa Lençóis, 
e Areiópolis, campeão da 7  ̂
Copa Regional O EcO de Fu
tebol de Macatuba, entram em 
campo como favoritos ao título.

As rodadas contam com jo
gos nos estádios João Roberto 
Vagula, o Vagulão, e Archânge- 
lo Brega, o Bregão. São quatro 
grupos com cinco equipes cada. 
Todos jogam contra todos em 
turno único e os dois melhores 
colocados se classificam para as

FOTO: STUDIO A

quartas de final. A partir desta 
fase, um jogo eliminatório deci
de quem segue para a grande fi
nal, programada para acontecer 
no dia 1° de setembro. Em caso 
de empate no tempo normal, a

decisão vai para os pênaltis.
A primeira rodada terá 

quatro jogos. E para iniciar a 
competição, nada melhor do 
que dois campeões. Alfredo 
Guedes e Areiópolis entram

em campo a partir das 8h30, 
no Vagulão. Logo em seguida, 
o Monte Mor pega o Flamen- 
guinho de Agudos, às 10h, 
também no estádio do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo.

VÔLEI

Lençóis vence Barretos pela APV
Após segunda vitória em dois jogos, equipe começa a visar os Jogos Regionais em São Carlos

A ngelo  Neto
DIVULGAÇÃO

A  equipe adulta masculina 
da AAVLP (Associação 
dos Amigos do Voleibol 

de Lençóis Paulista) venceu a se
gunda partida no campeonato da 
APV (Associação Pró Voleibol). Os 
lençoenses bateram Barretos por 3 
sets a 1, nesta quinta-feira, 30 de 
maio, no ginásio municipal de Es
portes Archângelo Brega, o CSEC.

A equipe da AAVLP começou a 
partida um pouco nervosa dentro de 
quadra e acabou perdendo o primei
ro set. No entanto, com a força da 
torcida, os lençoenses conseguiram 
a virada. "Conseguimos reverter

PREPARAÇÃO - Voleibol lençoense começa a se preparar para a disputa 
dos Jogos regionais em São Carlos

vencendo os três sets seguintes. O 
importante é que nós conseguimos 
manter um ritmo legal a partir do 
segundo set e derrotar o adversário",

afirmou o diretor técnico da AAVLP, 
Douglas Coneglian, o Dodô.

Para o mês de junho, tanto o 
infanto-juvenil quanto o adulto te-

rão alguns compromissos fora de 
casa. Dodô avalia como positivo o 
avanço das equipes durante os jo
gos. "Nossa equipe foi engrenando 
e deve estar em uma crescente até 
os Jogos Regionais que acontecem 
em julho na cidade de São Carlos".

A partir da segunda quinzena 
de junho, a preparação vai ser con
centrada para os jogos. "Iremos 
nos preparar para os Jogos Regio
nais com jogos amistosos. Este ano 
comemoramos 75 anos de história 
do voleibol em Lençóis Paulista. É 
o esporte amador mais tradicional 
do município e continua atraindo 
um grande público que prestigia 
os jogos", completa Dodô.

BASQUETE

Alba encara final de semana decisivo
Equipes podem conseguir a classificação na Copa São Paulo, Campeonato Estadual e LBC

A ngelo  Neto

A s equipes masculinas do 
Alba/Lençóis Paulista 
têm um final de semana 

decisivo nas três competições 
que disputam. Caso consiga 
vencer os jogos, as equipes 
sub-12, sub-14 e sub-16 po
dem garantir a classificação 
para as próximas fases e selar 
o ótimo momento vivido pelo

basquete lençoense.
Hoje, o sub-12 e o sub-14 

viajam até Macatuba, onde en
frentam os donos da casa pela 
LBC (Liga de Basquete Centro 
Oeste Paulista), a partir das 9h. 
"O sub-12 está em uma expec
tativa muito grande, porque 
cada jogo é uma alegria a mais. 
Já os meninos do sub-14 estão 
invictos no campeonato. Em 
caso de vitória, iremos decidir

Caratecas lençoenses brilham em Conchas

o primeiro lugar aqui em Len
çóis Paulista contra Maracaí", 
afirma o técnico Leonardo Hen
rique de Oliveira, o Dudu.

Também hoje, a equipe sub- 
16 enfrenta Rio Claro, a partir 
das 15h, no ginásio Antônio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão, 
pelo Campeonato Estadual or
ganizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basketball). "É um 
jogo super importante. Se ven-

AGENDA ESPORTIVA

cermos iremos selar nossa clas
sificação para a série Prata", 
destaca Dudu.

Amanhã, a equipe sub-16 
volta à quadra, desta vez pela 
Copa São Paulo, em Bauru, 
contra Pederneiras. O jogo tem 
início às 14h. O Alba/ Lençóis 
Paulista é mantido pela Prefei
tura Municipal através da dire
toria de Esportes e patrocinada 
pelo grupo Lwart e Lutepel.

Atletas lençoenses do Pro
jeto Karatê Social - Associação 
Samuray, participaram no do
mingo 26, da 7  ̂ Copa Conchas 
de Karatê - 3  ̂ Etapa ACAK 
(Associação Cooperativa das 
Academias de Karatê) e conse
guiram grandes resultados.

Fernando Garcia Toledo

foi o campeão na categoria 
acima de 18 anos (até 68 qui
los). Já Rafaela Marssal trouxe 
a medalha de prata na catego
ria acima de 18 anos (acima 
de 58 quilos). Mayron Aroca 
ficou com a medalha de bron
ze na categoria 16 e 17 anos 
(até 60 quilos).

RODADA DE AMANHÃ DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 
CIDADE DO LIVRO TROFÉU REROLD CARVALHO (NO ESTÁDIO 
DISTRITAL EUGÊNIO PACCOLA, NA CECAP)

GrupoB

Grêmio Cecap B x Asa Branca, às 8h 
São Cristovão x Sport Ferrari, às 10h

CAMINHADA - Atual campeão da Copa 
O ECO, Grêmio Cecap começa amanhã a 
busca pelo bi-campeonato seguido

■  g rupo s  d a  copa  o eco 2013 ■

Grupo A Grupo C
Sport Santa Luzia
Alfredo Guedes Grêmio da Vila
Areiópolis Duratex
Flamenguinho Borebi
Monte Mor 100 Mala/Porto

Grupo B Grupo D
Palestra Paulistano
Expressinho Grêmio Cecap
Atlético Macatuba Itatinga
Pratânia Caçula
Maringá Botafogo
///////////////////////////^ ^ ^ ^

Já no Bregão, o Botafogo da que sempre foram desejo da di-
Barra Bonita enfrenta o Caçula, retoria. Portanto, nossa equipe
da cidade de Agudos, às 8h30. vem mais reforçada para este
No jogo de fundo, o Grêmio campeonato", afirma José San-
Cecap. Atual campeão da Copa tos, diretor do Grêmio Cecap.
O ECO, mede forças contra o As equipes campeã e vice,
Itatinga, a partir das 10h. "A ex- o artilheiro e a defesa menos
pectativa é muito grande, pois vazada serão premiados com
se trata de um campeonato de troféus. A Copa O ECO 2013
um nível superior aos outros. é organizada pela LLFA através
Conseguimos através de um da Diretoria de Esportes e conta
bom trabalho trazer jogadores com o apoio do jornal O ECO.
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ENTREVISTA
Daniel Pegoraro deixa 
Fórum de Lençóis 
Paulista e diz que 
denúncias contra  
a Câmara marcaram 
seu trabalho

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CULTURA

Teatro a Bordo 
estaciona na 
Concha Acústica 
com opções  
para tod os  
os g o s to s ^ 3

yone central (14) 3269.3311 •

A ngelo  Neto

OMMA (Mixed Martial 
Arts) virou uma febre 
mundial. O Brasil virou 

um dos maiores protagonistas 
no esporte e, juntamente com 
os Estados Unidos, é o maior 
celeiro de atletas. Partindo des
te princípio, o jovem lençoense 
Mayron Aroca, de apenas 17 
anos, começa a migrar para as 
artes marciais mistas.

Oriundo do caratê, Mayron é 
filho de Edílson Aroca, professor 
do esporte e líder da Academia 
de Karatê Samuray, de Lençóis 
Paulista. O jovem conta que a 
paixão pela arte marcial japo
nesa começou bastante cedo. 
“Com dois anos, meu pai já me 
levou para a academia. No início 
eu só brincava, mas o tempo foi 
passando e fui pegando carinho 
pelo caratê". A partir deste mo
mento, o que era apenas uma 
distração passou a se tornar algo 
sério. “Com quatro anos, dispu
tei minha primeira competição e 
consegui o quarto lugar em uma 
categoria que ia até sete anos", 
lembra. Aos 14 anos, o carateca 
já era faixa preta do esporte.

Com o crescimento acentu
ado do MMA, Mayron resolveu 
iniciar uma nova fase da vida: 
praticar outras artes marciais

Do caratê
p a i a  o  M M A

Jovem lençoense, Mayron Aroca 
começa a trilhar seu caminho para um 
dos esportes que mais cresce no Brasil

para competir no MMA. “Para 
mim não está sendo muito difí
cil esta mudança. Sempre acom
panho as lutas e procuro buscar 
na internet para absorver o 
máximo possível". Como prati
camente todos os brasileiros, o 
maior ídolo do jovem é Ander- 
son Silva, campeão da categoria 
pesos médios do UFC (Ultimate 
Fighting Championship).

A vida do atleta não é nada 
fácil. O jovem estuda em dois 
períodos e treina artes marciais 
durante a noite na Academia 
Tribo Garra de Tigre como, boxe 
chinês, jiu-jítsu dentre outras. 
“Temos professores bastante 
dedicados e alunos que podem

trazer bons frutos para Lençóis 
Paulista. Os parceiros de treinos 
se tornam praticamente irmãos. 
Somos uma família".

Para o futuro, Mayron quer 
se tornar um grande campeão. 
Ele não vê a hora de chegar à 
maioridade já que para dis
putar competições de MMA 
é necessário ter acima de 18 
anos. “Quem pratica caratê 
não é fácil migrar para o 
MMA. A história do Lyoto Ma- 
chida, um dos lutadores brasi
leiros no UFC, é bem parecida 
com a minha. O pai também é 
um grande mestre da arte mar
cial japonesa e hoje ele é um 
grande campeão", completa.

PROMISSOR -  O jovem 
carateca Mayron Aroca 

começa a migrar para 
o M MA e já planeja 

conquistas para o futuro

‘ . í

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


Entrevista FRASE
• "Retirar esse poder de investigação é impedir que 
determinados fatos possam ser elucidados. A quem 
interessa isso?"
Promotor Daniel Passanezi Pegoraro, sobre a PEC 37, 
que pretende limitar a atuação do Ministério Público

JUSTIÇA POPULAR

Promotor Daniel 
Pegoraro deixa 
Lençóis Paulista
Em entrevista ao ECO, promotor defende 
fortalecimento da família; diz que lei de 
latrocidas adolescentes deveria ser 
revista e que é contra a PEC 37

Carlos A lberto  Duarte

O promotor de Justiça Da
niel Passanezi Pegoraro 
deixou Lençóis Paulista. 

Promovido, vai atuar em Jaú a 
partir da segunda-feira 3 de ju 
nho. Na quarta-feira, antes de 
deixar a cidade, Pegoraro falou 
com exclusividade ao jornal O 
ECO. Ele destacou o trabalho 
realizado em parceria com a 
Prefeitura para encaminhar 
menores infratores para cursos 
profissionalizantes, defendeu 
o fortalecimento da família e 
afirmou ser contrário à redu
ção da maioridade penal. ”A 
redução não vai diminuir cri
mes praticados por adolescen
tes”, avalia. O promotor disse 
que a Justiça passa por um 
mau momento no país e que 
crimes como o latrocínio pra
ticado por menores deveria ter 
pena diferenciada, não apenas 
os três anos, tempo máximo 
que um adolescente permane
ce internado.

Com atuação histórica na 
área política, Daniel Pegoraro 
atuou por três anos e meio na 
2® Vara em Lençóis Paulista. 
Desde que chegou, atuou na 
Vara da Infância e Juventude e, 
de forma rigorosa, no combate 
aos desmandos do Legislati
vo na gestão passada. Foi ele 
quem fez uma série de denún
cias contra ex-vereadores. Em 
duas oportunidades solicitou 
bloqueio de bens de empresas, 
empresários e vereadores para 
garantir ressarcimento de su
postos desvios.

Daniel Passanezi Pegoraro 
é promotor de Justiça há 16 
anos e meio. Antes de se efe
tivar como promotor titular 
em Lençóis Paulista, atuou 
por 11 anos em Piratininga, 
onde - após uma série de de
núncias - fez com que a Câ
mara de Vereadores cassasse 
o mandato do prefeito Mauro 
Martinão (PSDB).

Durante a entrevista, Pe
goraro disse que estava com 
a sensação de interrupção do 
seu trabalho na cidade, onde 
esperava permanecer ao me
nos 10 anos. Afirmou que a 
mudança para Jaú será impor
tante em termos profissionais. 
A seguir, os principais trechos 
da entrevista com o promotor 
Daniel Passanezi Pegoraro.

O ECO - A mudança para 
a cidade de Jaú, o que muda 
na sua carreira?

Pegoraro - Chega um 
momento em que a especia
lização é fundamental. Em 
Jaú, vou atuar em duas varas 
cíveis. As promotorias relacio
nadas à Saúde Pública, Meio 
Ambiente, Habitação, Urba
nismo e Direitos Sociais, que 
abrange a cidadania. Tanto em 
Piratininga quanto em Len
çóis Paulista, aprendi muito.

FOTO ARQUIVO: O ECO

MISSÃO CUMPRIDA
- Espero que possa 

ter atendido ao que se 
esperava de um promotor 

de Justiça na Comarca. 
Espero ter atendido aos 

anseios da população.

Fiz um pouco de tudo. Foram 
ações cíveis, criminais e aten
dimento ao público.

O ECO - O senhor tem  
atuação histórica na po líti
ca. Em Piratininga, cassou 
o prefeito.

Pegoraro - Eu gosto. Não 
cassei o prefeito. Lá nós tive
mos problemas com o prefeito 
e a Promotoria saiu a campo. 
Em Piratininga, propús seis 
ações cíveis e seis ações cri
minais contra o então prefeito 
e a Câmara instaurou sete co
missões processantes. Houve 
um momento que, pela pres
são popular, a Câmara cassou 
o prefeito.

O ECO - Em Lençóis, o 
senhor teve atuação rigo
rosa contra ex-vereadores. 
Esse foi o destaque do seu 
trabalho na cidade?

Pegoraro - Foi o trabalho 
que mais apareceu, por conta 
das pessoas que são envol
vidas. São pessoas públicas. 
Fora isso, a gente teve um tra
balho na área da infância, de 
aproximação das escolas, res
gatando a autoridade da esco
la. Em parceria com a Prefei
tura, encaminhamos menores 
infratores a cursos profissiona
lizantes e, mais recentemente, 
tivemos uma demanda muito 
grande de internação de me
nores traficantes. Foram mui
tas internações.

O ECO - O país está de
batendo temas polêmicos, 
como a redução da m aiori
dade penal. Qual sua ava
liação da Justiça no Brasil.

Pegoraro - O cenário 
não está bom. Não acho que 
a redução da maioridade pe
nal seja solução para o menor 
infrator. Acho que, em alguns 
casos, precisamos rever a le
gislação. É muito pouco para 
um menor latrocida. Há um 
descompasso muito grande 
entre o ato que ele pratica, a

interrupção da vida, e os três 
anos de internação. Precisa
mos rever a legislação, mas a 
solução não passa só na redu
ção da maioridade penal. Para 
menores, precisamos investir 
na educação. Estamos colhen
do frutos da desautorização de 
pais e professores. Passamos 
por um período em que os 
pais e os professores perderam 
autoridade em relação aos me
nores. Acredito que o procedi
mento de melhora passa pelo 
fortalecimento da educação e 
da família. É dentro de casa 
que o menor recebe os princí
pios que vão nortear toda sua 
vida e também a escola. Preci
samos trabalhar pelo fortaleci
mento da família e da escola.

O ECO - A PEC 37, que 
está sendo discutida em 
Brasília , tira mesmo o po
der do M inistério  Público?

Pegoraro - A PEC 37 im
pede o Ministério Público de 
fazer investigações no campo 
criminal. Hoje, o MP faz inves
tigações criminais regulamen
tadas por meio de um proce
dimento. Quem mais faz esse 
tipo ação são grupos especiais 
voltados ao combate de crime 
organizado, Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado). Temos 
vários exemplos em que, se 
não houvesse atuação desses 
grupos, determinados fatos 
jamais viriam à tona. Retirar 
esse poder de investigação é 
impedir que determinados fa
tos possam ser elucidados. A 
quem interessa isso? O Minis
tério Público é o detentor da 
ação penal. Quem vai propor 
ação e oferecer a acusação pe
rante o juízo é o promotor. Por 
que ele não pode colher os ele
mentos que entende impres
cindíveis para que faça a ação? 
A ação civil pública é baseada 
em um inquérito civil, onde 
há uma investigação do Minis
tério Público que acaba resul

tando na ação. A ação penal 
é baseada em justa causa, em 
um fundamento que normal
mente vem de um inquérito 
policial feito pela Delegacia de 
Polícia. Mas qual o problema 
de também ser feito pelo Mi
nistério Público? O MP não 
quer tomar espaço dos dele
gados de polícia, quer somar. 
Quer ser mais uma opção. O 
que a PEC quer fazer é ceifar 
essa possibilidade.

O ECO - Qual o seu ú lti
mo ato como promotor pú
blico em Lençóis?

Pegoraro - O último ato... 
Elaborar um memorial (fase 
final do processo antes da sen
tença) em um caso de estupro 
de menor contra um homem 
que continua foragido.

O ECO - Qual avaliação  
dos três anos e meio em 
Lençóis?

Pegoraro - Acho extre
mamente positivo. Espero 
que possa ter atendido o que 
se esperava de um promotor 
de Justiça na Comarca. Espe
ro ter atendido os anseios da 
população.

O ECO - Alguma coisa 
marcou para o senhor nes
tes três anos e meio em 
Lençóis?

Pegoraro - Os procedi
mentos contra a Câmara, que 
foram muito trabalhosos. So
mente a última ação somou 
130 laudas. Isso representa 
dois meses de trabalho. Essas 
denúncias começaram em 2011 
e ainda não terminaram. Isso 
marcou pelo trabalho. Mas nós 
tivemos várias ações muito po
sitivas. Trabalhamos muito 
próximos da Prefeitura (cursos 
profissionalizantes para meno
res infratores). As eleições que 
transcorreram muito tranqui
las. Enfim, muitas coisas boas 
marcaram a minha passagem 
por aqui.

Desafie seus amigos e venha participar desta disputa!

1° LUGAR
4Kg de carne para churrasco; 
2Kg de linguiça para churrasco; 
2 caixas de cerveja (lata); 
Medalha de ouro;
Troféu.

2» LUGAR
2Kg de carne para churrasco;
1 Kg de linguiça para churrasco; 
1 caixa de cerveja (lata); 
Medalha de prata;
Troféu.

3" LUGAR
1 Kg de carne para churrasco;
1 Kg de linguiça para churrasco; 
Medalha de bronze;

m p Ê
l U N i l l l
.■ -I J t f  .  . I____________________ ______

das 8h30 às 9h30 
Recanto do Café

INSCREVA-SE lÁ: 
R$7
ASSOCIADOS 
RS 10
NÃO ASSOCIADOS

VENDA DE ESPETINHOS 
DE CARNE, PANCETA 
E KAFTA

Cerveja Brahma e Skol (3 latas por RS 10)



Cultura SUCESSO
A Cia teatral lençoense Atos & Cenas estará 
no Shopping JK, em São Paulo, durante todo 
o mês de junho para uma temporada de 
apresentações do espetáculo "A Floresta Azul", 
uma adaptação do livro de Orígenes Lessa.

TEATRO

Um caminhão de imaginação
Teatro a Bordo estaciona em Lençóis e traz um dia de atividades gratuitas para a comunidade

PROGRAMAÇÃO DO TEATRO A BORDO (NA PRAÇA DA CONCHA ACÚSTICA)

Da Redação

O que cabe dentro de um 
Container? Um palco, um 
cinema, um circo, oficinas, 

bonecos, vaqueiros, cantadores e 
muitos contos. O Teatro a Bordo 
estaciona seu caminhão itinerante 
em Lençóis Paulista, na próxima 
terça-feira 4, e oferece atividades 
gratuitas para todas as idades na 
Concha Acústica, no centro da ci
dade. Mais de 300 mil pessoas já 
viram as apresentações do grupo, 
que desde 2007 percorreu 100 
municípios em São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia, Espírito Santo e 
Tocantins, com atrações para to
car, ver, sentir e rir. O patrocínio 
é da Polimix.

A atriz Talita Berthi, produtora 
e idealizadora do projeto, detalha 
o tema dos espetáculos: "Fazemos 
uma homenagem às nossas tradi

FOTO: DIVULGAÇÃO

RODANDO - Teatro a Bordo é a atração do início do mês de junho em Lençóis Paulista

ções orais, trazendo histórias e per
sonagens da nossa cultura popular, 
destacando as imagens e visões de 
mundo. São narrativas que circu
lam por muitas gerações no ima
ginário das pessoas. São frutos do 
espírito inventivo do nosso povo, 
testemunhando usos, costumes, 
ideias e saberes. Entre eles, a famo
sa história da Cinderela e contos 
recolhidos por Câmara Cascudo,

como O Compadre da Morte e 
Quirino, o Vaqueiro do Rei."

O acesso a obras de teatro e 
atividades lúdicas são os principais 
objetivos do Teatro a Bordo que, 
por meio de um equipamento cul
tural itinerante, propicia programa
ções variadas em espaços diversos, 
democratizando o acesso à cultura, 
inclusive nas comunidades mais 
distantes dos grades centros.

Uma realização do Grupo Te
atro Aberto e da BERTHI Produ
ção e Arte, o Teatro a Bordo conta 
com o patrocínio da Polimix, 
através da Lei Rouanet de Incen
tivo à Cultura, do Ministério da 
Cultura, parceria comercial com 
J.Leiva Cultura & Esporte e apoio 
local da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, através da Secretaria 
Municipal de Cultura.

Recicla Mundo:
✓  CRIAÇÃO DE BONECOS 
Horário: 14h
O que: Criação de brinquedos 
inspirados nos personagens 
da lenda Como Surgiu a Noite, 
reutilizando papelão e outros 
materiais
Com quem: Edivaldo Costa e Cida 
Cunha

Teatro:
✓  EMBORNAL DE HISTÓRIAS 
Horário: 15h
O que: Dois contadores de 
histórias se encontram e dividem 
suas experiências de viagens pelo 
mundo. A tradição oral em primeiro 
plano.
Com quem: Grupo Teatro Aberto.

Artistas da cidade:
/  "HISTÓRIAS DE UM BONECO 
PINÓQUIO"
Horário: 16h30 
Com quem:
Grupo Atos & Cenas 
Contando histórias 
Horário: 17h30 
O que: Criação de um conto 

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

coletivo, escrito pelo público no
local do evento
Com quem: Edivaldo Costa

Cinema:
✓  CURTAS METRAGENS 
NACIONAIS
Horário: 18h30 
O que: Seleção de filmes 
brasileiros de animação

Intervenção Teatral:
✓  COMO SURGIU A NOITE 
Horário: 19h
O que: O surgimento da noite 
segundo a lenda indígena, contada 
com bonecos e efeitos audiovisuais 
Com quem:
Grupo Teatro Aberto

Teatro: C
INDERELA BRASILEIRA 

Horário: 19h30 
O que: Um contador de causos 
nos revela a história de Cinderela 
Brasileira - a clássica história agora 
ambientada farsescamente no 
sertão nordestino 
Com quem: Grupo Casa3

BRAVA GENTE BRASIL INDÍGENA

Exposição do Museu Afro Brasil chega a Lençóis
Mostra 'Brava Gente: 
Brasil Indígena' 
estreia na terça-feira 
4, no Espaço Cultural

Angelo Neto___________

OSisem (Sistema Estadual de 
Museus), ligado à Secretaria 
de Estado da Cultura, em

parceria com o Museu Afro Brasil 
e a Prefeitura de Lençóis Paulista, 
através da Diretoria de Cultura e do 
Museu Alexandre Chitto, promove 
no Espaço Cultural Cidade do Li
vro a exposição "Brava Gente: Bra
sil Indígena".

A partir do acervo do Museu 
Afro Brasil, o Sisem apresenta um 
panorama sobre a influência indí
gena na língua portuguesa falada

no Brasil, que é patrimônio da po
pulação.

A montagem reúne fotografias 
de Rosa Gauditano (1955), artista 
paulistana que desde 1989 estabe
leceu uma relação próxima com 
diversos povos nativos do Brasil, 
peças de valor antropológico e 
obras trabalhadas em cerâmica 
e cestaria, técnicas atualmente 
incorporadas amplamente nas tra

dições populares das regiões norte 
e nordeste.

No dia 3 de junho, a Orquestra 
Jovem de Cordas de Lençóis Pau
lista abre a programação, às 20h. 
A exposição começa na terça 4, e 
segue até o dia 2 de agosto. As visi
tações podem ser feitas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos 
sábados, das 9 às 13h. Mais infor
mações pelo telefone 3263 6525.

MUSEU AFRO BRASIL
O Museu Afro Brasil, insti

tuição da Secretaria de Estado 
da Cultura, é um espaço de pre
servação e celebração da cultura, 
memória e da história do Brasil 
na perspectiva negro-africana, 
assim como de difusão das ar
tes clássicas e contemporâneas, 
populares e eruditas, nacionais 
e internacionais. Localizado no 
Parque Ibirapuera, em São Paulo, 
possui um acervo de mais de 5 
mil obras -  grande parte doada

pelo artista plástico, curador e 
atual diretor curador do museu, 
Emanoel Araújo. Com um sis
tema de visitação gratuito para 
todas as exposições e atividades, 
o museu ainda conta com um 
Núcleo de Educação para receber 
visitas pré-agendadas e manter o 
programa "Singular Plural: Edu
cação Inclusiva e Acessibilida
de", que atende exclusivamente 
pessoas com necessidades es
peciais. Para saber mais acesse: 
www.museuafrobrasil.org.br.
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Mulher ALIMENTOS X REJUVENESCIMENTO
Para a pele, pensamos em vitamina E, que é uma vitamina 
importante para luminosidade e brilho, e também para as 
manchas marrons causadas pela oxidação, o aconselhável é 
consumir oleagenosas, como nozes, castanha do Pará, avelãs e 
amêndoas, e os azeites, como o de oliva e o óleo de girassol.
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Macacão é elegante para qualquer ocasião | S
FOTO: DIVULGAÇÃO

PEÇA CHAVE -
Inverno pede macacãot 
é necessário escolher / 
o modelo certo para f 
cada evento j ' ^

Saiba como usar e combinar esse verdadeiro curinga

Da Redacâo

Sucesso nas passarelas e no guarda-roupa das famosas, o 
macacão é o curinga do inverno. A peça volta diferente 
do estilo consagrado nos anos 90, e aparece em cortes mo

dernos e tecidos encorpados perfeitos para qualquer ocasião.
Além disso, por sua composição única, combina e se reno

va com os mais diversos tipos de acessórios. Apesar da versa
tilidade, é necessário saber escolher o macacão adequado para 
não desvalorizar as suas formas. Profissionais indicam os cor
tes e cores para arrasar com a tendência.

OLHO NA BARRA
Se for alta, pode abusar do macacão em seus diversos mo

delos e cortes, sem se preocupar em achatar a silhueta. Para as 
mais baixinhas, no entanto, o truque é procurar peças que ter
minem antes do tornozelo ou virar a barra de um jeito descolado 
e moderno. O efeito vai alongar a sua figura. Também é legal 
combinar com sapatos de salto para continuar a ilusão de altura.

VALORIZE SEU CORPO
É possível escolher entre modelos bem retos, que disfar

çam as gordurinhas, ou em peças acinturadas para valorizar as 
curvas. Para quem tem corpo oval, contudo, o macacão pode 
ser um vilão. A peça achata a silhueta, dando a impressão de 
maior volume.

CORES SÃO ALIADAS
Se está com o peso em dia, pode ousar com peças estampa

das, de cores fortes ou claras. Para as mais cheinhas, a dica é 
optar por tons mais sóbrios, como o preto e o vinho.

OCASIÃO CERTA
É necessário escolher o modelo certo para cada evento. 

Para ocasiões formais ou mais glamorosas, invista em tecidos 
mais finos, como a seda, e aposte nos decotes. Use joias e sapa
tos finos que casem com o tecido do macacão. Para programas 
diurnos e mais casuais, tecidos leves e cortes descontraídos 
ficam ótimos.
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Bolinho de chuva 
ganha versão de forno
Aprenda a fazer a receita que leva 
apenas 40 minutos para ficar pronta

REPAGINADA -
Bolinha de chuva 
ganhou nova 

' .versão

^  INGREDIENTES
- 1/2 lata de leite condensado
- 1/2 lata de creme de leite
- 1 colher de sopa de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 ovo
- 1/2 colher de café de cardamomo em pó
- 1/2 colher de café de canela em pó
- açúcar e canela a gosto para polvilhar

^  MODO DE FAZER
- Em um recipiente coloque o ovo e o açúcar. Misture até ficar 
homogêneo. Coloque o leite condensado e o creme de leite e mexe 
até virar uma mistura líquida e homogênea. Reserve.
Em outro recipiente junte a farinha de trigo, o fermento, o cardamomo 
e a canela em pó. Misture tudo e em seguida junte aos poucos à 
mistura dos líquidos. Mexa até formar uma massa. Não deixe a 
massa ficar seca, é normal grudar um pouquinho nas mãos.
Para enrolar, unte as mãos com óleo e faça bolinhas com uma colher 
de sopa massa ou mais ou menos 25 gramas. Disponha as bolinhas 
em uma forma untada e leve ao forno preaquecido em temperatura 
média de 180° graus.
Deixe assar de 15 a 20 minutos ou até dourar. Depois de assado 
polvilhe açúcar e canela nos bolinhos. O indicado é servir os bolinhos 
com ganache de chocolate, creme de chocolate e avelãs, doce de 
leite ou calda de goiabada. O tempo é de 40 minutos e receita rende 
aproximadamente 50 unidades.

I  L A Z E R  E P A S S A TE M P O
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Pequena oscilação 
H  na vitalidade física 

e mental. Não exija 
demais do seu or
ganismo e procure 

adaptar-se as modificações inten
sas que estão ocorrendo. Procure 
descobrir o que está mudando 
em você.

LEÃO
Muitas atividades wM profissionais e êxito 
nos negócios e 
novos empreendi
mentos sociais e fa

miliares, estão previstos para você 
nesta fase. Ótimo estado mental 
o que lhe dará mais rapidez ao ter 
que tomar decisões importantes.

SAGITÁRIO
Excelente dispo- 

^  sição mental para 
tratar de assuntos 
importantes e de 
negócios, para

entabular novas ideias relacionada 
com publicidade, comunicações 
e lucrar com isso. Contudo, seja 
sincero.

TOURO
Alegria e tranquili
dade com relação 
a si mesmo. Ten
dência a voltar-se 
para seus próprios 

interesses e desejos. Pequenos 
contratempos na lida com o 
cotidiano. Início de um período de 
amadurecimento.

VIRGEM
Momento que pro
pícia felizes contatos 
com parentes e com 
pessoas. Procure, 
também, levar às 

pessoas, mais otim ismo e confian
ça. Uma pessoa da sua família ou 
um amigo muito íntimo poderá lhe 
dar uma surpreendente notícia, 
que deixará você muito feliz.

CAPRICÓRNIO
Haverá possibili- 

^  dades de elevação 
material através do 
esforço que têm 
enviado no trabalho 

e dos bons negócios realizados ou 
a realizar. Tudo leva a crer que um 
romance inesperado, porém, forte 
e intenso, provoque profundas 
mudanças no seu comportamento.

GÊMEOS
^  ^  Mais força física e 
^  f  ^  você poderá voltar 
I r  A  a tom ar o comando 

da sua vida. Um 
novo ciclo se inicia, 

com novas oportunidade e m o
tivações. Interesse especial, por 
enquanto, na vida a dois.

LIBRA
Poupar as suas 
economias, a fim 
de conseguir a casa 
própria que tanto 
sonha e deseja, 

será o mais importante a fazer 
agora. Procure tom ar cuidado para 
não deixar de lado suas conquis
tas profissionais, assim como sua 
família.

AQUÁRIO
Sua relação com 

^ m as pessoas no am 
biente de trabalho 
poderão passar por 
alguns momentos 

negativos. Você poderá estar se 
sentindo muito acima dos colegas 
de profissão, o que ocasionará 
certo tipo de desentendimento.

O planeta Marte lhe 
trará mais confiança e força. No 
entanto, o planeta" Mercúrio, pro
porcionará menos vitalidade física. 
Não exija demais de si próprio.

ESCORPIÃO
V v ^ l Q I  Fase em que terá 

muita disposição 
mental e física para 
trabalhar e para 
tratar de assuntos 

pessoais. Os negócios estarão 
bastante favorecidas bem como 
para o amor e as novas amizades. 
Todavia, evite abusos.

Está fase é negativa 
para você, mas

V  - como tudo passa 
esta fase também 
passará dentro de 

poucos dias. Mas agora tom e 
cuidado com notícias falsas, com 
pessoas que dizem amigas, e 
cuide melhor da sua saúde.
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Televisão RECOMEÇO
Selena Gomez e Justin Bieber retomaram m esm o o relacionam ento, segundo 
confirm ação de uma fonte ao Hollywood Life, mas os dois estão tratando a 
relação com muito mais cuidado desta vez. Depois de muitas idas e vindas, 
os cantores decidiram dar uma segunda chance à relação, mas preferem ir 
devagar para terem certeza de que realm ente querem  estar um com o outro.

FAMA

'Não tenho motivos para não ser feliz', afirma Bruna M arquezine
Atriz trabalha no 
que gosta e diz que 
namoro com Neymar 
não tem segredos

Da Redação

Nos bastidores do progra
ma "Encontro com Fá
tima Bernardes", a atriz 

Bruna Marquezine, 17, se defi
niu como "feliz para sempre". 
"Não tenho motivos para não 
ser feliz", disse a atriz em entre
vista para o site da atração.

Vista como uma mulher 
atraente e um dos destaques 
joviais da dramaturgia, Bru
na contou que consegue lidar 
com a mídia, apesar do asse'dio 
pela vida pessoal. "Não posso 
ser hipócrita, o ator precisa da 
mídia. Estou fazendo o que eu 
amo, mas não vai ser perfeito, 
vai ter uma coisinha que me 
incomoda. E se você lida numa 
boa, isso passa, não vira um 
problema. Mas não vou mentir. 
É chato demais quando você vê 
uma pessoa falando uma men
tira. Quando distorcem as suas 
palavras, faz com que entendam

tudo errado. Mas tem que fingir 
que não ouviu. Ate porque, fofo
ca e assim: uma semana depois 
esquecem, ninguem lembra 
mais", afirmou.

Apesar de estar sempre em 
contato com seu público, a atriz 
não acredita que postar fotos e 
depoimentos na rede diminu
am a curiosidade em relação à 
sua vida pessoal. "A curiosida
de não acaba nunca. Falo por 
mim. Se tem uma atriz dos Esta
dos Unidos que eu admiro e que 
fale da vida pessoal, vou querer 
saber mais. Então não acredito 
que isso mate a curiosidade, e

uma maneira de me divertir 
mesmo", concluiu Bruna.

Bruna e Neymar assumiram 
o namoro durante o Carnaval. 
Os rumores, porem começaram 
em outubro do ano passado. 
Questionada sobre o motivo de 
ter negado por tanto tempo, a 
atriz respondeu: "Não teve se
gredo. Só estamos namorando 
há pouco tempo. Quando a im
prensa começou a falar, nós não 
estávamos juntos".

O jogador do Santos, Ney- 
mar assinou contrato com o 
Barcelona, da Espanha e deve 
embarcar para o país em breve.

NA mídia -
Namoro com 

’ Neymar e mudança 
do jogador de país 
deixa em foco 
Bruna Marquezine

DIVULGAÇÃO
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Alberto provoca Cas- 
siano por ter ficado com Ester. Cas- 
siano avisa para o comandante que 
descobriu uma pista de voo clandes
tina. Guiomar promete ajudar Ester a 
recuperar a casa da ONG. Amaralina 
não gosta do resultado do exame 
que fez na escola. .

Terça-feira - Doralice se sensibiliza 
com a notícia da gravidez de Natá- 
lia. Guiomar consegue que Alberto 
passe para seu nome a casa que era 
da ONG. Rodrigo e Ciro descobrem 
que Amadeu e Isabel estão juntos e 
avisam ao casal que eles ocuparão o 
mesmo quarto a partir de agora.

Quarta-feira - Cassiano e os tenentes 
observam Alberto, enquanto ele colo
ca algumas caixas em seu carro, com 
a ajuda de capangas. Guiomar passa a 
casa que ganhou de Alberto para usu
fruto da ONG. Duque compra a mina e 
coloca no nome de Amaralina. Ester 
e Taís conseguem o empréstimo para 
abrir a empresa de turismo.

Quinta-feira - Mantovani desconfia de 
Alberto quando o empresário denun
cia a aeronáutica pela existência de 
uma pista de voo clandestina em sua 
propriedade. Juliano briga com Hélio, 
depois que o executivo insinua que 
ele engravidou Natália por interesse.

Sexta-feira - Dionísio se diverte com a 
postura de Alberto ao denunciar a ae
ronáutica pela pista clandestina que 
eles mesmos construíram. Quirino re
vela a Samuel que Lindaura pediu pa
ra ele não ajudar o marido na inves
tigação contra Dionísio. Ester avisa a 
Samuel que tentará encontrar as joias 
que Dionísio roubou de seus avós.

Sábado - Ester conta a Cassiano que 
está procurando provas contra Dio
nísio. Lino pensa em Carol e é repre
endido por Veridiana. Amaralina pede 
ajuda a Nina e Vivi com os turistas, e 
Rodrigo se irrita. Ester encontra o reló
gio de seu avô no quarto de Dionísio. 
Mantovani fica encantado com Taís. 
Quirino se preocupa com Doralice.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Bento não acredita 
que Giane esteja apaixonada por ele. 
Amora obriga Lara a cancelar com 
Sueli Pedrosa a entrevista com Giane. 
Wilson pede Charlene em namoro. 
Lucindo faz um acordo com Damáris 
para continuar trabalhando para ela. 
Tito agarra Renata vestida de noiva.

Terça-feira - Érico avança contra Tito 
e Renata se desespera. Malu pede 
para Charlene ir para a Toca do Saci. 
Irene pergunta por Fabinho e Pedri- 
nho. Bento flagra Amora brigando 
com Giane. Bento dá um ultimato em 
Amora. Irene fica atônita ao saber 
que Malu é filha de Plínio. Érico des
trata Renata na frente dos vizinhos.

Quarta-feira - Amora desmente a no
tícia de Sueli Pedrosa, mas Maurício 
fica intrigado. Irene sai do quarto an
tes de Fabinho acordar. Fabinho acor
da e pede para falar com Rita (nome 
que Irene se apresentou). Xande e 
Filipinho fazem as pazes. Madá leva 
Damáris para falar com Áurea.

Quinta-feira - Maurício questiona 
Bento sobre seu envolvimento com 
Amora. Malu fala mal de Fabinho pa
ra Plínio. Amora se irrita com a edição 
de sua entrevista para Sueli Pedrosa. 
Amora procura Bento. Giane faz as 
pazes com Bento. Madá consegue 
escapar e Bárbara leva os enfermei
ros da clínica para a Toca do Saci.

Sexta-feira - Renata tenta se explicar 
para Érico. Amora se reconcilia com 
Maurício. Natan fica furioso com o 
trabalho de Edu e Júlia para a nova 
campanha da agência. Salma e Odila 
discutem por causa dos filhos. Artur 
pede para Bento e Malu fazerem 
uma campanha para a sua ONG.

Sábado - Amora finge ficar contra 
Bárbara para agradar Maurício. Bento 
elogia Amora e deixa Sueli Pedrosa 
furiosa. Natan coloca Fabinho no lugar 
de Érico. Odila conta para Irene que 
Fabinho é um mau caráter. Emília con
vida Madá para morar com ela. Caio 
convence Lara a entrevistar Filipinho.

AM OR A  VIDA
Segunda-feira - Ninho pede para con
versar com Paloma. Lutero e Joana 
constatam que Atílio saiu do hospital. 
Atílio caminha pela cidade e é acolhi
do por moradores de rua. Valdirene 
entra no vestiário de Vitor Belfort. Val- 
direne foge de dois lutadores, e Carlito 
a ampara. Ninho pensa em Paloma e 
dispensa Alejandra, que se irrita.

Terça-feira - Paloma afasta Ninho e 
os dois discutem. Bruno marca um 
encontro com a namorada. Amadeu 
e Pilar convencem Bernarda a sair de 
sua casa. Carlito ajuda Atílio a se re
compor. Luciano consegue o emprego 
no hospital. Márcia cuida de Atílio. Pi
lar convida Aline para visitar sua mãe.

Quarta-feira - Paloma pede para Bruno 
ficar com ela. Pilar se recusa a contar 
para Félix por que Bernarda não gosta 
de César. Aline aparece na mansão e 
leva flores para a sogra de seu patrão. 
Valdirene se irrita com o tratamento 
que Márcia dá para Atílio. Carlito con
vida Valdirene para ir a uma festa.

Quinta-feira - Tamara escuta Bernarda 
confessar a Aline que o motivo da 
briga entre ela e César envolve Félix 
e Paloma. Jacques convida Félix para 
jantar. Jonathan conta para Edith que 
viu o pai dar dinheiro para Maciel. 
Paloma pede Bruno em casamento. 
Luciano começa no novo emprego.

Sexta-feira - Paloma discute com Ni
nho. Glauce suspeita de que Paulinha 
possa ser a filha de Paloma, mas 
Bruno não acredita. César e Aline se 
afastam do beijo, no momento em 
que Priscila entra no consultório. Joa
na vê Luciano trocar a refeição de um 
paciente, e Ordália implora que ela 
não reclame de seu filho.

Sábado - Pilar questiona César sobre 
a mudança em seu comportamento. 
Paloma reclama da educação que 
Bruno dá a Paulinha. Amarilys vê 
Michel e Patrícia juntos no hospital. 
Lutero afirma a César que descobrirá 
quem tinha motivos para querer o 
desaparecimento de Atílio.

L e n ç ó is  P a u l i s t a
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Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Como um dia de sol, a felicidade ilumina quem 
está de bem com a vida. Felicidades a todos os 

aniversariantes, formandos ou recém-chegados 
a este mundo.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Dr. Darlon Vacchi Santarem, o talento, a força de vontade e a persistência 
trouxeram você até aqui. Por seus próprios méritos venceu e hoje os 

aplausos são todos para você. Parabéns e muito sucesso!
Parabéns à Ana Luíza Martins, que completou 6 anos no dia 30 maio. 

Dos pais Doda e Josimara e de toda a família.

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

no Sa ^Dani aniversariou dia 30 e recebeu os parabéns
do marido Daniel, da filha Manuela, de toda ae. ■P família e equipe do Studio A Make Creative.__^

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

A pequena Manuela completou 2 meses. A bela Sofia, com apenas 1 mês

FOTO: STUDIO A

r  /
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FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

A garotinha Gabriela comemorando seus 
5 anos com muita foto!

Lucas completou 9 meses para a alegria 
de toda a família!

Parabéns Emily pelo aniversário 
de 10 anos comemorados dia 30, no Castelo 

Festolândia. Felicidades!

co«*s
éoMS***

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

R . 7 d e  Setembro, 1227  
F: 3263-4888

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

coresvivas@lpnet.com.br

H pm oinh
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30ás J7h30

Rua Geraldo P. de Barros, 331 
Centro *  Lençóis Paulista
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(14)3264-3613 • 9741-3712
Rua: XV de Novembro,06  - Centro

PROMOÇÃO

301
POR APENAS
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C oluna do
iano Castelhano

Aoow potência!!!

Colaboraram com esta Coluna:
Telma Romão e Denis Silva

Fale com a gente
castelo@ jornaloeco.com .br 

fo tografia@ jornaloeco.com .br

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


C oluna d a
Nilza

fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Dê va lor às coisas, não pelo que 
elas valem , mas pelo que elas 
s ignificam ."

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

fotografia@ jom aloeco.com .br

É Festa
No dia 15 de maio, o 

Rotary Club de Lençóis 
Paulista realizou reu
nião festiva em home
nagem às mães. Na 
ocasião, houve também 
a despedida de Andrew 
Samuel, dos Estados 
Unidos, participante 
do intercâmbio que o 
Rotary promove. An
drew ficou hospedado 
na casa de Marco e Dra. 
Cássia Pegoraro, poden
do conhecer um pouco 
do Brasil, incluindo Foz 
do Iguaçu. Imaginem 
como o americano ficou 
extasiado.

Ação solidária
Mais uma vez, o 

Rotary Club de Lençóis 
Paulista acontecendo.
Já estão à venda os 
ingressos com os ro- 
tarianos para o Boi no 
Rolete, que será no ho
rário de almoço de 9 de 
junho. As vendas serão 
revertidas em prol da 
Legião Mirim Masculina.

Nota social
A Festa Nacional do 

Boi no Rolete foi institu
ída pela Câmara Munici
pal de Marechal Cân
dido Rondon (Paraná), 
no dia 27 de novembro 
de 1978, sendo o prato 
culinário copiado em 
todo o País. O boi é 
assado inteiro, já limpo,

com tempero injetado 
por bomba de pressão. 
Fica no fogo por 16 
horas. Para os amantes 
de um bom churrasco, 
delícia à vista.

Encontro nas escolas
Escolas públicas de 

todo o Estado pro
moveram, dia 25 de 
maio, o encontro entre 
famílias, professores 
e funcionários. Na 
oportunidade, os pais 
participaram de ofi
cinas de artesanato 
apreciando uma boa 
música de clarinete. 
Bom lembrete aos pais 
que necessitam agora, 
mais do que nunca, 
lançar um olhar sobre 
a vida escolar de seus 
amados filhos.

Querido Dr. Emerson
Aniversariou no dia 

27 de maio Dr. Emer
son Coneglian. Toda 
a equipe do jornal O 
ECO se mobilizou para 
conseguir sua melhor 
foto e prestar uma 
justa homenagem ao 
dentista competen
tíssimo, vereador de 
muitos votos, professor 
universitário e agra
decer pelo trabalho 
humanitário que realiza 
com a gentileza que lhe 
é peculiar. Parabéns, 
amigo. Muitos anos de 
vida, como merece.

(14 ) 3 2 6 4 - 7 6 8 7  •  3 2 6 3 - 4 4 9 5  
R. CEL JOAQUIM A. MARTINS, 1718  

CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA
TOLEDO

UM I
Tecnologia da Informação

www.uniontecnologia.com.br

K /fícrosoft Pa rtner N etwo rk ■

NOSSOSSISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

, W E B S a q C i a R

FAÇA M ELH O R
do que nunca.

(14) 3 2 6 3 -3 6 3 7
.facebook.com/Uniontecnologiadainformacac

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jomaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br


O  E C O
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Negócios S/A

|N|M m á r c io  MOREIRA o |i

NEGOCIOS
Novidade, Magazine 
Oba-Oba traz preços 
baixos para Lençóis

EMPREGO
Empresário tem grande 
dificuldade para contratar, 
mostra pesquisa

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 1° DE JUNHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.138

 ̂ A » ;

FOTO: MARCIO MOREIRA/O ECO
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Revisão da moto 
garante segurança 
e economia para 
pegar estrada
Mecânico afirma que escolha de um bom 
combustível evita problemas futuros; revisão deve 
ser feita a cada 3 mil quilômetros n9

■ -T

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


O  E C O

N

Negócios
INAUGURAÇÃO
Funcionários do Magazine Oba-Oba já estão 
trabalhando na organização da loja para 
deixar tudo preparado para a inauguração 
que acontece no dia 7 de junho, sexta-feira.

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 1° DE JU NHO  DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.138 '

Magazine Oba-Oba chega a Lençóis
Loja de confecção promete 
grandes promoções na 
inauguração

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

Lençóis Paulista, a partir do dia 7 
de junho, ganha uma nova loja de 
confecção. O Magazine Oba-Oba 

chega à cidade com grandes promoções 
e preços baixos. ”A loja traz um am
biente familiar, onde o cliente encontra 
variedade de produtos de qualidade e 
uma linha exclusiva de roupas”, diz a 
empresa. ”O público pode esperar por 
um show de econom ia”, garante.

O Magazine Oba-Oba traz moda femi
nina, masculina e infantil. ”Temos produ
tos para o público em geral. São roupas 
para a família toda”.

Além da variedade em peças, a loja vai 
oferecer diversas formas de pagamento, 
com convênios e descontos. 'Aceitamos 
cartão de crédito, Visa/Master em até 10x 
sem juros, Hipercard, Acilpa Card em 3x 
sem juros, cartão da Associação dos Servi
dores Públicos com pagamento em até 6x 
sem juros, crediário Sorocred em até 6x e 
desconto para pagamento à vista”.

O Magazine Oba-Oba fica na Rua Ig- 
nácio Anselmo, 95 -  Centro. Telefone (14) 
3264 4697. O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e aos 
sábados das 9h às 17h.

NOVIDADES -  Magazine Oba-Oba 
oferece peças para a família toda; 

inauguração acontece na sexta-feira

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


Classificados

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, 
ótimo preço. 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.

ECO SPORT 1.6 XLT, ano 2005, 
completa, cor prata, 2° dono, 
impecável. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9772-7536.

ESCORT XR3 1.6, ano 89,
cor vinho metálico+ teto, R$ 
3.300,00+promissórias R$ 
369,00. Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

CORSA HATCH 1.4, ano 2010, 
vendo ou troco por Pick up 
Strada ou Montana. Tratar (14) 
9710-6601 (particular).

GOL 1.8 TSI, ano 96, D.H., 
cor vermelho Ferrari, com som, 
lindo. Tratar (14) 3263-6721/ 
9630-1560.

HONDA CIVIC 1.7, auto
mático, ano 2002, completo, 
conservado, R$ 19 mil. Tratar 
(14) 8216-0957.

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

GOL PLUS 1.0 8V, ano 2001, 
cor cinza, VE.+ trava+ retrovi
sor elétrico+ alarme e rodas de 
liga leve, R$ 10 mil. Tratar (14) 
9795-8085.

GOL 1.6, ano 91, gasolina, 
excelente estado. Tratar (14) 
3263-6721/ 9772-7536.

KA 1.0, ano 99, cor prata, com 
opcionais+ bancos de couro. 
Tratar (14) 3263-6721.

PEUGEOT 206, ano 2003, 
cor prata, 4 portas, D. H., 
excelente estado e ótimo preço, 
R$10.800,00. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9630-1560.

CELTA 1.0, ano 2003, cor prata, 
c/ opicionais+ som, 2° dona, 
impecável. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9832-2822.

UNO, WAY, ano 2010, R$ 
4.600,00+26x R$ 660,00, aceito 
moto. Tratar (14) 9756-0258.

UNO, ANO 85, carroceria 
2002, cor cinza, motor Mille, 
bem conservado, R$ 4.500,00. 
Tratar (14) 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.

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

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 85, 4 portas, 
alarme, trava, vidro elétrico, 
jogo de roda, documentação ok, 
R$ 4.500,00 (vendo ou troco por 
moto). Tratar (14) 9791-1109.

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, ANO 2009, cor verme
lho, entrada R$1.000,00+48 
parcelas. Tratar (14) 3263-3197.

CORSA WAGON, ano 98, R$
9.800.00. Tratar (14) 9141-2950.

SIENA ELX 1.0, , ano 08/09, 
cor preto, flex, completo. Tratar 
9775-5267.

CORSA HATCH, ano 94/94, 
cor preto, completo. Tratar (14) 
3263-1444.

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.

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

CAMINHONETA STRADA,
1.4 fire, ano 2010, cor 
branca, cabine estendida, ar 
condicionado, V E.+ trava + 
alarme e rabicho, protetor de 
caçamba, R$ 27 mil. Tratar (14) 
8154-1999/ 3263-1617.

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

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

OPALA, ANO 89, 6cc, 4 portas. 
Tratar (14) 9775-8111.

MONTANA, ano 2010, 
cor preta, R$ 23 mil, com 
lona+engate+pneus novos. 
Tratar (14) 9702-3900.

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

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

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

CORSA SEDAN, ano 99,
travas+ som+ alarme, ótimo 
estado, R$12.500,00. Tratar (14) 
9682-7551.

C3 PICASSO GLX 1.5, ano
2013, cor prata, 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

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

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

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

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

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



Classificados

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

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

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.

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.

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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.

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.

COMPRO SEU CARRO de
95 a 2005, em bom estado. 
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 financia

do, pago a vista, carro e moto 

para quitar financiamento 

com prestação em dia ou em 

atraso. Tratar (14) 9168-2628/ 

9806-5581.

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.

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

TRICICLO para 3 pessoas 
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, ano
2006, impecável, baixa km, 
motor ok, cor vermelha. Tratar 
(14) 9693-4464.

CB 300CC R, ano 2011, cor 
preta, com 7,100 km, R$ 10 
mil. Tratar (14) 9795-8085.

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

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

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

COMPRO BIZ, ano 2009  
à 2012, pago a vista. 
Tratar (14) 9600-9286/ 
3263-3398.

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

A FRANGOLANDIA esta 
precisando de um açougueiro 
com experiência. Tratar Rua 
Barão M ello de Oliveira, 213.

Procuro trabalho como 
diarista, tenho referência. 
Tratar (14) 9648-3009.

OFEREÇO-ME PARA TRA
BALHAR 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.

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.

QUE TAL UM BELO
presente para seu namorado 
ou sua namorada, durará 
muitos anos, sempre fará o 
seu companheiro(a) lembrar 
de você e quando não 
estiver presente vai servir 
de companhia. Você ainda 
pode dizer que seu amor 
vai crescendo na mesma 
intensidade que esses belos 
cães, olha que eles ficam 
grandes. Aproveite, tenho 
duas fêmeas disponíveis de 
Dogue Alemão.Tratar (14) 
9755-3638.

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

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

VENDE - SE LINDOS filho
tes de shith izu, R$ 600,00. 
Tratar (14) 3264-4023.

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

INFORMÁTICA -  Hard 
Manutenção em computa
dores 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 ótimos preços. Pague 
com todos os cartões, Acilpa 
e Servidores Públicos. R:
Pará, 10 JD Cruzeiro Fone 
(14) 3263-3052, 9793-3134 e 
9106-9965.

TECNICO EM INFORMÁ
TICA C/  experiência em 
manutenção, remoção de 
vírus, redes com fio e w irel- 
les, formatação a partir de R$
30.00. Tratar (14) 8155-5747 
com Arthur.

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

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

SE VOCE ESTÁ CONS
TRUINDO, reformando, 
adquiriu um novo imóvel, 
montando seu negócio, é 
arquiteto ou decorador, conte 
com essa ajuda. Se você é 
um marceneiro desenvolva 
sua competência na fabri
cação de móvel e contrate 
esse serviço, email/msn: 
robertobrandaojr@hotmail. 
com. Tratar (14)-3264-5658.
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FAÇO PEQUENOS SERVI
ÇOS de pedreiro e pintura. 
Tratar (14) 3263-5320/ 9659
0575.

MOVEIS, MONTAGEM ,
conserto e frete pequeno em 
geral. Tratar (14) 9773-2716/ 
3263-2172.

DETETIVE PARTICULAR
para Lençóis e região, todos 
os casos. Tratar (14) 9644
2547 com Victor.

SERVIÇOS DE CONSTRU
ÇÃO e reforma, mão de obra 
e material para pequenos 
reparos, dividimos em 5x no 
cartão. Tratar (14) 9749-3106.

OFEREÇO MÃO DE OBRA
na construção e reformas 
pequenos serviços final de 
semana, ótimo preço, parcela 
no cartão. Tratar (14)-9749- 
3106 Oliveira.

SERVIÇOS DE JARDINA
GEM . Tratar (14) 9650-1534/ 
8157-3468/ 9117-9267 
Claudecir.

FAÇO SERVIÇOS DE
pinturas, ótimo preço. Tratar 
(14) 9638-2863.

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

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

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.

PRESTO SERVIÇO,
piso, paredes,rebocos, 
demolição,contra piso, rede 
esgoto,serviços inacabados, 
reformas,ampliação,fachada 
s,muros,pequenas pinturas, 
para pequenos trabalhos até 
mil reais de mão de obra e 
material forneço o material e 
a mão de obra, divido tudo no 
cartão em até 5 vezes. Tratar 
(14) 9749-3106.

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 mode- 
ladora, drenagem linfática, 
bamboterapia e reflexologia. 
Pacotes Promocionais. Tratar 
(14) 3263-7026 ou 9792-3698.

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

A CHINELOS E CIA
esta com a loja toda em 
promoção. Moda praia com 
50% de desconto e chinelos 
Havaianas, tênis Havaianas 
e sapatilhas com 20% de 
desconto. Venha conferir e 
aproveite esta promoção. 
Dividimos em até 2 X nos 
cartões Visa, Master, Diners 
Club e Hipercard. A Chinelos 
e Cia fica na Rua Geraldo Pe
reira 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 ter
ça a sábado das 9h às 18hs.
O salão da Helen fica na Rua 
Cel: Joaquim Anselmo Mar
tins, 1734- Centro (ao lado da 
Cumplice Modas). Tratar: (14)
3264- 6177/ 9740-3038.

GHAVEIBO XV
Chaves e serviços 
Afiação de aliiates 
Confecção de 
carimbos

^3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

E M  F R £ /\ /r E  A O  & A A JC O  & R A D E S C O

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

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

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

ESCOVA TEXTURIZADO-
RA -  1 litro + shampo (1L),
R$ 270,00. 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$270,00, ambos 
de 1 litro).

PAULA E CORREIA Serviços 
Elétricos, instalação e reparo 
de telefone, cabeamento de 
antena e rede, manutenção 
elétrica e manutenção 
preventiva de combate a in
cêndio. 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 FABRICA:
Persianas, toldos, tapetes 
personalizados, 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 (caricatu
ras e outros). Tratar (14) 
9112-7826/ 3264-6558 com 
Cristiano Paccola.

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

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

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

CENTRAL 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.

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.

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

SR INSTALAÇÕES ELÉTRI
CAS, agora também com ins
talação de ar condicionado, 
serviços rápidos e orçamento 
sem custo Tratar (14) 9794
7837 e (14) 3264-7392.

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.

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.

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

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

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

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.

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.

DJ PATETA FAZ sua festa 
em grande estilo, pacote 
completo, (projetor, pista de 
dança, estrutura e chuva de 
prata). Venha conferir os pa
cotes, 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 ge
ral, 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.

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.

M u lt im a rk a J

PR O C U R A N D O  UMA  
O PO R TU N ID A D E DE 

TR A B A LH O ?
Empresa distribuidora das marcas Ceras Johnson, RedBull, 

Pernod Ricard, 3M, Mars e Ducoco, seleciona para início imediato:

V E N D E D O R  (A)
Para a cidade de Lençóis Paulista 

Possuir Moto e CNH em dia

OFERECEMOS: Salário fixo(CLT) + Variável + Vale alimentação + 
Reembolso de KM + Vale refeição + Seg. de Vida + Unimed

lOD/KS NOSSAS VAGAS ESTÃO ABERTAS PARA PCD’s
Interessados enviar currículo com pretensão salarial p/ 

adm.mar@oniz.com.br até dia 03/06/2013.
Conheça a empresa, acesse nosso site: www.oniz.com.br

mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com
mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com
http://www.naturalionix.com.br
mailto:adm.mar@oniz.com.br
http://www.oniz.com.br
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CHECK LAUDO VISTORIAS
Veicular, vistoria em autos, 
motos, ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Badaró, 523, 
JD. Morumbi, (ao lado da 
oficina do M ilani) Telefone 
(14) 3263-1795 e 9711-5644.

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

MAGAZINE GABRIEL -
uma loja popular, com brin
quedos, presentes, utilidades, 
1,99. Horário de atendimento 
das08h00 às 18h00, Rua 
Piedade, 735, Centro, fone 
(14) 9164-7623.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANO FÁCIL DISAL, sem
consulta SPC e Serasa, sem 
juros e sem entrada, Gol 0km 
a partir de R$ 300,00 e novo 
hB20, parcelas a partir de R$ 
384,00. Tratar (14) 9681-7853.

VENDO UMA TOBATA.
Tratar (14) 9682-6663/ 
9778-9731.

VENDO PLAY STATION II
+ 40 jogos + 2 controles dual 
shock 2, R$ 250,00. Tratar (14) 
3263-2523.

VENDO KINECT NOVO, R$
350,00 + 1 jogo adventures. 
Tratar (14) 3263-2523.

COCHI
m m

j m m

VENDO TV SANSUNG
14", com controle, R$ 200,00. 
Tratar (14) 3264-9117.

VENDE-SE TV 29 polegadas 
(Semp Toshiba), tela plana, 
preta, semi nova (em ótimo 
estado), R$ 280,00. Tratar (14) 
9881-7653/ 9781-6983/ 3264
5381, Celso ou Carolina.

VENDO 6MIL TIJOLOS 
BAIANO 9 furos próprio para 
construção de barracão, está 
no Maria Luiza II. Tratar (14) 
9749-3106.

VENDO DUAS PONTES
rolantes com capacidade 6 
toneladas (cada) x 11m comp 
x 6m alt, para barracões de 
pequeno porte. Tratar com 
Norberto (14) 9711-8519 /  
8132-3293.

VENDO MASSEIRA 
MARCA Pasiani (110v/220v), 
R$1.200,00 - Cilindro elétrico 
27 cm (110/220v), R$1.000,00, 
tudo para trabalhar com 
massas, divido pgto no cartão. 
Tratar (14) 9749-3106.

VENDO TRAILLER COM
PLETO, pronto para trabalhar, 
aceito carro ou moto como 
parte de pagamento. Tratar 
(14) 9664-3424/ 9725-5985.

VENDO BERÇO, semi novo, 
padrão americano, branco, 
com colchão, R$ 280,00. Tratar 
(14) 9698-0800/ 3263-5665.

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 LANCHA 19 pés
-  1 carreta p/ barco 6m -  1 
banheira (tipo Spa), 6 lugares
-  1 celular S III Galaxy. 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.

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.

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.

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, 100m2 
com cobertura. Tratar (14) 
9818-0037.

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
N ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
JU N H O

Dia 05 Dia 08
Quarta Sábado

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

PARA _  ■
LOCAÇAQ

Cama Elástica
Tobogã
Castelo
Piscina de Bolinha 
Touro Mee. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

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
pastel em funcionamento 
e com boa clientela, R$ 
8.500,00. Tratar (14) 9728
0666.

VENDO TÍTULO DO clube 
Marimbondo. Tratar (14) 9754
0433.

VENDO FALANTES 69",
R$30,00 -  CD automotivo (Pio- 
nner), usado, R$100,00. Tratar 
(14) 3263-3348/ 9703-1919.

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

VENDO 1 VITRO DE banhei
ro 60x80, R$ 20,00 -  1 vaso 
sanitário semi novo, R$25,00. 
Tratar (14) 9653-6869.

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

VENDO CAMA BOX, R$
250,00 -  Eletrolux 250L, bran
ca, semi nova, R$250,00 -  Fre- 
ezer 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 CON
FORTO, R$ 90,00. Tratar (14) 
9674-5783/9115-5295.

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

Vende-se geladeira Consul 
340 LT, cor branca, R$ 250,00. 
Tratar (14) 9674-5783/9115- 
5295.

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, B UFFET'S  
FESTAS E ENTREGAS À D O M IC ÍL IO

(14) 9724-4436 • 9674-2560 lB $ 2 . 0 0

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(1 4 )3 2 6 4 -3 8 1 7  A P Ó S  A S  1 8 H 0 0
ASSOCIAÇÃO PROTETORA AM IGOS DOS 

ANIM AIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

"a co m p aixão  para co m  os a n im a is  é  das m ais n ob res v ir
tu d e s  da natureza  hu m ana"

C h arle s  D arw in .

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regionaltodaraca


Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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, TRO
CO, conserto, tiro vazamento 
do fole e tenho correia e fecho 
de fole. Tratar (14) 9711-8613.

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

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

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 CONSORCIO
EM andamento ou aceita 
como parte pagamento de 
veículo. Tratar Shop Cars. Av. 
25 de Janeiro, 332 ou (14) 
9735-5505.

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

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

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

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

KREP s u íç o  p r o n t o .
R$2,00 a unidade, vários sabo
res. Aniversários WG. Tratar 
(14) 3263-1485 ou 9791-4488.

EXCURSÃO - COMPRAS
EM Monte Sião/ Jacutinga/ 
Serra Negra dia 21/06 - lazer 
em Olimpia nas Thermas dos 
Laranjais, dia 15/09 (parcela
mos pagamento). Tratar (14) 
4105-0264/ 9743-2483 - Sônia

MONTE SIÃO/ JACUTIN
GA, saída 21/06, R$ 70,00 -  
Olimpia, saídas 18/08 e 22/09, 
preço especial -  Ibitinga 
(Feira), saída 07/07, R$25,00 -  
São Paulo, 2° sábado do mês, 
R$55,00 -  Foz do Iguaçu, todo 
mês. Tratar (14) 3263-3761/ 
9724-8206/ 9721- 0436.

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

VENDE-SE LENHA P/
fornos. Tratar (14) 9164-2852 /  
9695-5924.

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.

EXCURSÃO PARA
SÃO Paulo, 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.

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

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

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

GRAJAU, CASA na laje 
com 2 dorms, sala, cozinha, 
WC, murada, R$ 55 mil + 
parcelas. Aceito veículo ou 
terreno no negócio. Tratar (14) 
9797-5221

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.

BELA VISTA I , casa com 
ótimo preço. Tratar R: General 
Ozorio, 304 com Cido.

UBIRAMA, 2 casas (frente 
e fundos), R$ 140 mil, loca
lizado na R: Felipe Camarão, 
247. Tratar (14) 3263-5320/ 
9659-0575.

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.

PRÉDIO COMERC. Jd
Ubirama, próx. av. P 
Salústio, exc. localiz. ideal p/: 
padaria, lojas, entre outros. 
Oportunidade, venha conferir! 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00227

CASA C/ 75m^ bem localiz. 
no J. Paccola, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), wc 
soc., sala tv /  estar, coz. c / 
copa integ., bom acab. + esp. 
p / ar. lazer fundos, 4 vgs des- 
cob, ac. financ.! Creci J23626
-  Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  www.vitag liano. 
com.br /  ref. 00259

LINDA RESID. c / 170m^ no 
Jd. Principe, ampla sala visit, 
s. alm ./jantar interl. a coz 
c / arm e balcão, + 3 dorms, 
wc soc., a.s cob, ar. lazer c / 
churrasq. e wc + 2 vgs gds 
cob - bom acabamento! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00273

CASA EM L MARAVILHO
SA no Jd. M. Azul c / 140 m .̂ 
Possui: 3 dorms (1 suíte), wc 
social, ampla sala de TV, s 
alm./jantar, ót. coz. + a/s cob.
- quintal espaçoso 5 vagas. 
Obs.: Acabam. de 1° - Vale a 
pena conhecer! Ac.financ. e 
est. permuta! Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00275

CASA EM FASE DE
acabamento no Sta Terezinha
- 3 dorms (1 suíte), wc soc., 
sala gde, coz c / copa + a/s 
cob. c / varanda - 2vgs cob
- Creci J23626 -  Rosangela 
14-9635-2120 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br. -  ref. 
00292

ÓTIMA RESID. bem dividida 
no M. Luiza II, sendo: sala 
vis/tv, s. alm ./jantar int. 
a cozinha, ar. serv. cob.e 
fech. + 3 dorms (1 suíte) e 
wc social -  2 vgs cob. e jd. 
Obs.: exc. acab. boa planta! 
Creci J23626 -  Rosangela 
14-9635-2120 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref. 00297

CASA CECAP OT.
localiz. 700 mts do centro, 
sendo: sala TV, 2 dorms, wc 
soc.,cozinha c / copa integ., e 
ar. serv. cob. + amplo rancho 
c / churrasq, forno, pia, wc, e 
disp. 2vgs cob. Confira, bom 
imóvel! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref. 00302

LINDA RESID. novinha no 
Pq. Rondon: Sala visit/TV, 
coz. est. amer., 2 dorms, wc 
soc., a.s cob., + mez. p / lazer 
c / churrasq. (linda vista), wc 
apoio, e lindo jd. paisagismo 
3 vgs cob. Exc. acabamento 
e ót. localização! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref. 00303

EXCELENTE CASA NO Jd.
Village terreno 535m2: 3 dor- 
ms (1 suíte) tds c / árm. emb.,
1 w c soc., sala TV, ampla s. 
estar, s. alm./jantar, coz. gd 
c / arm. plan. + rancho c / coz., 
churrasq., wc, disp., e ár. serv. 
e ót. piscina. 6 vgs (3 cob.). 
Obs: Acab. alto padrão - lindo 
imóvel! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /
3263- 3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref:00305

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

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

http://www.vitagliano


FOTO: DIVULGAÇÃO

TRABALHO INFANTIL
O IBGE divulgou os indicadores do trabalho infantil, um 
relato da situação de crianças e adolescentes, entre 10 e 
17 anos, relativos a trabalho e educação. A publicação vai 
subsidiar os planos dos municípios. No Brasil, o trabalho de 
menores de idade só é permitido como aprendiz.
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Empresário brasileiro é o segundo 
com mais dificuldades para contratar
Operadores de produção, contadores e profissionais de finanças estão na lista das carreiras com maiores dificuldades

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  dificuldade dos empregadores para 
preencher vagas ainda é alta. Segundo 
estudo feito pelo ManpowerGroup, em

presa de gestão e contratação de pessoas, 68% 
dos pesquisados do Brasil enfrentam o proble
ma, quase o dobro da média global de 35%.

O país apareceu em segundo lugar no 
ranking e ficou atrás apenas do Japão, 85%. 
Empresários da Índia, 61%, Turquia, 58%, 
e Hong Kong, 58%, também relataram que 
está difícil renovar o quadro de funcionários.

A pesquisa foi feita com cerca de 
40.000 empregadores em 42 países e regi
ões durante o primeiro trimestre de 2013.

O levantamento também mostrou que a difi
culdade em contratar profissionais qualificados 
traz impactos para as organizações. O principal 
deles, segundo entrevistados, é a redução da ca
pacidade para atender adequadamente os clien
tes, relatada por 43% dos empregadores. Além 
disso, 39% dizem que a falta de pessoas reduz a 
competitividade e produtividade em geral.

EM FALTA -  Profissionais são procurados, como empresários, engenheiros e operários

Para 25%, resulta no aumento da rotativi
dade de pessoal, enquanto 22% acreditam que 
a escassez pode reduzir a criatividade e a ino
vação. ”Encontrar o talento certo para atender 
às necessidades de negócios continua a ser um

desafio crítico no Brasil, já que as empresas in
dicam a falta de mão de obra qualificada como 
um fator que impacta no desempenho”, disse 
em nota o CEO do ManpowerGroup Brasil, 
Riccardo Barberis.

CARGOS MAIS DIFÍCEIS DE 
PREENCHER NO BRASIL

^  Técnicos
•/ Operadores de produção 
■/ Contadores e profissionais de finanças
Y  Trabalhadores de ofício manual 
•/ Operários
■/ Engenheiros
Y  Motoristas
■/ Atendentes de telemarketing, 
assistentes administrativos, auxiliares de 
escritório e secretárias 
■/ Representantes de vendas 
■/ Mecânicos

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

Entre os motivos mais comuns para os recru- 
tadores que não conseguem preencher funções, 
está a lalta de competências técnicas e habilidades 
mensuráveis com 34%, a simples falta de candi
datos com 32% e a falta de experiência com 24%.
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DIVISÃO DE LUXO
A Acura, divisão de luxo da Honda, quer operar no 
Brasil a partir de 2015. Com atuação predominante 

na América do Norte, a marca quer expandir 
seu alcance e, para isso, mira nos mercados

emergentes.
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Revisão de moto deve ser feita a cada 3 mil Km
Troca de peças e de óleo ajuda economizar combustível; abastecer em postos de confiança pode eliminar alguns problemas

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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revisáo é uma prevenção. Ela 
dá durabilidade para as peças 

le confiança para viajar", expli
ca Wesley Pereira de Brito, gerente mecâ
nico da Di Motos sobre a importância de 
fazer a manutenção.

O indicado, segundo o mecânico é 
procurar uma oficina a cada 3 mil km ro
dados. “Por mais que a moto esteja em 
ordem, que o motociclista não perceba di
ficuldade, tem que fazer a revisão, porque 
às vezes a pessoa se acostuma à moto e 
só vai perceber que tinha algo de errado 
depois que anda com a moto revisada".

Apesar de a quilometragem ser um 
ponto de referência para levar a uma re
visão, o tempo também vale como marca. 
“Mesmo se, por exemplo, deixou a moto 
parada por um ano e claro não andou os 3 
mil km tem que fazer a revisão", reforça.

Brito ressalta que o trabalho de ma
nutenção leva boa parte do dia. “Normal
mente a gente pega a moto de manhã e 
entrega à tarde, para fazer bem comple
ta", diz. “A revisão é feita desde os itens 
essenciais, como regulagem de válvula 
que influencia no rendimento da moto, no 
consumo, troca de óleo que vale a cada 
seis meses, até calibragem do pneu que é 
mais comum".

Após a revisão para manter o veículo, 
Brito separou algumas dicas. “Pode passar 
em uma oficina a cada 20 dias ou 25 dias 
para ajustar e lubrificar a transmissão, 
para dar uma durabilidade maior", diz. 
“Outra coisa importante é abastecer em 
um local de confiança. Porque o carro tem

EM DIA -  Mecânico dá dicas para não ficar na mão com a moto; revisão é item indispensável para aproveitar a vida útil do veículo

quatro cilindros, quatro velas e a moto 
tem só uma vela então o que de ruim vai 
ser percebido com mais facilidade".

Já a troca de pneus também é orienta
da durante a revisão. “Todos os pneus tem

a marca TWI onde dá para ver se o pneu 
está no final, se dá para andar mais".

Para quem precisa fazer a revisão, mas 
não tem dinheiro para investir no momen
to, Britto explica como não ficar na mão.

“Na revisão a gente vai analisar se a peça 
está gasta, se dá para andar mais um pou
co ou não. Vai informar tudo certo para 
que o motociclista não fique parado no 
trânsito por problemas na moto", finaliza.
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LANÇAMENTOS DA ESTAÇÃO
Aposte nos lançamentos do inverno para 
incrementar a casa. Chega ao mercado a linha de 
roupa de cama com grafismos em preto e branco 
de um fabricante nacional de enxoval.

www.ponto i9 .com  .br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Mart in s ,  1780 
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Aprenda a decorar com espelhos
Itens dão sensação de aumentar os espaços do imóvel e multiplicam a luz no ambiente, além de valorizar todos os locais

rOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Pequenos ou grandes, de linhas retas 
ou de sofisticados formatos, com bor
das bisotadas ou lisas, os espelhos 

nunca saem de moda. Além do aspecto de
corativo até para os ambientes amplos, ofe
recem a vantagem de ampliar e iluminar 
os espaços de imóveis compactos. Aprenda 
como utilizar o espelho a seu favor e incre
mentar a decoração da casa.

O  1. AMPLIAR O ESPAÇO
Nem todo espelho dá a sensação de 

amplitude. Para obter esse efeito, estude o 
formato do cômodo antes de escolher a pa
rede que o receberá. Fique de frente para 
cada parede. Imagine qual delas você gos
taria que não existisse. Em vez de derrubá
-la, instale um espelho ali. Só evite espe
lhos em frente a mesas de jantar ou sofás, 
de modo que as pessoas vejam seu próprio 
reflexo. Ficar se admirando o tempo todo é 
desagradável. Lembre-se, espelhos de gran
des formatos aumentam o ambiente já os 
pequenos fazem composições.

O  2. VALORIZAR UM OBJETO
Se você pudesse, encheria a casa de flo

res? Então, que tal duplicar - visualmente - 
a quantidade de vasos da sua sala? Escolha 
um cantinho para colocar um vaso bem bo
nito e florido. Em seguida, fixe um espelho 
na parede mais próxima, de forma que a 
imagem do buquê seja refletida no objeto. 
Procure um lugar que seja fácil de visua
lizar. Uma mesa de canto na sala ou um 
console no hall de entrada são boas opções.

REFLEXO -  Aproveite as vantagens do espelho para deixar o ambiente com aparência de ser maior do que realmente é

O  3. ILUMINAR UM CANTO ESCURO
Nem todas as paredes de um cômodo 

recebem luz direta. Mas esse pequeno pro
blema pode ser facilmente resolvido com a

instalação de espelhos em locais estratégi
cos. Faça a seguinte experiência: observe, 
ao longo do dia, quais pontos do ambien
te recebem os raios do sol e aqueles que

permanecem escuros. Instale um espelho 
no ângulo exato para refletir a luz sobre as 
paredes sombrias. O resultado será cine
matográfico.

http://www.jornaloeco.com.br
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Classificados

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

PRIMAVERA- CASA
geminada c/ 2 entradas, apro
veitamento 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 des
coberto. R$150mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

NUCLEO- 3 DORMS, 1 bho, 
cozinha, 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, lavan
deria, varanda, espaço para 
garagem p / 3 carros, casa 
nova. R$ 160 m il- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

RESIDENCIAL IPÊ, com 02
dormitórios, sala (2 ambien
tes), 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, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem para vários carros. 
Casa nos fundos: 01 dormitó
rio, sala, cozinha e banheiro, 
R$ 180 mil, obs: Frente: forro 
pvc e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD. UBIRAMA, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala ampla, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 
dois carros. Área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$340 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
edícula com 01 dormitório, 
sala ampla, cozinha, banheiro 
social e garagem para dois 
carros. área de lazer com chur
rasqueira, 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.

VILA ANTONIETA, 1 suíte,
2 dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 370 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

VILA ANTONIETA, 3 suítes 
(sendo uma com closet), sala 
de estar, sala de TV, escritório, 
lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço e garagem para 
vários carros. Salão de festas 
com churrasqueira. Área de 
lazer com vestiários, piscina 
e quadra de esportes, R$
1.100.000,00, obs: laje, taco e 
piso frio. Ótimo acabamento. 
Armários embutidos em todos 
os dormitórios e cozinha.
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

Os melhores imóveis

w m ,vitagliano,com ,br
JARDIM PRÍNCIPE, 3 dor
mitórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com churrasquei
ra, despensa e banheiro, R$ 
240 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA II,
1 suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa/cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada para 
carro, R$190 mil, obs: Laje e 
piso frio. Pintura nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

JD. MARIA LUIZA II, cons
trução nova, sendo 01 suíte,
02 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 02 
carros, R$ 270 mil, obs: Laje 
e porcelanato. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

CECAP, 1 suíte, 02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem 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. Óti
ma localização para comércio. 
Terreno com 312 mF. 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.

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.

JARDIM SÃO JOÃO, 2
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Casa 
nos fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, R$ 
140 mil, obs: laje, taco/piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. SÃO JOÃO, 3 dormi
tórios, 02 salas, cozinha, 02 
banheiros sociais, despensa, 
área de serviço e garagem. 
Dois cômodos nos fundos,
R$ 165 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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
DORMITÓrios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA I, 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, garagem, área 
de serviço - R$ 150.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA IV,
2 dormitórios, sendo 01 
suÍte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

NÚCLEO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

Imperdívei:
2 lotes juntos c l área 531 no Grajaá -  Vende lote separado 
Venha conferiri -  re i 00294 -  Beto (14) 9724-8803

JD. JOÃO PACCOLA, 3 DOR
MITÓRIOS, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório, 
lavanderia, área c / churras
queira, banheiro e garagem
-  R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. DO CAJÚ I, 2 dormitórios, 
sala, cozinha americana, WC, 
área de serviço e garagem.
R$ 150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, 
sala, cozinha, WC, lavabo, 
área de bate papo, lavanderia, 
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.

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 03
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. Edícula nos fundos 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro, R$ 150 mil, obs 
forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343.

JD. GRAJAÚ, 2 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro social, 
lavanderia, varanda e entrada 
p/ carro. - R$ 150.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

PQ. RES. RONDON, 4
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.

JARDIM ITAMARATY, 
SOBRADO c / 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 02 salas, 
copa, cozinha, lavabo, WC, 
área de serviço, área de 
lazer c / piscina, garagem.
R$ 550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JARDIM GRAJAÚ, 3 dor
mitórios, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia, área de ser
viço e garagem p / 02 carros. 
R$ 210.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. PACCOLA, casa com
3 quartos, 2 salas, 2 WC, 
cozinha + edícula nos fundos 
c/ churrasqueira, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
3263-0813/ 9783-2723.

MARIA LUIZA I (entre Princi- 
pe e M. Azul), casa no alto do 
bairro, c/ 120 m^ de constru
ção, na Rua Presbitero Carlos 
Gomes, 2 dorms, sala ampla, 
cozinha, gesso, cerca elétrica, 
rancho c/ churrasqueira + 1 
quarto e WC, quintal todo 
com piso, documentação em 
ordem, R$ 165 mil. Tratar (14) 
8154-1999/ 3263-1617.

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. ITAMARATY, casa com
4 dorms (1 suíte), garagem 
p/ 3 carros, lago de carpas, 
churrasqueira c/ forno, 281 m  ̂
construídos, vendo R$ 350 mil, 
aceito contra oferta. Tratar 
(14) 9741-9140.

JARDIM MARIA LUIZA,
casa com gesso; cozinha pla
nejada (fogão cooktop embuti
do); sala c/ sanca e lâmpadas 
dicroica; quintal com área 
de lazer, churrasqueira, lago, 
canil com piso para 02 cães 
e área externa de alvenaria 
para terminar (banheiro social, 
sauna + quartinho de bagun
ça), R$ 170.000,00 - Tratar 
(14) 9613-1331/8119-7204/
3264- 7174

NÚCLEO, 2 DORMS (1 suite), 
sala cozinha, garagem, área 
de serviço, nos fundos 3 
cômodos com WC, R$ 85 mil. 
Tratar (14) 9137-6986/ 9796- 
6129/ 3841-6821.

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos, sala, cozinha, WC e 
sala para comércio na frente, 
vendo ou troco por chácara, 
R$160 mil. Tratar (14) 9648- 
6977/9113-2888.

JD. MARIA LUÍZA I: 1
quarto amplo, sala, banheiro, 
cozinha planejada com 
cooktop embutido, espaço 
de lazer com churrasqueira e 
jardim, garagem p/ 3 carros. 
Excelente localização! Valor 
R$ R$ 164.300,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0095 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

SALA COMERCIAL NO Jd.
Maria Luiza IV (venda) -es
quina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos 
e terreno na parte de traz; 
Cód.0063 trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZI-
NHA (venda) -com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, rancho com 
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 finan
ciamento) Cód.0062 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. ITAMARATY, sobrado 
c / 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, lavanderia 
e garagem. R$ 380.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

PARQ. RES. RONDON, 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 (ven
da) - com fino acabamento,
3 quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 salas, 2 
banheiros, blindex, assoalho, 
ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas 
e portas basculantes de 
madeira, piscina, rancho c/ 
churrasqueira, amplo jardim, 
cerca, interfone e armários 
embutidos; (aceita finan
ciamento) Cód.0055trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

APARTAMENTO Avenida 
Padre Salústio (venda) - com 
2 quartos; 1 banheiro; 1 sala, 
pisos de Cerâmica; com Fit- 
ness; Sala de Leitura; Piscina; 
Playground; Salão de Festas; 
Central de Gás; Blindex; Esta
cionamento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Financiamento direto 
com a construtora. Cód.0001 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
* DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (14) 9S 44 -8164  
8117-8164

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

salas, copa, coz, lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer c/ piscina, garagem.

Valor: R$ 550.000,00 

JD. UBIRAMA
03 Dorm. Sendo 1 suíte, sala, copa, 

coz, banheiro, Jd. inverno, edícula c/ 
churrasqueira, dispensa, banheiro, área 

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 02 
salas, copa, coz, lavabo/02 banheiro, 

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00 

CENTRO
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

copa, coz, banheiro, despensa, edícula 
c/ churrasqueira a banheiro/ garagem 

(excelente ponto comercial) 
Valor: R$ 500.000,00

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

varanda, mezanino, sala, escritório, 
copa, coz, banheiro, lavanderia, entrada 

para vários carros e edícula
Valor: R$ 400.000,00

JARDIM VILLAGE
03 dorm, sendo 01 suíte c/closet, 02 salas, 

lavabo, coz, sala de estar, sala de jantar, 
despensa, lavanderia, g arrem  coberta 

para 3 carros, canil 
Valor: R$ 550.000,00

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

garagem para 2 carros.
Valor: R$ 400.000,00

w w w .to le d o im o v e is .c o m .b r
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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Classificados

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

SOBRADO NO CENTRO
(venda) - ótima localização, 
com 2 quartos, 3 banheiros,
2 salas, dep. emprega
da, lavanderia, piscina, 
churrasqueira; e comércio na 
frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL (ven
da) - com cozinha, banheiro, 
quarto, lavanderia, garagem 
para 1 carro e 1 imóvel co
mercial 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 oportunida
de! R$ 158.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0044trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CAJU I: 2 quartos, 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem cober
ta p / 1 carro. 80 m2 de área 
construídaR$ 128.000,00 (não 
aceita financiamento, aceita 
carro como negociação). -  
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
cod-00www.imobiliaria21Lp. 
com.br

CENTRO (VENDA) : Excelente 
para comércio; 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 3 banheiros, 3 
salas, garagem para 7 carros. 
Ponto privilegiado da cidade; 
venha conferir! R$ 860.000,00 
Cod. 0090. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE: 200m2 
área total, 170m2 área cons
truída: 3 quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro. Área exter
na: 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

VILA EDEN (VENDA): 3
quartos, sala, 2 banheiros, 
garagem; Esta casa possui 
nos fundos: 4 quartos, 5 ba
nheiros, 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.imobilia- 
ria21Lp.com.br

MAMEDINA (VENDA): 2
quartos, sala, cozinha, banhei
ro, garagem p / 2 carros; casa 
pequena nos fundos.Valor R$ 
143.100,00 Não aceita finan
ciamento. Cod. 102 Tratar na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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.imobilia- 
ria21Lp.com.br

GRAJAÚ (VENDA): 3
quartos, sala, cozinha ameri
cana 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, R$ 90 
mil, não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Cláudio.

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem para 
04 carros, área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Tratar 
(14) 9772-7716 com Claudio.

AÇAÍ I, casa medindo 71,25 
m^ em terreno de esquina 
com área de 238,48 m^, não 
aceito financiamento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

JARDIM VILAGE (venda) - 
com 3̂  quartos, 1 banheiro, 1 
sala. Ótima localização; (acei
ta financiamento) Cód.0034 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 m ,̂ 
em bom estado, em terreno 
medindo 458m^, possuindo 3 
dorm., sendo 1 suíte, toda de 
laje, piso parte de madeira e 
outra de cerâmica, com ga
ragem para 2 veículos. Tratar 
(14) 9772-7716 com Claudio.

PARQUE RESIDENCIAL
São José, vendo casa com 
183m^, 3 quartos, 3 salas, jd 
de inverno, lavabo, garagem 
coberta p / 2 carros + 2 desco
bertos, cerca elétrica, R$ 450 
mil. Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

APTO IPÊ: 02 dorm c/ 
armários/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 / em- 
pregada/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 pla- 
nejada/lavanderia/garagem 
Valor R$ 530.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

APTO PRAIA GRANDE:
apto totalmente mobiliado a 
120metros da praia c / 02 dorm 
sendo 1 suíte c / armários/ 
banheiro/sala/coz. planejada/ 
lavand/garagem Valor R$
270.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

ed if íc io  BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

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 suíte c / closet/02 salas/ 
banheiro/coz/lavanderia/des- 
pensa/área c / churrasqueira/ 
garagem Valor R$ 405.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/ 
sala/copa/coz/02banheiros/ 
lavanderia/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/ 
pomar/02 salas comerciais. 
Valor R$ 195.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. NOVOS LENÇÓIS: 02
dorm/sala/coz/banheiro/la- 
vanderia/garagem (meio lote) 
Valor R$ 80.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. UBIRAMA: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
entrada p / carro. Valor R$
160.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

JD. MARIA LUIZA II: 02
dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c / churras
queira e banheiro/garagem 
Valor R$ 200.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187 (aceita 
troca valor menor)

MARIA LUIZA IV: dorm/coz 
americana/sala/banheiro/ 
lavanderia/ (fase de acaba
mento) Valor R$ 55.000,00 + 
prest. terreno Toledo Imóveis 
32630187.

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

JD. CAJU: 02 dorm sendo 1 
suíte/sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c / churras
queira e piscina/garagem 
Valor R$ 150.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JD. ITAMARATI: lindo 
sobrado c / 03 dorm sendo 1 
suíte/sala/coz americana/ 
banheiro/lavanderia/área de 
lazer c / churrasq./piscina/ 
sauna/banheiro/jardim/lago/ 
garagem Valor R$ 700.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

MARIA LUIZA IV: casa nova 
c / 03 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/copa/coz/banheiro/la- 
vanderia/garagem Valor R$
220.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

APTO JACARANDÁ: 02
dorm. c / armários/sala 
02 ambientes/banheiro/ 
coz planejada/lavanderia/ 
garagem Valor R$ 160.000,00 
32630187.

CENTRO: 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia/forro 
de madeira e cerâmica/não 
aceita financiamento Valor 
R$ 126.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

MARIA LUIZA IV: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
entrada p carro Valor R$
110.000,00 + 113 prest. terre
no de 399,00 Toledo imóveis 
32630187.

JD. ITAPUÃ: 03 dorm sendo 1 
suíte/sala/coz ampla/banhei- 
ro/lavanderia/garagem/ Valor 
R$ 200.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

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.

MONTE AZUL: 02 dorm sen
do 1 suíte/sala/coz/banheiro/ 
jd. Inverno/lavanderia/entrada 
p carro Valor R$ 180.000,00 
Toledo imóveis 32630187

CECAP: 02 dorm/sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula em fase 
de acabamento. Valor R$
120.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. AMERICA: casa 
assobradada c / 02 dorm/ 
sala/coz americana/banheiro/ 
garagem/espaço gourmet c/ 
churrasqueira e varanda Valor 
R$ 250.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. AMERICA: sobrado c / 03 
dorm/sala/copa/coz/banh./la- 
vanderia/edícula c / dorm sala/ 
coz/banheiro/garagem Valor 
R$ 200.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. AMERICA: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
despensa/garagem Valor R$
180.000,00 Toledo Imóveis.

iP R O R T U N ID Á D E S ,
jlNCRÍVEISH

VISITE NO SSO  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 mil- Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

www.habitarelp.com.br
VENHA CONFERIR TERRENO S EM D IVERSO S BA IR 
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PQ RES. RONDON: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c / churrasq./ 
coz/01dorm/banheiro Valor 
R$ 280.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. JOÃO PACCOLA: 03
dorm/sala/coz/banheiro/ 
escritório/lavanderia/ 
garagem/área c / churrasq./ 
banheiro Valor R$ 170.0000,00 
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 carros. Valor 
R$ 700.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

CENTRO-CASA próximo a 
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/ 
sala de jantar/sala de TV/ 
escritório/lavabo/cozinha/la- 
vanderia/garagem p/2carros/ 
FUNDOS: edícula com 
churrasqueira/despensa/ 
sala/banheiro/ laje e piso 
frio/terreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

JD. PRÍNCIPE: BARRACAO 
COMERCIAL construído em 
04 terrenos c / escritório/coz/ 
banheiro Valor R$ 650.000,00 
Toledo Imóveis.

NÚCLEO, CASA com 8 cômo
dos, 2 WC, ótima localização, 
(precisa de reparos), bom para 
investidor, não aceita financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JARDIM VILLAGE, casa 
com 3 quartos, w  c social, 
suite, sala de tv bem ampla, 
sala de jantar, cozinha com 
armário embutido, garagem 
coberta com portão fechado 
automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, piso de ótima 
qualidade, sancas na sala, 
e acabamento em gesso em 
todos os quartos. R$ 350 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM EUROPA, casa 
nova, com 3 quartos, w  c 
social, suíte, sala bem ampla, 
cozinha revestida com porce- 
lanato, garagem coberta com 
portão fechado automatizado 
p / 2 carros, cerca elétrica, 
alarmes, portas e janelas de 
exelente qualidade, a/s cober
ta, piso porcelanato, laje com 
acabamento em gesso, parte 
alta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.
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Classificados

JARDIM MARIA LUIZA
I, casa com 3 dormitórios, 
sala, cozinha revestida, w  
c social, garagem coberta 
p/2 carros e 1 descoberta, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos, 1 quarto, 
banheiro, churrasqueira, a/s, 
área total com 200 m ,̂ com 
136 m^ de construção. R$ 180 
mil aceito tereno ou carro no 
negócio e ac/ financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
de esquina com 3 quartos, 
sala, cozinha revestida, piso 
frio, laje com acabamento em 
gesso, wc social, garagem 
coberta para 2 carros, fundo 
temos 1 quarto, banheiro, a/s. 
R$ 180 mil aceito financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JD. CAPOANI, sobrado com 
garagem coberta p/2 carros, 
ótima localização. R$ 255 
mil n/aceito financiamento. 
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 fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia 
revestida com armário, fundos 
temos 1 dispensa, canil, piso 
laminado e piso frio. Terreno 
com área total de 292,82 m  ̂
com 270,55 m^ de construção. 
Aceito propostas e financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

NOVA LENÇÓIS, casa com 
2 quartos, sala, cozinha 
revestida, wc social, garagem 
coberta p/ 2 carros, com por
tão 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.

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.

JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c so
cial, piso frio, laje, mais salão 
p/ comércio, garagem coberta 
p/ 1 carro, de frente a escola 
do sesi. R$ 155 mil n/aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala gran
de, 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.

CEBRAC -  CENTRO BRASILEIRO 
DECURSOS CONTRATA:

Instrutor de Inglês
Requisitos:

• Domínio 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

JARDIM PRÍNCIPE, CASA
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala ampla, cozinha com ar
mário embutido, piso frio, laje 
com acabamento em gesso, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem coberta p/ 2 
carros. obs* construção e fase 
de fino acabamento. R$ 230 
mil aceito permuta. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM)

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p/ 1 carro 
com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta.
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CECAP, CASA com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, laje, área total de terreno 
202m^ com 82m^ de constru
ção, esquina, toda murada 
(frente ao posto saúde), R$
120 mil, não aceita financia
mento. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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 m̂ , 
com 126 m^ de construção, 
garagem coberta p/ vários 
carros. R$ 300 mil aceito 
financiamento com 50% de 
entrada. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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 
financiamento, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 3263-2327.

CECAP, CASA com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, 
wc social, 1 suíte, piso frio 
de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, 
garagem coberta p/ 2 carros, 
bom acabamento, fundo 
com 1 quarto, churrasqueira, 
banheiro. R$ 170 mil, aceita 
permuta e financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.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 financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JARDIM AMÉRICA, casa 
com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 2 banheiros, garagem 
para 2 carros, edícula no 
fundo e lavanderia, R$ 250 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

RONDON, CASA nova, 2 
dormitórios, sala/ cozinha 
americana, garagem, 2 
banheiros, área de lazer no 
2° andar com churrasqueira e 
jardim, R$ 250 mil. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na R:
Cel. Joaquim Anselmo Mar
tins, 751 ou (14) 3264-7260.

UBIRAMA, casa de esquina,
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem p/ 2 carros, 
R$ 160 mil. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou (14) 3264-7260.

JD. EUROPA, casa com 2 
quartos sendo 1 suite, sala, 
cozinha, garagem p/ 2 carros, 
ótimo acabamiento R$ 280 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

A IMOBILIÁRIA SIG 
IMÓVEIS comunica a todos 
que está administrando 
alugueis, e nesse momento 
está precisando e cadastrando 
imóveis residenciais e comer
ciais disponivéis para locação, 
pois está com clientes em sua 
carteira a procura. sig imóveis 
fica na rua machado de 
assis, 680 (fones: 3264-5624, 
9695-8789)

IMOBILIÁRIA
C O M P R A - V E N D A  - L O C A Ç A O

I www.imobiliaria21Lp.Gomwbr

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.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

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.

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 m  ̂
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
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Classificados

JD GRAJAU, 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(CRECm5691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA LUIZA I, casa 
geminada, cada casa c / 02 
dormitórios, sala, cozinha 
e lavanderia, entrada p/ 
carro, c / 70,00m2 cada,
(valor R$ 650,00 de aluguel 
de cada casa) valor R$
140.000,00 mais 70 parcelas 
de R$ 290,00 do terreno. SIG 
IMÓVEIS(CRECm591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD EUROPA(ALTOS),
casa c / 03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD PRIMAVERA, casa de 
esquina, 02 dorms, sala, cozi
nha R$ 80.000,00(ALUGADA) 
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000. 00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECm5691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

MAMEDINA, casa 02 
dormitório, sala grande 
TV, cozinha, lavanderia, 
espaço p / piscina Terreno 
c/360,00m2 R$ 145.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/8118-1234.

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 
CI115691)3264-5624/9695- 
8789.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 
dorms(1 suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 275.000,00 SIG 
IMÓVEIS(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.

CECAP, casa com 3 quartos, 
WC, sala, cozinha + edícula e 
garagem para 3 carros. Tratar 
(14) 3263-2129/ 9749-3534.

C A S A  J D  E U R O P A . 03
dormitórios(1 suíte c/ 
closed e armários), sala 
de tv c/jardim, cozinha 
americana c/ armários e 
fogão, edícula c/ lavande
ria e banheiro, garagem  
coberta p/02 carros R$ 
310.000,00

C A S A J D IT A M A R A T Y ,
04  dormitórios(1 suíte 
c/ banheira e closed c/ 
armários), 02 banheiros 
social, sala de tv, cozinha 
americana, lavanderia, 
lazer c/ churrasqueira, 
garagem  03 carros, 
lago ornamental, const. 
c/281,00m2 
R$ 350.000,00

C A S A  (N O V A ) J D  E U R O 
P A  (A L T O S ), 0 3 do rm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
americana, lavanderia R$ 
265.000,00

E D ÍC U L A J D IT A M A -  
R ATY, 01 dormitório, 
sala de tv, cozinha c/ 
arm ários churrasqueira, 
quiosque, piscina grande, 
piscina c/hidro, banheiro 
c/180,00m2 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 dorms, sala 02 
ambientes, 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/5.000m2, casa laje c/ 
04 dorm is(l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, 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/ 5 15,OOm2 
R$ 135.000,00

e d í c u l a  DE FESTAS  
J D  IT A M A R A T Y , 01
dormitório, cozinha, 
banheiro, salão de festas 
c/02 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
dorm s(l suíte c/banheira 
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso laminado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000,00

C A S A J D  IT A M A R A T Y 03
dorm s(l suíte c/closed e 
armário), mezanino, sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, 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

TIA EMÍLIA - Chácara 
c / 2500,00 - 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 M al Rondon 
(km 307,4), a 2 km da 
área urbana com 7,93 
hectares, 1 casa sede 
(piscina, sauna, churras
queira, 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.

VENDO CHÁCARA EM A l
fredo Guedes. Tratar (14)
3264- 5381/ 9704-3307.

CHÁCARA TIA EMILIA,
vendo ou troco por casa. 
Tratar (14) 3263-4047.

CAMPINHO, duas áreas 
de 10 mil m^ cada, in
cluindo área verde, uma 
contém pomar, curral, 
cocheiras, 2 nascentes,
2 tanques de peixes, 
área verde R$ 100,00, e 
a outra somente terra R$ 
90 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 m^, vendo 
ou troco por casa em 
Lençóis Paulista. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM)

CHÁCARA a 800 metros 
do asfalto e da cidade 
de Macatuba referência 
bairro tanquinho com 5 
mil metros (imperdível). 
Tratar (14) 9632-1264 
com proprietário.

TERRENO EM AGUDOS no
Jd Esmeralda, com 360 
m^, R: Vereador Silvio 
Amato, excelente opor
tunidade, R$ 100.000,00 
(aceito negociação). 
Tratar (14)-9755-3638 
(direto com a proprie
tária).

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 dormi
tórios, sala, cozinha e 
banheiro social. Área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro, despensa, 
quiosque, piscina e cam
po de futebol, R$ 450 
mil, obs: laje e piso frio. 
Ótima localização, toda 
com alambrado. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobi
liária (14) 3264-3343.

SÍTIO, 4 alqueires no 
Bairro Pirapitinga a 6km 
da cidade, R$ 380 mil, 
obs: Casa sede, casa 
para caseiro, piscina, 
represa, 2 rios e 130 pés 
de lichia. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

ÁREA DE TERRAS: com a
área total de 15.960,00 
m2 entre os bairros Res. 
Açai e Jd.Santana, com 
frente para a avenida- 
-documentação Ok-R$-
1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, Jardim 
Capri, chácara com 
2.204,12m2 - R$-
230.000. 00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
Capri chácara, com 
2.192,71 m2 - R$-
210.000. 00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
Capri, chácara, com 
2.118,00m2 - R$-
205.000. 00 c/caixa 
d'água (todas muradas)
- TOLEDO IMÓVEIS - 
3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES:
Bairro do Sossego, 
com 5.990,00 m2 de 
área, 1° casa, 3 quartos 
com suíte, sala, copa, 
cozinha, WC, lavanderia 
e piscina grande -  2° 
casa, 2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha, WC, 
escritório, rancho com 
churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão 
com 1 escritório cozinha 
e WC, jardim, pomar e 
sist, de câmeras, R$ 530 
mil - TOLEDO IMÓ- 
VEIS-3263-0187

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite 
financiamento. Tratar 
(14) 9667-0989 ou 9627
0989.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. 
Jacomo Augusto Paccola, 
futuro anel viário da cida
de, ótimo para deposito, 
escola, igreja, oficina e 
escritório em geral.
Tratar (14) 9683-6437 com 
Andrade.

ALUGO 2 CÔMODOS na
Bela Vista II. Tratar R: 
General Ozorio, 304 com 
Cido.

ALUGO 3 CÔMODOS,
localizado R: Treze de 
maio, 1298 -  centro, 
máximo 2 pessoas. Tratar 
(14) 9748-1167.

CECAP, SOBRADO com
2 quartos, sala, cozinha 
e garagem. Tratar (14) 
9798-7001 ou R: Amadeu 
Amaral, 332.

JD. CAJU, alugo casa 
pequena , R$500,00. Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115- 
5295/ 9710-6121 com 
proprietário.

ALUGA-SE casa na Rua 
15 de novembro, com 4 
quartos, 4 salas, 2 banhei
ros, despensa, cozinha, 2 
lavanderias, churrasqueira, 
garagem (208 m^ área 
construída), R$ 2 mil 
(mensal), aceito propostas. 
Tratar (14) 9755-3638.

ALUGA-SE ponto 
comercial na Rua 15 
de novembro, com 
aproximadamente 200 m ,̂ 
com ou sem móveis (loja 
de confecções). Tratar (14) 
9755-3638.

MARIA LUIZA IV, barracão 
c/ portão alto e grande, 
área total 160m2, localiza
do perto do SENAI, em lu
gar alto do bairro, ideal p/ 
supermercado e deposito 
de material de constru
ção (não tem no bairro), 
transportadora e outras 
atividades, R$ 1.100,00. 
Tratar (14) 8154-1999.

JD. PRÍNCIPE (EN
TRE a Comai e Cores 
Vivas),aluga-se salão 
comercial com 70 m ,̂ 
esquina da R: Henrique 
Lozinka Alves c/ R: Luiz 
Vaz Pinto (local de bas
tante fluxo de veículos), 
R$700,00. Tratar (14) 8154- 
1999/ 3263-1617.

ALUGO SALÃO COMER
CIAL, localizado na R: 
Joaquim Maria Contente, 
240 -  Maria Luiza I, ótima 
localização, com 2 WC, 
salão todo revestido, piso 
frio com 180m2, R$1000,00 
c/ fiador. Tratar (14) 3263- 
7139/ 9700-1428.

ALUGO SALA NO Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

COMERCIAL OU RESIDEN
CIAL na Vila Cachoeirinha 
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.imobiliaria21Lp. 
com.br

PRÉDIO COMERCIAL PARA
locação Jardim Monte 
Azul , ótima localização 
prox.sup . azulão- Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

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.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com 
piscina grande, casa com 
1 quarto, churrasqueira + 
quiosque, R: Olga Biral, 
311. Tratar (14) 9757-4898 
e 3264-2505.

ALUGO KITINETE 
LOCALIZADO na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube 
Marimbondo. Tratar (14) 
3263-4844/ 9710-6121.

GUARUJÁ, praia Pitanguei- 
ras, kitinete e apartamen
to. Tratar (14) 9772-7315.

LOCAL PARA FESTAS -
chácara e cidade. Tratar 
(14) 9772-7315.

ALUGA-SE 2.500 m^ de 
terra, boa para o cultivo de 
hortaliças, c/ casa, água, 
luz, a 5 min. do centro, 
ótimo preço. Tratar (14) 
9752-3588.

ALUGO EDÍCULA PARA
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 9702
5659.

AERO ESPAÇO EVENTOS,
ambiente climatizado, es
tacionamento interno, play 
ground e berçário, salão 
amplo com capacidade 
para até 750 pessoas, 
formato Buffet. Consulte 
nosso site. WWW. 
Aeroenventos.com.br. 
Tratar (14) 3264-1224/ 
9776-5561/ 9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no ''boqueirão'' a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

EXCELENTE APARTA
MENTO EM Bauru, 2 
dormitórios, próximo a 
Av. Nações Unidas. Tratar 
(14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

CHÁCARA PARA festas em 
geral, semana e finais de 
semana. Tratar (14) 3263
6641 e 9698-7007.

RONDON, aluga-se casa 
nos fundos, exijo fiador, 
direto com proprietário. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

JD. CAJU II, alugo casa 
nova, direto com proprietá
rio, exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641.

EDÍCULA PARA FESTAS
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 9768-0518.

APARTAMENTO NA Praia 
Grande, frente ao mar, 
com 3 dormitórios (novo). 
Tratar (14) 9735-5505.

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamen
tos, bodas, aniversários, 
formaturas, confraterniza
ções em geral. Tratar (14) 
9735-5505.

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

JULIO FERRARI:03 dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia/gara- 
gem Valor R$ 100.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. PRÍNCIPE: Terreno c/ 
200,00m2 Valor R$ 70.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

TERRENO NA BEIRA do rio, a 
4 km de Lençóis, documentado, 
área de 10.500 m, (troco por edí
cula no mesmo valor). Tratar (14) 
3263-4349 (horário comercial).

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

^insta lação  e manutenção de hidrantes;
Instalação e manutenção de a larm es de incêndio; 

n/ Instalação e manutenção de luzes de emergência; 
v 'Instalação e manutenção de G L P  (gás liquefeito de petróleo)
^  Instalação e manutenção de redes de ar 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

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.

MARIA LUIZA I, parte 
alta, com 200 m^ (melhor 
localização do bairro). Tratar 
(14) 9710-6601.

MARIA LUIZA I, terreno com 
200m2. Tratar (14) 9712-4000.

LOTES NO GRAJAÚ, ótima 
oportunidade, aceita financia
mento. Tratar (14) 9710-9001.

OPORTUNIDADE LOTE de
esquina c /  área de 298m^ no 
Jd. Grajaú, bem localizado. 
Venha conferir! Creci J23626 
-  Beto Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00299

ITAMARATY, vendo terreno 
com 458m2, ótimo lugar. Tratar 
(14) 8199-0888.

GRAJAÚ, TERRENO M U
RADO, próximo à avenida, R$ 
60 mil, quitado. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou (14) 3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO DE
esquina, 280 m^, R$ 50 mil, 
quitado. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terreno 
esquina, parcialmente murado 
R$ 75 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

VILA PACCOLA, terreno de 
esquina com 248 m^, sendo 
prédio de 188 m^ começado 
na altura da laje R$ 130 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

JD. MARIA LUIZA IV, terreno 
com 234 m^, parte alta, plano. 
R$ 65 mil, não aceito financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, terreno medin
do 250,00 m^, na parte alta, 
próximo a Avenida Jácomo 
Augusto Paccola, quitado. 
Preço R$ 55 mil a vista. Tratar 
- 9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250,00 M2, na parte 
alta do loteamento, parcelado, 
entrada + 100 parcelas 
mensais no valor de R$ 298,00 
cada. Tratar - 9772-7716 com 
Abobrinha.

JD. GRAJAÚ, Jd. Maria 
Luiza IV, Vila Antonieta, Res. 
Santa Terezinha, Jd. Morumbi, 
Jd. Maria Luiza I, Jd. Europa
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. ITAMARATY, localizado 
na Rua Joara, com 396,50 
m2, R$ 120 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

TERRENO MACATUBA 
CONDOMÍNIO Fechado, 
lotes a partir de 420,00m2, R$
90.000. 00, poucas unidades, 
já com casas e moradores. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691)(14) 
8118-1234/3264-5624.

JD ITAMARATY, terreno c / 
515,00m2 R$ 135.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

JD GRAJAÚ, terreno 
(parte baixa), R$ 55.000,00 
Aceita Financiamento SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2 R$ 45.000,00 mais 
52 parcelas de R$ 295,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm56691) 
3264-5624/9695-8789.

MACATUBA, terreno com 
2.500m^, no trevo que tem 2 
postos de gasolina e futuro 
supermercado, murado nas 
laterais e no fundo, c / calçada, 
de frente p / rodovia, aceita 
outro imóvel no negocio. Tratar 
(14) 8154-1999.

ANTONIETA, terreno com 
aproximadamente 400m^, 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).

A realização dos seus sonhos é a nossa esp ecialidade

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).

CENTRO, terreno com área 
total de 899 m^, exelente 
oportunidade p / o investidor. . 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

CENTRO, terreno com área 
total de 628 m^, ótima localiza
ção, aceitamos propostas. . 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

TERRENO NO JARDIM 
ITAPUÃ -ótima localização 
para comércio , 2 lotes com 
área regular com 746 m .̂
R$ 395.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0004 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7 :30  ÁS 18:00 
SAB 7 :30  ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H  ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 3 4 0  JO. JOÃO PACCOLA
(14] 3264 -2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 3 4 0  JO. CAJU
(14] 3264 -4625

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C A O l

CENTRO TERRENO C/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD MORUMBI, terreno com 
área total de 311 m^, esquina. 
R$ 135 mil aceito financia
mento. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

RONDON, terreno com 
401,81 m^, todo murado, ótima 
localização. R$ 100 mil aceito 
financiamento. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c /  331 m^, frente c/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, W WW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

TERRENO NO GRAJAÚ -
Quitado ótima oportunidade 
de R$ 57.000,00 por R$
54.000,00. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021-Cod. 0006 www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO JARDIM 
HUMAITA (venda) -  
ótimo terreno, todo murado, 
localização nobre, 340 m2 
R$ 150.000,00 (aceita finan
ciamento) Cód.0086 trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

TERRENO NO GRAJAÚ -
Quitado ótima oportunidade 
de R$ 57.000,00 por R$
54.000,00. Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021-Cod. 0006 www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90 m^no meio do 
loteamento por R$ 38.500,00. 
Tratar 9772-7716 com Cláudio

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 275,00 M2 na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JD. ITAPUÃTerreno c /
238,22m^, R$ 75 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo Imóveis

TERRENO CAJU: 200,00m2 
Valor R$ 60.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JD. UBIRAMA: Aptos c / 
70m2: 02 dorm/sala em L p/ 
02 ambientes/coz/área de 
serviço/banheiro/despensa/ 
garagem Valor Sob Consulta 
Toledo Imóveis 32630187.

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2 (na 
laje), murado, com portão 
basculante, R$55 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

RONDON: excelente 
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 -  Toledo 
Imóveis-3263-0187

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.pedraoimoveis
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YES BOOTS

FOTO: O ECO

Na Yes Boots, 
o cliente

encontra a coleção 
inverno 2013 com 
marcas exclusivas 
Arezzo, Schutz,
Tabita, Capodarte, 
Orcade, Santa Lola, 
Luiza Barcelos e 
Uza. Aproveite para 
presentear quem você 
ama. A Yes Boots fica 
na rua Doutor Antonio 
Tedesco, 231, Centro. 
Telefone (14) 3263 3262. 
Na foto, Elisângela, 
Elisete, Vânia, Mayara, 
Jaqueline e Letícia.

Para quem 
procura roupa 
com estilo, 

para todas as 
ocasiões especiais, 
o endereço certo 
é  a Linda G. A loja 
oferece roupas 
para as mulheres 
mais gordinhas. São 
vestidos, shorts, 
bermudas, blusas, 
camisetes e biquínis. 
A Linda G fica na Rua 
15 de novembro, 190, 
Centro. Telefone (14) 
3263 6516.

BUFFET SPUNAR

FOTO: O ECO

^ X  Festas de 
casamento, 
debutantes, 

formaturas, 
aniversários e 
bodas são eventos 
importantes, que 
marcam a vida. Em 
Lençóis Paulista, o 
Buffet Spunar trabalha 
há 15 anos, sempre 
com novidades. Para 
fazer um orçamento, 
entre em contato com 
o Buffet Spunar: fica 
na Rua 9 de Julho,
407, Centro. Telefone 
(14) 3263 6218. E-mail 
contato@buffetspunar. 
com.br

^ X  Há mais de 
20 anos, na 
Mercearia

Bela Vista os clientes 
encontram pães, leite, 
frios, bebidas, doces 
e carvão. Sempre 
produtos fresquinhos 
e de qualidade. A 
Mercearia Bela Vista 
fica na rua Doutor 
Antonio Tedesco, 1381, 
Jardim Bela Vista. 
Telefone (14) 3263 1280. 
Na foto, Antonio Carlos 
Bertoli e Janete M. 
Bertoli, proprietários e 
que no dia 16 de maio 
completaram 43 anos 
de união. Parabéns!
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