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'Palácio de Vidro' fragiliza Pita na Câmara
Enquete feita pelo O ECO mostra que maioria dos vereadores é contra a nova sede; favorável, Prado diz que prédio será "atração turística"

QUE CADA VEREADOR PENSA SOBRE O ASSUNTO

O senhor é a favor ou contra à mudança da nova sede administrativa? Por quê?
Anderson Prado de Lima (PV)
A FAVOR
Sou a favor. Eu acho que se estivermos 
pensando no m elhor a tendim ento  ao povo 
e m elhores acom odações aos próprios 
vereadores, não ve jo  problema algum. A liás, 
a nova sede será um atra tivo  tu rístico  do 
município e vai embelezar a cidade.

Ailton Tipó Laurindo (PV)
CONTRA
Sou contrário. Se dependesse de m im , não 
alugaria aquele prédio, porque acho que poderia 
acom odar a Câmara onde está e adaptar o local 
para as ativ idades que o presidente e a mesa 
querem. A  mesa resolveu isso.

Francisco de Assis Naves (PSDB), o Chico 
CONTRA
Desde o princípio, fu i contrário  à mudança da 
nova sede adm in istrativa . Acho que deveríamos 
aguardar mais para tom ar uma decisão como 
essa, porque vai gerar um custo anual m uito 
alto.

Manoel dos Santos Silva (PSDB), o
Manezinho
CONTRA
Sou membro da mesa e assinei um ato 
autorizando a assinatura do contrato. Eu sabia do 
valor, mas desconhecia que seria o imóvel com 
aluguel mais caro da cidade, conforme noticiado.

Humberto José Pita (PR)
A FAVOR
É a favor à mudança, mas não quis responder 
à consulta realizada ontem  pelo O ECO.

André Paccola Sasso (PSDB), o Cagarete 
CONTRA
Já me posicionei contrário  aos assessores e 
à nova sede adm in istrativa  no início do ano 
através de um ofício. Respeito a decisão, mas 
continuo com minha opinião.

Gumercindo Ticianelli Junior (DEM) 
CONTRA
Sou contra a mudança. Eu não tive 
participação nenhuma com isso. Hoje, me 
sinto  isolado e não participo  de decisão 
a lgum a. Para m im , o novo prédio é m uito  luxo.

Jonadabe José de Souza (PSC) 
INDECISO
Estou indeciso quanto a esta polêm ica de 
a lugar a nova sede. A inda quero ouvir meus 
e le itores e as pessoas que me aconselham 
politicam ente.

José Pedro de Oliveira (PR), o Coroné 
Bentinho 
A FAVOR
Sou a favor, porque ali é um local m elhor e mais 
espaçoso para trabalharm os.

Emerson André Carrit Coneglian (PSDB) 
CONTRA
Eu sou contra, pois precisamos conter gastos 
e restabelecer a confiança da população de 
Lençóis no Poder Legislativo. Não será com 
a titudes como essa que vamos economizar 
dinheiro público.

José Santana (PSDB), o Dodô 
CONTRA
Contra, porque acho o va lo r de locação m uito 
alto. Acho que deveria renegociar o va lo r com 
o proprietário .

Nardelli da Silva (PSC)
INDECISO
O vereador N arde lli da Silva (PSC) disse que 
ainda não conheceu o novo prédio e que 
presidente não apresentou em que beneficiaria  
o trabalho dos vereadores.
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c o m b u s t ív e is

Preço do álcool 
cai na cidade

Após reportagem do jornal O ECO, 
sobre o preço do álcool em Lençóis 
Paulista, os postos reduziram o preço 
do produto em R$ 0,09 por litro. Ape
sar da notícia para o consumidor local, 
o preço médio do produto na cidade 
ainda está R$ 0,06 acima da média 
paulista (R$ 1,83 o litro), de acordo 
com a Agência Nacional do Petróleo. A 
queda no preço veio na semana em que 
a ANP anunciou que o litro do produto 
acumulou queda de 6,56% nos postos 
paulistas no mês de maio.
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SAUDE 
Hoje tem vacinação para 
crianças e jovens_______

QUEDA NA BOMBA - Após reportagem, postos reduzem preço do álcool em R$ 0,0

COPA O ECO 
Expressinho e Grêmio da 
V ila querem outra taça C )

REGIONAL
Festa vai arrecadar dinheiro 
para hospital

AGUDOS
Associação Comercial tem 
nova diretoria

CULTURA 
Festival do Livro traz 
literatura fantástica IBH

Dos 12 vereadores da C âm ara 
de Lençóis Paulista, sete parlam en
tares se declaram  contrários à m u
dança da sede adm inistrativa da 
Casa de Leis para  o novo imóvel 
alugado pelo presidente H um ber
to José Pita (Pr) por R$ 11,5 mil 
m ensais. Na quinta-feira 6, o jornal 
O  E C O  m ostrou que o aluguel do 
prédio -  apelidado de Palácio de 
Vidro, devido à sua fachada toda 
envidraçada -  é o m ais caro entre 
os imóveis locados pelo setor p ú 
blico em  Lençóis Paulista. A m a
téria  em  questão com parou o valor 
do m etro quadrado  da nova sede da 
C âm ara com  outros imóveis aluga
dos na cidade. Além  do presidente 
do Poder Legislativo, José Pedro de 
Oliveira (PR), o Coroné Bentinho, 
e A nderson Prado de Lima (PV) se 
declararam  favoráveis à m udança 
da sede atual para  o imóvel vizinho 
ao atual. Os indecisos são N ardeli 
da Silva e Jonadabe José de Souza 
(ambos do PSC). Os dem ais verea
dores declaram  posição contrária . 
A consulta m ostrou que o presi
dente Pita se isola politicam ente 
por ten ta r em purra r um a sede lu 
xuosa e cara em  um  ano de austeri
dade fiscal vivido pelo m unicípio.

ENTREVISTA

M elhores 2012 
vai surpreender

FOTO: MARCIO MOREIRA/O ECO

Em entrevista especial, a em pre
sária M arta Rocha (foto), com an
dante geral da 12® edição da festa 
M elhores do Ano, revela detalhes 
da cerim ônia. M arcada para o dia 
17 de agosto, no CEM, o evento 
prom ete em ocionar os convida
dos, com show do Bee Gees Alive 
acom panhado de orquestra e parti
cipação especial da modelo e atriz 
Helen Ganzarolli.
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Cidades

CIDADE LIMPA
Lençóis Paulista recebe entre i i  e 

14 de junho o Projeto Cidade Limpa, 
da TV TEM e as Diretorias de Agri
cultura e Meio Ambiente e Saúde. O 
projeto vai recolher sofá, cadeiras, 
madeiras e móveis para descarte. 
No dia da coleta, os moradores de
vem colocar os materiais sem uso 
na calçada para a retirada. Não se
rão recolhidos resíduos de jardins, 
de poda de árvores ou entulhos de 
construção.

INSCRIÇÕES ABERTAS
O Centro Municipal Profissionali

zante de Macatuba abre inscrições, 
na segunda-feira, para os cursos na 
área de gestão, tecnologia da infor
mação, metalmecânica, mecânica, 
eletrônica e costura. As aulas são 
para o período noturno e aos sá
bados e a seleção é por ordem de 
chegada.

ATRAÇÕES
No domingo, em Agudos tem 
espetáculo "Zé Preguiça", na 
Praça Tiradentes, às i6h. A peça 
faz parte do Circuito Cultural 
Paulista. O evento é gratuito.

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA,

REMEDIADO - Há 15 dias, a CPFL realizou um serviço no Jardim das Nações que 
não agradou aos moradores. Após a passagem de um caminhão, a fiação puxou um 
poste que está praticamente caindo. A empresa foi até o local e colocou uma escora 
para tentar resolver temporariamente o problema.

FRASE
"Os 20 mil por moradia do Estado vai reduzir as parcelas das 
casas", Bel Lorenzetti (PSDB), prefeita de Lençóis, ao anunciar 
subsídio do programa Casa Paulista do Governo do Estado ao 
programa Minha Casa, Minha Vida, para construção de 452 
unidades habitacionais a partir do segundo semestre

0 | |  Reclamações constantes
Dois temas abordados pela coluna hoje são alvo de re

clamações: ausência dos legionários na Área Azul e falta 
de vagas para estacionar no Centro. Falta de vaga não é 
problema só de Lençóis Paulista. Mas as famosas 'faixas 
amarelas' são problema único da cidade. As pessoas ques
tionam o critério para ter autorização para pintar as faixas 
amarelas em frente aos estabelecimentos comerciais. Com 
critério, deveriam ser autorizadas em frente às farmácias, 
por exemplo. Mas não são. As faixas amarelas se multipli
cam, como o número de veículos ,que já chega aos 37 mil 
para quase 70 mil habitantes.

Outra reclamação está relacionada aos legionários mirins 
que atuam na Área Azul. É comum, quando se chega, não en
contrar ninguém para cobrar a tarifa. Mais co
mum ainda é retornar ao veículo encontrar um 
lembrete amarelo de estacionamento irregu
lar. O lembrete mostra à Polícia Militar que é 
hora de multar aquele veículo. Mas muitas e 
muitas vezes, a autuação é injusta. Esses são 
temas, que embora pareçam pequenos, 
precisam ser revistos com urgência.

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

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LI
CITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 45-2013. EDITAL: 49-2013. PROCESSO: 
67-2013 - OBJETO: Aquisição de equipamentos de saúde, que serão destinados à 
execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde -  SUS, seguindo 
os descritivos do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato. O pagamento será 
realizado com recurso proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Ma
catuba e a Secretaria de Estado da Saúde (Convênio n° 271/2007, termo aditivo n° 
02/11). ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 25.06.2013 às 13h30min. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatu- 
ba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298
9846.
Macatuba, 07 de junho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EX
TRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 36-2013 -  PROC: 56-2013 -  
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material odontológico, destinados 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do município, conforme especificação 
do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA. A Prefeitura 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em 
referência em 06.06.2013, adjudicando o objeto em favor e registrando os preços 
conforme segue:
EMPRESA: VG FÁBRICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 
16.724.470/0001-38.

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor
unit.

1 60 Unidade Ácido fosfórico a 37 % - Seringa 
de 2,5 ml ATAC TEC R$ 1,55

2 50 Unidade
Adesivo fotopolimerizável para 
esmalte e dentina, com flúor e 
solvente à base de água e álcool; 
frasco único, contendo 4 ml

VIGODENT R$ 14,5

3 60 Frasco Água destilada, frasco contendo 
5 litros FIT R$ 5,2

4 180 Litro Álcool 70% com 1 litro FLOPS R$ 3,3

5 12 Litro Álcool ETILICO 96% frasco de 
01 litro FLOPS R$ 3,5

6 50 Pacote Alginato para impressões com 
clorexidina embalagem com 410 gr DENCRIL R$ 8,9

7 5 Caixa
Anestésico Articaína 1:100 com 
vaso constrictor solução injetável, 
caixa com 50 tubetes

DFL R$ 52,34

8 32 Caixa
Anestesico cloridato de 
mepivacaina 20 mg/ml com 
epinefrina a 0,01mg/ml com vaso 
constritor, caixa com 50 tubetes

DENTSPLY R$ 43,6

9 20 Caixa
Anestésico Solução Injetável 
Cloridrato de Prilocaína com 
Felipressina a 3%,caixa com 50 
tubetes

CRISTALIA R$ 26,8

10 25 Unidade Anestésico tópico em gel sabor 
variado, frasco com 12 g. DFL R$ 5,44

11 10 Litro
Antisseptico tópico, solução com 
tensoativo de digluconato de 
clorexidina 2 % frasco contendo 
1 litro

MAQUIRA R$ 11,25

13 140 Pacote
Avental para procedimento, manga 
longa, punho elástico cor branca 
pacote com 10 unidades

ANADONA R$ 9

14 20 Pacote
Babador descartável (cirúrgico) 
grande -  caixa contendo 100 
unidades

DERMAPLUS R$ 10,4

15 20 Unidade Broca baixa rotação n° 4 INJECTA R$ 2,5

16 20 Unidade Broca aço Carbide de Alta Rotação 
N° 4 MEDIN R$ 5,24

17 10 Unidade Broca aço esférica carbide alta 
rotação n° 434 MEDIN R$ 5,35

18 50 Unidade Broca de baixa rotação n° 6 INJECTA R$ 2,49
19 50 Unidade Broca de baixa rotação n° 8 INJECTA R$ 2,48
20 15 Unidade Broca de BATT N° 12, 28mm MAILHEFER R$ 6,87
21 30 Unidade Broca diamantada 1013 KG R$ 6,9
22 30 Unidade Broca diamantada 1014 KG R$ 6,9
23 20 Unidade Broca diamantada 1016 KG R$ 6,9
24 330 Unidade Broca diamantada 1033 KG R$ 6,9

25 20 Unidade Broca diamantada 2135F dourada 
para polimento de resina KG R$ 6,9

26 20 Unidade Broca diamantada N° 1032 KG R$ 6,9
27 60 Unidade Broca diamantada n° 1090 KG R$ 6,9
28 20 Unidade Broca diamantada n° 1091 KG R$ 6,9
29 30 Unidade Broca diamantada n° 1092 KG R$ 6,9
30 20 Unidade Broca diamantada n° 3168 F KG R$ 6,9

31 30 Unidade Broca diamantada para Alta 
Rotação n° 3118F KG R$ 6,9

32 30 Unidade
Broca diamantada para Alta 
Rotação n° 3118F (modelo 
chaminha)

KG R$ 6,9

33 30 Unidade Broca diamantada para Alta 
Rotação n° 3195F - KG R$ 6,9

34 20 Unidade Broca diamantada para Alta 
Rotação n° 3203 KG R$ 6,9

35 20 Unidade Broca diamantada para alta rotação 
n °4123 KG R$ 6,9

36 10 Unidade Broca diamantada para alta rotação 
n° 1014, HL KG R$ 6,9

37 10 Unidade Broca diamantada para alta rotação 
n° 1016, HL KG R$ 6,9

38 30 Unidade Broca diamantada para alta rotação 
n ° 1093 KG R$ 6,9

39 30 Unidade Broca Gates n° 2 -  32 mm INJECTA R$ 6,49
40 10 Unidade Broca Gates n°3 32 mm INJECTA R$ 6,49

41 10 Jogo
Broca para polimento em 
amálgama multilaminada jogo 
com 06 unidades

INJECTA R$ 32

42 6 Unidade Agulha para aspiração (endo) 25/4 UTRADENT R$ 3,9
43 6 Unidade Agulha para aspiração (endo) 25/7 UTRADENT R$ 3,9
44 6 Unidade Agulha para aspiração (endo) 30/8 UTRADENT R$ 3,9

45 2 Pote
Cápsula de amálgama tipo limalha 
com alto teor de cobre 01 porção 
(pote com 500 unidades)

SDI R$ 728

46 2 Pote
Cápsula de amálgama tipo limalha 
com alto teor de cobre 02 porções 
(pote com 500 unidades)

SDI R$ 964

47 2 Frasco Carbonato hidrogenado de sódio, 
frasco 500 mg CLEAN OKTA R$ 21,4

48 4 Unidade
Chave para ponta de ultrassom 
PROFI NEO compatível com o 
modelo Dabi Atlante

DABI R$ 32,5

49 3 Frasco Cimento cirúrgico sem eugenol TECHNEW R$ 41,95

50 4 Jogo Cimento de Hidroxido de Calcio 
para forramento dentnário TECHNEW R$ 12,9

51 8 Unidade Cimento endodôntico com 
hidróxido de cálcio DENTSPLY R$ 64,3

52 1 Unidade Cinzel de Alexander n° 02 com 
cabo QUINELATO R$ 72,5

53 1 Unidade Cinzel de Gardner com cabo QUINELATO R$ 60,3

54 10 Caixa
Cones secundários B7, size X-F, 
caixa com 120 pontas tipo gutta 
percha

META R$ 12,73

55 6 Litro
Embalagem contendo 1 litro de 
solução de clorexidina a 0,12% 
para bochecho

COLGATE R$ 24,9

56 1.700 Unidade
Escova dental multifoludada, 
cerdas macias e pontas 
arredondadas - infantil

MED R$ 0,51

57 1.000 Unidade
Escova dental multitofulada, 
com cerdas macias de pontas 
arredondadas - adulto

MED R$ 0,57

59 1 Unidade Extrator heidbrink n° 01 com cabo QUINELATO R$ 34,9
60 1 Unidade Extrator seldin angulado LM R$ 10,69
61 2 Unidade Extrator seldin reto LM R$ 10,69

63 40 Caixa
Fio de sutura agulhado 4/0 nylon, 
caixa com 24 unidades agulha 3\8 
atarumática de 20mm

PROCARE R$ 21,6

64 4 Caixa
Fio de sutura agulhado 4/0 seda, 
caixa com 24 unidades agulha 3\8 
atarumática de 20mm

TECNOFIO R$ 23,4

66 12 Frasco
Fixador para radiografia dental, 
frasco com 475 ml (água (80-85%) 
tiossulfato de amônio (5-10%), 
tiocianato de amônio (5-10%)

KODAK R$ 4,8

68 2 Frasco
Fluoreto de sódio (pó) para 
bochecho escolar - cápsula / sachê 
1 gr, pote 500g

IODON R$ 165

69 10 Frasco

Formocresol, material para a 
mumificação da polpa dental, 
composição: formaldeído, orto- 
cresol, glicerina e álcool etílico 
96% frasco contendo com 10 ml

MAQUIRA R$ 4,8

70 2 Unidade
Frasco contendo hidrogênio 
Líquido 200ml para diagnóstico 
em endodontia tipo endo-ice

MAQUIRA R$ 18,9

71 2 Caixa
Gancho para tração de dentes 
inclusos com corrente caixa com 
10unidades

MORELLI R$ 27,9

72 2.400 Envelope
Gaze 11 fios 8 camadas e cinco 
dobras, envelopes com dez 
unidades esterilizadas

ESTERICLE R$ 0,44

73 60 Pacote
Gaze 9 fios 8 camadas e cinco 
dobras, com 500 compressas não 
estéril

WS R$ 8,2

74 100 Pacote Gesso Pedra tipo 3 - Pacote de 
01 Kg RIO R$ 3,39

78 2 Frasco Hidroxido de calcio pó PA emb 
10g MAQUIRA R$ 3,88

79 30 Kit Ionômero de vidro, não resinoso, 
kit com pó (10g) e líquido (10 ml) FGM R$ 20,2

80 4 Frasco
Laboriodine tópico , Antisséptico 
para curativo em geral 10% 
iodopolividona (1% iodo ativo), 
frasco de 01 litro

RIODERMI R$ 19,6

81 10 Unidade
Lâmpada Halogena para 
Fotopolomerizador, 12 V - 75W 
(OSRAM)

OSRAN R$ 65,3

82 5 Caixa
Lençol de borracha para 
isolamento absoluto, caixa 
contendo 26 unidades cada com 
selo iso 9000

MEDIX R$ 10,9

83 10 Caixa
Lixa de Aço 4 mm pct com 
12 unidades (acabamento de 
amálgama)

INJECTA R$ 4,8

86 30 Caixa
Luvas de látex para procedimentos 
tamanho Extra Pequeno, caixa com 
100 unidades

DESCARPACK R$ 13,5

87 240 Caixa
Luvas de látex para procedimentos 
tamanho M, caixa com 100 
unidades

DESCARPACK R$ 13,5

88 40 Caixa
Máscara cirúrgica descartável 
antialérgica, hidrorrepelente e 
tripla camada,com elástico, caixa 
com 50 unid.

ANADONA R$ 3,9

90 20 Unidade Matriz de aço 0,07x5x500mm INJECTA R$ 1,35

91 10 Frasco Obturador provisório, frasco com 
25 g CAVITEC R$ 10,9

93 50 Rolo Papel grau cirúrgico para embalar 
instrumental - Rolo 150x100mm ESTERILCARE R$ 45,6

94 50 Rolo Papel grau cirúrgico para embalar 
instrumental - Rolo 80x100mm ESTERILCARE R$ 24,2

96 4 Unidade Pinça Halstead Mosquito 16 cm GOLGRAN R$ 14,5

97 2 Unidade Pinça Dietrich 16cm (gravado a 
laser) QUILENATO R$ 78,5

100 4 Unidade
Ponta de perio Supra gengival para 
ultrassom Dabi Atlante Profi Neo 
(Perio Sub)

DABI R$ 152

101 15 Unidade
Ponta de perio Supra gengival para 
ultrassom Dabi Atlante Profi Neo 
(Perio Supra)

DABI R$ 152

102 6 Pacote Pontas accudose anterior lv com 
êmbulos pacote com 20 unidades CENTRIX R$ 28,9

103 5 Caixa Pontas de Silicones para polimento 
de resina n° 8093F (cx com 10) KG R$ 21,75

104 2 Caixa Pontas gutta percha calibrada 2° 
série n° 30 com 120 unidades META R$ 12,98

105 10 Caixa Pontas gutta percha calibrada 1° 
série n° 30 com 120 unidades META R$ 12,98

107 20 Unidade

Resina composta 
fotopolimerizável, bisnaga de 4 
g cor A2 matriz inorgânica de 
Zircônia/Sílica com 84,5% em 
peso e 66% em volume; matriz 
orgânica de Bis-GMA e TEGDMA

Z100 3M R$ 39,8

108 40 Unidade

Resina composta 
fotopolimerizável, bisnaga de 4 
g cor A3 matriz inorgânica de 
Zircônia/Sílica com 84,5% em 
peso e 66% em volume; matriz 
orgânica de Bis-GMA e TEGDMA

Z100 3M R$ 39,8

109 10 Unidade

Resina composta 
fotopolimerizável, bisnaga de 4 
g cor B1 matriz inorgânica de 
Zircônia/Sílica com 84,5% em 
peso e 66% em volume; matriz 
orgânica de Bis-GMA e TEGDMA

Z100 3M R$ 39,8

110 1 Unidade Seringa centrix CENTRIX R$ 69,9

113 500 Pacote Sugador de saliva embalagem com 
40 unidades WA R$ 2,47

114 6 Unidade Tesouras Cirúrgica Ponta curva 
de 11 cm GOLGRAN R$ 9,9

115 6 Unidade Tesouras Cirúrgica Ponta Reta de 
11 cm GOLGRAN R$ 9,9

117 6 Pacote Tubo de latex (garrote) n° 202, 
Rolo com 15 Metros RUBER R$ 55,5

118 4 Caixa Indicador biológico CRISTOFOLI R$ 79,9
119 4 Pacote Integrador Químico SISPACK R$ 119,5

EMPRESA: PAULO JOSE DEANGELIS ME. CNPJ 11.357.799/0001-94.

9 Qtde Unid. Descrição Marca Valor
unit.

12 120 Caixa
Aplicador descartável tipo 
brusch (regular), frasco com 100 
unidades

AZUL FIN R$6,96

58 50 Unidade
Espelho clínico n° 5 plano 
embalado individualmente, 
com identificação do fabricante 
gravado em sua superfície

IODONTOSUL R$1,83

62 5 Caixa Filme radiográfico 3x4, Ektaspeed 
plus cx com 150 unidades DFL R$ 89,92

65 10 Unidade Fio dental - Rolo com 100m BIO ORAL R$ 1,53
67 15 Unidade Flúor gel frasco contendo 200ml IODONTOSUL R$ 3,11

75 5 Unidade Grampo para isolamento 
endodôntico n° 203 FAVA R$10,19

76 5 Unidade Grampo para isolamento 
endodôntico n° 7A FAVA R$10,19

77 60 Caixa
Hastes Flexiveis absorventes com 
ponta de algodão - caixa com 75 
unidades

COTONELA R$ 0,88

84 600 Par Luva cirúrgica n° 7,5 (pares) 
Estéril NEW HAND R$ 0,98

85 150 Par Luva cirúrgica n° 8,0 (pares) 
Esteril NEW HAND R$ 0,98

89 20 Caixa
Máscara Tripla Camada com 
Amarril, caixa contendo 50 
unidades.

SKY R$ 5,92

92 12 Unidade

Óculos para proteção, anti- 
embaçante, lentes 100% 
policarbonato, resistente a 
impactos e transparentes. Modelo 
feminino

DANNY R$ 3,37

95 1 Unidade Pinça Backaus 13cm (gravado 
a laser) PROFESSIONAL R$ 17,33

98 3 Unidade Pinça hemostática Kelly curva 
14 cm PROFESSIONAL R$ 14,24

99 1 Unidade Pinça Pean 14 cm PROFESSIONAL R$ 23,27

106 3 UNID Porta agulha 16cm com ponta 
de wydia PROFESSIONAL R$143,50

111 1.000 Unidade Seringas descartáveis de 10 ml 
sem agulha DESCARPACK R$ 0,37

112 2 Frasco Solução Hemostática. Frasco 
com 10 ml MAQUIRA R$17,95

116 40 Pacote
Touca elástica sanfonada , 
descartável, pacote com 100 
unidades

SKY R$ 5,04

Vigência: 31.12.2013. Assinatura: 06.06.2013.
Macatuba, 07 de junho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EX
TRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 38-2013 -  PROC: 58-2013 -  
OBJETO: Registro de preço para aquisição de Cestas Básicas prontas, que serão 
entregues aos carentes cadastrados na Secretaria de Assistência Social, seguindo 
as especificações do edital, para entrega parcelada durante 12 (doze) meses. A Pre
feitura de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo 
em referência em 05.06.2013, adjudicando o objeto em favor da empresa COMER
CIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67, ficando registrado o va
lor de R$ 36,86 por unidade de Cesta Básica pronta. Vigência: 04.06.2014. 
Macatuba, 07 de junho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EX
TRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 37-2013 PROC: 57-2013 EDI
TAL: 40-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de kits de marmitex com refrigerante lata, conforme especificações 
descritas no ANEXO II deste Edital. A Pref. de Macatuba torna público que o Pre
feito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da lici
tação em favor de: HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA J. L. F. LTDA ME, 
valor do kit R$14,00. VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO R$18.200,00. 
Macatuba, 29 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES - AVISO DE LICI
TAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 46-2013 - PROCESSO: 68-2013- OBJETO 
Aquisição de equipamentos e instrumentos médicos e odontológicos destinados aos 
Consultórios do Centro de Especialidades Odontológicas do Município. Especifi
cações mínimas e termo de referência. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELO
PES: 25.06.2013 às 13hs30 min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, 
nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pre- 
gao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 03 de junho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EX
TRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 39-2013. PROC: 60-2013 EDI
TAL: 42-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de peças 
novas de reposição para os veículos da frota municipal utilizados no transporte de 
alunos, conforme especificado no Anexo II. A Pref. de Macatuba torna público que 
o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da 
licitação em favor de: ANAGE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, VALOR 
TOTAL DO PROCESSO R$16.274,84.
Macatuba, 07 de junho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICI
TAÇÃO - PROCESSO: 65-2013 - TOMADA DE PRe Ç o S: 03-2013 - OBJETO: 
Contratação de empresa para construção de Creche Escola, com fornecimento de 
materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, para execução no prazo de 12 
meses, a contar da ordem de serviço. ENCERRAMENTO: 28/06/2013 -  14h00. 
DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha-se aberta na Prefeitura de Macatuba, a T.P. 03
2013, do tipo menor preço com fixação de preço máximo. Os interessados em par
ticipar deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, até às 16h00 do terceiro dia 
anterior ao encerramento, satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 8666/93. O 
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua Nove de 
Julho, 15-20, Centro, Macatuba-SP, das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, nos 
dias úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9818.
Macatuba, 05 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

http://www.macatu-ba.sp.gov.br
http://www.macatu-ba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br
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Opinião áFRASE
• "As revendedoras (de combustíveis) estão nas mãos dos distribuidores. Cada 
distribuidora tem sua política de preço para cada cidade. A diferença de Bauru para cá 
é o frete agregado. Em Botucatu, por exemplo, o preço do combustível está mais caro" 

proprietário de posto que preferiu não ter o nome divulgado pela reportagem.

PARA PENSAR
"A vida sem luta é um 
mar morto no centro do 
organismo universal" 

Machado de Assis

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

Olhos, ouvidos e boca da população
jornal O ECO traz hoje reportagem 
que trata novamente sobre os 
preços dos combustíveis. Durante 

nova pesquisa de preços nesta sema
na, um empresário do setor procu

rou para reclamar sobre a pressão 
sofrida dos consumidores após a 
reportagem.

Ele se justificou dizendo que 
as distribuidoras praticam preços 
diferentes de acordo com a cidade 
e, também, que a quantidade de 
combustível comprada pelos pos

tos de Bauru é maior e, portanto, 
eles têm maior margem de nego

ciação. Na primeira reportagem 
que mostrou a diferença do preço

do álcool entre Lençóis e Bauru, tentou 
ouvir os empresários que se recusaram 
a falar. E esta era uma reclamação cons
tante dos consumidores.

Em nenhum momento o jornal O ECO 
se colocou contra os empresários do 
setor, conforme enfatizou editorial an
terior. O ECO entende, inclusive, que o 
governo estrangula o empresário com a 
cobrança excessiva de impostos. Mas o 
jornal considera ser o espaço adequado 
para que o consumidor -  ou o eleitor, em 
outros contextos -  possa falar, expressar 
sua indignação ou descontentamento. A 
imprensa é os olhos e ouvidos da popu
lação e o jornal O ECO leva a sério essa 
prerrogativa.

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

Vencemos a batalha, mas a guerra continua!
Márcio Caneppele Santarém
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é diretor de Saúde de Lençóis Paulista

Não é exagero dizer que a adminis
tração municipal de Lençóis Pau
lista fez um excelente trabalho de 

combate e prevenção à dengue neste ano 
de 2013. Infelizmente, tivemos registros 
da doença em nossa cidade, diagnostica
dos em pessoas que não se ausentaram, 
não estiveram em áreas de risco, mas 
mantivemos essas ocorrências em índices 
totalmente controláveis.

Vamos aos números. Nesse caso, fica 
difícil não mencionar o que aconteceu 
em Bauru. Foram mais de cinco mil re
gistros autóctones de dengue, que mobi
lizou poder público, imprensa e iniciativa 
privada numa verdadeira luta contra o 
mosquito Aedes aegypt. E o mais grave: 
duas mortes em decorrência da doença 
naquele município. Em Lençóis Paulis
ta, tivemos 30 casos da doença, sendo 
17 importados e 13 autóctones. Ou seja, 
17 pessoas se deslocaram para regiões 
de maior ocorrência da dengue e lá con
traíram a doença. Somente 13 pessoas 
tiveram dengue sem sair de Lençóis. Di
fícil acreditar que este número não seja 
maior diante da proximidade dos dois 
municípios e do fluxo de pessoas de lá 
para cá, e de cá para lá, diariamente. 
Além disso, também comemoramos o 
fato de não haver mais confirmações de 
dengue desde 21 de maio.

O que aconteceu em Lençóis Paulis
ta, mais uma vez, foi o comprometimen-

to exemplar de todos envolvidos na luta 
contra o mosquito Aedes aegypti. Funcio
nários públicos das Diretorias de Saúde 
e Meio Ambiente tiveram participação 
direta, garantindo a limpeza de quintais, 
ruas, terrenos, enfim, da cidade como um 
todo, e merecem ser parabenizados por 
isso. Agentes atuaram comprometidos 
em orientar a população. A Diretoria de 
Educação também faz sua parte todo ano, 
reforçando a conscientização nas crianças 
desde o início da vida escolar. E claro, a 
população, que colaborou também para 
que limpeza e eliminação dos criadouros 
do mosquito fosse uma realidade. De ou
tra forma não teríamos esses resultados.

Com a aproximação do inverno, há a 
expectativa de temperaturas mais baixas 
e estiagem, o que deve fazer com que a 
transmissão da dengue reduza seu ritmo 
drasticamente. A Diretoria de Saúde, nes
se período, intensifica a prevenção de do
enças sazonais, em especial a A (H1N1). 
Assim como no combate à dengue, a in
formação correta, a adoção de hábitos 
rigorosos de higiene pessoal, são funda
mentais para manter Lençóis Paulista livre 
do vírus da gripe suína.

Para todos os envolvidos nesta luta, a 
rotina de vigilância não deve ser alterada. 
Quando se fala em Saúde, não existem 
campanhas sazonais, existe um trabalho 
comprometido e permanente. Vencemos 
essa batalha contra a dengue, mas a guer
ra continua. O controle deve ser mantido 
durante todo o ano. Vamos todos juntos 
trabalhar para zerar essa conta!
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Tradicionalismo e Inovação Corporativa
Sidney Aguiar___________________
é especialista em Sustentabilidade 

Corporativa e Gestão de Projetos.

De acordo com o relatório divulga
do recentemente pelo World Eco- 
nomic Forum (Forum Econômico 

Mundial) sobre os países que mais in
vestem em inovação tecnológica e de 
gestão empresarial, o Brasil ocupa a 
49® posição, atrás do Chile, Azerbaijão e 
Malta. A estimativa é que, nos próximos 
cinco a dez anos teremos dois tipos de 
empresas, as inovadoras e as falidas.

Grande parte dessa desvantagem 
brasileira em relação ao grau de inova
ção é de responsabilidade do próprio 
setor privado que, em muitos casos 
não investem em melhorias tecnológi
cas e políticas corporativas modernas 
em função da própria ineficiência ad
ministrativa e falta de horizontes em 
entender as necessidades de pereni
dade dos negócios.

Levando em consideração que as 
empresa que mais crescem são aquelas 
que deixam o tradicionalismo e aderem 
ao modernismo corporativo, investindo 
a novas tendências tecnológicas, em 
novos sistemas de gestão corporativa 
e na sustentabilidade; vamos de forma 
objetiva e analítica observar os siste-

mas tradicionais e modernos da admi
nistração dos negócios, bem como suas 
influências na produtividade e na renta
bilidade dos empreendimentos.

O tradicionalismo corporativo está 
ligado ao velho sistema de visão indivi
dual dos negócios, onde, a organização 
é apenas uma instituição econômica, 
voltada apenas aos seus próprios in
teresses e focados em uma visão par
cial e limitada; não investindo em mo
dernização de produção e de políticas 
corporativas. Na vanguarda da cultura 
corporativa mundial, estão as políticas 
corporativas modernas, que posiciona 
os empreendimentos e negócios com 
uma visão holística, onde a administra
ção é voltada ao conjunto de fatores in
ternos e externos que forma a estrutura 
organizacional da empresa, passando 
dessa forma, a ser considerada uma ins
tituição sóciopolítica moderna.

A diferença entre ser uma empresa 
moderna e tradicional, está na forma 
de gestão administrativa e no direcio
namento de investimentos; os sinais 
mais evidentes dessas diferenças estão 
no grau de valorização das marcas em
presariais, no grau de crescimento dos 
empreendimentos e na rentabilidade 
final das organizações. (www.sidaguiar. 
blogspot.com)

Bel, Marise e vereadores têm 
encontro com secretário de Transportes

A Prefeita Bel Lorenzetti, juntamente com o vice-prefeito José Antonio Ma
rise e o diretor de Obras e Infraestrutura, Antonio Silveira, reuniram-se com o 
secretário de Estado de Logística e Transporte, Saulo de Castro Abreu Filho, onde 
apresentaram algumas reivindicações. A reunião também contou com a presen
ça do deputado estadual Pedro Tobias (PSDB) e dos vereadores tucanos Chico 
Naves, André Paccola Sasso (Cagarete), Manoel dos Santos Silva, o Manezinho e 
do social-cristão Jonadabe José de Souza.

rOTO: DIVULGAÇÃO

Encontro
Comitiva lençoense 

esteve com o secretário 
de Estado de Logística e 
Transporte, Saulo de Cas
tro Abreu Filho; encon
tro foi intermediado pelo 
deputado estadual Pedro 
Tobias.

Rotatória 1
A prefeita Bel levou para o secre

tário um relatório fotográfico mos
trando a necessidade de uma rotató
ria não vazada e uma via marginal na 
SP-261 (Osny Matheus), que corta os 
bairros Santo Antônio e Corvo Branco, 
por conta do tráfego naquela região.

Rotatória 2
Já os vereadores apresentaram 

pedido de antecipação da constru
ção de uma rotatória na entrada da 
cidade (rodovia Marechal Rondon), 
altura do Jardim Progresso, e da pas
sarela que liga a cidade ao Distrito 
Empresarial.

Agilizar
Referente às solicitações, o se

cretário de Transportes disse que as 
obras na Rondon estão programadas 
para 2015 e serão executadas pela 
concessionária Rodovias do Tietê. 
Ele prometeu negociar com a em
presa a antecipação destas obras. Já 
o pedido da prefeita Bel para a SP 
261 vai depender de estudo e de pa
recer técnico do DER.

Pavimentação
A comitiva lençoense, representa

da pela prefeita Bel, aproveitou o en
contro para cobrar, novamente, a pa
vimentação da Osny Matheus, entre 
o trecho de Lençóis Paulista e Águas 
de Santa Bárbara.

Encaminhamento
A equipe técnica da Secretaria de 

Transportes vai encaminhar para a

Prefeitura um roteiro para a apresen
tação de dados técnicos que compro
vem a atividade econômica que passa 
por este trecho. O secretário Saulo de 
Castro informou que não há recursos 
do Estado para a liberação e verbas 
neste ano para esta obra.

Convite?
Presidente da Câmara de Lençóis 

Paulista, Humberto José Pita (PR) 
enviou convite dirigido ao jornalista 
Angelo Neto para comparecer à ses
são da segunda-feira 10. No convite, 
Pita antecipa que usará a palavra 
para comentar a matéria "Sob Pita, 
Legislativo mantém desperdício do 
dinheiro público", assinada pelo jor
nalista e veiculada pelo O ECO.

Intimidação
Disfarçado de convite, o chama

do de Pita provoca estranheza. O 
gesto do presidente soa um tom de 
intimidação à liberdade de imprensa 
e de informação. O ECO acompanha 
rotineiramente as sessões legislati
vas há décadas e elas são abertas 
ao público.

Memória
Em 75 anos de circulação, atraves

sando inclusive a Ditadura Militar e a 
censura à imprensa, O ECO jamais re
cebeu convite dessa natureza. O pre
sidente Pita parece querer inaugurar 
um novo tempo na relação entre o 
Poder Legislativo e os jornalistas. Mas 
a Câmara continurá sendo a Casa do 
Povo lençoense. E, na Casa do Povo, 
não é preciso "convite" para entrar.
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Empresa lançou um 
aparelho, o Whistle, 
feito para controlar 
a atividade física 
feita pelo seu 
cachorro.

Astrônomos descobrem  
'fábrica de cometas'

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cientistas conseguiram, pela primeira vez, 

observar a região em volta de uma estrela jo
vem onde partículas de poeira conseguem se 
juntar umas às outras e se aglutinar, formando 
grandes corpos rochosos. Além de documentar 
esse tipo de fenômeno, a descoberta deve aju
dar a resolver um dos mistérios da astronomia: 
o mecanismo pelo qual as pequenas partículas 
de poeira que orbitam as estrelas são capazes 
de formar planetas, cometas e asteroides. A 
pesquisa que descreve a descoberta foi publi
cada nesta quinta-feira na revista Science. As 
pesquisas mais recentes têm mostrado que 
o sistema solar não é um caso isolado -  a 
maioria das estrelas possui planetas e outros 
corpos em sua órbita. O que os pesquisadores 
não haviam conseguido explicar é como esses 
corpos se formam. As teorias diziam que isso 
acontecia a partir da colisão e do acúmulo dos 
grãos de poeira que giram em volta das estre
Ias. As simulações de computador mostravam, 
no entanto, que conforme os aglomerados de 
partículas cresciam, o processo ficava cada vez 
mais improvável. Quando dois grãos maiores 

colidiam, em vez de se aglutinar eles se 
despedaçavam. Isso criava inúmeras 
partículas de poeira e todo o processo 

^  era reiniciado. Mesmo quando esse tipo 
de colisão não acontecia, a fricção com a 

poeira e o gás em seu caminho fazia com 
que os grãos maiores fossem arrastados para 
órbitas cada vez mais próximas ã estrela, até 
serem consumidos por elas. Isso criou um im
passe: enquanto as simulações mostravam 
que a formação de planetas por esse mecanis
mo era muito difícil, as observações astronô
micas descobriam um número cada vez maior 
de novos planetas fora do Sistema Solar.

I Rápidas
^  •  GAMES- A E3, maior feira de games do mun-
^  do, será realizada na próxima semana. Os no- 
^  vos consoles da Sony e Microsoft, Playstation 
^  4 e Xbox One, respectivamente, são as gran-
^  des atrações desta edição. Mas o que seria dos 
^  videogames sem o catálogo de jogos? Dentre 
^  os lançamentos mais esperados estão: Call of 
^  Duty: Ghosts, Pro Evolution Soccer 2014, Fifa 
^  2014, Forza Motorsport 5, Assassin's Creed IV:
^  Black Flag e Batman: Arkham Origins.

///////////^ //////////////////////////^ ^ ^ ^
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SÁBADO, 08/06 N A SC ER  E PÔR-DO-SOL: íg |6 h 5 1  F^ 17 h3 8

m anhã tarde noite

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

U 6 ° C  ^ * o : m (U R 100^̂57%

DOMINGO, 09/06 N A SC ER  E PÔR-DO-SOL: í^ 6 h 5 1  Jg | l7 h 3 8

I Í 3 ° C ' * 0%m <U R 50%%
m anhã tarde noite

FASES DA LUA
JU N H O

F ase  D ia
Lua N ova  8
Q u a rto  C re scen te  16 
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Administração EM ALTA
A inflação medida pelo IPCA tende a ultrapassar em junho 
o teto da meta do governo, de 6,50%, no acumulado em 12 
meses. Segundo o IBGE, neste mês há uma série de altas 
de preços administrados e questões metodológicas que 
permitem prever uma alta relevante na inflação de junho.

M UDANÇ A

Prefeitura estuda montar equipe 
própria para manter iluminação
Consumidores serão beneficiados com atendimento local; medida entra em vigor em 2014

lO IO : MÁRCIO MOREIRA/O FCO

ESTUDOS -  Silva Gasparotto, centro, afirmou que Prefeitura analisa montar equipe para realizar manutenção na iluminação pública

Carlos A lbe rto  Duarte

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista estuda montar 
equipe própria para ma

nutenção da iluminação públi
ca. A notícia foi anunciada nes
ta quinta-feira, 6 de junho, pela 
diretora Administrativa, Silvia 
Maria Gasparotto.

Segundo ela, estudos preli
minares revelam que a tercei
rização da manutenção teria 
custo muito elevado para o 
município. Gasparotto explicou 
que a administração está plei
teando junto à CPFL Paulista 
levantamento detalhado dos 
pontos de luz e outros serviços 
que ficarão sob responsabilida-

de do município. A medida, es
tabelecida pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), 
entra em vigor a partir de janei
ro de 2014.

Silvia Gasparotto contou 
que o estudo feito pela Prefei
tura Municipal indicou que não 
há necessidade de uma equipe 
grande, mas de pessoas espe
cializadas, como engenheiro e 
eletricistas. Disse que a admi
nistração já trabalha com a pos
sibilidade de adquirir veículos 
exclusivos para o atendimento.

Na opinião da diretora 
Administrativa, com a “mu- 
nicipalização da iluminação 
pública" o atendimento à po
pulação vai melhorar, já que

a Prefeitura Municipal deverá 
instalar uma central de aten
dimento local. Atualmente, o 
consumidor precisa ligar no 
0800 da empresa (Campinas) 
para informar problemas com 
a iluminação. Já em futuro 
próximo, o atendimento ocor
rerá no próprio município.

FEDERAL
A decisão da manutenção da 

iluminação pública pelas pre
feituras faz parte da Resolução 
414/2010 da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). Na 
prática as cidades serão respon
sáveis pela manutenção de todo 
o sistema, como por exemplo, 
troca de luminárias, transfor-

madores, lâmpadas e reatores. 
Atualmente o serviço é realiza
do pela distribuidora de energia 
elétrica CPFL Paulista.

PROJETOS
O Poder Executivo enviou 

dois projetos ontem à Câma
ra de Vereadores. Um trata 
da doação de áreas à CDHU 
(Companhia de Desenvolvi
mento, Habitacional e Urbano) 
no Ibaté e em Alfredo Guedes 
para construção de 39 e 33 
unidades habitacionais, res
pectivamente. O outro propõe 
abertura de crédito especial de 
R$ 120 mil para construção de 
vestiários no campo de futebol 
no Parque Sidelpa.

SAUDE

Hoje tem vacinação em todas as unidades de saúde
Campanha contra 
pólio inicia às 8h; 
jovens devem 
atualizar vacinas

FOTO ARQUIVO: O ECO

Da Redação

São esperadas mais de 
quatro mil crianças en
tre seis meses e cinco 

anos nas unidades de saúde de 
Lençóis Paulista na campanha 
nacional de Vacinação contra a 
poliomielite que começa às 8h 
e vai até as 17h.

A mudança deste ano é 
a faixa etária abrangida pela 
campanha. As doses das goti
nhas serão distribuídas apenas 
em crianças maiores de seis 
meses. Além da vacina con
tra a poliomielite, os pais ou 
responsáveis que levarem a 
caderneta de vacinação dos fi
lhos em algum dos postos fixos 
poderão aproveitar para atuali
zar as doses de outros tipos de 
vacina que estejam em atraso. 
A primeira etapa da campanha 
segue até 21 de junho.

IMUNIZADAS -  Neste ano crianças só crianças entre seis meses e cinco anos devem ser vacinadas

Ainda hoje estarão dispo
níveis vacinas para as pessoas 
que vão participar da Jornal 
Mundial da Juventude, evento

marcado para julho, no Rio de 
Janeiro. A Diretoria de Saúde 
está colocando em ordem a ca
derneta de vacinação de quem

vai participar do encontro com 
o Papa Francisco, especialmen
te as doses contra sarampo, té
tano e febre amarela.



O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2013 .

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 077/2013; DATA ASSINAT: 21/05/2013; CONTRATA
DO: Lúcia Maria Brosco Vaz; CPF: 924.010.828-91; ENDEREÇO: 
Rua Piedade, n° 160, Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de im ó
vel para abrigar o Serfis (Setor de Recuperação Fiscal); VALOR: 
99.000,00 (noventa e nove mil reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 014/2013; FUNDAMEN
TO: Art. 24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 078/2013; DATA ASSINAT: 22/05/2013; CONTRA
TADO: Man Latin Am érica Ind e Com. De Veiculos Ltda.; CNPJ: 
06.020.318/0001-10; ENDEREÇO: Rua Volkswagen, 291 - 8° andar, 
município de São Paulo/SP; OBJETO: aquisição de veículos de trans
porte escolar diário de alunos da educação básica das redes públicas 
de ensino; VALOR: 227.780,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecen
tos e oitenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO n.° 052/2012; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 079/2013; DATA ASSINAT: 27/05/2013; CONTRATA
DO: Amoedo, Freitas e Lima Projetos, Instalações Elétricas Ltda - 
ME; CNPJ: 13.979.969/0001-06; ENDEREÇO: Rua A nita Garibaldi, 
n.° 300, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de 
empresa para execução dos serviços de ampliação do conjunto de ilu
minação pública, na Avenida Cruzeiro do Sul (Jardim Cruzeiro)/ Rua 
Lafayette M uller Leal (Jardim América); VALOR: 22.917,18 (vinte e 
dois mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 027/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, inciso I, “a” da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 080/2013; DATA ASSINAT: 28/05/2013; CONTRATA
DO: Estrutuarte Locações Ltda - ME; CNPJ: 02.505.720/0001-34; 
ENDEREÇO: Avenida Francisco Lopes Barbosa, s/n.° Km 1,5 mu
nicípio de Iacanga/SP; OBJETO: locação de tendas piramidais para 
o evento da Feira do Livro; VALOR: 24.955,00 (vinte e quatro mil, 
novecentos e cinquenta e cinco reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) me
ses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 057/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 081/2013; DATA ASSINAT: 28/05/2013; CONTRATA
DO: A tílio Vóros; CPF: 273.020.088-68; ENDEREÇO: Rua Piedade 
n° 868, Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para guar
da de bens inservíveis dos setores diversos da Prefeitura; VALOR: 
61.000,00 (sessenta e um mil reais); VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 016/2013; FUNDAMEN
TO: Art. 24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 082/2013; DATA ASSINAT: 28/05/2013; CONTRATA
DO: Netstyle Com. de Equipamentos de Informática Ltda - ME; 
CNPJ: 05.431.922/0001-77; ENDEREÇO: Rua Manoel Amâncio, n.° 
332, Vila Mamedina/SP; OBJETO: contratação de empresa especia
lizada para prestação de serviços de hospedagem de site, DNS (Siste
ma de Nomes de Domínios), contas de e-mail, armazenamento de da
dos, e banco de dados; e para prestação de serviços de conexão à rede 
de internet mundial, através de link de Internet, de uso ilim itado, de 
alta performance, através de serviços de IP, por fibra óptica, par me
tálico ou via rádio, que serão instalados em próprios municipais; VA
LOR: 7.957,20 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte 
centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 058/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 083/2013; DATA ASSINAT: 28/05/2013; CONTRATA
DO: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso Internet Ltda.; CNPJ: 
08.997.741/0001-09; ENDEREÇO: Rod. Mal Cândido Rondom, Km 
298.4, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem de 
site, DNS (Sistem a de Nomes de Domínios), contas de e-mail, arm a
zenamento de dados, e banco de dados; e para prestação de serviços 
de conexão à rede de internet mundial, através de link de In ternet, 
de uso ilim itado, de alta performance, através de serviços de IP, por 
fibra óptica, par metálico ou via rádio, que serão instalados em pró
prios municipais; VALOR: 972,00 novecentos e setenta e dois re
ais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
058/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 084/2013; DATA ASSINAT: 28/05/2013; CON
TRATADO: Instituto Free Outsourcing Services Ltda.; CNPJ: 
17.158.716/0001-14; ENDEREÇO: Rua Estrada Cata Preta, n.° 230, 
município de Santo André/SP; OBJETO: contratação de empresa es
pecializada para realização dos serviço de limpeza e conservação da 
nova creche do bairro Santa Teresinha; VALOR: R$ 36.859,92 (trinta 
e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centa
vos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
059/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 085/2013; DATA ASSINAT: 05/06/2013; CON
TRATADO: Silvia da Silva Franco Souza 03442589800; CNPJ: 
17.789.483/0001-58; ENDEREÇO: Rua Matias João Tavares n.° 14, 
município de São Paulo/SP; OBJETO: contratação de empresa es
pecializada para prestação de serviços de formação continuada de 
professores coordenadores pedagógicos, relativo a função de formar 
professores no ambiente escolar em (HTPCs) Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo na jornada do professor; VALOR: 16.250,00 
(dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 028/2013; FUNDAMENTO: 
Art. 23, inciso II, “a” da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 086/2013; DATA ASSINAT: 05/06/2013; CONTRATA
DO: A ntonio Luiz Maconi; CPF: 053.648.588-71; ENDEREÇO: Rua 
Américo Giovanetti, n.° 310, município de Lençóis Paulista/SP; OB
JETO: locação de imóvel para acomodar materiais de limpeza, esco
lares e equipamentos da Educação; VALOR: 30.576,00 (trinta mil, 
quinhentos e setenta e seis reais); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 017/2013; FUNDAMEN
TO: Art. 24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 087/2013; DATA ASSINAT: 05/06/2013; CONTRA
TADO: Center Maq Comércio de M áquinas e Papéis Ltda.; CNPJ: 
62.771.316/0001-34; ENDEREÇO: Avenida Santo Antonio, n.° 
1.806, município de M arília/SP; OBJETO: locação de 14 (quatorze) 
máquinas copiadoras; VALOR: R$ 72.240,00 (setenta e dois mil, se
tecentos e quarenta reais), sendo o valor mensal por máquina de R$ 
430,00 (quatrocentos e trinta reais), perfazendo o valor total mensal 
para 14 máquinas de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais); VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 062/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 08/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 104/2013; DATA ASSINAT: 03/06/2013; 
CONTRATADO: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.; CNPJ: 
07.270.366/0005-53; ENDEREÇO: Avenida Presidente W ilson, n.°. 
1668, município de São Paulo/SP; OBJETO: registro de preços para 
aquisição de pneus para máquinas da municipalidade; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 060/2013; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 
e 392/2005; DATA PUBLIC: 08/06/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no 
Concurso Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos 
pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital: 06/2011
Cargo: Auxiliar da Manutenção
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Bra
sil, 862, centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 13 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Antonio Carlos Costa

Lençóis Paulista, 7  de junho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso 
Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compa- 
recimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convoca
ção implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 7
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 13 de junho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Eliane Aparecida Fani

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no 
Concurso Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos 
pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital: 001/2013
Cargo: Assistente de Saúde da Família
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Bra
sil, 862, centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 13 de junho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Simone Cristina da Silva Santos

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 386,74.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão n° 047/2013 -  Processo n° 099/2013

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Con
voca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no 
Concurso Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos 
pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que, foi 
Revogado o edital da licitação acima mencionada, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição carnes processadas para merenda 
escolar. Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Pau
lista, 07 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Dire
tor de Suprimentos.

Edital: 001/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Cargo: Vigilante AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 004/2013
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Bra- Processo n° 136/2013
sil, 862 -  Centro, Lençóis Paulista, SP. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das
Data: 13 de junho de 2013. obras de reforma e ampliação do prédio da Creche “Odette Moreira
Horário: 8h30 Cruz Pietraróia”, no município de Lençóis Paulista. Tipo: menor 

preço -  Encerramento: 24 de junho de 2013 às 14:00 horas -  Ca-
01 -  Crislei Alexandre Olimpio dastramento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 21 de junho 

de 2013 -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispau-
Lençóis Paulista, 7 de junho de 2013. lista.sp.eov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° .5.5. Lençóis 

Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Len-
Silvia Maria Gasparotto Venturini çóis Paulista, 07 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA

Comissão Municipal de Serviço Civil -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 106,42.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

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

Portaria n.° 021/2013 de 04.06.2013......Concede Aposentadoria por
Invalidez Permanente com proventos integrais, por força de decisão 
judicial em antecipação de tutela, ao beneficiário do Instituto de Previ
dência Municipal de Lençóis Paulista, Sr. ELIEZER VAZ DE LIMA, e 
revoga a Portaria n.° 020/2013 de 21.05.2013.

Portaria n.° 022/2013 de 07.06.2013......Concede Aposentadoria por
Tempo de Contribuição Especial de Docente, com proventos integrais, 
à  funcionária da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. INÊS 
CRISTINA RANDO TANGERINO, ocupante do cargo de Professor de 
Ensino Fundamental I, com início do benefício em 10.06.2013.

Lençóis Paulista, 07 de Junho de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 52,12.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

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

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 92/2013 -  Sílvia Maria de Oliveira Capucho Germa
no, Coordenadora de Alfabetização Popular na E.M.E.F. “Prof.“ Maria 
Zélia Camargo Prandini”, na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata Coneglian 
Borcat”, na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo Roque Bianchini”, e na E.M.E.F 
“Esperança de Oliveira” e Aposentada, junto ao Município de Lençóis 
Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumula
ção legal.

Ato Decisório n.° 93/2013 -  Alisson Danilo Custódio, Professor de En
sino Fundamental II na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata Coneglian Bor
cat”, junto ao Município de Lençóis Paulista, e na E.E. “Prof.“ Antonieta 
Grassi Malatrasi”, junto ao Estado de São Paulo. Admitido pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 94/2013 -  Maria José da Silva, Professora de En
sino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.“ Lina Bosi Canova”, junto ao 
Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Rubens Pietraróia”, junto ao 
Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 95/2013 -  Terezinha de Fátima Damico, Professora 
de Educação Especial na E.M.E.I. “Maria Cordeiro Fernandes Orsi” e 
Professora de Educação Infantil na E.M.E.I.F. “Irma Carrit”, junto ao 
Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

de Ensino Fundamental I e II na E.M.E.I.F. “Prof. Nelson Brollo” junto 
ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, nes
te Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 97/2013 -  Rosa Valéria Teixeira Barros, Professora de 
Educação Infantil na E.M.E.I. “Prof.“ Irma Carrit”, junto ao Município 
de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 98/2013 -  Rosângela Cristina Morelli, Professora de 
Educação Fundamental I na E.M.E.F. “Esperança de Oliveira”, e Pro
fessora de Educação Infantil II na E.M.E.I. “Monteiro Lobato”, junto ao 
Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 99/2013 -  Raquel Ramos Romani, Professora de Edu
cação Especial na E.M.E.F. “Prof.“ Lina Bosi Canova” e Professora de 
Educação Infantil II na E.M.E.I. “Walt Disney”, junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 100/2013 -  Maria José Aparecida Franco da Silveira 
Campanholi, Professora de Educação Infantil na E.M.E.I.F. “Irma Car
rit” e Professora de Educação Especial na E.M.E.F. “Prof.“ Maria Zélia 
Camargo Prandini”, junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 101/2013 -  Ivone Aparecida da Silva, Professora 
Substituta na E.M.E.I.F. “Prof.“ Amélia Benta do Nascimento Oliveira”, 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora Efetiva na “Escola 
Municipal Caic Cristo Rei”, junto ao Município de Macatuba. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 102/2013 -  Priscila Blanco Fortunato de Oliveira, 
Professora de Ensino Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prefeito Ézio Pacco- 
la” e Professora de Educação Especial na E.M.E.F. “Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat”, junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 96/2013 -  Rita de Cássia de Sousa Minatel, Professora Ato Decisório n.° 103/2013 -  Guilherme Ferro Grava, Médico Oftalmo-

logista no Ambulatório de Especialidades “Dr. Antonio Tedesco”, junto 
ao Município de Lençóis Paulista e na Fundação de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Assistência do HCFMRP -  UPS -  FAEPA, junto ao Estado 
de São Paulo. Admitido pelo regime estatutário, neste Município. Acu
mulação legal.

Ato Decisório n.° 104/2013 -  Sônia Maria Lazari, Psicóloga no Am
bulatório de Saúde Mental “Nicanor P. de Godoy” junto ao Município 
de Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 105/2013 -  Frederico Chilio, Professor de Ensino 
Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.“ Lina Bosi Canova” junto ao Mu
nicípio de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.“ Leonina Alves Coneglian” 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

ACUMULAÇÃO INDEFERIDA:

Ato Decisório n.° 106/2013 -  Patrícia Aparecida Sanches Macome, Pro
fessora de Educação Infantil II na E.M.E.I. “Ivone Conti Capoani”, Pro
fessora de Ensino Fundamental na E.M.E.F. “Prof.“ Idalina Canova de 
Barros”, junto ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Ensino 
Superior no I.M.E.S. “Prof. Dr. Aldo Castaldi”, junto ao Município de 
São Manuel. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu
mulação ilegal. Infringência ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal 
(Acúmulo de três cargos de Professor).

Fica intimada a servidora que teve o pedido de acúmulo considerado ile
gal, nos moldes do artigo 6° do Decreto Executivo 435/2006, a compare
cer no Setor Pessoal da Prefeitura Municipal, sito à Praça das Palmeiras, 
n.° 55, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de apresentar recurso, regularizar 
a situação ou optar pelos cargos/empregos públicos passíveis de acumu
lação, sob pena de instauração de processo administrativo.

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2013.

LEANDRO ORSI BRANDI 
Diretor Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL N°. 002/2013 - PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
PRÁTICA E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA

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

1 - Para os Cargos de: Operador de Máquinas e Soldador foram classificados para 
a Prova Escrita, os candidatos que obtiveram 70% (setenta por cento) ou mais na 
nota da Prova Prática e no máximo na proporção citada abaixo, excedendo esse 
número em tantos quantos obtiveram a mesma nota do último classificado como 
previsto pelo Edital N° 002/2013.

Cargo N° máximo de 
candidatos

N° de candidatos 
classificados

Operador de 10 7Máquinas
Soldador 10 4

2 - A lista dos classificados e a lista com o número de inscrição dos reprovados e 
ausentes constam do ANEXO I deste Edital.

3 - Local e Horário da Prova Escrita:
DIA 16/06/13 - PERÍODO DA MANHÃ 
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:30 h
FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:00 h

GENTE RECURSOS HUMANOS
Avenida Brasil, 963 - Centro - Lençóis Paulista - SP

CARGOS
Operador de Máquinas 
Soldador

4 - Das informações:
4.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 minu
tos de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa;
4.2. A duração da prova será de 03:00 horas;
4.3. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova, 
antes de completado uma hora do início da mesma, por motivo de segurança;
4.4. Não haverá aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecido;

4.5. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o motivo 
alegado para justificar a ausência ou o atraso do candidato;
4.6. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na elimi
nação do candidato;
4.7. Somente será admitido à sala da prova, o candidato que apresentar docu
mento que bem o identifique como: carteiras e/ou cédulas de identidade expedi
das pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por 
Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM, CRO, a Carteira de 
Trabalho e a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei 
n.° 9.503/97);
4.8. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item anterior 
não realizará a prova;
4.9. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis 
preto n.°2 e borracha.
4.10. Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de con
sulta, uso de qualquer equipamento eletrônico ou utilização de livros, notas ou 
impressos não permitidos.
4.11. É expressamente vedado aos candidatos, após a realização da prova, reti
rar-se da sala sem a devolução integral do material recebido para prestação do 
exame.
4.12. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com qual
quer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
b) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro 
candidato ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou 
equipamentos não permitidos;
c) Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.
4.13. Ao final da Prova Escrita, os dois últimos candidatos deverão permanecer 
no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos 
envelopes, sendo liberados quando concluído.
4.14. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permane
cem em vigor;
4.15. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar igno
rância, faz baixar o presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICA
ÇÃO DA PROVA PRÁTICA E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA 
em complemento ao Edital do Concurso Público n° 002/2013, que será publicado 
na imprensa local do município de Lençóis Paulista, no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br e afixado na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 05 de Junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

ANEXO I DO EDITAL N° 002/2013 
CLASSIFICADOS: Operador de Máquinas

Número Inscrição Nome RG Pontuação
Obtida

1 8.238 Rogerio Crispiniano De 
Oliveira 337027821 100,00

2 8.256 Jair Bento De Oliveira 15509751 93,75
3 8.304 Paulo Sergio Da Silva 267679725 87,50
4 8.283 Leandro Luis Da Silva 304226956 80,00
5 8.263 Reginaldo Garigo 309329449 80,00
6 8.254 Charles Fonseca Tupini 08774513-9 70,00

7 8.261 Guilherme Aparecido 
Franco 474413068 70,00

OBS: Foram classificados os candidatos que obtiveram pontuação de 70 pontos 
ou acima.

REPROVADOS (por número de inscrição)
8.243 8.271 8.273 8.294

AUSENTES (por número de inscrição)
8.241 8.253 8.276 8.281 8.282 8.285 8.302 8.303

CLASSIFICADOS: Soldador
Número Inscrição Nome RG Nota

1 8.249 Alessandro José Andriotti 267401322 80,95
2 8.244 Alex Sandro Augusto Pereira 44573460-7 71,43
3 8.299 Marcio Antonio Correia 30889796 71,43

4 8.291 Paulo Jose Gomes Noronha 
Canuto 386697140 71,43

OBS: Foram classificados os candidatos que obtiveram pontuação de 70 pontos 
ou acima.

REPROVADOS (por número de inscrição)
8.242 8.264 8.292 8.296 8.300

AUSENTES (por número de inscrição)
I 8.240 I 8.246 | 8.248 | 8.252 | 8.262 | 8.2671 8.270 | 

I 8.2741 8.278 I 8.288 I 8.290 I 8.298 I 8.305 I

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 396,79.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

L E I N° 2 4 8 8
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO PLANO PLURIANUAL DO MUNI
CÍPIO.-
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono 

e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1°- Fica aprovada a alteração do Plano Plurianual, conforme consta do 
Anexo a esta Lei.
Artigo 2°- Para executar a ação neste exercício, fica o Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 636.000,00 (seiscentos e 
trinta e seis mil reais), consideram-se alteradas a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2013, em decorrência do 
disposto neste artigo e no anterior.
Parágrafo Único -  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior serão provenientes da Secretaria de Estado da Educação 
Artigo 3° - Fica ainda o executivo autorizado a incluir esta ação no próximo 
Plano Plurianual, se necessário, em decorrência do cronograma de execução 
da ação.
Artigo 3o. -  Esta Lei entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Macatuba, 21 de maio de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 21 de maio 
de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na for
ma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 42-2013. PROCESSO: 63-2013. 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo furgão AMBULÂNCIA tipo A, zero 
quilômetro, com ano e modelo no mínimo correspondente à data da nota fiscal 
e da linha de produção comercial, seguindo as especificações do edital. O 
prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias, e o pagamento será efetuado 
com recurso de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a 
Prefeitura, e contrapartida. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
17.06.2013 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no 
Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 
16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo 
e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obti
das no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 24 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES - TERMO HO
MOLOGAÇÃO - PREGÃO 33-2013. PROC: 53-2013. OBJETO: Aquisição 
de equipamentos específicos para fisioterapia destinado ao Núcleo de Especia
lidades Médicas/Setor de Reabilitação do Município, conforme composição e 
especificação constante do edital. A Prefeitura de Macatuba torna público que 
o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o ob
jeto da licitação em favor de BIOMAIS DO BRASIL LTDA-ME, itens 12, 15 
e 16, valor total R$5.698,00; MAGALI GARCIA SANTOS-ME os itens 2, 6, 
7, 9, 10 valor total R$930,00 e MHMB DALFRE EPP os itens 1, 3, 4, 5, 8, 11, 
13, 14, 17 valor total R$25.742,00. TOTAL DO PROCESSO R$32.370,00.

Macatuba, 24 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES - AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 43-2013. PROCESSO: 64-2013. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e móveis de escritório destinados sa
las do Ambulatório de Saúde Mental, bem como Secretaria de Assistência 
Social e Secretaria de Educação, conforme composição e especificação cons
tante do ANEXO II do edital. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELO
PES: 18.06.2013 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 
às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o 
pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.

Macatuba, 21 de maio de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

Publicado no jornal O ECO no dia 25 de maio de 2013

IPREMAC -  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE MACATUBA
Processo: n° 06/2013. 
Beneficiário: Antonio Edson Tor- 
retta.
Ato: Aposentadoria por Invalidez. 
Início do benefício: 13 de maio 
de 2.013.
Amparo Legal: Art. 13 da 
Lei Municipal n° 1.908 de 
26/09/2000, com as alterações 
posteriores e combinado com a 
EC n° 70 de 29/03/2012.
Data: 28 de maio de 2.013. 
EDMILSON MARTINS - Dire
tor Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE MACATUBA
Processo: n° 07/2013. 
Beneficiário: Mercedis Concei
ção de Oliveira Barbosa.
Ato: Aposentadoria por Idade. 
Início do benefício: 22 de maio 
de 2.013.
Amparo Legal: Art. 14 da 
Lei Municipal n° 1.908 de 
26/09/2000, com as alterações 
posteriores e combinado com o 
art. 1° da Lei Federal n° 10.887 
de 18/06/2004.
Data: 03 de junho de 2.013. 
EDMILSON MARTINS - Dire
tor Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE MACATUBA 
PROCESSO N° 02/2013 -  DIS
PENSÁVEL A LICITAÇÃO.
Em cumprimento ao art. 26 da Lei de 
Licitações n° 8.666/93 com alterações 
introduzidas por legislações posterio
res, Ratifico seja Dispensável a Lici
tação, com amparo legal no inciso II, 
art. 24 combinado com a alínea “a” 
do inciso II, art. 23, ambos da Lei n° 
8.666/93 com alterações posteriores, 
para a contratação de serviços de con
sultoria e assessoria em previdência a 
favor de FR - CONSULTORIA EM 
PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA. 
Macatuba, 23 de maio de 2.013. 
EDMILSON MARTINS - Diretor 
Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE MACATUBA
CONTRATANTE: IPREMAC -  Ins
tituto de Previdência Municipal de 
Macatuba. PROCESSO: n° 02/2013 
- Dispensável a Licitação. CONTRA
TO: n° 02/2013. CONTRATADO: 
Fr - Consultoria em Previdência 
Pública Ltda. VALOR: R$ 6.600,00 
(R$ 550,00 por mês). ASSINA
TURA: 29/05/2013. VIGÊNCIA: 
01/06/2013 à 31/05/2014. OBJETO: 
Prestação de serviços de consultoria 
e assessoria em previdência em ge
ral. FUNDAMENTO: Dispensável a 
Licitação com amparo legal no inciso 
II, art. 24, combinado com a alínea 
“a”, inciso II, art. 23, ambos da Lei de 
Licitações n° 8.666/93 com alterações 
posteriores.
Macatuba, 29 de maio de 2.013. 
EDMILSON MARTINS - Diretor 
Presidente.

http://www.lencoispaulista
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
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Economia INALTERADOS
O diesel lençoense continua sendo o mais barato 
da região e custa, em média, R$ 2,22. O valor do 
litro da gasolina também se manteve em relação 
à última semana e é de R$ 2,87, semelhante ao 
praticado em Pederneiras e Macatuba.

c o m b u s t ív e is

Preço do álcool cai R$ 0,09 em Lençóis
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Após reportagem 
de O ECO, postos 
de combustível 
reduziram o preço

Angelo Neto__________

Poucos dias após o jornal 
O ECO publicar matéria 
sobre o valor do etanol 

em Lençóis Paulista, os postos 
de combustíveis reduziram o 
preço do produto em R$ 0,09 
por litro. O recuo veio na se
mana em que a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) anun
ciou que o litro do produto 
acumulou queda de 6,56% nos 
postos paulistas em todo o mês 
de maio.

O ponto positivo foi que a 
queda do preço do álcool len- 
çoense, entre 26 de maio e 1° 
de junho deste ano, foi maior 
do que a média estadual. Em 
Lençóis, o combustível - que 
antes da matéria publicada 
pelo O ECO era comercializa
do a R$ 1,98 - agora é vendido 
a R$ 1,89, ou seja, uma redu
ção de 4,54% na bomba. No 
mesmo período, o Estado de 
São Paulo registrou um recuo 
médio de 1,76%. Apesar da 
boa notícia para o consumidor 
local, o preço médio do produ
to vendido em Lençóis ainda 
está R$ 0,06 acima da média 
paulista (R$ 1,83 o litro), de 
acordo com a ANP.

Postos de combustíveis 
de Bauru tam bém  seguiram 
a tendência estadual. O pre
ço médio do derivado da 
cana de açúcar em 35 postos 
pesquisados pela ANP caiu 
1,85%, chegando a R$ 1,59. 
O maior valor praticado na
quele município é de R$ 
1,80, ou seja, R$ 0,09 abaixo 
da média lençoense.

O jornal O ECO conversou 
com um proprietário de postos

DEFLAÇÃO -  O preço do etanol reduziu nos postos de Lençóis Paulista

FAÇA AS CONTAS

PREÇO DO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL EM
NO ESTADO (DE ACORDO COM A ANP) PEDERNEIRAS (DADOS DE CINCO
Gasolina: R$ 2,73 POSTOS DE COMBUSTÍVEIS)
Á lcool: R$ 1,83 Gasolina: R$ 2,79
Diesel: R$ 2,33 Á lcool: R$ 1,78 

Diesel: R$ 2,38
PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL EM 
BAURU (DE ACORDO COM A ANP) PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL EM
Gasolina: R$ 2,59 MACATUBA (DADOS DE DOIS POSTOS
Á lcool: R$ 1,58 DE COMBUSTÍVEIS)
Diesel: 2,24 Gasolina: R$ 2,87 

Á lcool: R$ 1,79
PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL 
EM LENÇÓIS PAULISTA (DADOS

Diesel: R$ 2,29

PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL EMLEVANTADOS PELO O ECO EM SETE
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS) AGUDOS (DADOS DE CINCO POSTOS
Gasolina: R$ 2,87 DE COMBUSTÍVEIS)
Á lcool: R$ 1,89 Gasolina: R$ 2,61
Diesel: R$ 2,22 Á lcool: R$ 1,62 

Diesel: R$ 2,29

* Os valores foram consultados pelo jornal O ECO na
quarta-feira, 5 de junho, via telefone e site da ANP
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Em A g u d o s , p re ç o s  da  
g a s o lin a  e á lc o o l c a e m

Postos de combustíveis Hoje, o produto custa
que operam no município nas bombas, em média, R$
de Agudos acompanharam 1,62. O litro do derivado
a tendência de queda de do petróleo também apre-
preços do Estado e redu- sentou redução, mas de
ziram o valor do álcool na 4,74%. O agudense pode
bomba. Em média, a que pagar pelo litro de gasolina
da do álcool foi de R$ 0,06, cerca de R$ 2,61. O diesel
ou 5,3%. não sofreu alterações.

de combustíveis em Lençóis. 
Segundo ele (que não quis se 
identificar), não existe acordo 
para padronizar os preços na 
cidade. “Conheço poucos pro
prietários de postos de com
bustível e não existe este tipo 
de prática", descartou. Ainda 
de acordo com o empresário 
do setor, a diferença entre os 
preços em Bauru e em Len
çóis Paulista está relacionada 
a dois fatores principais. "As 
revendedoras estão nas mãos 
dos distribuidores. Cada dis
tribuidora tem sua política 
de preço para cada cidade. A 
diferença de Bauru para cá é 
o frete agregado. Em Botuca- 
tu, por exemplo, o preço do 
combustível está mais caro. 
Além disso, cidades grandes 
vendem volume maior e, por 
isso, têm maior poder de nego
ciação", argumentou. O preço 
médio do álcool em Botucatu 
é de R$ 1,98, segundo o site 
da ANP.

O jornal O ECO entrou em 
contado com duas distribuido
ras. A assessoria da Petrobrás 
Distribuidora confirmou que 
os preços praticados pelas 
distribuidoras dependem de 
critérios específicos e confi
denciais (como frete e contra
tos comerciais) e, por isso, va
riam na bomba. A assessoria 
da Distribuidora Ipiranga não 
havia respondido à solicitação 
até o fechamento desta edição.

ECONOMÁTICA
Com a redução do preço 

médio do álcool e a gasolina 
se mantendo estável, abastecer 
com o derivado da cana come
ça a compensar ao consumidor 
lençoense. Dividindo o preço 
médio do álcool (R$ 1,87) pelo 
da gasolina (R$ 2,87), o valor 
é 0,65. Como o valor é menor 
que 0,7, compensa optar pelo 
álcool por custar menos do 
que 70% do preço da gasolina.

CACHORRO
DESAPARECIDO

Meu cach o rro  fugiu de ca sa , próxim o ao a s iio . E le  é da raça 
Sh itzu  atende por Fred e está  usand o  um a roupa azu l e am are la , 

por favo r, se  alguém  v ir  ou so u b e r de le , entre em contato por 
inbox ou pelo te lefone 14 9717.0246. Obrigado

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas 
pelo Decreto Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a 
limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de 
suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras 
cominações legais.

Lençóis Paulista, 08 de Junho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Décio Celso 
Campanari L21 Q07 

Maria Luiza IV

27805/5128

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 218 de 6.06.2013.........Altera dispositivos do Decreto Exe
cutivo n.° 361, de 1°.09.2009.
Decreto 219 de 6.06.2013.........Dispõe sobre a nomeação do Conse
lho Diretor do Fundo Municipal para Desenvolvimento do Distrito 
Empresarial “Luiz Trecenti”.
Portaria 721 de 5.06.2013.........Convalida o afastamento concedido a
Lúcia Helena Pelegrin de Lima, Assistente Social.
Portaria 722 de 5.06.2013.........Convalida o afastamento concedido a
Aline Beatriz Ferreira Alves, Agente de Saúde.
Portaria 723 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
José Wilson da Silva, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 724 de 5.06.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Roseli Aparecida Dutra Ferreira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 725 de 5.06.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Ederaldo Stoppa, Motorista.
Portaria 726 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Ana Maria Ramos de Oliveira, Diretor de Escola.
Portaria 727 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Maria José Fernandes, Cozinheiro.
Portaria 728 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido, a
Rosangela Regina Coelho Bueno, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 729 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Luzia Margarete Portes Tavares da Silva, Professor de Ensino Fun
damental I.
Portaria 730 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Márcia Leite de Oliveira, Monitor de Creche.
Portaria 731 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Ivone de Fátima Rosa Faco, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 732 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Fátima Terezinha Barnabé dos Santos, Professor de Ensino Funda
mental II.
Portaria 733 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Vera Lúcia Giglioli, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 734 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Ângela Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 735 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Sonia Maria Giglioli Cavassutti, Monitor de Creche.
Portaria 736 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Amarildo Cardoso, Encanador.
Portaria 737 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento a Eloisa Mar
ques de Oliveira, Agente Escolar.
Portaria 738 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Aparecida de Castro da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 739 de 5.06.2013.........Prorroga o afastamento concedido
a Daniela Fernanda de Souza Cordone, Professor de Ensino Funda
mental I.
Portaria 740 de 6.06.2013.........Autoriza a Igreja Evangélica Pente-
costal Caminho da Paz a utilizar a Praça “Antonio Carlos Nelli”. 
Portaria 741 de 7.06.2013.........Nomeia Elisabete Berto para a fun
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 742 de 7.06.2013.........Nomeia Maria Neide dos Santos para
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE LENÇÓIS PAULISTA

CONVOCAÇÃO

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Lençóis Paulista, no âmbito das atribuições que lhe 
foram conferidas por Lei, CONVOCA a senhora CAMILA DANIE- 
LA DIAS, RG 34.857.056, nomeada como suplente através do De
creto Executivo 054/2010, para ocupar vagas de membros titulares 
junto ao Conselho Tutelar de Lençóis Paulista que estarão em gozo 
de férias no período de 01 de agosto à 31 de dezembro de 2013. A 
interessada deverá comparecer na sala de reuniões da Diretoria Mu
nicipal de Assistência e Promoção Social, situada à Rua Ignácio An
selmo, n° 329 - Centro, no dia 28 de Junho de 2013, as 08:00 horas, 
para o cumprimento das formalidades legais.

LENÇÓIS PAULISTA, 06 de junho de 2013

TELMA GUTIERRES DE SOUZA 
Presidenta do C.M.D.C.A.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 162,69.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N° 05/2013

A Comissão Municipal de Serviço Civil, em cumprimento à Portaria n° 718 
de 03/06/13, INFORMA a abertura de processo seletivo para contratação 
temporária para o cargo de AGENTE DE SAÚDE:

I -  DADOS GERAIS 
VAGAS: 01
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais, com disponibilidade de plan
tões noturnos e aos finais de semana.
Escolaridade: Curso de Auxiliar de Enfermagem 
Exigência: Registro no Coren 
Salário: R$ 1017,00

II -  DA INSCRIÇÃO
a) Valor da inscrição: 15,00 (quinze reais)
b) Os interessados poderão se inscrever no período de 10/06/13 a 14/06/13, 
das 13h às 16h, no Centro de Atendimento ao Cidadão, sito na Rua Anita 
Garibaldi, 821, Centro, Lençóis Paulista -  SP
c) O candidato deverá efetuar depósito bancário referente ao valor da ins
crição na seguinte conta corrente da Prefeitura: Agência 6666-4 (Banco do 
Brasil Cidade do Livro - Antiga Nossa Caixa), Conta Corrente: 130.208-6.
d) Não serão considerados depósitos bancários através de envelope em caixas 
eletrônicos, internet ou outras modalidades de pagamento.
e) Poderão se inscrever no presente processo seletivo os candidatos devida
mente habilitados para o exercício do cargo acima discriminado.
f) Realizado o depósito bancário, o candidato deverá preencher a ficha de 
inscrição, entregar a via original do comprovante do pagamento de R$ 15,00, 
apresentar original e entregar cópia do documento de identidade.
g) Em caso de inscrição por procuração, deverá ser apresentado documento 
de identidade do procurador, e os documentos exigidos do candidato para 
inscrição.
h) Outros documentos serão exigidos quando de eventual contratação.

III -  DA SELEÇÃO
a) A seleção do candidato se dará por processo seletivo simplificado que cons
tará de prova escrita versando sobre conhecimentos gerais.
b) A prova terá caráter objetivo e valerá 10 (dez) pontos.
c) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos ob
tidos na prova.

IV -  INSTRUÇÕES GERAIS
a) Local, data e horário da prova escrita serão divulgados oportunamente após 
a apuração da quantidade funcionários inscritos. Não haverá prova prática.
b) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve acompa
nhar as edições do jornal contratado atualmente pela Prefeitura.
c) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 15 minutos de 
antecedência do horário previsto.
d) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade com 
foto.
e) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e borracha.
f) Não será admitido no local da prova o candidato que não se apresentar no 
horário determinado ou sem documento de identificação.
g) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação durante a 
prova, sob pena de exclusão do processo seletivo.
h) A prova terá duração de uma hora.
i) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.

VI -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
b) A contratação do candidato classificado estará condicionada, ainda, à apro
vação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal.
c) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das 
funções demonstre-se insatisfatório.
d) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão Mu
nicipal de Serviço Civil.
e) O candidato ou procurador é responsável por todas as informações que 
prestar no ato da inscrição.
f) O contrato de trabalho será regido pela C.L.T., sua duração será definida no 
momento da contratação.
g) Sobre o salário incidirão os descontos previdenciários e de imposto de 
renda nos termos da legislação.
h) O candidato convocado para o exame médico admissional (físico) deverá 
apresentar-se com roupa e calçado apropriados para a execução plena do exa
me, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
i) Quando houver inaptidão do candidato de acordo com o prognóstico médi
co, o Setor de Medicina do Trabalho poderá encaminhá-lo a especialista(s). 
Este encaminhamento não faz parte do exame admissional, mas como medida 
preventiva para a saúde do candidato, não alterando o parecer da inaptidão 
expedida pelo médico.
j) A avaliação psicológica dos candidatos será conduzida por Psicólogo Orga
nizacional, e visará identificar características de personalidade, aptidão e ade
quação do candidato para exercício do cargo a que concorre. Para a avaliação 
serão usados quaisquer dos instrumentos validados por deliberação do Con
selho Federal de Psicologia, e o candidato será considerado Apto ou Inapto.
k) A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técni
cas psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes 
ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à: capacidade de concentração 
e atenção, raciocínio, controle emocional e relativas à personalidade como: 
capacidade de trabalho em equipe, persistência, comprometimento, iniciativa, 
adaptabilidade, dinamismo, disposição e vitalidade.
l) O candidato considerado Inapto no exame psicológico será eliminado do 
processo seletivo, por não apresentar os requisitos psicológicos necessários 
ao exercício do cargo.
m) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pressu
posição da existência de transtornos mentais, indica apenas que o candidato 
não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes 
ao cargo.
n) A avaliação do Médico do Trabalho ou do Psicólogo Organizacional será 
conclusiva e de caráter eliminatório em se constatando a inaptidão do candi
dato em quaisquer dos aspectos (físico ou mental).
o) O candidato, por ocasião do exame médico admissional, fará declaração 
pormenorizada de suas condições de saúde.

Lençóis Paulista, 3 de junho de 2.013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N° 04/2013

A Comissão Municipal de Serviço Civil, em cumprimento à Portaria n° 663 
de 16/05/2013, INFORMA a abertura de processo seletivo para contratação 
temporária para o cargo de COSTUREIRO:

I -  DADOS GERAIS 
VAGAS: 01
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Exigência: Diploma/Certificado do curso de Costureiro Industrial do Vestuá
rio -  160 hs (mínimo)
Salário: R$ 1017,00

II -  DA INSCRIÇÃO
a) Valor da inscrição: 15,00 (quinze reais)
b) Os interessados poderão se inscrever no período de 10/06/13 a 14/06/13, 
das 13h às 16h, no Centro de Atendimento ao Cidadão, sito na Rua Anita 
Garibaldi, 821, Centro, Lençóis Paulista -  SP.
c) O candidato deverá efetuar depósito bancário referente ao valor da ins
crição na seguinte conta corrente da Prefeitura: Agência 6666-4 (Banco do 
Brasil Cidade do Livro - Antiga Nossa Caixa), Conta Corrente: 130.208-6.
d) Não serão considerados depósitos bancários através de envelope em caixas 
eletrônicos, internet ou outras modalidades de pagamento.
e) Poderão se inscrever no presente processo seletivo os candidatos devida
mente habilitados para o exercício do cargo acima discriminado.
f) Realizado o depósito bancário, o candidato deverá preencher a ficha de 
inscrição, entregar a via original do comprovante do pagamento de R$ 15,00, 
apresentar original e entregar cópia do documento de identidade e apresenta 
original e entregar cópia do Diploma/Certificado do curso de Costureiro In
dustrial do Vestuário -  160 hs (mínimo).
g) Em caso de inscrição por procuração, deverá ser apresentado documento 
de identidade do procurador, e os documentos exigidos do candidato para 
inscrição.
h) Outros documentos serão exigidos quando de eventual contratação.

III -  DA SELEÇÃO
a) A seleção do candidato se dará por processo seletivo simplificado que cons
tará de prova escrita versando sobre conhecimentos gerais.
b) A prova terá caráter objetivo e valerá 10 (dez) pontos.
c) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos ob
tidos na prova.

IV -  INSTRUÇÕES GERAIS
a) Local, data e horário da prova serão divulgados oportunamente após a apu
ração da quantidade funcionários inscritos.
b) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve acompa
nhar as edições do jornal contratado atualmente pela Prefeitura.
c) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 15 minutos de 
antecedência do horário previsto.
d) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto.
e) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e borracha.
f) Não será admitido no local da prova o candidato que não se apresentar no 
horário determinado ou sem documento de identificação.
g) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação durante a 
prova, sob pena de exclusão do processo seletivo.
h) A prova terá duração de uma hora.
i) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.

V -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
b) A contratação do candidato classificado estará condicionada, ainda, à apro
vação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal.
c) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das 
funções demonstre-se insatisfatório.
d) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão Mu
nicipal de Serviço Civil.
e) O candidato ou procurador é responsável por todas as informações que 
prestar no ato da inscrição.
f) O contrato de trabalho será regido pela C.L.T., sua duração será definida no 
momento da contratação.
g) Sobre o salário incidirão os descontos previdenciários e de imposto de 
renda nos termos da legislação.
h) O candidato convocado para o exame médico admissional (físico) deverá 
apresentar-se com roupa e calçado apropriados para a execução plena do exa
me, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
i) Quando houver inaptidão do candidato de acordo com o prognóstico médi
co, o Setor de Medicina do Trabalho poderá encaminhá-lo a especialista(s). 
Este encaminhamento não faz parte do exame admissional, mas como medida 
preventiva para a saúde do candidato, não alterando o parecer da inaptidão 
expedida pelo médico.
j) A avaliação psicológica dos candidatos será conduzida por Psicólogo Orga
nizacional, e visará identificar características de personalidade, aptidão e ade
quação do candidato para exercício do cargo a que concorre. Para a avaliação 
serão usados quaisquer dos instrumentos validados por deliberação do Con
selho Federal de Psicologia, e o candidato será considerado Apto ou Inapto.
k) A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técni
cas psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes 
ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à: capacidade de concentração 
e atenção, raciocínio, controle emocional e relativas à personalidade como: 
capacidade de trabalho em equipe, persistência, comprometimento, iniciativa, 
adaptabilidade, dinamismo, disposição e vitalidade.
l) O candidato considerado Inapto no exame psicológico será eliminado do 
processo seletivo, por não apresentar os requisitos psicológicos necessários 
ao exercício do cargo.
m) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pressu
posição da existência de transtornos mentais, indica apenas que o candidato 
não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes 
ao cargo.
n) A avaliação do Médico do Trabalho ou do Psicólogo Organizacional será 
conclusiva e de caráter eliminatório em se constatando a inaptidão do candi
dato em quaisquer dos aspectos (físico ou mental).
o) O candidato, por ocasião do exame médico admissional, fará declaração 
pormenorizada de suas condições de saúde.

Lençóis Paulista, 3 de junho de 2.013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para 
exercício de suas atividades profissionais no mês de Maio 2013, com validade 
de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido e 
estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
1- Andréia Cristina Miguel ME, Av. Adriano Anderson Galinhola,1372, N. H. 
Luiz Zillo, Com. varejista de bebidas; 2- Bar e Empório Mamedina Ltda ME, 
R. Cel. Fernando Prestes, 131, Mamedina, Mercearia; 3- Bruno Marcos Zepo- 
ni Fernandes de Melo, R. Geraldo Pereira de Barros, 398, Centro, Consultório 
Médico; 4- Cilene dos Santos Souza ME, R. Joaquim Gomes Machado, 119, Jd. 
Caju, Com. varejista de bebidas; 5- Comercial Santa Catarina de Secos e Molha
dos Ltda, Av. Mal. Castelo Branco, 045, Jd. Ubirama, Com. Var. De prod. Alim. 
Não esp. Anteriormente; 6- Costa & Coelho Padaria Ltda ME, R. Dr. Gabriel de 
Oliveira Rocha, 397, Mamedina, Padaria Fabricação; 7- Cristiano Luiz Vacchi 
Brosco Vaz, R. Piedade, 172 -  Sala 04, Centro, Clínica Médica -  Cardiologia; 
8- D. T. Machado Lençóis Pta ME, R. Castro Alves, 082, Jd. Ubirama, Com. 
Atac. De Cereis e leguminosas; 9- Denilson José de Souza, Av. Ubirama, 474, 
Centro, Clinica Veterinária/Raio X; 10- Elaene da Silva Almeida, R. Cel. Joaquim 
A. Martins, 1371, Centro, Restaurante; 11- Elefantinho Auto Posto de Lençóis 
Ltda, R. Olavo Bilac, 210, Nova Irerê, Loja de conveniência; 12-Fábio Adriano 
Chagas ME, R. Amazonas, 490, Vila Cruzeiro, Fab. Produtos de limpeza; 13- 
Francisca Maria Delbin Paccola ME, Av. Brasil, 786, Centro, Bares; 14- Franco 
Kenji Oumura ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 790, Centro, Restaurante; 15- Hotel 
Pousada do Leão Ltda EPP, Av. Papa João Paulo II, 374, Vila Antonieta I, Loja 
de conveniência; 16- Janete Malagi Bertoli ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 1381, 
Bela Vista, Padaria com predominância de revenda; 17- João Moreno Mercearia 
ME, R. Raposo Tavares, 192, Jd. Ubirama, Com. varejista de bebidas; 18- João 
Fontes Filho ME, R. Rodrigues Alves, 241, Vila Contente, Mercearia; 19- José 
Donizeti Lopes 19095866840, R. Quinze de Novembro, 66, Alfredo Guedes, 
Lanchonete; 20- José Edson da Silva Dedetizadora, R. Dr. Gabriel de Oliveira 
Rocha, 47, Mamedina, Controle de pragas urbanas; 21- José Fernando Nascimen
to 05875388803, R. José Hiran Garrido, 28, Jd. Itapuã, Bar; 22- Larissa Araujo 
Galli, R. Cel Virginalizo Rocha, 614, Centro, Atividade de Fisioterapia; 23- Lean-

dro Pereira de Souza Lençóis Pta ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1257, Cen
tro, Fabricação de sorvetes; 24- Leonice A. O. Cardoso ME, R. Momo Tranquilo, 
194, Parque R. Rondon, Padaria Fabricação; 25- Luciano de Macedo, R. Olavo 
Brasil de Lima Júnior, 136, Cecap, Com. varejista de bebidas; 26- Maísa Vargas 
Galves Prandini ME, R. Manoel Caetano de Godoy, 500, Jd. Ubirama, Lanchone
te; 27- Mara Regina da Costa Pinto 32987517823, R. Bartolomeu Bueno da Silva, 
330, Parque São José, Restaurante; 28- Marcos Antonio Fernandes 26848784800, 
R. Jorge Amado, 595, Cecap, Fornecimento de alimentos p/ consumo domiciliar; 
29- Maria Helena dos Santos da Silva Bar ME, R. dos Sabiás, 424, Jd. Nova 
Lençóis, Com. varejista de bebidas; 30- Organização Cristã de Ação Social- UTI 
Móvel, R. Piedade, 321, Centro, Ambulância; 31- Posto de Combustíveis Via Mo
delo Ltda, R. Lafayete Muller Leal, 1357, Jd. América, Loja de conveniência;
32- Raquel Fortes Ferrari, R. Piedade, 725, Centro, Cons. Odont/equipamento;
33- Romani &cavalheiro Serv. de fisiterapia Ltda, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 
295, Parque R. Rondon, Fisioterapia; 34- Rosileide Ribeiro -  EPP, Av. Marechal 
Castelo Branco, 358, Jd. Ubirama, Com. Atac. De Mercadorias em geral; 35- San
dra Regina da Silva 3389850898, R. Cel. Joaquim A. Martins, 1813, Centro, Fab. 
De Gelo/ Com.; 36- Sibeli Bernardes Boso Loschiavo, R. Sete de Setembro, 800, 
Centro, Fonoaudiologia; 37- Silvana Marcondes Rezende, R. Machado de Assis, 
640, Vila Antonieta, Clínica Médica -  Cardiologia; 38- Terezinha Elisa Rodrigues 
Lençóis Pta ME, R. Pres. José Sarney, 061, Cecap, Com. varejista de bebidas; 39- 
Valnei Leme ME, Rod. Juliano Lorenzetti, KM 304, Dist. Industrial, Cantina; 40- 
Valter Piccinin ME, R. Argentina, 190, Jd. das Nações, Com. varejista de bebidas; 
41- Vanessa Stanghini, R. Piedade, 712, Centro, Cons. Odont/equipamento;42- 
Zelita Maria Da Graça Costa, R. Dr. Antonio Tedesco, 859, Centro, Psicologia

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO 
INDEFINIDO

1- Aparecida Conceição Soares da Silva, R. Quinze de Novembro, 581, Cen
tro, Cabeleireira; 2- Bruna Purgano Gomes, R. Cel Virgilio Rocha, 449, Centro, 
Ambulante; 3- Daniele Cantezani, R.Anita Garibaldi, 1519, Centro, Atividades 
de Beleza; 4- Elaine Cristina Ferreira de Souza, R. Anita Garibaldi, 1519, Cen
tro, Atividades de Beleza; 5- Graciele de Lourdes Braz, Av. Brasil, 515, Centro, 
Cabeleireira; 6- Sandra Maria S. Santana, R. Qunze de Novembro, 581, Centro, 
Cabeleireira.

Lençóis Paulista, 06 de Junho de 2013.
Murilo Santiago de Freitas Picarelli 
Encarregado de Vigilância Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N° 03/2013

A Comissão Municipal de Serviço Civil, em cumprimento à Portaria n°
de 661 de 16/05/2013, INFORMA a abertura de processo seletivo para 
contratação temporária para o cargo de Agente de Serviços Gerais:

I -  DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo objetiva a seleção de candidatos para contratações 
temporários, a critério da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para 
substituições referentes às ocorrências de afastamentos de funcionários 
efetivos ou situações temporárias, não gerando a aprovação direito a 
contratação.

II -  DADOS GERAIS
Carga Horária: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com disponibilida
de para horários noturnos e aos finais de semana.
Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto 
Remuneração: R$ 1017,00

III -  DA INSCRIÇÃO
a) Valor da inscrição: 15,00 (quinze reais)
b) Os interessados poderão se inscrever no período de 10/06/13 a 
14/06/13, das 13h às 16h, no Centro de Atendimento ao Cidadão, sito na 
Rua Anita Garibaldi, 821, Centro, Lençóis Paulista -  SP
c) O candidato deverá efetuar depósito bancário referente ao valor da 
inscrição na seguinte conta corrente da Prefeitura: Agência 6666-4 (Ban
co do Brasil Cidade do Livro - Antiga Nossa Caixa), Conta Corrente: 
130.208-6.
d) Não serão considerados depósitos bancários através de envelope em 
caixas eletrônicos, internet ou outras modalidades de pagamento.
e) Poderão se inscrever no presente processo seletivo os candidatos devi
damente habilitados para o exercício do cargo acima discriminado.
f) Realizado o depósito bancário, o candidato deverá preencher a ficha de 
inscrição, entregar a via original do comprovante do pagamento de R$ 
15,00 e entregar cópia do documento de identidade.
g) Em caso de inscrição por procuração, deverá ser apresentado docu
mento de identidade do procurador, e os documentos exigidos do candi
dato para inscrição.
h) Outros documentos serão exigidos quando de eventual contratação.

IV -  DA SELEÇÃO
a) A seleção do candidato se dará por processo seletivo simplificado que 
constará de prova escrita versando sobre conhecimentos gerais.
b) A prova terá caráter objetivo e valerá 10 (dez) pontos.
c) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos 
obtidos na prova

V -  INSTRUÇÕES GERAIS
a) Local, data e horário da prova escrita serão divulgados oportunamente 
após a apuração da quantidade funcionários inscritos. Não haverá prova 
prática.
b) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve 
acompanhar as edições do jornal contratado atualmente pela Prefeitura.
c) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 15 minu
tos de antecedência do horário previsto.
d) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade 
com foto.
e) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e bor
racha.
f) Não será admitido no local da prova o candidato que não se apresentar 
no horário determinado ou sem documento de identificação.
g) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação duran
te a prova, sob pena de exclusão do processo seletivo.
h) A prova terá duração de uma hora.
i) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.

VI -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
b) A contratação do candidato classificado estará condicionada, ainda, à 
aprovação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura 
Municipal.
c) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das 
funções demonstre-se insatisfatório.
d) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão 
Municipal de Serviço Civil.
e) O candidato ou procurador é responsável por todas as informações que 
prestar no ato da inscrição.
f) O contrato de trabalho será regido pela C.L.T., sua duração será defini
da no momento da contratação.
g) Sobre o salário incidirão os descontos previdenciários e de imposto de 
renda nos termos da legislação.
h) Para avaliação das condições plenas de saúde física dos candidatos 
ao cargo Agente de Serviços Gerais será utilizado também o Índice de 
Massa Corporal (IMC), sendo este fator relevante para a aprovação ou 
reprovação do candidato.
i) Como referência para o previsto no item “h” do Capítulo V, será consi
derada a faixa classificada como aceitável, os casos entre 18,5 a 29,9. O 
índice é obtido pela divisão do peso em Kg pela altura em metros, sendo 
esta última elevada ao quadrado.
j) O candidato convocado para o exame médico admissional (físico) de
verá apresentar-se com roupa e calçado apropriados para a execução ple
na do exame, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
k) Quando houver inaptidão do candidato de acordo com o prognós
tico médico, o Setor de Medicina do Trabalho poderá encaminhá-lo a 
especialista(s). Este encaminhamento não faz parte do exame admissio- 
nal, mas como medida preventiva para a saúde do candidato, não alteran
do o parecer da inaptidão expedida pelo médico.
l) A avaliação psicológica dos candidatos será conduzida por Psicólogo 
Organizacional, e visará identificar características de personalidade, ap
tidão e adequação do candidato para exercício do cargo a que concorre. 
Para a avaliação serão usados quaisquer dos instrumentos validados por 
deliberação do Conselho Federal de Psicologia, e o candidato será consi
derado Apto ou Inapto.
m) A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de 
técnicas psicológicas, visando identificar, no candidato, características 
inerentes ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à: capacidade de 
concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e relativas à 
personalidade como: capacidade de trabalho em equipe, persistência, 
comprometimento, iniciativa, adaptabilidade, dinamismo, disposição e 
vitalidade.
n) O candidato considerado Inapto no exame psicológico será eliminado 
do processo seletivo, por não apresentar os requisitos psicológicos neces
sários ao exercício do cargo.
o) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pres
suposição da existência de transtornos mentais, indica apenas que o can
didato não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções 
inerentes ao cargo.
p) A avaliação do Médico do Trabalho ou do Psicólogo Organizacional 
será conclusiva e de caráter eliminatório em se constatando a inaptidão 
do candidato em quaisquer dos aspectos (físico ou mental).
q) O candidato, por ocasião do exame médico admissional, fará declara
ção pormenorizada de suas condições de saúde.

Lençóis Paulista, 3 de junho de 2.013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini
Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de junho de 2013. Na página A8. Valor da publicação R$ 552,49.
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Esporte BAIRROS
Começam hoje as inscrições para a 13® edição do Campeonato de 
Futsal da Nova Lençóis. Este ano, o homenageado será João Carlos 
Lorenzetti. Os interessados devem ligar para o telefone 9779 5957 ou 
conversar diretamente com Cidinho, a partir das 14h, no parquinho da 
Nova Lençóis. A taxa de inscrição custa R$ 50.

COPA O ECO

Em boa fase, Grêm io da V ila  faz sua estreia
FOTO ARQUIVO: O ECO

Equipe lençoense 
está em boa fase, 
mas Expressinho 
também quer o título

Angelo Neto__________

Duas equipes lençoenses fa
zem suas estreias amanhã 
pela Copa O ECO 2013. O 

Expressinho, atual vice-campeão

da Copa Lençóis deste ano, due- 
la contra o Atlético Macatuba no 
clássico regional da rodada. Já o 
Grêmio da Vila tenta confirmar a 
boa fase e entra em campo contra 
a sempre perigosa equipe do Du- 
ratex da cidade de Agudos.

Os jogos do grupo B serão 
disputados no estádio Archângelo 
Brega, o Bregão. Expressinho e 
Atlético Macatuba jogam a partir 
das 8h30. Os lençoenses levam um 
pequeno favoritismo por jogarem

diante da sua torcida. Já os maca- 
tubenses tentam esquecer a péssi
ma campanha na Copa Regional 
O ECO de Futebol de Macatuba. 
Logo em seguida, Pratânia mede 
forças com o Maringá. O Palestra 
folga na rodada.

No estádio João Roberto Va- 
gula, o Vagulão, dois jogos movi
mentam o grupo C. Grêmio da 
Vila e Duratex entram em campo 
às 8h30. O lençoense Telbas Ro
drigues Cunha afirma que está an

sioso para a estreia. "Estamos indo 
bem em todas as grandes compe
tições que estamos disputando 
e mostrando uma evolução bem 
positiva. Vamos entrar em campo 
para vencer, mas sabemos que o 
adversário é forte. Um empate não 
deixa de ser um bom resultado”, 
analisa. No jogo de fundo, o 100 
Mala/Porto joga contra o Borebi, às 
10h. O Santa Luzia folga na rodada.

A Copa O ECO 2013 é organi
zada pela LLFA. ESTREIA -  Grêmio da Vila joga amanhã para confirmar a boa fase no ano

BASQUETE

Sub-16 tenta vaga na série Prata
Jogo é contra o São 
Caetano, amanhã 
fora de casa; outros 
entram em quadra

Angelo Neto

Assim como a semana pas
sada, as equipes do Alba/ 
Lençóis Paulista têm con

frontos decisivos hoje e amanhã 
pela LBC (Liga de Basquete Cen
tro Oeste Paulista) e Campeonato 
Estadual organizado pela FPB 
(Federação Paulista de Basket- 
ball). Quatro dos cinco jogos se
rão em Lençóis.

Hoje, o ginásio da escola 
Bianchini, na Cecap, recebe três

grandes partidas entre Alba e 
Maracaí, pelo sub-12 (10h), sub- 
13 (11h) e sub-14 (12h). "As cate
gorias sub-13 e o sub-14 fizeram 
a final no ano passado do campe
onato justamente contra Maracaí. 
Em 2013, ambas as equipes estão 
invictas. Quem vencer assume a 
liderança e termina a primeira 
fase invicta”, afirma o técnico Le
onardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu. Ainda hoje, o sub-16 joga 
no ginásio Antônio Lorenzetti Fi
lho, o Tonicão, contra São Carlos 
também pela LBC, às 14h30.

Amanhã, os garotos do sub- 
16 viajam para São Caetano do 
Sul para enfrentar os anfitriões, 
às 15h. Se vencer, o Alba garante 
a classificação para a série Prata 
do Campeonato Estadual.

VOLEI MASCULINO

Infanto e juvenil entram em quadra
Equipes encaram 
dois confrontos 
difíceis fora de casa;
Dener é a novidade

Angelo Neto

s equipes masculinas in- 
fanto-juvenil (até 17 anos) 
e juvenil (até 19 anos) da 

AAVLP (Associação dos Amigos 
do Voleibol de Lençóis Paulista) 
viajam este final de semana para 
encarar dois compromissos no 
Campeonato Estadual da APV 
(Associação Pró Voleibol).

Os garotos do infanto-juvenil 
viajam hoje para Porto Ferreira, 
onde cumprem o segundo com

promisso do primeiro turno.
Para a partida, o diretor téc

nico Douglas Coneglian, o Dodô, 
conta com o ponteiro Dener, que 
estava doente na estreia com der
rota para São Carlos. "Estou con
fiante. Treinamos bem esta sema
na e espero fazer uma boa atuação 
com Porto Ferreira e vencer”, des
tacou o hUero Talles.

A equipe juvenil estreia ama
nhã, também fora de casa, contra 
a fortíssima Araraquara. Este será 
apenas o primeiro desafio na com
petição. "Estamos nos preparando 
para a estreia. Sabemos que Arara- 
quara montou uma super equipe 
para a temporada, mas estamos 
motivados e preparados para o de
safio”, disse o levantador Roberto, 
capitão do juvenil.
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Regional CONVÊNIO
Prefeito de Agudos, Everton Octaviani, assinou na quarta-feira 5, 
em São Paulo, convênio com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) para um plano diretor de drenagem urbana. A verba é de R$ 
117-307,75. Trata-se de um trabalho bem abrangente e que envolve a 
análise minuciosa de rios, bacias, canais e escoamento das cidades.

AGUDOS

Festa de Santo Antonio vai arrecadar verba para o hospital
Evento reúne fé e 
solidariedade; leilão 
de gado dia 30 busca 
recursos para hospital

W elinton Barros______

A tradicional Festa de Santo 
Antonio de Agudos come
mora neste ano a sua 91  ̂

edição. O evento que acontece 
todos os anos no mês de junho - 
mês em que é comemorado o dia 
de Santo Antonio - reúne música, 
lazer, solidariedade e fé.

O tríduo religioso começou 
no sábado, 1° de junho, e se
gue até a próxima quinta-feira. 
Com o tema "A fé se concretiza 
no amor em comunhão com a 
Igreja", (Gal - 5,6), os fiéis par
ticiparam de procissões e da 
venda do pão de Santo Antonio.

A programação festiva co
meça hoje e é organizada pela 
paróquia em parceria com a 
Prefeitura Municipal e as enti
dades assistenciais do municí
pio, que montam suas barracas 
de guloseimas, caixa surpresa e 
a tradicional barraca do edre- 
dom, mantida pela Loja Maçô- 
nica Deus é Consciência.

Além do parque de diver
sões infantil, os shows realiza
dos na Praça Santo Antonio, 
prometem atrair o público para 
o evento, que segue durante to-

GINÁSIO

Everton pede 

R$ 500 mil à 

Casa Civil
O prefeito de Agudos, 

Everton Octaviani, esteve 
nesta semana em São Pau
lo em busca de recursos 
para investir na infraestru- 
tura esportiva da cidade. 
Na Casa Civil, em encon
tro agendado com o secre
tário Edson Aparecido e 
os deputados Baleia Rossi 
e Jorge Caruso, solicitou 
verba de R$ 500 mil para 
auxílio na construção de 
um ginásio de esportes no 
bairro Professor Simões.

"Nosso objetivo é fazer 
mais um ginásio no municí
pio para termos condições 
de sediar os Jogos Regionais 
até 2016. Além disso, a po
pulação ganhará mais um 
espaço para praticar espor
te", ressalta o prefeito.

Hoje, o município de 
Agudos conta com seis 
quadras poliesportivas, 
dois campos de futebol so- 
ciety, três campos oficiais 
de futebol, o complexo 
esportivo Achiles Sormani, 
pista de skate, quatro cam
pos de futebol de areia, 
17 academias ao ar livre 
e um ginásio de esportes 
totalmente revitalizado. A 
Prefeitura constrói ainda o 
estádio Antonio Maury da 
Silva, no bairro Chácara 
Avato, orçado em R$ 1,5 
milhão, uma quadra po- 
liesportiva no Jardim Euro
pa, um campo de areia no 
Jardim Márcia e outras dez 
academias ao ar livre. (As- 
sessoria de imprensa)

dos os finais de semana, até o 
dia 30 deste mês. No salão de 
festas da paróquia, os visitantes 
poderão degustar comidas típi
cas das festas juninas, além do 
tradicional frango à passarinho 
ou recheado.

Para animar o público hoje, 
quem sobe ao palco é a dupla 
sertaneja Ed e Fábio, às 20h. 
Uma das grandes atrações do 
evento, é a dupla Craveiro e 
Cravinho. Os sertanejos irão se 
apresentar no próximo dia 29.

No dia 30 encerrando a festa, 
acontece o leilão de gado, onde 
parte da renda será revertida para 
a compra de equipamentos para 
o hospital de Agudos. O organiza
dor do evento Miguel Simões lem
bra a importância social da festa.

"É uma festa quase centená
ria que todos os anos ajuda as en
tidades da cidade. Este ano a ação 
entre amigos que acontece no lei
lão de gado, vai arrecadar fundos 
para a compra de aparelhos para 
o nosso pronto socorro", explica.

Após o leilão o público se 
reúne em um grande almoço no 
salão da paróquia. Os convites 
para o almoço podem ser adqui
ridos na secretaria da paróquia, 
na Praça Santo Antonio s/n, ou 
pelo telefone (14) 3262-1951.
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ENTREVISTA

Marta Rocha 
antecipa algumas 
das novidades para 
a Festa Melhores 
2012, que acontece 
em agosto ©

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Prefeitura anuncia 
detalhes nas 
atrações na 
programação 
cultural do 
Festival do Livro
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Nova diretoria da Acira toma posse
Eleita para o biênio 2013/2015, nova diretoria da entidade tem como presidente o analista de sistemas e empresário Vinicius Carvalho Lima

Da Redação

Não faltou emoção duran
te a cerimônia de posse 
da nova diretoria da Aci

ra (Associação Comercial de 
Agudos), realizada na noite de 
quinta-feira 6, na sede do Rota- 
ry Clube local.

O evento contou com a 
presença de diversas autorida
des, como o prefeito municipal 
Everton Octaviani, o presidente 
da Câmara, Auro Octaviani, ve
readores, o presidente da OAB, 
subseção de Agudos, Márcio 
Lopes, representando o judici
ário, além de vários represen
tantes da sociedade civil e do 
comércio agudense.

Personalidades regionais 
também prestigiaram o evento. 
Estiveram presentes os presi
dentes das Associações Co
merciais de Botucatu, Bariri, 
Guaiçara, Lençóis Paulista e o 
vice-presidente da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (FACESP), 
Ari Gabriel.

Logo no início do cerimo
nial, uma surpresa a todos os 
presentes. Foi lançado o novo 
mascote da Associação Comer
cial de Agudos, cujo nome será 
escolhido brevemente, através 
de uma campanha.

Em seguida, o presiden
te cessante, Ricardo Delazari 
Buganza, realizou o discurso 
de encerramento de mandato. 
Buganza agradeceu o apoio da 
sua diretoria, conselheiros, 
associados, família e a dedica
ção dos funcionários da asso
ciação que colaboraram com 
o seu mandato de dois anos. 
Ele fez questão de enaltecer 
ainda as qualidades do seu su
cessor. "O Vinicius fará uma 
brilhante administração, pois 
é provido de dedicação e orga
nização", declarou.

Eleito para o biênio 2013/2015, 
Vinicius Carvalho Lima reiterou 
que dará continuidade aos bons 
projetos das diretorias anteriores, 
fazendo ajustes e acréscimos no 
que já foi desenvolvido. "A ad
ministração do Ricardo não ter
mina agora, ela continua, como 
vivas são as administrações 
anteriores. Por amor, estou as
sumindo esta missão. Um amor 
imenso pela cidade e pela enti
dade. Quero retribuir um pou-

co pela cidade por tudo que ela 
me proporcionou", completou.

O presidente eleito encer
rou o seu discurso falando 
sobre inovação e aproximação 
com a comunidade: "Inova
rei, buscando transparência e 
abrindo um canal de comunica
ção com todos, principalmente 
com os associados. Vamos lutar 
a cada dia pela construção de 
um mundo melhor e o desen
volvimento da comunidade lo

cal", destacou.
Encerrando os discursos da 

noite festiva, o prefeito Everton 
Octaviani parabenizou o ex
-presidente Ricardo Delazari 
Buganza e os antecessores, pelas 
conquistas e serviços prestados 
a Associação Comercial. Para o 
novo presidente, o jovem prefei
to, também desejou muito suces
so. "Ver o entusiasmo do novo 
presidente é algo que contagia. 
Estaremos ao seu lado nas parce

rias estabelecidas. Reitero o meu 
apoio e como prefeito, quero ca
minhar junto com a associação, 
para conduzir Agudos a um ca
minho ainda melhor", afirmou.

Além do presidente eleito, a 
diretoria para o biênio 2013/2015, 
é composta pelos empresários 
Donizeti Benedito da Luz (vice 
presidente), Ricardo Delazari 
Buganza (primeiro tesoureiro), 
Vicenti Claudio Traballi Prado 
(segundo tesoureiro), Marcos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MISSÃO À FRENTE - Vinicius 
Carvalho Lima, presidente eleito 
(esquerda) recebe de Ricardo 
Delazari Buganza certificado que 
simboliza a posse para o biênio 
2013/2015

ENERGIA - Nova diretoria da 
Acira toma posse com apoio dos 

antecessotes e de colegas de 
entidades regionais

Kauffman (primeiro secretário) 
e o advogado José Reinaldo Cha
ves (segundo secretário).

O conselho deliberativo é 
formado por Euflázio Bigotto, 
Danilo Bacelar Soares, José Apa
recido Condi Garcia, Júlio Kuni- 
rari e Wagner Guerreiro. Os su
plentes: Antonio Carlos Barizon, 
Eliane Aparecida Ribeiro, João 
Caíres Laurentino, Luiz Roberto 
Estefani e Rudolf Woch. (com 
assessoria de comunicação)

Conheça a 
Acira

Fundada em 19 de 
setembro de 1986, a 
ACIRA conta atualmente 
com 239 empresários em 
seu quadro associativo. 
Entre os serviços ofere
cidos aos associados, a 
entidade oferece o plano 
odontológico, através da 
SEPAO, e médico empre
sarial, com a UNIMED.

Para auxiliar os as
sociados com profissio
nalismo na temática da 
inadimplência, a entida
de vem atuando com o 
serviço de recuperação 
de crédito. Trata-se do 
Centro de Recuperação 
de Crédito, o CRC.

No mercado de traba
lho, a Associação Comer
cial de Agudos desenvol
ve a Central de Estágios 
-  PROE. A Associação 
Comercial possui um au
ditório próprio, totalmente 
climatizado, com recursos 
multimídia, que possibili
tam ainda mais a capaci
tação dos profissionais liga
dos ao comércio agudense.

curta nossa fan page e
participe das promocoes

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Entrevista í
FRASE
• "É um jornal que tem feito muitas coisas boas na área social das cidades. É um 
jornal que estimula as crianças à leitura, um jornal que representa muito para a 
sociedade. Estar à frente do jornal O ECO é a minha contribuição com a sociedade" 
Marta Rocha, diretora executiva de O ECO.

CELEBRAÇÃO

Surpresa 
vai m arcar 
M elhores 2012

Festa será inspirada no Oscar e grandes festas do cinema; evento que 
mobiliza a cidade esperada cerca de 600 personalidades

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Carlos A lberto Duarte

Há cerca de três meses, 
uma equipe se dedica à 
organização da festa Me

lhores 2012. À frente do grupo, 
a empresária do ramo de bele
za, proprietária da Efac, Marta 
Rocha, que acumula a função 
de diretora executiva do jornal 
O ECO, que realiza o evento.

Em reuniões diárias são 
discutidos os mínimos deta
lhes, para que a festa Melho
res 2012 seja uma das mais 
marcantes de todos os tempos. 
Este ano, a premiação estará 
cheia de novidades, algumas 
guardadas a sete chaves, para 
m anter o fator de surpresa às 
personalidades presentes na 
noite de 17 de agosto no Clu
be Esportivo Marimbondo.

Em entrevista ao O ECO, 
Marta Rocha fala sobre o show 
inédito em Lençóis Paulista do 
grupo Bee Gees Alive com or
questra (Bee Gees Chords), a 
escolha da apresentadora, mo
delo e atriz Helen Ganzarolli, 
que a partir deste mês participa 
do programa Festival Sertanejo, 
novo programa do SBT, para en
trega do prêmio. Marta Rocha 
também anunciou que o Buffet 
Spunnar servirá os convidados.

A empresária explicou que 
a ideia é mesmo que seja criado 
no Clube Esportivo Marimbon
do um clima hollywoodiano, 
para a entrega das estatuetas 
aos empresários e personalida
des que se destacaram em seu 
segmento no ano de 2012. A 
seguir, os principais trechos da 
entrevista com Marta Rocha:

O ECO - O que representa 
para você ser diretora de um 
jornal com 75 anos, que re
presenta muito para Lençóis e 
toda região?

Marta Rocha - O que me
motiva estar em O ECO é o 
fato de o jornal ser um veícu
lo que contribui com o cres
cimento e desenvolvimento 
da cidade e da região. É um 
jornal que tem feito muitas 
coisas boas na área social das 
cidades. É um jornal que esti
mula as crianças à leitura, um 
jornal que representa muito 
para a sociedade. Estar à fren
te do jornal O ECO é a minha 
contribuição com a sociedade.

O ECO - Há quanto tempo 
você comanda a festa Me
lhores?

Marta Rocha - Ajudei a 
criar a festa, estive um tempo 
afastada e, há quatro anos, estou 
ajudando a organizar o evento.

O ECO - A entrega do prê
mio mobiliza a cidade?

Marta Rocha - É uma festa 
que mobiliza o comércio, salões 
de beleza, mobiliza as lojas de 
roupas, mobiliza toda a cidade. 
É uma festa que todo mundo 
gosta de participar. É uma festa 
que dá uma visibilidade muito 
grande aos comerciantes, para 
nossos parceiros. É uma fes
ta que a gente faz com muito 
carinho, muito amor e muita 
responsabilidade, porque é um 
evento que tem que ser tudo 
muito bem preparado, muito 
bem organizado, porque a gente 
quer fazer a melhor festa para 
a cidade.

O ECO - Vocês estão pro
metendo para este ano muito 
luxo, glamour e brilho. Quais 
as novidades?

Marta Rocha - Este ano va
mos fazer a festa inspirada no 
Oscar, Calçada da Fama, esses 
grandes festivais que premiam 
celebridades pelo bom traba
lho realizado. Nós vamos tra
zer para Lençóis Paulista um 
pouquinho do que acontece 
nos grandes eventos do cine
ma internacional.

O ECO - Daí a opção por Bee 
Gees Alive e Helen Ganzarolli?

Marta Rocha - Nós estamos 
trazendo a Helen Ganzarolli, 
que tem a cara da festa, porque 
é uma pessoa simpática, que
rida. É uma pessoa que ficou 
muito feliz com nosso convite. 
Tenho certeza que ela vai fazer 
um trabalho muito bacana, vai 
receber todos os nossos parcei
ros, comércio, indústria, enfim, 
empresários de uma forma ge
ral. Tenho certeza que ela vai 
receber todos muito bem e vai 
trazer brilho para nossa festa. 
Ela vem para somar com todas 
as estrelas que estarão na festa.

O ECO - Bee Gees Alive?
Marta Rocha - A gente esco

lheu uma banda que estivesse 
à altura da festa, que estivesse 
à altura das estrelas que esta
rão no prêmio Melhores 2012. 
É uma banda referência, se 
apresenta em grandes casas de 
shows do país, programas de 
televisão. Um grupo que tem 
convite para se apresentar no 
exterior. A novidade é que o 
Bee Gees Alive se apresenta 
pela primeira vez em Lençóis 
Paulista acompanhado de or
questra, o que vai dar mais bri
lho à nossa festa.

O ECO - Você citou Oscar, 
Calçada da Fama. Dê um pou
co mais de detalhes sobre es
sas referências?

Marta Rocha - São eventos 
mundiais, todo mundo conhe
ce e a gente queria trazer um

pouquinho desse universo para 
o nosso mundo, nossa cidade. A 
festa foi inspirada nas persona
lidades, nas estrelas que estarão 
no Clube Marimbondo para 
receber o troféu e, na verdade, 
eles vão ter uma grande surpre
sa na noite da festa.

O ECO - Você quer fazer sur
presa em relação à noite de 17 
de agosto, mas o que mais vo
cês já definiram?

Marta Rocha - O buffet. Este 
ano será o buffet do Val (Buffet 
Spunnar), que é um serviço 
que todo mundo gosta, o pesso
al tem aprovado o trabalho que 
eles têm feito em parceria com 
a gente. Nós já fechamos a de
coração, que este ano também 
será uma surpresa e os troféus. 
O troféu passou por uma adap
tação para ficar ligado ao tema 
da festa.

O ECO - O prêmio Melhores 
2012 terá transmissão da TV?

Marta Rocha - Sim, isso é 
tradicional no nosso evento. A 
transmissão é ao vivo e região 
toda onde circula o jornal pode

COM MUITO AMOR - A empresária Marta Rocha, à frente da organização da Festa dos Melhores 2012

assistir ao evento.

O ECO - Dia 17 de agosto, 
às 20h, no Clube Esportivo Ma
rimbondo?

Marta Rocha - Será uma
noite marcante, em que nós 
esperamos todos. Estamos tra
balhando com muita responsa
bilidade para realizar uma gran
de festa, a festa Melhores 2012 
para os melhores do ano.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Desafie seus amigos e venha participai desta disput

1o LUGAR
'  4Kg de carne paia ctiunasco;
• 2Kg de linguiça paia churrasco;
• 2 caixas de cerveja (lata);
• Medaiha de outo;
• T io tÉu .

2° LUGAR
 ̂ ZKg úe carne para churrasco:

*  I Kg de linguiça para churrasco;
* I caixa de cerveja (iata);
*  Medaiha de prata;
• Trotéü.

3 " LUGAR
*  I Kg de carne para churrasco;

 ̂ ! Kg de linguiça para churrasco:
*  Medalha de bronze:

■aijcr
C'; '■

das 8h30 às 9h30 ; 
Recanto do Café

I INSCREVA-SE JÁ;
! RS 7
I ASSOCIADOSI RS 10
j NÃO ASSOCIADOS
t
! -----------------------------
i VENDA DE ESPETENH05 
; DE CARNE, PANCETA 
í E KAFTA

BELDADE E TALENTO - A modelo e atriz Helen Ganzarolli, 
presença vip na festa deste ano; acima, a banda Bee Gees Alive

Show da dupla Danilo o Augusto após o evento!

Cerveja Brahma e Skol (3 latas por RS 10)

= R $ 1 0
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Cultura
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

EXPOSIÇÃO
Segue até o dia 2 de agosto a exposição "Brava Gente 
-  Brasil Indígena", no Espaço Cultural Cidade do Livro. As 
visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 2ih e aos sábados, das ph às i3h. A entrada é franca e a 
classificação livre. Informações pelo telefone 3263 3123.

FESTIVAL DO LIVRO 2013

Literatura fantástica é o tema deste ano
Programação do 
evento cultural traz 
apresentações 
diversificadas

Angelo Neto__________

O mês de junho reserva a 
atração cultural mais es
perada do ano. O Festival 

do Livro 2013 "No Fantástico 
Mundo dos Livros" promete 
trazer toda a região para Lençóis 
Paulista entre os dias 17 e 28 de 
junho. As atividades serão de
senvolvidas na Praça Comenda

dor José Zillo, a Concha Acústi
ca, no Espaço Cultural Cidade 
do Livro e na Casa da Cultura 
Prof. Maria Bove Coneglian.

O diretor de Cultura, Nil- 
ceu Bernardo, lembra que o 
evento agrega várias artes o 
que transforma a "Cidade do 
Livro", Lençóis Paulista, em 
um pólo regional cultural. "A 
Praça Comendador José Zillo se 
torna um local de fomentação 
cultura, onde as pessoas entram 
em contato com exposições de 
livros, praça de alimentação, 
apresentações de dança, teatro 
e música, enfim, é o evento cul
tural mais importante do ano".

Assim como em outros anos, 
a expectativa é de um bom pú
blico em todos os dias do festi
val. "É um evento para toda a 
família e tem uma proporção em 
todos os âmbitos da arte". Ber
nardo adianta que várias escolas 
da região já confirmaram pre
sença no evento. "Já temos agen- 
damentos de escolas de Agudos, 
Macatuba, Pederneiras e Borebi, 
todas elas por conta do sucesso 
do festival do ano passado. Que
ro aproveitar para convidar a to
das as crianças, jovens, adultos e 
melhor idade para brindarmos a 
nossa cultura e o livro, um sím
bolo tão importante", finaliza.

FOTO ARQUIVO: O ECO

SUCESSO -  Em 2012, Festival do Livro levou a região para a Praça Comendador José Zillo

CONFIRA A PROGRAMAÇAO DO FESTIVAL DO LIVRO 2013 "NO FANTÁSTICO MUNDO DOS LIVROS"

Segunda-feira, 17

O QUE: Abertura da Tenda das Livrarias 
e praça de alimentação coordenada pela 
Sociedade Italiana 
HORÁRIO: às18h 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Abertura oficial com a 
participação Orquestra de Cordas da Casa 
da Cultura
HORÁRIO: às19h30
LOCAL: Concha Acústica -  Tenda
Principal

O QUE: Espetáculo Teatral "Chocolate 
Amargo
HORÁRIO: às 20h 
LOCAL: Concha Acústica

^  18 a 28 de junho, 
segundas às sextas-feiras

O QUE: Contação de Histórias - Aladim 
HORÁRIOS: às 8h, 9h15, 10h e 11h15. 
LOCAL: Concha Acústica - Tenda Mil e 
Uma Noites

O QUE: Contação de Histórias "Curupira" 
HORÁRIOS: às 8h, 9h15, 10h e 11h15 
LOCAL: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

O QUE: Peça Teatral "Contos da 
Carochinha", com Cia Teatral Atos & 
Cenas
HORÁRIOS: às 8h30, 10h30, 13h30 e 
15h30
LOCAL: Concha Acústica -  Tenda 
Principal

> Terça-feira 18
O QUE: apresentação de coreografias 
de Dança Flamenca, com grupo Aire 
Flamenco da Casa da Cultura 
HORÁRIO: 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo "Lolo Barnabé", com 
Cia Circo de Bonecos -  Salto SP 
HORÁRIO: 20h 
LOCAL: Concha Acústica

> Quarta-feira 19

O QUE: Encontro com Escritores: Índigo, 
Luiz Vitor Martinello e Kiara Terra 
HORÁRIOS: Grupo 1 -  das 8h30 às 12h; 
Grupo 2 -  das 13h às 16h30 
LOCAL: Casa da Cultura 
Inscrições gratuitas no local. Lugares 
limitados

O QUE: Apresentação do Coral Infantil da 
EMEF Guiomar Fortunata C. Borcat 
HORÁRIO: 19h30

Local: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo Teatral -  Mazzaropi, 
com Grupo Gil Vicente de Avaré 
HORÁRIO: 20h 
LOCAL: Concha Acústica

>  Quinta-feira 20
O QUE: Caravana de Escritores -  
Promoção Biblioteca Nacional -  BR, com 
os escritores Índigo, Luiz Vitor Martinello 
e Kiara Terra
HORÁRIOS: Grupo 1 - das 8h30 às 12h; 
Grupo 2 - das 13h às 16h30; grupo 3 - das 
17h30 às 21h 
LOCAL: Casa da Cultura 
Inscrições gratuitas no local. Lugares 
limitados

O QUE: Apresentação do Coral Infanto 
juvenil Unimed Lençóis Paulista 
HORÁRIO: às 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo "Baú de Histórias", 
com Cia Ópera na Mala 
HORÁRIO: às 20h 
LOCAL: Concha Acútica

>  Sexta-feira 21
O QUE: Oficina de criação literária - O 
Mundo Como Prosa 
HORÁRIO: das 14h às 16h 
LOCAL: Casa da Cultura 
Inscrições gratuitas no local. Vagas 
limitadas.

O QUE: Apresentação do Coral Infantil 
Unimed -  Macatuba 
HORÁRIO: às 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo "A Misteriosa Caixa 
do Contador de Histórias", com Cia Ópera 
na Mala 
HORÁRIO: 20h 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Dia do Reencontro 
HORÁRIOS: 9h -  Abertura oficial com 
concerto da Orquestra Municipal de 
Sopros
10h - Banda Jovem da Casa da Cultura 
11h - Banda da EMEF Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat
12h - Música raiz com Emílio Campanholi 
13h30 - Coreografias - Academia In 
Pulsus
14h 30- Grupo de dança da EMEF Maria 
Zélia
15h - Coreografia Grupo da 3  ̂Idade 
15h 30- Coreografias - Academia Corpus 
16h30 - Grupo Street Star 
18h30 -  Santuário N.S. da Piedade -  
Missa do Reencontro 
Local: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo Teatral "Avoar" com 
Cia Pic Nic -  SP 
HORÁRIO: 20h 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Apresentação do Grupo "Pagode 
Toque Novo"
HORÁRIO: 21h 
LOCAL: Concha Acústica

> Sábado 22
O QUE: Lançamento do Livro "Sempre
Viva... Com Qualidade", de Izabel Cristina
Rossi Leandro
HORÁRIO: às 14h
LOCAL: Espaço Cultural "Cidade do
Livro"
Livros para aquisição no evento

O QUE: Lançamento do Livro "As 
Aventuras do Pequeno Giga", de Marco 
Antonio de A. Gonçalves 
HORÁRIO: 15h
LOCAL: Concha Acústica - Tenda das 
Livrarias

O QUE: Workshop de RPG 
HORÁRIO: das 16h às 17h30 
LOCAL: Casa da Cultura

> Dom ingo 23
O QUE: apresentações de dança 
HORÁRiOS: 15h - Grupo Ballet e Cia da 
Casa da Cultura
16h - Coreografias Academia Tablado 
17h - Academia Passo a Passo 
Local: Concha Acústica

O QUE: Contação de História - Histórias 
de Curupira 
HORÁRIO: 18h
LOCAL: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

O QUE: Apresentação do Grupo de 
Clarinetes Revirando 
HORÁRIO: 18h20 
LOCAL: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

O QUE: Apresentação do Grupo "Choro 
Fino"
HORÁRIO: às 21h
Local: Concha Acústica

O QUE: Encontro de RPG -  Coordenação: 
Rodolfo Willian Ferraz 
HORÁRIO: das 16h às 17h30 
LOCAL: Espaço Cultural "Cidade do Livro"

^ Segunda-feira 24
O QUE: apresentação do Coral Vicenthe 
Themudo Lessa e Coral Zillo Lorenzetti

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

Coleta e Rerrefino
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

L U B R I F I C A N T E S www.lwartlubrificantes.com.br

HORÁRIO: às 19h30 
LOC AL Concha Acijstica 
O QUE: Espetáculo "Contos da 
Carochinha"
HORÁRIO: às 20h30 
LOCAL: Concha Acústica

> Terça-feira 25

O QUE: Apresentação da Orquestra de 
Viola e Violão "Boca do Sertão" da Casa 
da Cultura 
HORÁRIO: 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Apresentação Big Band "Cidade 
do Livro" - da Orquestra Municipal de 
Sopros
HORÁRIO: 20h30 
LOCAL: Concha Acústica

> Quarta-feira 26

O QUE: Apresentação da Bandinha 
Ritmica da EMEF "Maria Zélia Camargo 
Prandini"
HORÁRIO: às 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo "Inzoonia", com Cia 
Circo de Bonecos -  Salto SP 
HORÁRIO: às 20h

> Quinta-feira 27

O QUE: Caravana de Escritores - 
Biblioteca Nacional. Bate papo com os 
escritores Leandro "Radrak" Reis, André 
Vianco e João Henrique S. Paschoal 
HORÁRIO: das 9h às 11h 
Local: Casa da Cultura

O QUE: Espetáculo "Histórias de 
Malazartes", com Cia Chafariz de 
Botucatu
HORÁRIO: 19h30 
LOCAL: Concha Acústica

O QUE: Apresentação da Banda AMALP 
(Associação de Música e Artes de 
Lençóis Paulista)
HORÁRIO: 20h30 
LOCAL: Concha Acústica

> Sexta-feira 28

O QUE: Peça: Espetáculo "A linda história 
de amor da jovem Bela Flor e a horrenda 
criatura", com Cia de Teatro Chafariz de 
Botucatu
HORÁRIO: 19h30 
Local: Concha Acústica

O QUE: Apresentação de Duo Jazz 
HORÁRIO: 20h30 
LOCAL: Concha Acústica

http://www.lwartlubrificantes.com.br
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Mulher SEM CULPA
O consumo diário de carboidratos, arroz branco 
e outros alimentos que pesam na balança são 
essenciais para o bom funcionamento do corpo e, 
quando inclusos nos pratos em quantidades corretas, 
não prejudicam o regime e emagrecimento.
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M A Q U IA G E M  V E N C ID A
pode causar alergia
Para não prejudicar a saúde 
ou o visual é importante ficar 
de olho no prazo de validade

Da Redação

Assim como os alimentos, os produ
tos de maquiagem também têm data 
de validade. Dentro desse prazo, o 

fabricante garante a eficácia e a segurança 
daquele cosmético. Fora dele, a eficiência 
vai diminuindo enquanto aumentam os 
riscos de alergia e irritações. Em qualquer 
produto vencido os conservantes perdem 
sua atividade, favorecendo a oxidação, a 
decomposição dos ingredientes e a produ
ção de substâncias nocivas à pele, expli
cam especialistas.

A região em que o produto foi aplicado 
pode avermelhar, arder, pinicar, coçar, des- 
camar e ficar áspera, e problemas de pele 
até mais sérios tendem a aparecer já que a 
maquiagem vencida pode causar irritações, 
dermatites e até infecções. Batons vencidos 
facilitam a proliferação de microrganismos, 
entre eles o vírus do herpes. Produtos como 
lápis, delineador, sombra e rímel, quando 
vencidos, são ainda mais perigosos, já que os 
olhos são órgãos bastante sensíveis. As prin
cipais alterações são coceira, ardor, verme
lhidão e aquela sensação incômoda de que 
há areia nos olhos. Em casos mais graves, há 
a chance de desenvolver conjuntivite.

Além dos riscos à saúde, há os prejuízos 
à aparência devido à mudança na textura

VALIDADE -  Produtos como lápis, 
delineador, sombra e rímel, quando 
vencidos, são ainda mais perigosos já 
que os olhos são bastante sensíveis

dos cosméticos. Bases se espessam, lápis e 
batons ficam quebradiços e máscaras para 
cílios ressecam. Bases, pó e blush podem 
também perder suas características origi
nais, por exemplo, a função de proteção so
lar. Da mesma maneira, produtos com ação 
não-comedogênica, ou seja, que impedem a 
obstrução dos poros pode agir de maneira 
contrária e levar à formação de acne. No 
entanto, como nem todas as alterações são 
facilmente percebidas, é preciso estar sem
pre atenta ao prazo de validade que apa
rece na embalagem na hora de comprar 
cosméticos. Se vai jogar a caixa fora, uma 
boa dica é colocar uma etiqueta no próprio 
produto com essa informação em destaque.
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Aprenda dicas para
aumentar e diminuir os lábios
Para a boca ficar maior 
destaque o contorno dos 
lábios; para disfarçar o 
tamanho, use batom mate

Da Redação

O batom é um dos itens indispensáveis 
na nécessaire. Rápidos de aplicar, 
eles acendem qualquer produção em 

poucos segundos e podem ser usados para 
aumentar e até mesmo diminuir o tamanho 
dos lábios. Com os truques certos, é possí
vel arrasar no make e fazer a cor durar o dia 
todo, sem as temidas "borradas" e as várias 
escapadinhas para fazer os retoques.

A COR IDEAL
Para que a cor da moda seja garantia de 

sucesso, as profissionais indicam ficar atenta 
ao tom da sua pele. Agora as tendências são 
as cores mais escuras e invernais. A pele cla
ra é bem abrangente, e vai bem com a maio
ria delas, mas é preciso cuidado com cores 
como o vinho muito escuro e os marrons, 
que saltam demais e podem evidenciar muito 
a palidez. Para as peles negras o aconselhável 
é o uso dos batons fortes do momento, como 
o burgundy e o marrom, mas é preciso cui
dado apenas com as cores muito claras, como 
o rosinha, que podem dar contraste estranho 
com o tom de pele.

AUMENTANDO OS LÁBIOS
Quem nunca sonhou com um bocão ao 

estilo Angelina Jolie? Uma boca bem con-

FOTO: DIVULGAÇÃO

K
NO TOM -  Para deixar a boca com 
aparência de ser maior carregue de 
batom no centro e invista no contorno

tornada e carnuda é um dos símbolos da 
sensualidade feminina, e o batom pode ser 
seu grande aliado. Para parecer maior é 
importante destacar o contorno dos lábios. 
Então passe o lápis da mesma cor do batom 
no contorno e vá levando para o centro, para 
não ficar tão marcado. Em seguida, aplique 
o batom por toda a boca, carregando mais 
no centro.

DIMINUINDO A BOCA
Se os seus lábios são carnudos, e isso te 

incomoda, é possível disfarçar. Para quem 
tem a boca muito grande não é indicado usar 
gloss. Opte por um batom mate, sem brilho 
ou com pouca cintilância. Aplique apenas 
uma camada nos lábios e sempre em me
nor quantidade. Contornar levemente e usar 
sempre batons mais claros evidencia menos.
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ÁRIES
( V ^ H  Tire de sua mente 

H  as más intenções, o 
pessimismo e o de
sânimo. Coloque no 
lugar, uma boa dose 

de otimismo e força de vontade 
que tudo deverá melhorar para 
você. Evite o contato com pessoas 
suspeitas e o desgaste da saúde.

LEÃO
Momento favorável 

W J  as suas transações 
1 ^  financeiras e para 

comprar ou vender 
bens móveis e

imóveis. Terá êxito também ao 
tratar de assuntos sociais e no 
lançamento de novas ideias 
profissionais.

SAGITÁRIO
Alguém poderá

^  lhe falar tentando 
tirar vantagem de 
um negócio. Esteja 
mentaímente pre

parado para exigir mais de pes
soas individualistas, que pensam 
unicamente em si mesmas. Este é 
um de seus melhores períodos do 
ano. Seja prático e objetivo.

A carreira profissio
nal atingirá um mo
mento culminante 
de transformação e 
você poderá apro

veitar as circunstâncias favoráveis 
para dar um salto em termos de 
progresso pessoal e material. Será 
importante usar de forma constru
tiva a energia que está disponível.

VIRGEM
B I L  Questões e disputas 

com criados, 
empregados ou 
patrões deverão 
ser deixados de

lado. Evite, também, que abusem 
de sua boa fé e procure neste 
momento ser ativo, enérgico e 
trabalhador.

CAPRICÓRNIO
Momento em que 

^  lucrará pelos esforços 
B  ^  que fizer no trabalho 

e em atividades co
merciais e industriais. 

Viagens favorecidas a saúde e o amor. 
Tudo voltará ao normal nesta fase. 
Você, provavelmente, já terá superado 
seus problemas pessoais e sua vida 
entra num período mais calmo.

GÊMEOS
^  ^  Aproveite a fase atu- 
■ # f  ^  al para colocar em 
IT a  dia as obrigações do 

seu setor de trabalho 
e faça as compras 

que precisar. Quanto à saúde, e ne
cessário estar prevenido, pois tanto 
terá a possibilidade de curar-se de 
um mal passageiro ou sofrer um 
rápido declínio da resistência física.

LIBRA
Fase em que tudo 
correrá de acordo 
com seus planos. Os 
negócios deverão 
dar lucros. Êxito no 

amor. Uma excelente fase para 
começar uma profunda reflexão 
sobre todos os acontecimentos 
que marcaram o ano para você e 
para as pessoas próximas.

AQUÁRIO
Momento dos mais 

^  A  afortunados para 
você, mas desde 

B lB I lI r  que evite a indeci
são. Deverá, tam

bém, impor sua personalidade ao 
tratar com terceiros para que seu 
crédito e reputação aumentem.

pecuária. Poderá, 
também, lucrar inesperadamente 
através de jogos, sorteios e da 
loteria. Será favorecido no campo 
amoroso e familiar.

ESCORPIÃO
Como você não 
aceita derrota dentro 
de um plano mental 
elevado, deverá rea
lizar o máximo nesta 

fase a fim de chegar ao auge de 
suas pretensões. Pode contar com o 
favor de todos. Excelente para uma 
visita ao dentista ou ao médico.

-^B O sol lhe promete 
um período dos 

V  ’ mais favoráveis.
Fará bons negócios, 
bons planos com re

lação ao futuro, felizes passeios e 
contatos pessoais, ótimas relações 
sociais, sentimentais e amorosa. 
Aproveite.
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Televisão PARTIDA
O casal Sophia Abrahão e Fiuk passou por 
Berlim durante as férias na Europa. A atriz 
contou no blog que teve a companhia da mãe 
e tia para os dias que curtiram a Alemanha. 
Antes eles passaram dias na Grécia.

ROMANCE FORA DAS TELAS

Joaquim Lopes evita ver Paolla Oliveira em cenas quentes em novela
Ator está no segundo 
papel cômico; 
relacionamento com 
atriz já dura três anos

Da Redacâo

O sorriso largo e o brilho nos 
olhos são sinais de que Jo
aquim Lopes está de bem 

com a vida. Aos 33 anos, o ator é 
um dos destaques da novela "San
gue Bom", no papel de um pau
listano típico da zona norte com

sotaque carregado e cheio de gíria. 
Lucindo é mais um personagem na 
linha cômica -  o segundo consecu
tivo -  na carreira do ator, formado 
pela Escola Superior de Artes Célia 
Helena, em São Paulo, onde des
cobriu a sua verdadeira vocação 
graças à persistência da mãe.

Desde 2009, Joaquim vive com 
a atriz Paolla Oliveira, a protagonis
ta de "Amor à vida". Os dois se co
nheceram durante as filmagens do 
filme "Uma Professora Muito Malu- 
quinha". No mesmo ano, chegou a 
se casar no civil e no religioso com a 
atriz Thaís Fersoza, atual namorada

do sertanejo Michel Teló, poucos 
meses antes de assumir o relacio
namento com Paolla. Sem contar 
como o caso de amor começou, o 
ator confirma que eles são mais que 
namorados. "Marido e mulher. Mo
ramos juntos há quatro anos".

Joaquim diz que não vê as 
cenas, digamos, mais quentes da 
atriz com os galãs Juliano Cazarré 
e Malvino Salvador no folhetim 
das nove. Entende que faz parte 
da profissão dos dois, mas assistir 
é um pouco demais para a sua ca
beça, povoada de planos e sonhos. 
Ser pai é um deles, mas o ator não

pensa em ter um filho agora. Ele 
está focado na carreira. "Que ve
nham mais trabalhos", pede o filho 
mais novo de seu Antonio e Laura 
Helena, que seria chefe de cozinha 
tamanha a sua habilidade com o 
forno e fogão. Na carreira, Joaquim 
conta dos planos. "Estou lendo um 
texto teatral para o segundo semes
tre. Não posso falar ainda porque 
ainda está muito cru o projeto. As
sim que a novela terminar, quero 
umas férias curtas porque é sem
pre bom dar uma renovada e espe
rar novos desafios e que venham 
mais trabalhos", finaliza.

rn in : d iv u l g a c a o

PLANOS - Joaquim Lopes comemora sucesso na novela "Sangue Bom" e 
já pensa nos próximos trabalhos na TV e no teatro
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Samuel se emociona 
ao receber de Ester o relógio de seu 
pai. Hélio planeja dar uma festa pa
ra comemorar seu aniversário, e diz 
a Yvete que não pretende convidar 
sua família. Mantovani avisa a Cas- 
siano que descobriu que Rafael é o 
dono do avião que pousou na pista 
clandestina da família Albuquerque.

Terça-feira - Duque dá para Cassia- 
no o endereço do hotel onde Dom 
Rafael está no Rio de Janeiro, mas 
aconselha o amigo a deixar a procura 
por conta da aeronáutica. Carol aceita 
ajudar Veridiana a procurar a filha, e 
sugere que ela e seus netos gravem 
um vídeo para ser divulgado na inter
net, a fim de encontrar Maria Adília.

Quarta-feira - Alberto humilha Ester. 
Doralice se apavora ao ver Alberto se 
divertir com a situação de Ester. Cassia- 
no avisa a Taís que vai viajar, mas não 
revela seu destino e pede que ela não 
conte para ninguém. Ester diz ao pai 
que fará de tudo para destruir Alberto.

Quinta-feira - Cassiano diz a Cristal que 
não confia mais nela. Taís e Ester inau
guram a empresa de bugues. Alberto 
pede a Gonzalo que afaste Dom Rafa
el de seu caminho. Bibiana, Donato e 
os filhos vão à festa de aniversário de 
Hélio, e o executivo fica constrangido 
com a presença de sua família.

Sexta-feira - Cassiano pede que Dom 
Rafael se una a ele contra Alberto. 
Guiomar provoca Alberto. Gonçalo 
procura por Dom Rafael no hotel. 
Isabel vê Cristal e Gonçalo subirem 
para a cobertura. Dom Rafael afirma 
a Cassiano que não tem mais envol
vimento com Alberto. Natália chama 
Juliano para ir ao Flor do Caribe.

Sábado - Cassiano e os tenentes co
memoram a volta para casa. Duque 
chama Guiomar para cantar no Flor 
do Caribe. Mantovani pede para in
vestigar a coleção de obras de arte 
de Dionísio. Nicole não entende por 
que Guiomar decidiu cantar no Flor 
do Caribe. Mila e Hélio saem juntos.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Amora discute com 
Malu por causa de Bento. Bárbara 
finge brigar com Amora na frente de 
Kevin. Bento implica com Giane. Edu 
sente ciúmes de Mel. Charlene fica 
encantada com Wilson. Edu ofende 
Filipinho durante a gravação do Lu- 
xury, e Rosemere defende o filho.

Terça-feira - Amora tenta disfarçar 
sua irritação com a declaração de 
Bento. Maurício pede o consen
timento de Verônica para fazer a 
campanha com o cliente de Natan. 
Tábata conversa com os jornalistas 
e agenda entrevistas para Filipinho. 
Eliseu sugere que Glória ensine boas 
maneiras ao neto.

Quarta-feira - Verônica consegue 
conversar com Érico. Jonas não dei
xa Renata entrar no Cantaí. Wilson 
repreende Tito. Nancy tenta contar 
para Damáris que Wilson está apai
xonado por Charlene. Glória e Eliseu 
se preocupam com a ida de Filipinho 
e Rosemere para o Solar.

Quinta-feira - Glória fica intrigada ao 
ver Bento observando seu jardim. 
Amora pede para Socorro investigar 
o namoro de Malu e Bento. Madá 
aconselha Malu a se declarar para 
Bento. Irene marca de ir à Toca do Sa
ci e Fabinho se anima. Verônica cria 
o slogan para a campanha de Natan.

Sexta-feira - Bento e Malu se olham 
com ternura. Charlene consola Giane. 
Maurício não deixa Amora atender o 
telefonema de Socorro, que envia a 
foto do beijo entre Bento e Malu. Ro- 
semere reclama da casa de Perácio. 
Wilson se desculpa com Salma por 
causa de Tito. Fabinho avisa a Mar- 
got que vai se encontrar com Irene.

Sábado - Irene pede que Madá a 
ajude a se reaproximar de Fabinho. 
Fabinho faz intriga contra Bento para 
Sueli Pedrosa. Lara fica irritada com o 
surto de Vitinho. Tito destrata Renata. 
Um cartão-postal internacional chega 
para Amora na casa de Gilson. Maurí
cio não deixa Bento falar com Amora.

AM O R A  VIDA
Segunda-feira - Félix incentiva a irmã 
a tentar descobrir a história que en
volve o seu nascimento. Lutero pede 
para Simone entregar os contratos 
feitos por Félix com os fornecedores. 
Amarilys se compromete a marcar 
uma consulta para Eron e Niko no 
centro de fertilização.

Terça-feira - Paulinha insiste que Bru
no não incomode Paloma por sua 
causa. Aline afirma a César que não 
reclamou de sua transferência com 
Bernarda. Bernarda exige que César 
mantenha Aline como sua secretária. 
Paloma interna Paulinha. Ciça explica 
o que Perséfone deve fazer para con
quistar um namorado.

Quarta-feira - Denizard e Bruno levam 
Paulinha para o hospital. Priscila apre
senta Pérsio para os médicos do hos
pital. Paloma pede ajuda a Lutero pa
ra concluir o diagnóstico de Paulinha. 
César suspeita de que Paulinha esteja 
muito doente e pede outros exames, 
deixando Bruno desesperado.

Quinta-feira - Paloma fala para Bruno 
que Paulinha precisa de um trans
plante de fígado com urgência. Glauce 
e Ordália se preocupam com o teste 
de compatibilidade de Bruno. Aline se 
declara para César. Patrícia fica tensa 
quando Michel leva roupas para a sua 
casa. Félix dá um golpe em Amarilys.

Sexta-feira - Paloma conversa com 
Amarilys sobre o caso de Bruno. 
Bernarda faz um comentário sobre 
Paloma e Félix fica intrigado. Edith 
desconfia de que Félix esteja envolvi
do com o desaparecimento de Atílio. 
Ordália aconselha Márcia a procurar 
informações sobre Atílio. Perséfone 
destrata Daniel.

Sábado - Paloma estranha a reação de 
Bruno ao saber que não é o pai bio
lógico de Paulinha. Aline conta para 
César sua conversa com Bernarda. 
Bruno fala para Glauce que contará a 
verdade sobre Paulinha para Paloma 
depois da cirurgia. Glauce pede para 
Perséfone o prontuário de Luana.
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Sociedade

^ M u l t i P r o g a s
^  ^ im você,----------

DIA DOS NAMORADOS

Loja 1-Rua 15 de Novembro,485 
(em frente ao Itaú) - F.: 14.3263-1083 

Loja2-Rua15de Novembro, 675 
Lençóis Paulista - F.: 14.3263-0006 

Loja 3 - Rua Dr. Pereira de Rezende, 204, 
Areiópolis-F.: 14.3846-1511

(.W Ü S CA

CAUCHÀ
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Vale dar uma olhada e conferir, na nossa coluna, 
quem aniversariou, casou, curtiu a vida e faz a 

alegria dos pais.
C O » **
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FOTO: STUDIO A FOTO: KING STUDIO

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

Quadrado an iversariou dia 16 de maio e recebeu 
os parabéns da esposa Bel, dos filhos  Jéss ica  e 

V ic to r e de toda a fam ília.

FOTO: STUDIO A

Parabéns ao casal Letícia e Pedro Pulga, 
pelo casam ento no dia 1° de junho, na Igreja 

P resbiteriana 2° Renovada. Fe lic idades!

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

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

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

(oresvivns@lpnet.(om.br

afaela an iversariou  ontem e recebe os parabéns 
dos pais Lázara e Cristiano e das suas irm ãs

FOTO: KING STUDIO FOTO: STUDIO A

Hpmnlnh
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 61130 às 17ti30

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A
Rua Geraido P. de Barros, 331 

Centro • Lençóis Paulista

14 3263 2324

FOTO: STUDIO A
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Coluna do
iano Castelhano

A o o w  p o tên c ia !!!

Colaboraram com esta Coluna:
Telma Romão e Denis Silva

Fale com a gente
castelo@jornaloeco.com.br 

fotografia@jornaloeco.com.br

OLHOSCINTILANTES
A beleza estonteante de Manoela Moretto

DANÇANDO<DANÇANDO.
A talentosa coreógrafa Sarah Rodrigues, de São Manuel Sempre muito simpática, Gabriela Neme

mailto:castelo@jornaloeco.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
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Coluna da
Maria Nilza

fa to s  & p e s s o a s
í PENSE NISSO

"Tudo o que é bom, dura 
o tempo necessário para 
ser inesquecível."

Fale com a gente
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

FOTO: STUDIO A

"^ D ES T A Q U E ^
r Casamento de )  

Raphael Eulálio 
dos Santos Barkett e 

k Veridiana Machado i 
^  Gonçales Barkett ^

1 - Formandas - 
Eiza, Paula, Vera e 
M aria Benedita;
2 - Jaína Amaro da 
Silva - formanda 
M oda Praia; 3 - 
Evandro José Alves 
e Isabel Barreto;
4 - Célio Bodo, o 
aniversariante

TOLEDO
i m o  v e i s

ENLAÇADOS
Parabéns ao casal 

Raphael Eulálio dos 
Santos Barkett e Veri
diana Machado Gon
çales pelo casamento 
realizado no dia 31 
de maio, no Santuá
rio Nossa Senhora da 
Piedade. Após a ceri
mônia, os noivos rece
beram os convidados 
em uma linda festa no 
Clube Esportivo M a
rimbondo. Felicidades.

A n ive rsá rio
Dia 4 de junho 

aniversariou Célio 
Júnior Bodo. De família 
lençoense da gema, 
Célio é funcionário da 
Zilor e frequentador 
assíduo de todos os 
eventos do Espaço La
zer, a ADC, de Lençóis 
Paulista.

Cabelos em foco
Competentíssimo, 

Evandro José Alves 
trabalha o cabelo, lin
do por sinal, de Isabel 
Barreto, esposa do 
Rachid, lá do mercado 
do Jardim Alvorada.

Evandro tem passa
gens de "make up" em 
atrizes e muita gente 
badalada de Curitiba 
(PR). Com experiência 
no Exterior, alavancou 
a sua profissão até 
chegar a Lençóis Pau
lista. Tem formação 
acadêmica em Letras 
e Inglês, abandonan
do o magistério para 
seguir sua verdadeira 
vocação de cabelei
reiro e maquiador. 
Atende à avenida José 
Antonio Lorenzetti, 
764 , Jardim Alvorada 
de Lençóis Paulista. 
Vale conferir.

Form atura
O Espaço Cultural 

de Lençóis Paulista 
foi o local escolhido 
para a formatura da 
turma de Moda Praia 
e Lingerie. Realizado 
por meio do Programa 
Escola de Negócios no 
Centro do Empreende
dor, o curso se efetua 
em parceria com o 
SENAI.
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Informe Publicitário

BO M  GOSTO
comemora 20 anos
com  reabertura de café
Restaurante vai funcionar entre 7h e 19h, com entrega de marmita das 10h30 às 18h30

No dia 6 de junho, o Restaurante Bom 
Gosto comemora 20 anos de atividade em 
Lençóis Paulista. Várias ações marcam a 
data festiva. A principal delas é a reforma 
da fachada e recepção e com a volta do café, 
com um cardápio de desjejum e lanche da 
tarde. E o maior diferencial: pão quentinho 
o dia todo! Assaremos nosso próprio pão!

O café vai funcionar das 7h às 19h e 
promete se tornar um refúgio no Centro 
da cidade, em meio à agitação da rua 15 de 
Novembro. O cardápio terá vários tipos de 
cafés, pães, lanches, salgados assados e fritos 
e diversos tipos de doces e bolos. Será um 
espaço para o café da manhã ou depois do 
expediente, ou mesmo para dar aquela espai- 
recida durante o horário comercial.

Outras ações junto ao cliente mar
caram o aniversário do restaurante. Na 
quinta-feira 6, quem pediu a refeição pelo 
site não pagou pelo frete, para qualquer 
lugar na cidade. Também começou no 
dia de aniversário do Bom Gosto -  e vai 
até o dia 20 - a promoção que vai dar um 
refrigerante grátis para quem se cadastrar 
no site e fizer o pedido online.

Outra promoção: Quem faz aniversário 
no dia 6 de qualquer mês já cadastrado no 
site também não pagou pelo frete, o aniver
sariante do dia 6 levou o RG e três amigos 
(as) pagou apenas 50% de sua despesa.

Por fim, o Restaurante Bom Gosto 
aproveita a onda de inovações e lança um 
horário de atendimento em domicílio 
ainda inédito em Lençóis Paulista. A par
tir de segunda-feira 10, a entrega de refei
ções acontecerá das 10h30 até as 18h30 
(atualmente encerra às 14h30). Com

Cheio de 

novidades, o 

Restaurante Bom 

Gosto é ótima 

opção para se 

alimentar bem

isso, deve suprir uma importante lacuna 
de horário na cidade, que é a dificuldade 
de se fazer uma refeição depois das 15h.

RESPONSABILIDADE
EMPRESARIAL

Alguns fatores fizeram parte dos pila
res do atendimento do Restaurante Bom 
Gosto nesses 20 anos de atividades. Além 
de proporcionar aos seus clientes um am
biente tranquilo e diferenciado para a hora 
do almoço, a empresa prima pela qualida
de dos produtos utilizados na sua cozinha 
oriundos de empresas realmente capaci
tadas para ser fornecedores. Utilizamos 
marcas como CATUPIRY, SADIA, GOLD 
MEAT, e também fazemos questão de com
prar produtos de fornecedores lençoenses...

Outro fator importante foi a atenção 
que o Restaurante Bom Gosto sempre 
manteve para com as normas legais de 
funcionamento do ramo alimentício. To
dos os colaboradores são devidamente 
registrados, uniformizados e devidamen
te treinados para o desempenho de suas 
funções. A cozinha passou pelo PAS Pro
grama Alimento Seguro de qualidade e 
atende a todas as normais sanitárias.

RELACIONAMENTO
Outro ponto considerado importante 

para o Restaurante Bom Gosto é o bom 
relacionamento e a constante comuni
cação com seus clientes. Cadastre-se no 
site gratuitamente e esteja apto para fa
zer pedidos online e participar de nossas 
promoções (www.marmitariabomgosto. 
com.br) e siga-nos no facebook.

http://www.marmitariabomgosto
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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 novv os, 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 1.300L, ano 76 -  1 Gol, 
ano 2003, cor branco, gasolina. 
Tratar (14) 9741-3967.

CAMINHÃO GM 14000, ano
92, R$16 mil + parcelas. Tratar 
(14) 9611-5514.

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

GOL 1.6, ano 96, cor prata, 
completo, impecável. Tratar (14) 
3263-6721.

POLO CLASSIC 1.8, ano 97,
cor vinho, 4 portas, completo, 
excelente. Tratar (14) 3263-6721.

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

GOL 1.0 8V, ano 99, cor vinho, 4 
portas , com ar, impecável. Tratar 
(14) 3263-6721.

CELTA 1.0, ano 2003, cor prata, 
2° dona, c / opcionais+ som, semi 
novo c / 4 pneus novos. Tratar (14) 
3263-6721.

ESCORT XR3 1.6, ano 99, cor vi
nho, c / teto, entrada R$ 2.900,00 
+ promissórias de R$ 299,00. 
Tratar (14) 3263-6721.

KA 1.0, ano 99, cor prata, c / 
opciomais + roda. Tratar (14) 
3263-6721.

VECTRA GLS, ano 97, cor 
preto, completo, lindo. Tratar (14) 
3263-6721.

FOX 1.6, ano 2005, cor prata, 
4 portas, completo, 2°dono, 
super conservado. Tratar (14) 
9795-1093.

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 pes
soal. Vendo ou troco por kombi 
ou caminhonete cabinada de 
menor valor, caminhão em ótimo 
estado.Tratar (14)9702-6802 ou 
3264-5236.

GOL CLI 1.6, gasolina, impecável, 
R$ 9 mil. Tratar (14) 9602-8261.

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

CELTA LIFE, ano 2007, cor preta, 
básico, com trava, alarme, insu- 
film e extensor do console, ótimo 
estado de conservação, baixa 
Km, 2° dono. Tratar (14) 3263- 
5089/9755-4090 ou 9686-7111 
com Anderson ou Viviane.

GOL G3, ano 2003, 4portas, 1.0 
8v., cor preto, impecável, único 
dono, com ar/tr/al/som. Tratar (14) 
3262 2529/ 9625 7613 particular.

GOL G3, 2004, 2portas, 1.0 8v., 
cor preto, completo, com dh/vd/ 
tr/al/rd/som. Tratar (14) 3262 
2529/ 9625 7613 particular

KOMBI, ano 2007/2008, flex, 9 
lugares. Tratar (14) 9827-6701/ 
3264-3111 com Donizete.

TEMPRA, ano 93, cor azul, R$ 
4 mil + doc 2013, ou troco por 
moto, bom estado. Tratar (14) 
9736-8364.

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

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 Aff álcool, ano 86, 
ótimo estado. Tratar (14) 9674-7834.

CAMINHÃO MERCEDES 1113,
ano 69, cor verde, turbinado com di
reção 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, 
novíssima. Tratar (14) 9764-9265/

MONZA, ano 85, 4 portas, 
alarme, trava, vidro elétrico, 
jogo de roda, documentação OK. 
Tratar (14) 9791-1109

MONZA, ano 93, cor verde, álco
ol, modelo tubarão, R$ 8.500,00 
ou R$ 2mil + 21x R$320,00. Tratar 
(14) 9195-2621/ 9861-8218.

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 vermelho, 
R$16 mil ou entrada R$1.000,00 
+ 48x. 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, ex
celente estado, gasolina, doc. ok, 
R$ 7.500,00 ou R$ 8.200,00trans- 
ferido 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.

CAMINHONETA STRADA, 1.4
fire, ano 2010, cor branca, cabine 
estendida, ar condicionado, V. E.
+ trava+ alarme e rabicho, prote
tor 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 96, cor 
vinho, R$7.800,00. Tratar (14) 
9682-7551.

ASTRA 2.0, ano 01, cor azul, 
completo, excelente estado. 
Tratar (14) 9839-6051.

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

ASTRA HATCH, ano 1999, GL, 
1.8, cor prata, completo, com 
rodas R15", 4 pneus novos, lindo/ 
conservado e mecânica ok, baixa 
km, R$ 14.500,00. Tratar (14) 
9837-0775 (particular)

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

PALIO 1.3 FIRE FLEX, ano 2004, 
cor prata, 4p, doc 2013 ok, com 
d h + te + ve + al +limp/desemb, 
com 4 pneus novos, R14", muito 
conservado 17 mil. Tratar (14) 
9135-1816/9897-6606

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

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

FIESTA ZETEK ROCAN, vendo 
ou troco por moto de menor valor 
ou por carro ( maior ou menor 
valor), R$ 12 mil. Tratar (14) 
3263-2327.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRA SEDAN 1.8 2003 AZUL COMPLETO
ASTRA SEDAN 1.8 2003 AZUL COMPLETO
CORSA HATCH 2P 1997 BRANCO VIDRO/TRAVA/ALARME
CORSA CLASSIC 2004 PRETO BÁSICO
CLASSIC LIFE 2007 PRETO TRAVA
CLASSIC LIFE 2007 PRETO DIREÇAO/TRAVA/ALARME/RODAS
CELTA 2 P 2004 PRATA AR/TRAVA/ALARME
OMEGA GLS 1999 PRATA COMPLETO
VECTRA GLS 2.0 1994 AZUL COMPLETO
VECTRA ELITE 2010 PRATA COMPLETO
MONTANA 1.8 2005 PRATA COMPLETO
COURIER 1.3 1998 PRATA BÁSICO
COURIER 1.4 1998 PRATA DIRECAO/VIDRO/TRAVA
SAVEIRO CL 1.8 1995 BRANCA TRAVA/ALARME
SAVEIRO CL 1.6 Ml 2000 BRANCA DIRECAO/VIDRO/TRAVA
GOL 1.0 16V 1998 BRANCO BÁSICO
GOL 1.0 4P 2000 DOURADO DIRECAO/VIDRO/TRAVA
FOX 1.0 4P 2005 PRETO VIDRO/ TRAVA/ALARME
FOX 1.6 4P PLUS 2005 PRATA COMPLETO
GOLF SPORTLINE 2.0 2011 PRETO COMPLETO
KOMBI 1600 1998 BRANCA
SAVEIRO 1.6 CE G6 2014 OKM BRANCA COMPLETA
UNO SMART 2001 PRATA VIDRO/ALARME/TRAVA
PALIO WEEK. 1.5 1998 VERDE COMPLETO
PALIO FIRE 2007 PRETO COMPLETO
PALIO ELX 1.4 2007 PRETO COMPLETO
STILO BLACKMOTION 2010 PRETO COMPLETO/ TETO
FI0R IN 0 1.3 FIRE 2012 BRANCA ÚNICO DONO
PEUGEOT 307 FELINE 2008 PRETO COMPLETO
CRF 230 2012 VERMELHA 1MILKM/UNICO DONO
CB 600F HORNET 2010 PRATA
CBR600RR 2006 PRETA
CB 300R 2012 BRANCA
XRE 300 2010 AMARELA

PR O M O Ç ÃO  D E M OTOS
FAN 125 2007 VERMELHA ENTR. R$ 2.000,00 + 24X R$ 230,00
TITAN 150 KS 2005 AZUL ENTR. R$ 1.500,00 + 24X R$ 230,00
TITAN 150 KS 2006 PRETA ENTR. R$ 1.500,00 + 24X R$ 230,00
TITAN 150 KS 2008 CINZA ENTR. R$ 2000,00 + 24X R$ 250,00
BROS 150 ESD 2012 PRETA ENTR. R$ 3.500,00 + 24X R$ 390,00
CRF 230 2009 VERMELHA ENTR. R$ 3.500,00 + 24X R$ 390,00
CB 300 2010 VERMELHA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 430,00
CB 300 2010 PRATA ENTR. R$ 4.000,00 + 24X R$ 430,00

PR O M O Ç ÃO  D E C ARROS
KOMBI 98 BRANCA ENTR. R$ 5.000,00 + 24X R$ 500,00
UNO MILLE WAV 2008 BRANCO ENTR. R$ 3.000,00 + 48X R$ 499,00
UNO VIVACE 4P 2011 VERMELHO ENTR. R$ 6.500,00 + 48X R$ 630,00
XSARAPICASSO GLX 1.6 2010 PRETA ENTRADA-H48X R$ 620,00
GOL 1.0 G5 2013 PRATA ENTRADA-r 48X R$ 590,00

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

P A R C E I ^ r v i a S  f v I D T D S  E M

1 D X N D  E A R T A D

• P A R C E L A t v i a S  A  E N T R A D A  

N D  C A R T Ã D  

• N Ã D  P E R C A  E S S A  

G R A N D E  D P D R T U N I D A D E

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

Av. Papa João Paulo II 
(ao lado do Auto Posto Leão)
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C3 PICASSO GLX 1.5, ano
2013, cor prata, completa. Tratar 
(14) 3264-3644/ 9610-5960 shop 
cars veiculos

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

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

KADET, ano 95, cor chumbo, 
álcool (injeção), bom estado, R$
7.500,00. Tratar (14) 3264-5841/ 
9838-1699.

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

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 Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2008, cor 
prata, flex, dh, R$ 24.500,00. 
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.

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.

P A G A N  M O T O S
COMPRA - VENDA - TROCA - F IN A N C IA

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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 branco, 
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.

FIESTA HATCH 1.6, ano 2006, 
cor prata, com dh +ar. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

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

COMPRO SEU CARRO em bom
estado, quitado ou até mesmo 
financiado. Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

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

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

HONDA STRADA, ano 2001, 
cor vermelha, R$ 3.900,00, tratar 
com Rosi (14) 8125-7921

BROS, ano 2003, cor vermelha 
e preta, 28 mil km, R$ 3.300,00. 
Tratar (14) 9776-0913.

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, 
revisada com documento 2013 
pago. Tratar: (14) 3264-4542/ 
9103-5964.

MINI MOTO Trackbike nos 
modelos cross ou moto GP é 
na pagan motos. Tratar (14) 
3264-4345.

BIZ 125CC ES, ano 05/06, cor 
preta, 29 mil km, única dona. 
Tratar (14) 8111-3075.

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.

CG TITAN, ano 2004, corpreta, 
entrada R$ 1.000,00 + 6x R$ 
500,00. Tratar (14) 9792-3322.

CBR 300R, ano 2011, com 7120 
km. Tratar (14) 9795-8085.

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 capacetes'' Pagan 
Motos. Tratar (14) 3264 4345.

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

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

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

VENDO ROTWEILLERS 3
fêmeas e 2 machos. Tratar (14) 
9168-4360.

VENDO FILHOTES de
pastor alemão c /  1 mês, capa 
preta. Tratar (14) 9816-4455/ 
8125-9048.

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

EMPRESA DO SETOR de
máquinas agrícolas contrata: 
Mecânico e auxiliar de mecânico. 
Interessados enviar currículo para 
fercarol15@hotmail.com.

PROCURO SERVIÇO de casei
ro, zelador, porteiro, manutenção 
de piscinas. Tenho referências. 
Tratar (14) 3263-1875/ 9815
4447.

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

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

PROCURO SERVIÇO de caseiro 
para miorar 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.

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

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

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

FORMATE SEU COMPUTA
DOR, e faça manutenção de sua 
rede por um 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.

DIRETO DA FÁBRICA: Persia
nas, toldos, tapetes personaliza
dos, 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.

MOVÉIS, 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.

SE VOCE ESTÁ CONSTRUIN
DO, reformando, adquiriu um novo 
imóvel, miontando seu negócio, 
é arquiteto ou decorador, conte 
com essa ajuda. Se você é um 
miarceneiro desenvolva sua com
petência na fabricação de mióvel e 
contrate esse serviço, email/misn: 
robertobrandaojr@hotmail.com. 
Tratar (14)-3264-5658.

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

FAÇO SERVIÇOS de construção 
e reformas, forneço mão de 
obra e material para pequenos 
reparos, consulte-nos dividimos 
em 5 vezes no cartão. Tratar (14) 
9749-3106.

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

CONSERTAMOS BETONEI- 
RAS, compramos betoneiras, 
mesmio 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.

SERVIÇO DE ENTREGAS,
pagamento de contas. Tratar (14) 
9873-4704 Jair.

PASSA BEM, serviço de 
passadeira, buscamos em 
qualquer lugar da cidade. Tratar 
(14) 9873-4704 com Nice.

DESIGN MOVEIS, cada dia 
miais 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. 
Humiaitá - Lençóis Paulista -  SP

HUMAITA HALL, O melhor 
lugar para sua festa, MSN 
humiaitahall@hotmiail.com, site 
www.humiaitahall.com.br, twitter 
humiaitahall. Tratar (14) 3264-5658

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

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

ORSI ALIMENTOS CONTRATA
MOTORISTA

EXIGÊNCIAS:
• Experiência mínima de 06 meses 

• Disponibilidade para viagens
• H abilitaçaoT'

BENEFÍCIOS:
• Salário compatível com a função

• Assistência Médica e Odontológica
• Cesta básica

• Seguro de vida
Entregar currículo com foto, cópia da CNH e da CTPS 

(últimos registros) na portaria da empresa situada na Rua 
José do Patrocínio, 645 (ao lado da delegacia).

mailto:fercarol15@hotmail.com
mailto:robertobrandaojr@hotmail.com
mailto:designmoveis-lp@hotmail.com
http://www.designmoveis-lp.com
mailto:humiaitahall@hotmiail.com
http://www.humiaitahall.com.br
mailto:humaitahall@hot-miail.com
mailto:humaitahall@hot-miail.com
http://www.humaitahall
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PROJETO INOVADOR, residencial 
e comercial, com os melhores preços 
do mercado, agende uma visita.
Nós vamos até você, para sua maior 
comodidade. Tratar (14) 8127-5335/ 
3263-3291.

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

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

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

ALBUQUERQUE REFRIGERA
ÇÃO assistência técnica especia
lizada em consertos e reformas, 
em maquina de lavar, geladeira, 
freezer, ar condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 9705-6743

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

RESTAURANTE EBENEZER,
servimos comida caseira. Almoço 
de segunda a segunda das 11h as 
14h e jantar apenas de segunda a 
sexta das 19h as 21h. Tratar (14)

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

ESCOVA TEXTURIZADORA - 1
litro + shampo (1L), R$ 270,00.
Linha hidratação a partir de R$
9,90, óleo de argan 35 ml, R$15,00. 
Esses e muito mais para seu salão. 
Fones (14) 3261-1036/ 9730-1686/ 
9822-7205 e 8159-3721 com Cleiton 
ou Anderson (shampo 5L, R$ 55,00 - 
Condicionador 5L, R$65,00).

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

CM INSTALAÇÃO E MONTA
GEM ELÉTRICA, venha e faça 
seu orçamento sem compromisso. 
Tratar (14) 3263-3490/ 9128-4630/ 
9145-4248.

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO no comba
te de doenças e pragas em plantas 
frutíferas e ornamentais, inclusive 
adubação de solo, corretivo e foliar. 
Tratar (14) 9127-0004.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alicates
Confecção de 
carimbos

3̂263-6395
9̂794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

EM FRENTE AO BANCO BRADESCO

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

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

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

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

TÉCNICA EM ENFERMAGEM
free-lance, com treinamento 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 Barros e Esperança 
(7h as 17h), ida e volta. Tratar (14)
3264- 7284, (14) 9621-6283 e (14) 
9787-3883.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALAÇÃO DE ANTENAS 
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 telhados, 
pedras, lajes e caixa d'água, imper
meabilizações. Tratar (14) 3263-4528 
ou 9771-1693.

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

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

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

F A C O L
Faculdade "Orígenes Lessa"

RENDA EXTRA
Auxiliar Administrativo

Contratamos profissional da área 
adminstrativa para trabalhar no 
horário noturno e assim ter uma 

renda mensal extra.

Carga horária; 18h às 22h | Cesta Básica 
Transporte 1 Salário a Combinar

INTERESSADOS
Enviar currículo para 

contato@facol.br ou contactar
pelo tel. 14-3269-3800 c/ Heien ou Livia

EVENTOS EM GERAL (Carica
tura ao vivo e sob encomenda). 
Tratar com Cristiano Paccola (14) 
9112-7826.

REGIONAL ANDRADE & 
ASSESSORIA RURAL LTDA. Vai
comprar seu imóvel rural? Consul
te o Gestor Ambiental, assessoria 
em regularização e avaliação de 
propriedades rurais. Tratar (14) 
9683-6437, www.regionaltodara- 
ca.blogspot.com

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

CONTRATE PROFISSIONAIS
capacitados. Faça seu orça
mento 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.

QUER ANUNCIAR sua empre
sa na rua, moto som propagan
da. Tratar (14) 9817-9686.

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

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

F A C O L
Faculdade "Orígenes Lessa"

CONTRATAMOS
Supervisor de Depto Pessoal

A Faculdade Orígenes Lessa -  FACOL está 
selecionando profissional da área de Depto 

Pessoal com formação profissional 
e experiência.

Oferecemos salário compatível .transporte, 

plano de saúde e outras vantagens.

INTERESSADOS
Enviar currículo para 

contato@facol.br ou contactar 
pelo tel. 14-3269-3800 c/ Thiago

mailto:contato@facol.br
http://www.regionaltodara-ca.blogspot.com
http://www.regionaltodara-ca.blogspot.com
mailto:contato@facol.br
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VENDO 6MIL TIJOLOS baiano 
(9 furos), próprio para construção 
de barracão, esta no Maria Luiza II. 
Tratar (14) 9749-3106

VENDO MASSEIRA marca 
pasiani 110v/220v, R$1.290,00 
(usado) - Cilindro elétrico 27 cm. 
110/220V, R$ 1.190,00 (usado), 
ótimo para trabalhar com massas. 
Tratar (14) 9749-3106.

VENDO COMPRESSOR 10 PÉS,
Maçarico pequeno, Maquina de sol
da Bambozi 250 A, Esmerilhadora e 
Policorte. Tratar (14) 9791-1109.

VENDO TRAILLER DE LANCHE,
todo equipado, em funcionamento. 
Tratar (14) 8823-4801.

VENDE-SE TITULO DO CLUBE
esportivo marimbondo. Tratar (14) 
9729-9221.

VENDO RACK, cor mogno, R$ 
150,00. Tratar (14) 9740-2676.

VENDO MACA PARA ESTÉTI
CA, semi novo, R$ 180,00 a vista, 
R$ 200,00 em 3x no cartão. Tratar 
(14) 9683-5430.

VENDO BETONEIRAS de
150L-220L-400L, todas revisadas, 
negócio de ocasião. Tratar (14) 
9785-7545.

VENDO CALÇAS JEANS
femininas a preço de custo. Tratar 
(14)8175-4390-3264-5658

VENDO ESTOQUE DE LOJA com
400 peças, R$ 4 mil, ótimas peças. 
Tratar (14) 8123-6974.

VENDO CORTADOR DE FRIOS,
balança eletrônica (nova e usada), 
estufa de salgados, vitrine c/ buffet 
para padaria. Tratar (14) 3263-6996/ 
9711- 3964 com Lourival.

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.

CARROCERIA DE MADEIRA
revestida em chapa, c/ chassis 
e pistão p/ basculante, medidas 
4,50m x 2,50m, R$3.800,00. Tratar 
(14) 3264-8051 c/ Nilson

VENDO TÍTULO CEM. Tratar (14) 
8138-0162.

VENDO 1 IMPRESSORA
(EPSON), semi nova, R$ 90,00. 
Tratar (14) 8106-2400/ 9706-6514 
com Dalva.

VENDO PONTO para bar e lan
chonete na R: Ubirama, 50 -  todo 
equipado. Tratar (14) 9894-6544.

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

VENDO DUAS PONTES ROLAN
TES 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 TRAILLER COMPLETO,
pronto para trabalhar, aceito carro 
ou moto como parte de pagamento. 
Tratar (14) 9664-3424/ 9725-5985.

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 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.

MARCA MOTOPRÁTICO,
documentação em dia, ano 2011, 
2° dono. Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

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 
m il+ 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/ sus
pensão, semi novo, R$250,00. Tratar 
(14) 9782-3324/ 9730-0065.

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

ALUGO MURO para propaganda, 
ótima localização. Tratar (14) 
9772-7315.

COCHI
m-HU
mms

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

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

VENDO CD AUTOMOTIVO (Pio- 
nner), usado, R$90,00, 1 Kewoold, 
R$ 70,00, ótimo estado. Tratar (14) 
3263-3348/ 9703-1919.

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

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

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

VENDO CAMA BOX, R$ 250,00 
-  Eletrolux 250L, branca, semi 
nova, R$250,00 -  Freezer 1 tampa, 
R$300,00. Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

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

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

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

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

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

VENDE-SE CD PIONNER,
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.

EXCURSÃO THERMAS DOS 
LARANJAIS, 11/08/2013 (dia dos 
pais), R$100,00 normal, R$ 90,00 
estudante, R$ 90,00 pai acompa
nhado do filho, R$ 65,00 criança até 
12 anos, parcelado até 3x (junho 
a agosto). Tratar (14) 9746-2701/ 
3264-4251 Nereide.

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

GUARDA ROUPA 6 PORTAS,
mar în, 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 VASI
LHAMES (cerveja e refrigerante),
1 carrinho de bebê e andador, 
cadeirinha para carro, pouco uso. 
Tratar (14) 3263-6641/ 9698-7007.

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

MONTE SIÃO/ JACUTINGA,
saída 21/06, R$ 70,00 -  Olimpia, 
saídas 18/08 e 22/09, preço espe
cial -  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.

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(14)3264-3817 A PÓ S AS 18H00

ASSOCIAÇAO PROTETORA AM IGOS DOS 
ANIM AIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

"a compaixão para com os animais é das mais nobres vir
tudes da natureza hum ana"

Charles Darwin.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
JUNHO

Dia 12 Dia 15 
Quarta Sábado

Castelo
Piscina de Bolinha 

Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepi) 

Trlbogã

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

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

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

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.

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

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

APARECIDA DO NORTE,
22/06/13, R$ 65,00 por pessoa. 
Tratar (14) 3264-7284/ 9621-6283/ 
8107-0493.

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

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

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

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

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

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.

HOLAMBRA, festa das flores dia 
22/09/2013 - Hopi Hari 16/06/2013 
-  Zoológico+ Mercadão de São 
Paulo 14/07/2013 - Sitio do Carroção 
06/10/2013. Tratar (14) 3263-3267/ 
9600-3485 com Solange.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA CAL
DAS 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,
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.

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.

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

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

tPiméQffo

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

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

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

(14) 3263-1485 
9791-4488

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(1 4 ) 3 2 6 3 -5 4 2 8

Rua Paraná, s/n - Jd. Alvorada 
Lençóis Paulista - SP
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Classificados

MARIA LUIZA IV, casa nova, 
fino acabamento c / 2 quartos 
(1 suíte), toda murada c / cerca 
eletrica, piso frio (dentro e fora), 
aceito parte do pagamento em 
financiamento, R$ 190 mil. Tratar 
(14)9701-3644

CRUZEIRO, casa com 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, lavanderia, 
banheiro e garagem coberta 
(terreno 11x25) e construção de 
140m2. Tratar (14) 9701-1896 com 
João Barbosa.

CASA BEM LOCALIZ. c / ótimo 
acabam, no M. Azul. São 106m2 
em boa planta, 3 dorms, wc 
social, s.estar, coz. c / ligação 
p / s. jantar + rancho de lazer c / 
churraqueira. 1 vg. cob. C82568 
/  14-9635-2290 - 3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00188

PRÉDIO 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

APTO: Faça um investimento 
rentável e seguro, o melhor 
lançamento de Lençóis Pta e 
região -  2 dorms, sala, w c social, 
cozinha, ar. serv. e terraço - ótima 
localização e lazer completo - 
Venha conferir! Creci J23626 
- Beto Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref:00238

CASA EM L LINDA NO M. 
LUIZA III c / 82 m .̂ Possui: 2 
dorms (1 ótima suíte), wc social, 
s. TV, s. alm./jantar interlig. a coz., 
+ a/s cob. e disp., amplo quintal 
c / esp. p / lazer e paisagismo + 4 
vagas. Obs.: Rica em acabam., 
tudo de 1° - Vale a pena conhecer, 
ac.financ.! . CJ23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00250

CASA C/ 75M̂  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 descob, ac. financ.! Creci 
J23626 -  Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref. 00259

CASA EM L MARAVILHOSA
no Jd. M. Azul c / 140 m .̂ Possui:
3 dorms (1 suíte), w c social, am
pla 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 ACABA
MENTO no Sta Terezinha - 3 
dorms (1 suíte), w c 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 
w c 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 ót. localiz. 700 
mts do centro, sendo: sala TV, 2 
dorms, w c 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 dorms (1 suíte) 
tds c / árm. emb., 1 wc 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 -  Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

MARIA LUIZA IV, casa 
com 70m^, 3 quartos, sala, 
cozinha, WC, lavanderia, portão 
vasculante p / 3 carros. Tratar (14) 
9800-1874.

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

C A S A S S O U T O SEGA SEXTA 7:30 AS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

OOMINOOS E FERIAOOS 8:00H ÁS 12:00
LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JD. JOÃO PACCOLA

(14J 3264-2505
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA. 340 JD. CAJU

(14J 3264-4625
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 (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

MAMEDINA prox. Igreja São 
Benedito- 2 dorms, sala, cozinha, 
lavand., bho. Terreno grande. 
R$100mil- Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

PRIMAVERA- casa geminada 
c / 2 entradas, aproveitamento 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 (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

JULIO FERRARI- 3dorms (1 
suite), cozinha, bho social, sala 
2 ambientes, área serviço, 
churrasq., garagem p / 2 
carros cobertos e 1 descoberto. 
R$150mil-Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

M A TERIAIS ELETRICOS

Ĵ RIBEIRÔ  CARNEIRO
R. MACHADO DE ASSIS N «3 2 7- VIIA AIHONIETAI - LENÇÓIS PAULISTA

Projetos e execuçSo de combate ao Incêndio

v'Instalação e manutenção de hidrantes;
'/Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
^Instalação e manutenção de luzes de emergência;

Instalação e manutenção de GLP (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.LP.
\  Emissão deA.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP
WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM

Fone;( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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Emprego O

EM BUSCA DO SEGUNDO IDIOMA
Uma oportunidade para ter fluência no inglês e melhores 
oportunidades de trabalho é o Programa Ciência sem 
Fronteiras. São 13.480 vagas em nove países. As inscrições 
podem ser feitas até julho, pelo www.cienciasemfronteiras. 
gov.br, que traz as exigências para o candidato participar.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Comissão aprova regulamentação 
de emenda das domésticas
Texto ainda precisa ser 
analisado pelos plenários do 
Senado e da Câmara

Da Redação___________________

U ma comissão mista do Congresso 
aprovou, na quinta-feira, a regula
mentação de emenda à Constituição 

que estabelece regras para a relação entre 
empregadores e trabalhadores domésticos. 
O projeto ainda precisa ser votado nos ple
nários do Senado e da Câmara. A propos
ta detalha, dentre outros pontos, as regras 
para a jornada de 8 horas diárias de traba
lho dos empregados domésticos e 44 horas 
semanais, além de definir o pagamento de 
horas extras ou a constituição de uma espé
cie de banco de horas quando esse limite 
for excedido.

Pelo projeto, o empregado terá direito 
a férias remuneradas de 30 dias (que po
derão ser divididas em dois períodos) e

FOTO: DIVULGAÇÃO

PROJETO - A proposta detalha, dentre outros pontos, as regras para a jornada de 8 horas 
diárias de trabalho dos empregados domésticos e 44 horas semanais

a uma indenização em caso de demissão 
sem justa causa. O patrão terá de pagar 
uma contribuição de 3,2 % do salário por 
mês, saldo que será revertido na indeniza

ção. Além disso, o projeto prevê um regi
me que reúne uma série de contribuições 
a serem recolhidas, dentre elas, os 3,2 % 
para o caso de demissão, o Imposto de

Renda na fonte, e 0,8 % para seguro aci- 
dentário, além de contribuições patronais 
e previdenciária do trabalhador. Com as 
três contribuições, o total a ser pago pelo 
empregador mensalmente ficará em 20% 
do salário do trabalhador. Se o doméstico 
recebe o salário-mínimo, atualmente em 
R$ 678, outros R$ 135 serão pagos com im
postos pelos empregadores.

Outro ponto importante contidos no 
projeto de lei é a explicitação de o que é 
justa causa no caso de demissões de traba
lhadores domésticos - estão previstos onze 
pontos: maus-tratos a idoso, criança ou 
pessoa com deficiência; improbidade; in- 
continência de conduta; condenação crimi
nal; negligência; embriaguez; violação da 
intimidade do empregador; indisciplina ou 
insubordinação; abandono do emprego; ato 
lesivo de honra ou ofensa física; e prática 
de jogos de azar.

O texto aprovado nesta quinta por sena
dores e deputados revoga a regra que auto
rizava a penhora de imóvel da família em 
execuções de dívidas trabalhistas.

http://www.cienciasemfronteiras
http://www.jornaloeco.com.br
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O ECO Autos
SALÃO DUAS RODAS

De 8 a 13 de outubro acontece, em São Paulo, o Salão Duas 
Rodas. A novidade este ano é que o público pode fazer test- 

ride nas motos. Os preços dos ingressos variam de R$ 15 a 
R$ 35, conforme o dia do evento.

O  I

FOTO: DIVULGAÇÃO

Buscamos e entregamos

Marcelo 9838-4495 / 9639-7106
Av. N o ve  d e  Ju lh o , 9 9 9  - 

L en ç ó is  P a u lis ta -S P
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Teste para avaliar a segurança
do carro será mais rigoroso
"Crash tests" deve ajudar 
motorista a escolher o 
veículo com nível superior 
de segurança

Da Redação

Desde seus primeiros testes de colisão, 
feitos em 2010, o Latin NCAP (pro
grama de avaliação de veículos novos 

para a América Latina) chamou a atenção 
pelos resultados ruins obtidos por campe
ões de venda no Brasil.

Três anos e 28 "crash tests" depois, o 
programa passará por mudanças e ficará 
mais rigoroso. Além do impacto frontal, os 
carros serão submetidos a choques laterais, 
por exemplo.

A próxima etapa será divulgada em ju
lho, com a apresentação de mais cinco ava
liações. Os modelos testados são mantidos 
em segredo.

O diretor técnico do Global NCAP, Ale- 
jandro Furas, adiantou que o acréscimo de 
novos parâmetros de avaliação ajudará o 
consumidor a identificar com mais clare
za quais são os carros inseguros. Nas duas 
últimas edições do teste, modelos de proje
tos atuais foram melhor avaliados. O Ford 
EcoSport e o Toyota Etios, por exemplo, 
receberam quatro estrelas para proteção de 
adultos, sendo cinco a nota máxima.

A importância do teste, segundo Furas

FOTO: DIVULGAÇÃO

é que o consumidor saiba antes de com
prar um veículo qual é o índice de resis
tência a impactos oferecido aos ocupantes. 
Já para a indústria automobilística o Latin 
NCAP funciona como um novo diferencial 
competitivo. Uma marca pode mostrar que 
seu produto oferece nível de segurança su
perior ao de rivais e até justificar um possí
vel sobrepreço por causa disso.

A ideia é apresentar ao menos mais 
cinco veículos comercializados na América 
Latina nessa primeira etapa. Após outubro 
quando novos modelos serão lançados, se
rão divulgados mais resultados. Não haverá 
mudança na metodologia dos testes, mas 
no sistema de avaliação, que ficará mais 
criterioso, inicialmente para os ocupantes 
adultos. Agora, para obter cinco estrelas,

o carro terá de atingir pontuação mais alta, 
possuir ABS de quatro canais, cintos de se
gurança dianteiros com pré-tensionadores 
e passar por teste de impacto lateral. Essas 
etapas que até agora não faziam parte dos 
testes na América Latina serão obrigatórias 
para todos os veículos. A mudança na pon
tuação irá penalizar com mais rigor os mo
delos com nível muito baixo de segurança.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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DECORAÇÃO
Os pufes são peças coringa na decoração. A 
versatilidade permite que sejam usados como 
assento e como apoio. Os materiais podem variar 
de tecido a fibra natural.

www.pont o 19 .coin.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949
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Saiba como escolher a cortina 
certa para cada ambiente
Tecidos deve ter caimento; 
persianas são indicadas 
para janelas onde não tem 
tanta entrada de vento

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Cortinas são fundamentais em uma de
coração. São elas que "vestem" uma 
casa, trazem aconchego e fazem toda 

a diferença em um ambiente. Sem cor
tinas, uma sala fica sem graça, com cara 
de que faltou alguma coisa. Claro que elas 
exercem função importante dentro de casa. 
Protegem o piso e os móveis do sol e dão 
privacidade para ambientes mais expostos 
à rua e à vizinhança. Portanto, guarde um 
dinheirinho para cortinas e persianas du
rante a reforma ou decoração da casa. E 
veja abaixo como escolher o modelo e o 
tecido certos para cada ambiente:

- Quando o assunto é tecido, o mais im
portante é o caimento. Existem tecidos incrí
veis que não funcionam como cortinas. Con
sulte um tapeceiro antes de comprar o tecido, 
no caso de quem for fazer a cortina em casa;

- Se tiver dúvida quanto à cor das cor
tinas, use branco. Combina com qualquer 
ambiente e qualquer cor de parede. E pode 
ser linho, algodão ou tecido sintético. Hoje 
em dia, os sintéticos são ótimos, já que 
muitos não encolhem, são resistentes e têm 
ótimo caimento. Sem falar no preço;

- Na sala de estar, o melhor é optar por

ESCOLHA -  Na dúvida, 
cortina com branco é a 
cor mais indicada para 
qualquer ambiente

um tecido leve e simples como a gaze de 
linho, o algodão ou a seda, a menos que 
tenha necessidade de bloquear a luz para 
ver televisão. Nesse caso, preferia tecidos 
mais pesados, como brim, seda rústica ou 
mesmo um forro corta-luz;

- Existem muitos tipo de pregas. É tudo 
uma questão de gosto. Gosto da prega macho, 
mais elegante e contemporânea, assim como a 
prega "wave", que pode ser fixada em um tri
lho bem finininho ou por ilhoses mais grossos;

- Se não quer deixar o trilho aparente, 
mas não tem um teto de gesso rebaixado, 
encomende um cortineiro simples e fino a 
gesseiro, com altura entre 10 cm e 18 cm.

- No que diz respeito à altura, mesmo 
se a janela for pequena, o ideal é encomen
dar a cortina do piso ao teto. Fica mais ele
gante, sem dúvida, assim como uma barra 
de 1 cm do piso;

- Para quem não é grande fã de corti
nas pode usar as persianas. A do tipo rolô 
protege do sol e um xale de cortinas nas 
pontas, deixa o ambiente mais caloroso e 
da um acabamento mais bacana. O incon
veniente de persianas rolô é o vento. Se 
deixar a janela aberta, qualquer ventinho 
faz gera um barulho chato. Na hora de es
colher a cortina o ideal é que fique neutra, 
sem chamar atenção.

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

NUCLEO- 3 DORMS, 1 bho, 
cozinha, área de serviço, garagem. 
R$110 mil- Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

RESIDENCIAL IPÊ, com 02
dormitórios, sala (2 ambientes), 
banheiro social, cozinha, área de 
serviço e 01 vaga de garagem, 
R$160 mil, obs: laje, piso de 
madeira, acabamento em 
gesso. Armário embutido em 
01 dormitório e cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

CENTRO, 3 dormitórios, sala 
(dois ambientes), copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço, 
despensa e garagem. Salão 
comercial na frente com banheiro 
e depósito, R$260 mil, obs:
Forro, taco e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e 
garagem para vários carros. Casa 
nos fundos: 01 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro, R$180 mil, 
obs: Frente: forro pvc e piso frio. 
Fundos: forro e vermelhão. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 01 suíte, 
02 dormitórios, sala ampla, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para dois 
carros. Área de lazer com chur
rasqueira, despensa e banheiro, 
R$340 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATY,
edícula com 01 dormitório, sala 
ampla, cozinha, banheiro social 
e garagem para dois carros, 
área de lazer com churrasqueira, 
banheiro, 2 piscinas e quiosque, 
R$350 mil, obs: laje e forro 
de madeira, piso frio, armário 
embutido na cozinha e área de 
lazer. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD. ITAMARATY, 01 suíte (com 
closet), 02 dormitórios, sala de tv, 
sala de jantar, cozinha, escritório, 
lavabo, banheiro social, área 
de serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com ba
nheiro e piscina, R$650 mil, obs: 
laje, piso laminado de madeira 
e porcelanato, acabamento em 
gesso. armário embutido em 
um dormitório, escritório e 
cozinha. aquecedor solar e portão 
automatizado. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

VILA CAPOANI, 1 suíte, 02 
dormitórios, 03 salas, escritório, 
02 banheiros, copa, cozinha, la
vabo, área de serviço, despensa, 
rancho e garagem para 4 carros, 
R$ 450 mil, obs: laje, taco, aque
cedor solar, armários na cozinha, 
sala de tv e escritório. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

Os melhores imóveis

www,vitagiiano,com,br
JARDIM EUROPA, 1
dormitório, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
fechada e entrada para carro, 
R$180 mil, obs: laje, porcelanado 
e acabamento em gesso. Ótimo 
acabamento. Aceita financiamen
to. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

PARQUE SÃO JOSÉ, 1 suíte, 02 
dormitórios, 02 salas, banheiro 
social, copa, cozinha, área de ser
viço, despensa e garagem para 
vários carros, R$ 380 mil, obs: 
laje, porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

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

JARDIM PRÍNCIPE, 3 dormitó
rios, sala, copa/cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem 
para 02 carros, área de lazer 
com churrasqueira, despensa 
e banheiro, R$ 240 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento em 
gesso. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

F R IG O L  C O N T R A T A :
- Assistente de Recrutamento e Seleção 
(Cursando ou Formado em Psicologia) 
-Auxiliar Comercial
- Analista de Tecnologia da Informação
- Porteiro
-Auxiliar de Produção

Interessados devem enviar um currículo para Rua Dr. Gabriel 
de Oliveira Rocha - 704 ou no email: 

raisa.ferreira@frigol.com.br • Telefone: 3269-3900

JD. 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, construção 
nova, sendo 01 suíte, 02 dormitó
rios, 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.

JARDIM CAJU, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, mais casa ao lado com 
sala, cozinha, banheiro e 01 
dormitório, R$ 170 mil, obs: forro 
madeira e piso frio. Ótima loca
lização para comércio. Terreno 
com 312 m .̂ Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

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

JARDIM CRUZEIRO, 1 dormitó
rio, sala, cozinha, banheiro social 
e garagem, R$ 110 mil, obs: laje 
e piso frio. Aceita financiamento. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliá
ria (14) 3264-3343.

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

OPORTUNIDADE
Imperdível 2 lotes juntos c/ área total 53lm̂  no Grajaú ■  Vende lote 
separado Venha conferir! -  ref. 00294 -  Beto (14) 9724-8803

NÚCLEO LUIZ ZILLO, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e 
garagem. Edícula nos fundos com 
01 dormitório, cozinha e banheiro, 
R$ 150 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 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

PQ. RES. RONDON, 4
dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, sala de tv, copa, cozinha,
2 banheiros, garagem p / 2 
carros. Fundos c / 1 dormitório, 
lavanderia e churrasqueira. R$
180.000. 00 - Santangelo Imóveis 
(Creci - 46374). Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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

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

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

NÚCLEO, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem. Fundos c / 
01 dormitório, cozinha, banheiro e 
despensa. - R$ 105.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

VILA MAMEDINA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço, 
despensa e garagem. - R$
145.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

JD. JOÃO PACCOLA, 3 dor
mitórios, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório, lavanderia, 
área c / churrasqueira, banheiro e 
garagem -  R$ 170.000,00 - San
tangelo 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 - Santan- 
gelo 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.

ESTRUTEL CONTRATA
• Motorista operador de munck 

Auxiliar de montagem com disponibilidade 
para viagem 
• Pedreiros

Enviar currículo com foto na sede da 
empresa situada na 

Rodovia Marechal Rondon, km 305,3

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

PARQ. RES. RONDON, 3
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem, edícula 
c / churrasqueira, WC. - R$
280.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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

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

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

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

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

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

CAJU I, 2 quartos, sendo 1 suíte, 
sala, 2 banheiros, cozinha, ga
ragem. 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

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.

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

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/sala/ 
copa/coz/02banheiros/lavande- 
ria/área c / churrasq./garagem 
Valor R$ 225.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIDENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (W  9844-8164 
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 d  
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, garrem  coberta 

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

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 1 suíte com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

www.toledoimoveis.com.br
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 364 
Centro

mailto:raisa.ferreira@frigol.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br
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JD. MARIA LUIZA IV (venda), 
esquina, próprio para comércio 
com 02 banheiros nos fundos e 
terreno na parte de traz; Cód.0063 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM SANTA TEREZINHA
(venda)-com 3 quartos, sala, 
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
rancho com churrasqueira, 
forno p/ pizza e a lenha, armários 
embutidos, blindex, garagem p/ 2 
carros, portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, lindo 
jardim na frente. $ 260.000,00(não 
aceita financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM ITAMARATY (venda) 
com fino acabamento, 3 quartos 
sendo 1 suíte c / banheira de hidro, 
2 salas, 2 banheiros, blindex, asso
alho, ventilador de teto, mármore 
italiano na sala, esquadrilhas e 
portas basculantes de madeira, 
piscina, rancho c/ churrasqueira, 
amplo jardim, cerca, interfone 
e armários embutidos; (aceita 
financiamento) Cód.0055trat. na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021- www. imobilia- 
ria21Lp.com.br

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

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

CENTRO (venda) - ótima localiza
ção, com 2 quartos, 3 banheiros, 2 
salas, dep. empregada, lavanderia, 
piscina, churrasqueira; e comércio 
na frente R$ 280.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0017 trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE AZUL (venda) 
-ótim a para comércio,cozinha, 
banheiro, quarto, lavanderia, 
garagem para 1 carro e 1 imóvel 
comercial na frente desocupado;
R$ 107.000,00 ( Não aceita 
financiamento) Cód.0061 trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

JARDIM GRAJAÚ (venda), com 2 
quartos, sala, cozinha americana, e 
terreno de fundo grande para área 
gourmet; Ótima oportunidade! 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 coberta 
p/ 1 carro. 80 m2 de área 
construídaR$ 128.000,00 (não 
aceita financiamento, aceita carro 
como negociação). -  Tratar na 
Imobiliária 21 Rua 13 de maio,
430 tel. 32630021- cod-00www. 
imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO (venda):Ótima para co
mércio; 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
3 banheiros, 3 salas, garagem para 
7 carros. Ponto privilegiado da cida
de; venha conferir! R$ 860.000,00 
Cod. 0090. Trat. na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM PRÍNCIPE, com 200m^ 
área total, 170m2 área construída:
3 quartos, sala, copa, cozinha, 
banheiro. Área externa: área de 
serviço, banheiro e churrasqueira. 
Garagem para 2 carros. Venha 
conferir!Cód 0099 Tratar na Imobi
liária 21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br

VILA EDEN (venda), 3 quartos, 
sala, 2 banheiros, garagem;
Esta casa possui nos fundos:
4 quartos, 5 banheiros, Duas 
redes de água, e duas de energia 
elétrica; Excelente investimento 
para locação! R$ 159.000,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 0109 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

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

CENTRO (venda), 2 salas, 3 
quartos, banheiro, copa e cozinha; 
fundos: 1 quarto, 1 banheiro e sau
na, mais uma casinha. Garagem 
para 3 carros. R$ 371.000,00 Venha 
conferir! Tratar na Imobiliária 21 
Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

GRAJAÚ (venda), 3 quartos, sala, 
cozinha americana com balcão 
de mármore embutido, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, 
quintal grande. R$ 195.000,00 
Aceita financiamento. Cód. 101. 
Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD. CAJÚ I, casa c / 2 dorm., sala, 
copa, cozinha, WC e garagem para 
2 carros, R$ 100 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 9772
7716 com Cláudio.

JD. ITAMARATY, vendo excelen
te 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.

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 garagem 
para 2 veículos. Tratar (14) 9772
7716 com Claudio.

JD PACCOLA/  Centro, casa com 
160m2 de construção, localizado R: 
Major Antonio F F do Amaral, 148. 
Tratar (14) 3263-0813.

PARQUE RESIDENCIAL SÃO
JOSÉ, vendo casa com 183m2, 3 
quartos, 3 salas, jd de inverno, la
vabo, garagem coberta p/ 2 carros 
+2 descobertos, 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/ empregada/ 
sala 02 ambientes/coz planejada/ 
banheiro/lavanderia/garagem 
Valor R$350.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

APTO BETHA: 03 dorm sendo 
1 suíte todos c/ armários/sala 02 
ambientes/lavabo/banheiro/sala/ 
coz planejada/lavanderia/garagem 
Valor R$ 530.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

APTO PRAIA GRANDE: apto 
totalmente mobiliado a 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.

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

JD. EUROPA: 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/sala/copa/coz 
planejada/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula c/ despensa 
e banheiro Valor R$ 320.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

CENTRO: 03 dorm sendo 1 suíte 
c / closet/02 salas/banheiro/coz/ 
lavanderia/despensa/área c/ 
churrasqueira/garagem Valor 
R$ 405.000,00 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/lavanderia/ 
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 / churrasqueira e banheiro/ 
garagem Valor R$ 200.000,00 
Toledo Imóveis 32630187 (aceita 
troca valor menor)

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

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

MARIA LUÍZA IV: dorm/coz 
americana/sala/banheiro/lavan- 
deria/ (fase de acabamento) Va
lor R$ 55.000,00 + prest. terreno 
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.

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

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

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

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

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

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

MARIA LUÍZA IV: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
entrada p carro Valor R$
110.000,00 + 113 prest. terreno 
de 399,00 Toledo imóveis 
32630187.

JD. 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 sa la / 
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.

PQ RES. RONDON: 03 dorm / 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c / churrasq./ 
coz/01dorm/banheiro Valor 
R$ 280.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

CENTRO: 1° casa: 03 dorm/ 
sala ampla/02 banheiros/área de 
serv./2° casa 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/área serv./ 3° casa c / coz/ 
banheiro/slão c/ churrasqueira. 
Todas edificadas no mesmo lote 
entrada p/ vários carros. Valor 
R$ 700.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

iP R O R T U N I D Á D E S ,
jlNCRÍVEISÜ

VISITE NOSSO NOVO SITE
Sobrado JD. Itamaraty d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 suíte 

d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha c/ armários, 
adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 m^ R$ 860 mil. Ref. Site 29.

Casa Centro, 3 doimit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavande
ria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

Sobrado JD Itamaraty,3 dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$ 

600.000,00. Ref. Site 14.

Casa Jardim Víllage - 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, lavan
deria d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 cobertos- 

R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074).

Vende-se Casa Mamedína, C /3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074). 

Ref. Site 67

Vende-se Casa Jd. Víllage, d  3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de jantar, área de ser/iço, garagem p/
3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. 

Casa com piso laminado. R$ 600mil. Habitare Imóveis 
(CRECI76074).

Casa V. Capoani - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, bho social, lavanderia. Edícula 
d  1 dorms, bho, churrasq - R$270 mil - Habitare Imóveis 

(CRECI76074) 32644151/9860-1407.

Casa J D. Víllage - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 
1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 

despensa. R$ 300 m il- Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

www.habitarelp.com.br
VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS BAIR

ROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

niabibare
CRECI 76074 I MÓVE I S

habitare lp .com .br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14 )3264  4151 | (14)9860 1407

JD. JOÃO PACCOLA: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/escritório/lavan- 
deria/garagem/área c / churrasq./ 
banheiro Valor R$ 170.0000,00 
32630187

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

JARDIM MARIA LUIZA II,
oportunidade, casa com 3 quartos, 
sala de tv, sala de jantar, w  c 
social, com contra piso, laje, 
cobertura de telha romana, área 
construída de 102 m ,̂ R$ 130 mil 
(aceito terreno no negócio), falta 
acabamento final. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

SÃO JUDAS TADEU I, casa 
com 2 dormitórios, wc social, 
forro de madeira, esquina, R$ 180 
mil (aceito permuta e não aceito 
financiamento). Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

NÚCLEO , casa com 8 cômodos, 
2 WC, ótima localização, (precisa 
de reparos), bom para investidor, 
não aceita financiamento. 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 auto
matizado p/ 2 carros, cerca elétrica, 
piso de ótima qualidade, sancas 
na sala, e acabamento em gesso 
em todos os quartos. R$ 350 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352.

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

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

CECAP: 02 dorm /sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/gara- 
gem/edícula em fase de aca
bamento. Valor R$ 120.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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JARDIM príncipe, casa de 
esquina com 3 quartos, sala, 
cozinha revestida, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, wc social, 
garagem coberta para 2 carros, 
fundo temos 1 quarto, banheiro, a/s. 
R$ 180 mil aceito financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352.

JD. CAPOANI, sobrado com 
garagem coberta p/2 carros, ótima 
localização. R$ 255 mil n/aceito 
financiamento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, wc social 1 suíte d  closet, 
banheira,lavabo, sala de jantar, sala 
de tv, garagem coberta p/ 3 carros 
e 2 vagas descoberta com portão 
fechado basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia revestida 
com armário, fundos temos 1 
dispensa, canil, piso laminado e piso 
frio. Terreno com área total de 292,82 
m  ̂com 270,55 m  ̂de construção. 
Aceito propostas e financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352.

JD. NAÇÕES , casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, w  c social, piso frio, laje, 
mais salão p/ comércio, garagem 
coberta p/ 1 carro, de frente a escola 
do sesi. R$ 155 mil n/aceito financia
mento. Ftedrão 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 portão fechado basculante,piso 
frio, com laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula com 1 
quarto, sala, cozinha, banheiro, piso 
frio, com forro de madeira, terreno 
com área total de 253 mF, com 
154,45 m? de construção, não aceito 
financiamento, R$120 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

MAMEDINA, casa com 3 quartos, 
sala ampla, w  social, cozinha revesti
da, dispensa, lavanderia coberta, piso 
frio, laje com acabamento em gesso, 
fundo temos churrasqueira, banheiro, 
1 bela piscina grande, terreno com 
área total de 347 m?, com 126 m? 
de construção, garagem coberta 
p/ vários carros. R$ 300 mil aceito 
financiamento com 50% de entrada. 
Pedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352.

JULIO FERRRARI, casa com 2 quar
tos, sala, cozinha, 1 banheiro, piso 
frio, com salão de+ ou - 45 m?, com 
piso frio, banheiro, garagem coberta 
p/ 1 carro, boa localização, R$ 90 mil, 
aceito carro no valor de até R$20 mil 
no negócio, n/aceito financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM príncipe, casa feita em 
L, com 2 quartos, cozinha revestida, 
sala grande, wc social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, em 
volta da casa, churrasqueira, lavan
deria coberta, garagem descoberta 
p/ vários carros, portão fechado 
de correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 m?, 
com 124,77 m? de área construída, 
boa localização, parte alta. R$ 160 
mil, aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

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

CECAP , casa com 6 cômodos de 
esquina, vendo ou troco. Tratar (14) 
9653-6869 e (14) 3264-8367.

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.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

PROCURA-SE
Esta é a BRIDGET, 
minha gatinha. Ela 
está desajparecida 
desde o dia 1 /6  às 20h 
(aproximadamente).

Peço, por favor, se 
alguém encontrá-la, 
entre em contato 
pelo facebook.

Contato: 3263-2209 /  
3264-8800, Falar com 
Daniel ou Raquel

Gratifica-se!

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

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

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).

MARIA LUIZA IV: 2 dormitórios e 1 
suíte, sala/cozinha, garagem, 130m? 
construção c/ terreno de 334m? R$
85.000,00+parcelas. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 ou 
(14) 3264-7260.

VILA CRUZEIRO, prédio geminado, 
2 dormitórios, sala, cozinham, 
banheiro, garagem e área de lazer 
R$ 140.000,00 Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

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.PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM AMÉRICA, casa com 3 
dormitórios, sala, cozinha, 2 banhei
ros, garagem para 2 carros, edícula 
no fundo e lavanderia, R$ 250 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 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, 3 quartos, 1 
suite, 3 salas+ cozinha, rancho c/ 
churrasqueira, R$ 340 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 ou 
(14) 3264-7260.

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

NÚCLEO (2 casas) R$ 110.000,00 
(ALUGADA) SIG IMÓVEIS (CRECI 
115691) (14)9695-8789/3264-5624.

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

JD GRAJÁU , casa nova, 
c/03 dormitórios, sala tv, sala 
jantar, cozinha c/ fogão embutido, 
lavanderia fechada, garagem 
coberta 02 carros R$ 195.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA LUIZA I, casa gemi
nada, cada casa c/ 02 dormitórios, 
sala, cozinha e lavanderia, entrada 
p/ carro, c/ 70,00m2 cada, (valor 
R$ 650,00 de aluguel de cada casa) 
valor R$ 140.000,00 mais 70 
parcelas de R$ 290,00 do terreno. 
SIG IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD AÇAI , 02 dormitórios, casa c/ 
(piso laminado), sala de tv, cozinha 
americana, edícula c/ churrasqueira, 
banheiro e despensa, garagem 
coberta 02 carros, piso porcelanato, 
quintal todo c/ piso frio, casa refor
mada c/150,00m2 R$ 180.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
55624/9695-8789.

JD EUROPA(altos), casa c/ 03 
dorms(1 suíte), sala tv, cozinha ame
ricana, lavanderia R$ 265.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD. MARIA LUIZA II- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, cozinha 
conjugada, lavanderia, varanda, 
espaço para garagem p/ 3 carros, 
casa nova. R$ 160 m it- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

MARIA LUIZA II, casa c/ 03 
dorms(1 suíte), sala tv, cozinha, 
garagem 02 carros R$ 270.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

EDÍCULA JD ITAMARATY
(parte alta), 02 dormitórios(1 
suíte), sala de tv, copa/cozinha 
R$ 280.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/9695-8789.

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

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

JDEUROPA, casa na planta(parte 
alta), 03 dorms(1 suíte), sala tv, 
cozinha americana, garagem 
coberta 02 carros. R$ 275.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 WC, 
sala, cozinha+ edícula com churras
queira, garagem para 2 carros. Tratar 
(14) 3263-2129/ 9749-3534.

CASAS, terrenos, reformas e 
construção, entrada de R$ 1.541,94 
com parcelas a partir de R$ 491,94. 
Tratar (14) 9654-9616.

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

3263-0021
■SALACOMERCIAL NO CENTRO (locação):Ao ladoda Igreja 
Matriz- Com 3 salas e 3 banheiros. Ótima localização para es
critório. Venha conferiri Cód.0092. Trat. na Imobiliária 21. Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
- 2 TERRENOS NO JARDIM CAJU: Com 200m^ valor R$ 
50.000,00 cada um (não aceita financiamento); Ótima oportuni
dade! Cód. 0111e0112.Trat. na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br
- TERRENO NO JARDIM JOAO PACCOLA: Com221,50m^ 
valor R$ 65.000,00 (não aceita financiamento) Cód. 0113. Trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21 Lp.com.br
- TERRENO JARDIM UBIRAMA (VENDA) -  OPORTUNI
DADE, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - com 275m^. ValorRS 
136.500,00 (não aceita financiamento) Cód.0115trat. na Imo
biliária 21. Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br
-CASA NÚCLEO HAB. LUIZ ZILLO (venda); a im o  imóvel, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 1 sala e garagem coberta p/ 2 car
ros. R$ 155.000,00 Cód. 0096.Tratar na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021 - www.imobiliaria21Lp.com.br 
-CASA NO RESIDENCIAL ATHENAS (venda): 2quartos, sala, 
cozinha, banheiro, garagem p/ 3 carros. R$ 85.000,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 0100. Trat. na Imobiliária 21 Rua 
13 de maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA NA CECAP (VENDA): 2 quartos, sala, cozinha banhei
ro, garagem para 3 carros. Excelente localizaçãol Não aceita 
financiamento. R$ 137.800,00 Cód. 0105 Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 32630021- www.imobiliaria21Lp. 
com.br
-CASA NO CENTRO (VENDA):3 quartos, sala, cozinha, 2 ba
nheiro, garagem coberta. R$ 263.000,00 Não aceita financia
mento Cód. 0106 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 430 
tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br_______________
- CASA JD. RONDON (VENDA): 2 quartos, sala, 2 banheiros, 
cozinha, garagem coberta p/ 2 carros R$ 131.250,00 Não acei
ta financiamento Cód 0107 Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021-www.imobiliaria21Lp.com.br
- CASA NO JARDIM ITAMARATY (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

lá a n í
www.santangeloimoveis.com.br
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CECAP, vendo ou troco, por casa 
do mesmo valor, no melhor ponto 
do bairro, Av. Procópio fiorreira, 449. 
Aceito financiamento, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 3263-2327.

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

JD PRIMAVERA, casa de esquina, 
02 dorms, sala, cozinha R$ 80.000,00 
(ALUGADA) SIG IMÓVEIS (CRECI 
115691) (14) 9695-8789/3264-5624.

CORVO BRANCO, chácara com 
5 mil metros, com casa, pomar e 
pés de café. Tratar na Rua Amazo
nas, 489, fone (14) 3263-4010.

TIA EMILIA - Chácara 
c / 2500,00 m^ - 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.

CHÁCARAS, sítios, ranchos, 
entrada R$3.322,22 + parcelas de 
R$ 1.322,22. Créditos a partir de 
R$ 200 mil. Tratar (14) 9654-9616.

VIRGILIO ROCHA, vendo ou 
troco por casa chácara com 
piscina, 3 suítes, quiosque. Tratar 
(14) 3263-4047.

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 Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264-5381/ 
9704-3307.

CAMPINHO, duas áreas de 
10 mil m  ̂cada, incluindo área 
verde, uma contém pomar, curral, 
cocheiras, 2 nascentes, 2 tanques 
de peixes, área verde R$ 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).

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

CASA JD EUROPA. 03
dorm itórios(1 suíte c / 
closed e armários), sala 
de tv  c/ja rd im , cozinha 
am ericana c / armários e 
fogão, edícula c / lavande
ria e banheiro, garagem  
coberta  p /02 carros R$ 
310.000,00

CASAJDITAMARATY,
04 dorm itórios(1 suíte 
c / banheira e closed c / 
armários), 02 banheiros 
social, sala de tv, cozinha 
americana, lavanderia, 
lazer c /  churrasqueira, 
garagem  03 carros, 
lago ornam enta l, const. 
c/281,00m 2 
R$ 350.000,00

CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 0 3 do rm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
americana, lavanderia R$ 
265.000,00

EDÍCULAJDITAMA- 
RATY, 01 dorm itó rio , 
sala de tv, cozinha c / 
arm ários churrasqueira, 
quiosque, piscina grande, 
piscina c /h idro , banheiro 
c/180,00m 2 R$ 350.000,00

APARTAMENTO RESI
DENCIAL Paineiras(Piso 
Térreo) 03 dorm s, sala 02 
am bientes, cozinha, lavan
deria  R$ 180.000,00

CHÁCARA SÃO JUDAS 
TADEU de esquina 
c/5.000m2, casa la je c / 
04 d o rm is (l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, cam po, toda  
m urada R$ 400.000,00.

VENDE-SETERRENOJD 
ITAMARATY c / 515,OOm2 
R$ 135.000,00

EDICULA DE FESTAS 
JD ITAMARATY, 01
do rm itó rio , cozinha, 
banheiro, salão de festas 
c /0 2  banheiros e churras
queira, renda mensal de 
R$ 2.000,OO(aluguel) R$ 
295.000,00

CASAJD ITAMARATY 03
d o rm s(l suíte c /b a n h e ira  
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, 
piso lam inado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000,00

CASAJD ITAMARATY03
d o rm s(l suíte c /c lo se d  e 
arm ário), m ezanino, sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lazer c / 
piscina R$ 590.000,00

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.

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-docu- 
mentação 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.

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 - TOlEd O 
IMÓVEIS-3263-0187

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

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

APARTAMENTO para aluguel, 
no Jacarandá (1°andar), com 2 
vagas de garagem. Tratar (14) 
3263-0523/ 9627-3545.

ALUGO KITINETE, próxima ao 
centro, ótimo preço, direto com 
proprietário. Tratar (14) 9714-9995.

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

MARIA LUIZA IV, barracão 
c / portão alto e grande, área 
total 160m^, localizado perto do 
SENAI, em lugar alto do bairro, 
ideal p / supermercado e deposito 
de material de construção (não 
tem no bairro), transportadora e 
outras atividades, R$ 1.100,00. 
Tratar (14) 8154-1999.

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

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 Pitangueiras, 
kitinete e apartamento. Tratar (14) 
9772-7315.

LOCAL PARA EVENTOS
(até 20 pessoas). Tratar (14) 
9772-7315.

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

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

ALUGO EDICULA para festas 
com piscina. Tratar (14) 3263- 
4467e 9702-5659.

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

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

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

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

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

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

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

EDICULA para festas em geral. 
Tratar (14) 3264-7174 e 9768-0518.

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

CHÁCARA DO ENGENHO
com salão para casamentos, 
bodas, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. Tratar 
(14) 9735-5505.

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

JARDIM MARIA LUIZA I, 02 lotes 
juntos com 200 m2 cada. (10X20,00), 
R$ 68 mil, cada, obs: ótima locali
zação, lado de cima da rua. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM MARIA LUIZA IV, lote 
com 224,43 m2. (110,40X21,56), 
R$ 25 mil + parcelas. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM ALVORADA, lote com
275,00 m2 (11X25), R$ 85 mil, 
obs. Lado de cima da rua, ótima 
localização. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

MARIA LUIZA IV, com 225m^, ex
celente localização, R$ 20 m il+ 93x 
R$ 440,00. Tratar (14) 9602-8261.

JD. ITAMARATY, terreno de es
quina localizado na R: Guainumbis. 
Tratar (14) 3263-3468/ 8199-0888.

JD. JOAO PACCOLA, ótima 
localização, R$ 72 mil, não aceito fi
nanciamento. Tratar (14) 9781-3357.

MONTE AZUL, excelente terreno 
no lado de cima da R: Abrahmos 
Zacharias, R$ 56 mil, aceito financia
mento. Tratar (14) 3264-3587.

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

LOTES NO GRAJAÚ, ótima 
oportunidade, aceita financiamento. 
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

JD NELLI, terreno de esquina, 
c / 280m^, ótima localização, R$
75.000,00. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 3264-7260.

GRAJAÚ, terreno murado, próximo 
à avenida, R$ 60 mil, quitado. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 ou 
(14) 3264-7260.

GRAJAÚ, terreno de esquina, 280 
m̂ , R$ 50 mil, quitado. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 ou 
(14) 3264-7260.

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

VILA PACCOLA, terreno de 
esquina com 248 m̂ , sendo prédio 
de 188 m  ̂começado na altura da 
laje R$ 130 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários 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 financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

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

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 m ,̂ R$ 120 
mil. Tratar (14) 9692-9693.

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

JD GRAJAÚ, terreno c/250m2 R$
45.000,00 mais 52 parcelas de R$
295,00 SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

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

ANTONIETA, terreno com apro
ximadamente 400m^, na Av João 
Paccola, R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ, terreno com 
250 m̂ , parte alta á 100 metros 
da avenida, entrada de R$ 36 mil 
mais 96x R$ 340,00. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM STA TEREZINHA, esqui
na, terreno com área total de 234 m̂ , 
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.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

CENTRO, terreno com área total de 
628 m*, ótima localização, aceitamos 
propostas. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

JOAO PACCOLA, terreno com 
221,50 m*, próximo ao centro. R$
60 mil n/aceito financiamento. . 
Pedrão Imóveis (Creci 115143). Rene 
(14) 3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD MORUMBI, terreno com área 
total de 311 m*, esquina. R$ 135 
mil aceito financiamento. . Pedrão 
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, (WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JARDIM ITAPUA, ótima localiza
ção para comércio , 2 lotes com área 
regular com 746 m*. R$ 395.000,00 
(aceita financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM HUMAITA (venda) 
-ótimo terreno, todo murado, locali
zação nobre, 340 m2 R$ 150.000,00 
(aceita financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JD 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.

GRAJAÚ -  Quitado ótima 
oportunidade R$ 54.000,00 na parte 
alta(não aceita financiamento). Trat: 
na Imobiliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021-Cod. 0006 www. 
imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM GRAJAÚ, a 50 metros 
da avenida, quitado, murado e com 
calçadas, medindo 250m*, com 
entrada de apenas R$ 17.500,00+ 
144 parcelas. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno na Av 
Jácomo Augusto Paccola,medindo 
401m* com entrada+ financiamento 
em até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250m* , no meio do 
loteamento, por apenas R$ 44 mil a 
vista, (quitado). Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m* na parte baixa. 
Aceito parte de pagamento com 
financiamento da Caixa. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90m*, por R$ 23 
mil de entrada+ parcelas de R$
290,00. Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

JD. ITAPUÃ: Terreno 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/des- 
pensa/garagem Valor Sob Consulta 
Toledo Imóveis 32630187.

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

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

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

JD.MARIA LUIZA IV: terreno com 
252,81 m2 com uma construção 
de 78,00 m2 (na laje)+1.000 
tijolos e revestimentos+prestações 
- R$-70.000,00 - Toledo Imóveis - 
3263-0187

JULIO FERRARI: 03 dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia/garagem 
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 edícula no 
mesmo valor). Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.pedraoimoveis.com
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
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AGORA VOCE TEM MAIS DE
OFERTAS PARA ENCONTRAR 

O CARRO QUE SEMPRE QUIS.

l? .;! ? ? ?  G IG A feirâo
WebMotors

SAO PAULO

A  PARTIR DE

DE JUNHO

r  PARCELA
SOMEMTE PARA

DIAS i
M

Apoio: Realização:
WWW.
GIGAFEIRAOWEBMOTORS

.c o m .br

Respeite a sinalização de trânsito.
Condições sujeitas a aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Ofertas válidas para financiamentos de carros usados/seminovos e 0 km  comercializados por intermédio de correspondentes não-bancários da Aym oré Crédito, Financiamento e Investimento S .A . e participantes do Giga 
Feirão WebMotors São Paulo. O prazo de vigência da promoção é de 0 6 /06  a 1 6 / 0 6 / 1 3 . A  Aym oré Crédito, Financiamento e Investimento S .A . e a WebMotors não se responsabilizam por quaisquer defeitos, vícios ou problemas existentes nos veículos ou decorrentes dos negócios realizados no Giga Feirão WebMotors São Pauío, 
os quais são de exclusiva responsabilidade aos lojistas participantes do evento. O CET -  Custo Efetivo Total, as taxas de juros e demais encargos podem variar de acordo com o ano do veículo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais informações, consulte as lojas participantes correspondentes 
não-bancárias e o site www.gigafeiraowebmotors.com.br. 1Taxas a partir de 0,9 9%  ao mês para financiamentos com entrada de 50% do valor do bem (tabela Fipe), prazo de financiamento em até 24 meses e desde que a data de fabricação do veículo finandado seja de 2009 a 0 km . Simulação: para veículo Palio Fire Flex 
1 .0 , de ano/modelo 2 0 1 1 / 2 0 1 1 , no valor de R$ 2 9 .0 0 0 ,0 0 , com entrada de 50% e prazo de 24 meses. Inclusão das despesas de Tarifa de Cadastro de R$ 4 9 6 ,0 0 , Tarifa de Avaliação do Bem de R$ 2 3 5 ,0 0  -  Custo Efetivo Total de 1 ,2 0 %  a.m . e 15 ,2 9 %  a .a . e parcelas mensais de 2 4 x  de R$ 7 3 1 ,0 0 . 2Planos em até 60 meses 
para veículos de 2006 a 0 k m , com 30% de entrada. 3Financiamentos com carência de 90 dias válidos para veículos de 2009 a 2 0 1 3 , com 50% de entrada. Imagens meramente ilustrativas.

( ^ W e b M o t o r s
Santander

FINANCIAMENTOS

http://www.gigafeiraowebmotors.com.br
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RESTAURANTE 
VILLAS GRILL

Variedade no 
cardápio self 
Service e a la 

carte. Villas Grill tem 
alimentos fresquinhos 
e de qualidade. O 
restaurante tem 
excelente atendimento. 
O Villas Grill serve 
almoço de segunda 
a domingo, das 11h 
às 14h30, e jantar de 
segunda a sábado, 
das 18h às 23h30. O 
restaurante fica na 
avenida Padre Salústio 
Rodrigues M achado, 
1390. Telefones para 
delivery (14) 3264 5401 
e 3264 5355.

GIGIOLI EMPRÉSTIMOS

A  Gigioli
Empréstimos
atende

aposentados e 
pensionistas do IN S S  
e não alfabetizados, 
acompanhando 
reajuste de salários. 
Crédito pessoal sem 
consulta ao S P C , 
Serasa. Filiais em 
M acatuba, Areiópolis, 
Barra Bonita e São 
M anuel. Gigioli 
Empréstimos: rua Cel 
Joaquim  Gabriel, 130 
(telefone 14 3264 2291) 
e rua Luiz Baptistella, 
313 (telefone 14 3263 
4890).

ANA FASHION HAIR

^ X  A  Ana Fashion 
^ y  Hair traz 

novidades 
em perfumaria e 
cosméticos com várias 
marcas, inclusive 
para salão, com 
entrega em domicílio 
a partir do mês de 
março. Conheça 
os produtos M ary 
Kay, na Ana Fashion 
Hair e seja uma 
consultora. Agende 
uma demonstração.
A  Ana Fashion Hair 
fica na rua Raposo 
Tavares, 315, Ubirama. 
Telefones (14) 3264 
6809 ou 9616 6451. CHAVEIRO XV

^ X  Há 13 anos, o 
^ y  Chaveiro X V  

trabalha com 
chaves e cópias de 
todos os modelos, 
chave personalizada 
e codificada para 
veículos, além de 
carimbos e afiação de 
alicates e tesouras.
O atendimento é 24 
horas e em domicílio.
O pagamento pode 
ser no cartão. O 
Chaveiro X V , rua 15 
de Novem bro, 669, 
Centro, em frente ao 
Bradesco. Telefone 
(14) 3263 6395. Na foto, 
Edenilson e Conceição.

A p a r t a m e n t o s  c o m

3 6 m ^ 4 0 m ^
A p a r t a m e n t o s  p o r' Andar

D o r m it ó r io  s e n d o

Suíte
I Condomínio exclusivo com 12 apartamentos, proporcionando segurança 
-■ E conforto com área de lazer em comum para você e sua família,

T  Rua Tomé de Souza, Próximo a Frigol 

l É É t t U t o i f t M í i U h i É l M M

R. Pedro fJatáJio Lorenzettr, 66 
Lençóis Paulista, SP

WWW.LIDEfíLP.COM.Bfí 
( 14)  3264-3343 O site atualizado 

diariamente LÍDER
I M O B I L I Á R I A

hülü: O ECO hülü: O ECO
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O ECO EM CONTA
Saiba como 
presentear com  
pouco dinheiro

MAIS UM PASSO
Casais escolhem data para 
dar mais um passo no 
relacionamento: o noivado

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

http://www.jornaloeco.com.br
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Guia dos
Namorados

LEMBRANÇA

Acredite: é possível presentear com pouco dinheiro
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Dia dos Namorados 
traz opções a partir 
de R$ 15; pesquisar 
é indispensável

Priscila Pegatin

J á começou a procura 
por presentes para o Dia 
dos Namorados. A data, 

lembrada por casais recém 
formados e até para os eternos 
amores vale uma troca de ca
rinho, através de um presente.

No comércio de Lençóis 
Paulista, as opções de pre
sentes são variadas e cabem 
em todos os bolsos. Entre os 
casais mais tradicionais as 
flores, que sempre surpreen
dem, são as mais procuradas.

Na Iracema Flores o na
morado pode escolher entre 
flores e cestas. O ramalhete 
vermelho ainda é o mais pe
dido na data, mas as cestas 
de café da manhã, chocolate 
com vinho ou pelúcia ganham 
cada vez mais espaço. Só é 
preciso lembrar que no caso

da cesta de café da manhã é 
preciso ligar um dia antes para 
fazer a encomenda. Os preços 
variam conforme a quantida
de de flores e presentes.

No ramo de calçados a 
loja MCA têm sapatos a partir 
de R$ 15. ”O Dia dos Namo
rados coincidiu com a promo
ção das bolinhas e aniversário 
da loja”, explica Amanda An
gélico, vendedora.

Entre os calçados as op
ções são de sapatilhas, saltos 
e botas. ”Os namoradores ge
ralmente trazem as mães para

ajudar a escolher o presente 
para elas. O que sai bastante 
são sapatos de salto e botas”, 
completa Amanda.

Para eles os sapatos não en
tram na Promoção da Bolinha, 
em que cada cor representa 
um valor, mas a vendedora 
conta que tem promoção para 
a data. "Tem desconto sim. E 
o pagamento pode ser feito em 
até 4x no cartão”, finaliza.

As roupas são presentes 
práticos e úteis tanto para eles 
quanto para elas. Na Magazine 
Oba-Oba, inaugurada ontem,

PRESENTE -  Flores e sapatos são presentes que sempre agradam

o gerente Ricardo Matheus 
conta que montou dois looks 
para comemorar a data. "Uma 
camisa feminina xadrez de 
R$ 29,90 com calça jeans de 
R$ 74,90 e bolsa que tem de

vários tamanhos e cores de 
R$ 49,90”. Para os namorados 
que gostam de roupa mais ca
sual tem polo por R$ 65,90 ou 
camisa de R$ 59,90 e jaquetas 
mais modernas por R$ 149,00.
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Guia dos
Namorados

O AMOR ESTA NO AR

Perfumaria e itens esportivos estão em alta
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Produtos têm 
valores variados; 
kits e roupas fitness 
são sugestões

Priscila Pegatin

O  ramo de perfumaria 
traz, para o Dia dos 
Namorados, Kits que 

prometem surpreender o 
companheiro ou a compa
nheira. "O kit é um pre
sente pratico e que sempre

impressiona", diz Priscila 
Ferrari da L'acqua Di Fiori. 
"Para as mulheres temos o 
Kit Par Perfeito que são dois 
hidratantes, um de morango 
e outro de limão no valor de 
R$ 35,90". Já um estojo mais 
incrementado, em forma de 
coração, com colônia e hi- 
dratante custa R$ 127,90.

Para eles também tem 
kit. O Flip Style, com colô
nia e xampu. "São fragrân- 
cias suaves e custam R$ 
37,90". O Rhythmus Blues, 
também é um kit mais

completo com colônia, de
sodorante, hidratante, cre
me de barbear e pós-barba. 
"Sai por R$ 139,90".

Mas também tem colô
nias avulsas a partir de R$
16.90 para eles e sabonete 
líquido, Piercing que custa 
R$ 18,96 para elas.

Para os namoradores 
que gostam de praticar es
porte, blusinhas da linha fi- 
tness feminino saem por R$
34.90 e calças por R$ 49,90. 
"Camisetas esportivas dry 
fit masculina custam R$

39,90 e tem opção de aga
salho por R$ 169", explica 
Gisele Duarte, caixa da All 
Sport. Mas camiseta de time 
e artigos de futebol também 
são ótimos presentes para 
eles. "Temos chuteiras por 
R$ 59,90", sugere Gisele.

Os lançamentos dos tê
nis das Nike e Adidas tam
bém chamam a atenção do 
casal. Na All Sport Gisele 
explica que tem tênis entre 
R$ 99 a R$ 599 que atendem 
todos os gostos e bolsos.

Entre as formas de paga-

OPÇAO - Kits com cremes e perfumes partem de R$ 35,90

mento mais procuradas no 
Dia dos Namorados o car
tão de crédito está em des
taque. Na L'acqua Di Fiori, 
nas compras a partir de R$

70,00 o presente pode ser 
dividido em até 5x no car
tão e na All Sport o preço a 
prazo, dependendo do valor 
pode ser pago em até 6x.
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O sab o rad o isé  
mais gostoso!

n i C l f  3263-2710
l / I S I V  3,2S 3r279a.

Av. Ubirama,437- Centro 
Len 0 is Paulista

(14) 3264-9988
R. ANITA GARIBALDI, 476 - CENTRO 

LENÇÓIS PAULISTA

(14) 3268-1583
AV. CEL. VIRGÍLIO ROCHA, 944 - CENTRO 

MACATUBA
www.ciadaesfiha.com.br

grill

■De c o r a ç ã o  especial! 
■ C a r d á p io  especial

SELE SERVICE:
Ca m a r ã o  n a  

m o r a n g a , sa lm ã o ,
LASANHA, PICANHA, 

SALADAS, ETC...
Sobremesa inclusa . 
R $  42,90 PO R  PESSOA

Av. Pad re  Salustio Rodrigues M a c h a d o , 1390, 
JD. Ubiram a  , Lençóis Paulista

(14) 3264-5401 ’ 3264-5355 (DELIVERY)

http://www.ciadaesfiha.com.br
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Vamer
GOURMET

Noite Romântica com 
especial acústico de 

Lucas Fe rre ira .
Local: Passer Gourmet
Av. Papa João Paulo II - Vila Antonieta II
Lençóis Paulista - SP
a partir das 20h

•R eservas lim itadas

r i ! - '  .

á ^ '

Você conheceo o amor da soa 
vida na Agua Docê

Jã  imaginou ganhar um  ja n ta r romôn-Hco na  Água D oct, 
no D ia dos Namorados €  um  prêm io «special’  P ara 

ganhar ê  fá c il. G rave um vídeo ou escreva sua his+ória 
con+ondo como conheceu o am or da sua v ida  n a  Água 

Doce, envie  na  fonpoge o fic ia l Doce Ám or e  fo rç a .

Pva Sete de SeHembro, 833 - Centro -Lençóis Pavtis+a /SP - In-formaç2fes: (1H) 32Ó3-Ó005
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Guia dos
Namorados

RUMO AO ALTAR

Dia dos Namorados pode terminar em pedido de noivado
Casais aproveitam 
data para dar 
mais um passo no 
relacionamento

Priscila Pegatin

O romantismo do Dia 
dos Namorados leva 
muitos casais a ofi

cializar a união com aliança 
de compromisso ou até algo 
mais sério, como o noivado. 
Por causa da grande procu

ra dessas joias nessa época 
do ano, a Monalisa está 
com promoção para o par 
de alianças em ouro. "Os 
preços custam a partir de 
10x de R$ 36,00 e junto com 
o presente vai um brinde", 
explica a vendedora Ana 
Lúcia Silva. As alianças de 
compromisso saem a partir 
de R$ 45,00 o par.

Mas para quem preferir 
tem opção de relógios para 
a data. As peças masculinas 
variam de R$ 194,00 a R$ 
646,00. "O relógio da Tech-

nos com pulseira de borra
cha é um ótimo presente. 
Sai por 10x de R$ 64,60. O 
Condor é um relógio ana- 
digi (analógico e digital) e 
custa 10x de R$ 19,40".

Na linha feminina os 
namoradores podem com
prar peças na cor doura
da que é tendência. "O 
da Euro sai por 10x de 
R$ 39,60. Tem também 
o Condor com strass por 
10x de R$ 13,30".

Mas a grande varieda
de de preços fica na linha

de telefonia. O presente, 
que pode ser usado em to
das as idades varia de R$
119.00 a R$ 2.299. "Os mo
delos mais básicos, entre 
R$ 119,00 a R$ 349,00 são 
procurados mais por casais 
maduros, já os casais jovens 
buscam celulares mais so
fisticados, com mais apli
cativos que variam de R$
499.00 a R$ 2.299", finaliza 
Estefani Rodrigues, geren
te da Center Cell sobre as 
opções de presentes para o 
Dia dos Namorados.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

NA MEDIDAS- Relógios, alianças e equipamentos eletrônicos 
também agradam namorados; data pode virar dia do 'sim'
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PROMOÇÃO

Acilpa sorteia vales-compra e cruzeiro
O sorteio dos prêmios acontece no dia 17 de junho na Rádio Difusora; viagem em um cruzeiro de quatro dias é principal prêmio

Carlos Alberto 
Duarte________________

A  Acilpa (Associa
ção Comercial 
e Industrial de 

Lençóis Paulista) iniciou 
nesta segunda-feira 3 de 
junho, a campanha para 
o Dia dos Namorados. 
Os consumidores que fi
zerem suas compras nas

lojas identificadas vão 
concorrer a 20 vales- 
-compra no valor de R$ 
200 cada. A campanha 
também vai sortear um 
casal de namorados para 
participar de um cruzei
ro marítimo de quatro 
dias no final do ano en
tre Santos-Búzios/ Ilha 
Bela- Santos. O sorteio 
dos prêmios acontece no

dia 17 de junho na Rádio 
Difusora (AM 1010). Se
gundo a Acilpa, cerca de 
200 empresas aderiram à 
promoção.

O comércio terá ho
rário normal nestes dias 
que antecedem o Dia dos 
Namorados. Hoje funcio
na até as 17h, segunda
-feira até as 18h e na 
terça-feira, véspera de

12 de junho, terá horário 
estendido até as 20h, se
gundo a Acilpa.

Ainda de acordo com 
a entidade, o Dia dos 
Namorados é considera
do a terceira data mais 
importante do calendá
rio comercial. Produtos 
como roupas, calçados e 
celulares devem lideram 
a procura nesta época.

CONSULTAS
Dados divulgados on

tem pela Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) apon
tam desaceleração na pro
cura por crédito. De acordo 
com estatística da entidade 
houve queda de cerca de 
26% na procura por crédito 
no mês passado em relação 
ao mesmo período de 2012.

Em maio do ano passado, 
a Acilpa registrou 18.107 
consultas ante 14.493 no 
mês passado.

A maior adesão aos 
cartões de crédito e débi
to podem ter influenciado 
nestes números, mas não 
há número preciso de 
quantos cartões, o chama
do dinheiro de plástico, 
circulam no município.
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V i v e r B E M

GASTRONOMIA
O Chef Manoel 
Lucas Maximiano 
traça um cardápio 
ideal para 
surpreender 
neste Dia dos 
Namorados

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 8 DE JUNHO DE 2013 • ANO 76 • EDIÇÃO N° 7.141

|O|O márcio MOREIRA" I ' o

Namorados
m .

depois dos 50
Orlando Cardoso e Maria Aparecida Bazuco Canova 
são a prova de que o amor não tem idade para começar; 
casal mora junto há 5 anos e colhe frutos da vida a dois

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Editorial E o amorcontmua no ar.
D epois do mês das noivas, 

os casais continuam em 
foco, desta vez, com o a 

chegada do Dia dos Namorados. 
A data é comemorada, na próxi
ma quarta-feira, 12 de junho, em 
todo o Mundo e em Lençóis Pau
lista, o chef de cozinha Manoel 
Lucas Maximiano ensina como 
preparar um cardápio especial 
para um jantar a dois. Macarrão 
mediterrâneo e fondue incremen
tado com uma dose de bebida 
como amarula ou licor, segundo 
o chef, são receitas fáceis e que 
com certeza vão surpreender o 
paladar do casal.

Ainda falando sobre namo
rados, Orlando Cardoso e Ma
ria Aparecida Bazuco Canova, 
cada um com 61 anos é a prova 
de que amor não tem idade. O 
casal mora junto há cinco anos 
e contaram nesta edição como 
o relacionamento começou e se 
mantém até hoje, com muito res
peito e amor.

Nas editorias de beleza esse 
mês tem assunto para eles e para 
elas. A esteticista Lidiane G. G. 
Brigido traz algumas dicas e su
gestões de tratamentos faciais 
para os homens. Apesar do pre
conceito eles buscam, devagar, 
por alguns cuidados. Já elas, 
'sócias' dos salões têm como op
ção para tratamento de celulite, 
gordura localizada, flacidez e até 
olheira o procedimento estético 
da carboxiterapia. Caroline Pac-

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

JANTAR - Chef 
Manoel Lucas 
dá dicas para 
incrementar o 
jantar do Dia dos 
Namorados

cola, fisioterapeuta, explica que o 
gás carbônico, injetado com uma 
agulha de insulina, provoca rea
ções capazes de melhorar esses 
problemas estéticos.

Mudando da beleza para a 
saúde, o entrevistado deste mês 
foi o cardiologista Fábio Giaco- 
mini Flosi. O assunto da conversa 
foi claro, o amor. O cardiologis
ta explicou quais as reações que 
estar apaixonado causa no corpo. 
Um paciente que vive um amor 
se dedica mais aos tratamentos e 
produz ocitocina, que é o tão fa
moso hormônio do amor.

Ainda sobre saúde, o profes
sor de educação física Raphael 
Carlos Perantoni Blanco dá al
gumas dicas de como não aban
donar o treino por causa do in
verno. Fazer uma atividade que 
goste é o primeiro passo.

Voltando ao Dia dos Namo
rados, a psicóloga e terapeuta 
de casais Salete Cortez explica 
que um relacionamento não vem 
pronto e precisa ser construído 
aos poucos. O diálogo entre os 
dois é fundamental para evitar 
o desgaste da relação e nada de 
cara feia para a conversa, pois 
sem contar o que cada um sente 
fica complicado viver a dois.

Decoração para o quarto do 
casal, cuidados com os bichos de 
estimação no inverno, conversa 
entre mãe e filha são alguns dos 
próximos temas das páginas a se
guir. Boa leitura!
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Mães & Filhos
Adolescência:

hora de sair à noite
É difícil saber 
qual o limite, 
mas diálogo é 
fundamental

Priscila Pegatin 

y v

A ngela Maria Martins 
de Carvalho é mãe de 
Eduardo de 10 anos e 

da adolescente Laís Martins 
de Carvalho de 13 anos. Nes
se ano, a filha começou a dar 
os primeiros passos longe dos 
pais, afinal chegou a hora de 
sair de casa com as amigas.

"Lembro que ela come
çou a falar de sair, mas tanto 
eu quanto o pai dela falamos: 
nossa imagina, você é uma 
criança (risos)", conta. "Mas 
aos poucos fomos acostuman
do com a ideia porque as ou
tras amigas também saem e a 
gente mantém contato com os 
pais", explica a mãe.

Para ficar tranquila e 
manter a filha em segurança, 
Ângela explica que existem al
gumas 'regrinhas. "Uma mãe 
leva, outra vai buscar. A gente 
sempre sabe onde eles estão 
e o celular também sempre 
ligado", diz. E a saída com as 
amigas inclui reunião na casa 
de uma delas e festinha com 
grupo da mesma idade com 
meninas e meninos. "Deixei 
até' ir à Facilpa també'm, por
que ficou no camarote que é 
um ambiente mais familiar".

Mas antes de sair de casa, 
existe o diálogo na família. 
"Conversamos muito com ela. 
Tem que conversar, orientar e 
sempre quando ela sai falo

FOTO: ARQUIVOPESSOAL

CONFIANÇA - Angela com a filha Laís que começa a sair à noite

que confio nela e que sei se 
mesmo que todo o grupo esti
ver fazendo alguma coisa e se 
ela souber que não é' certo não 
vai fazer. Mesmo que for criti
cada, porque ela vai ir contra 
os princípios dela. Ela fala, 
que realmente posso confiar".

Essa conversa franca e a 
demonstração de que real
mente tem responsabilidade é' 
o que deixa Ângela mais tran
quila em relação às saídas da 
filha com as amigas. "Acredito 
que toda a educação e a vida 
religiosa, porque ela frequenta 
movimento da Igreja, influen
ciam para o bem".

Mas saber qual o limite 
nessa hora é que fica com-

plicado para a mãe. "É difícil 
para os pais porque tem que 
medir se está soltando de
mais ou segurando demais e 
sempre tem a preocupação 
da mãe não só de paquerar, 
namorar, mas com a violência 
que tem hoje".

Já sobre o ciúme com a fi
lha, Ângela garante que o pai 
sente mais. "Como é moça o 
pai tem mais ciúmes, se pre
ocupa mais, porque com a 
mãe ela se confidencia". Mas 
quando o assunto é namorar. 
"Até imagino quando vai pe
dir para namorar. Sei que vai 
chegar essa hora, mas na mi
nha cabeça tento adiar (risos), 
porque ela é muito nova", diz.

PRESENTES MES DOS NAMORADOS

CASA & VOCE

R: Ignacio Anselmo, 780 • Centro 
• Lençóis Paulista • SP

Tel. (14) 3264 6604

www.biadecor.com.br Tbiadecor

http://www.biadecor.com.br
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Beleza
Cuidados 
corporais 

com
Procedimento injeta gás carbônico para combater estrias, flacidez e até queda de cabelo

Priscila Pegatin

A carboxiterapia é um 
procedimento esté
tico em que o gás 

carbônico é injetado na 
pele através de uma agulha 
de insulina. A reação des
se gás ajuda a amenizar os 
efeitos da celulite, gordura 
localizada, estrias, flacidez, 
olheira, cicatrizes e até na 
queda de cabelo.

A técnica é usada no 
Brasil há 10 anos, mas só 
pode ser realizada por pro
fissionais da saúde, como 
médico, enfermeira e fisio
terapeuta, segundo Caro- 
line Paccola fisioterapeuta 
que se especializou nesse 
tipo de tratamento.

“O gás carbônico pro
move algumas reações lo
cais capazes de ajudar a 
melhorar diversos proble
mas estéticos que incomo
dam tanto homens quanto 
mulheres", explica.

A carboxiterapia não 
tem restrição de idade, ape
nas algumas contra indica
ções. “Para gestante, quem 
tem problemas graves car
díacos, pulmonares e obesi
dade mórbida".

As sessões duram de 15 
minutos a 20 minutos, já a 
frequência e a quantidade 
de vezes depende de cada 
paciente. “A princípio indi
co de 10 a 15 sessões. Como 
é um tratamento invasivo 
na terceira ou quarta ses
são já é possível perceber 
o resultado. Dependendo

do paciente e do efeito ele 
pode fazer sessões a cada 
15 dias, no caso de estrias 
ou uma vez por semana".

Depois do procedi
mento o paciente pode 
continuar com as ativida
des normais do dia a dia. 
“Geralmente no corpo fica 
roxinho, mas no rosto é 
bem difícil. Saiu da sessão 
segue a vida, pode fazer

academia ou qualquer ou
tra atividade".

Para o tratamento ter 
o resultado esperado é in
dicado seguir com alimen
tação balanceada e ativi
dade física. “O gás entra e 
quebra a gordura, mas não 
adianta nada se comer de 
forma errada".

Apesar de utilizar agu
lha de insulina, que é uma

das menores, a fisiotera
peuta ressalta que o pacien
te só sente um incomodo e 
ardência na hora que o gás 
é injetado. “É uma dor mui
to suportável e é muito rápi
do. O que se sente mais é o 
gás que ele espalha, é uma 
leve ardência. No tratamen
to da celulite no bumbum 
é onde mais dói, mas é su
portável", finaliza Caroline.

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

EM BUSCA DA BELEZA -
Agulha serve para injetar 
gás carbônico que quebra 

gordura do corpo
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Beleza

ELES UM TEMPO PARA ELES -  Limpeza de pele, peeling e tratamento para 
rejuvenescimento; cresce número de opções de beleza entre os homens

Homens enfrentam a timidez e procuram por tratamentos de pele; limpeza e controle de oleosidade no rosto são as preocupações

Priscila Pegatin

A pesar do precon
ceito entre eles, 
os homens estão 

cada vez mais aderindo 
aos tratamentos de beleza, 
afinal todos têm um pouco 
de vaidade. "Os homens 
reclamam de oleosidade, 
cravinho no rosto e pelo 
encravado, mas alguns 
procuram sessões para re
juvenescimento mesmo", 
explica a esteticista Lidia- 
ne G. G. Brigido.

Na lista de reclamações 
e soluções a pele oleosa 
está no topo e pode sim, 
melhorar com alguns cui
dados. "O mais indicado 
é a limpeza de pele e o 
peeling para controle de 
oleosidade". Já os pelos 
encravados, outro vilão do 
rosto masculino também 
pode ser resolvido. "Como 
o homem usa muito a lami
na o pelo encrava. Usar um 
gel pós-barba com ativo 
para acalmar a pele ajuda, 
assim como não usar pro
dutos com álcool porque 
vai ressecar muito a pele e

FRASE
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fazer o efeito rebote, deixar 
a pele mais oleosa", explica 
Lidiane. "Para afinar a pele 
do homem, o peeling de 
diamante é o mais indicado 
inclusive para depois fazer 
algum tipo de tratamento".

A esteticista ressalta 
também que a pele do ho
mem, assim como a da mu
lher é dividida entre oleo
sa, seca, mista ou normal e, 
por isso, o tratamento mais 
indicado para cada uma 
delas só é recomendado 
após avaliação. "É impor
tante saber como é a ali
mentação, se bebe bastante 
água, se é fumante porque

o fumo acaba com a pele 
e traz um envelhecimento 
exterior das células, então 
não adianta investir em um 
tratamento se fumar um 
maço de cigarros por dia, 
beber todos os dias, ter 
uma alimentação desregu- 
lada, tudo influencia".

Mesmo envelhecendo 
mais devagar que as mu
lheres, por ter uma maior 
produção de colágeno, os 
homens estão se rendendo 
ao mundo do tratamento 
de rejuvenescimento. "Na 
primeira sessão já tem 
uma diferença porque tem 
efeito imediato por aumen-

tar a circulação".
Para os cuidados em 

casa, optar por uma linha 
masculina e por poucos 
produtos é o indicado. 
"Homem gosta mais de 
coisa pratica e fácil. O 
ideal é um sabonete espe
cífico, tonificante e passar 
um hidratante em gel. O 
filtro solar é indispensá
vel. A esfoliação tem que 
ser feita de uma a duas 
vezes por semana", diz. 
"Agora se é um homem 
que gosta de cuidar mais 
dá para indicar uma vi
tamina ou um hidratante 
mais diferente", finaliza.

ú "Homem gosta mais de coisa prática e 
fácil. Optar por uma linha masculina e por 
poucos produtos é o indicado",
diz a esteticista Lidiane G. G . Brigido
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Entrevista

Vida a dois
Conversar sobre sentimentos e ter um tempo para estar na 
intimidade são condições para manter uma relação equilibrada

Priscila Pegatin

U m relacionamento 
estável e saudável é 
o que todos querem, 

mas segundo a psicóloga e 
terapeuta de casais, Salete 
Cortez, as coisas não são 
tão simples assim. “Isso 
é uma ilusão, não existe, 
porque um relacionamento 
não vem pronto. As pessoas 
mudam muito ao longo da 
vida", explica Salete.

E essas mudanças co
meçam logo no início da 
vida a dois. “Nos primeiros 
tempos, geralmente, há a 
crise de adaptação às novas

funções. Os dois desejam 
usufruir da liberdade que 
agora possuem, já que não 
moram mais com os pais, 
mas aos poucos percebem 
que o companheiro, não era 
bem aquilo que imagina
vam, mas esperam que com 
a convivência e com o tem
po ele possa 'melhorar'", 
diz. “Então o maior obstá
culo é criado pelo próprio 
casal, pois não conversam 
sobre como realmente se 
sentem, incluindo expecta
tivas. Mágoas e frustrações 
são engolidas, acusações 
trocadas, logo se instalam 
as mentiras e a irrealidade,

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

transformando completa
mente os sentimentos".

Por isso, as crises não 
precisam ser vistas como 
ponto negativo na relação. 
“As pessoas tendem a ver 
uma crise como algo ame
açador, mas sem a pos
sibilidade dos parceiros 
conversarem sobre o que 
realmente importa para 
um bom cultivo do amor 
e do sexo, como um rela
cionamento tem chance 
de se manter?", questiona. 
“Posso afirmar que o maior 
inimigo do relacionamento 
é justamente a perda da 
possibilidade da conversa

franca e a expressão dos re
ais sentimentos".

Como não existe re
ceita para uma vida ma
trimonial perfeita, Salete 
ressalta a importância de 
ter um tempo para o ca

RELACIONAMENTO -
Salete ressalta a importância 
do diálogo na vida conjugal

sal. “É uma condição para 
manter um relacionamento 
interessante", diz. “Assim 
como atração física, dedi
cação, responsabilidade 
para a manutenção da vida 
a dois, respeito, prática de

gentilezas, cuidado com 
saúde, conversa sobre o 
relacionamento, liberdade 
para o outro alcançar obje
tivos e ser educado", enu
mera a terapeuta.

Mas apesar das dificul
dades, segundo a psicóloga 
um relacionamento vale a 
pena. “O que não pode fal
tar para uma vida conjugal 
é 'um outro dia de amor' 
para o casal. Porque amar 
alguém é uma reafirmação 
da presença do outro, é 
dizer-lhe 'quero que você 
exista', pois quem ama diz 
que não pode viver sem o 
amado. Inclusive, como de
positário da própria entre
ga, precisa-se do outro para 
valorizar a própria existên
cia", finaliza.

T Y A N N À S
PRAZER EM VESTIR BEM MODAS

Por toda a vida com você,  ̂
nâo importa como, neifí oáde...

COM VOCEl
Feliz Dia dos Namorados!

Rua General Osório, 153 - Bela Vista 
Lençóis Paulista - (14) 3264-3930
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Melhor Idade

E de repente, surgiu o amor
Orlando e Maria se conheceram no baile; casal fala da união, respeito e reforçam que paixão não tem idade

Priscila Pegatin

O rlando Cardoso era 
separado e tem três 
filhos. Maria Apare

cida Bazuco Canova, então 
viúva é mãe de um casal. 
A história dos dois come
çou no dia 1° de maio, 
em um baile da melhor 
idade e como disse o casal 
'que essa união dure para 
sempre'. "Sai naquele dia 
para ir à Facilpa no show 
do Daniel. Encontrei um 
amigo no caminho e ele 
falou que estava indo no 
UTC, então mudei a rota 
e fui pela primeira vez no 
baile", conta Cardoso. Já 
Maria participava das fes
tas há algum tempo, afi
nal, os pais dela eram os 
presidentes do baile. "Ele 
pedia para dançar comigo, 
mas eu não queira. Sempre 
fui para acompanhar meus 
pais e não para dançar. 
Então ele passou e trouxe 
uma lata de refrigerante 
(risos)", relembra. "Passa
mos a conversar, a dançar 
mais vezes e então a namo
rar", completa ela.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O AMOR ESTÁ NO AR -  Orlando e Maria estão casados há cinco anos; união acontece na vida e no trabalho segundo eles

A união do casal foi então vivi para os meus virou assunto sério e de- lhor idade foi bem aceito
por toda a família. "Me 
dou muito bem com to
dos, inclusive com os 
filhos", ressalta Maria.

uma surpresa inclusive 
para eles. "Fiquei viúva 
quando minha filha tinha 
11 anos e meu filho sete,

filhos e gostei muito dis
so. Não imaginava conhe
cer outra pessoa", conta 
Maria. Mas o namoro

pois dos mais de 50 anos 
de idade, eles resolveram 
morar juntos.

O casamento na me-

"Há cinco anos estamos 
morando juntos. Somos 
companheiros, temos uma 
vida conjugal muito boa", 
completa Cardoso.

Mesmo em pouco tem
po de união, Maria brinca 
que já fez o marido mudar 
de vida. "Fiz ele abando
nar a vida da estrada", 
garante. Cardoso, cami
nhoneiro há 35 anos, abriu 
mão da profissão pela mu
lher e agora, há dois anos, 
vive na organização do for
ró, no mesmo local onde o 
casal se conheceu. "A gente 
caminha junto na vida, no 
trabalho e não pretende
mos parar", ressalta ele.

O casal, cada um com 
61 anos completados nesse 
ano, brincam que na ver
dade eles são uma única 
pessoa com 122 anos. "A 
gente se respeita, vive bem 
e aconselhamos as pessoas 
a investirem em um novo 
relacionamento. Muda 
a cabeça da gente. É um 
relacionamento diferente 
porque estamos em outra 
fase da vida", finaliza Ma
ria e Cardoso.

L a r i s s a  A r a ú j o ^ G a l l i
Fisioterapia 
A cupuntura 
A cupuntura Estética 
Pilates 
DTM 
Laser

Rua Chile,324 '  Macatuba '  SP 1 4 .3 2 9 8 " 1 9 0 3  9 1 6 2 ''2 7 1 4
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Moda

Tendênciasnverno 2013
0 que muda no 
seu guarda-roupa 
agora: branco 
total, formas 
amplas, muito 
brilho metalizado 
e estamparia 
vintage

Da Redação_______

temporada chega 
com novidades arro- 

Ljadas, que mesclam 
as coleções nacionais de in
verno e as internacionais de 
verão. Branco total, formas 
amplas, muito brilho meta
lizado, estamparia vintage. 
Saiba como usar o melhor 
dessa moda globalizada:

DEIXA BRILHAR - Metalizado, molhado ou lurex - não nos cansamos de 
peças com brilho, tendência forte já há algumas estações. Desta vez, temos 
mais um motivo para comemorar: ele se firma como um elemento do dia-a-dia 
Em produções casuais, os metalizados acompanham jeans ou camisa branco. 
À noite, a combinação de texturas está liberada, mas as peças com efeito 
glossy ou molhado devem ser usadas com outras de tons parecidos.
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CONEXÃO JAPAO - 
Referências da cultura 
nipônica enfeitam a estação 
com suas cores intensas, 
estampas temáticas e 
texturas ricas. Destaque para 
os casacos, blusas e coletes 
com 0 shape do tradicional 
quimono. Partes de cima 
amplas pedem partes de 
baixo retas. Para um visual 
equilibrado, experimente usar 
0 casaco quimono com uma 
calça cropped. Para entrar de 
vez no clima, faça um coque 
baixo e use acessórios GG.

FORMAS AMPLAS - Adote a moda 
em primeiro lugar, porque são confortá

veis. Em segundo, porque são divertidas 
^  e modernas. A união de peças largas, 
f . tons vibrantes e elementos femininos

deixa o look supercool. Estas peças 
devem ser usadas juntas. Tente uma 

calça de moletom com o top de mangas 
evasê ou o maxiblazer com saia godê. 

Sapatos impactantes e bolsas estrutura
das funcionam como contraponto para o 

ar despojado das roupas.

" ■ -  - ■
■ • f  { i . y
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BRANCO TOTAL-A cor 
é garantia de elegância. 
Peças com recortes, detalbes 
transpassados e modelagem 
impecável deixam o visual 
moderno. Transparência e 
materiais nobres também são 
bem-vindos. Adote duas ou 
três peças no mesmo look.
As de alfaiataria despontam 
como favoritas, pois deixam 
a produção leve e elegante 
Invista no mix de texturas 
enriquecer o visual.

i
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Exercícios

EnfEenteoJiío
eencare ■■ os ' exércicios
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EM AÇAO -  Piscinas aquecidas são ótimas opções de atividade no inverno, mas se não der coragem opte por ginástica ou dança

Professor de educação física dá dicas de como não desanimar com as 
quedas de temperatura; variar de atividade e estipular metas vale à pena

TERCA • QUINTA • SABADg)'
3269-3311

Priscila Pegatin

O inverno começa só 
daqui a 12 dias, mas 
as quedas de tem

peraturas e chuvas já dão 
a sensação, ou melhor, a 
preguiça, típica da estação. 
Trocar uma cama quenti- 
nha para encarar uma aula 
de musculação ou natação 
não é tarefa fácil, por isso, 
o professor de educação 
física Raphael Carlos Pe- 
rantoni Blanco separou 
algumas dicas para ajudar 
homens e mulheres a vestir 
o moletom e não parar com 
a prática de exercícios. "No 
frio o corpo demora mais 
para esquentar. O organis

mo dá uma resposta mais 
lenta e é preciso de um 
aquecimento melhor o que 
tira o prazer da atividade", 
explica. "Outro fator é sair 
de casa", brinca.

Já entre os motivos para 
não parar, segundo Blanco, 
um deles é o ganho de peso. 
"Quando interrompe a ati
vidade de repente, o orga
nismo demora a entender e 
geralmente a pessoa para o 
exercício e não o consumo 
de alimentos, já que a ro
tina de alimentação é fácil 
e gostosa". Outro fator im
portante é que dois ou três 
meses sem atividade pode 
prejudicar o ano de treino. 
"Se parar para pensar que a

resposta de um treinamento 
leva de três a quatro meses, 
um ano fica curto para ter 
um resultado eficiente e se 
parar dois ou três meses 
no inverno esse tempo fica 
mais curto ainda".

Para não sair da linha 
nessa época ache um fator 
para motivar a prática de 
atividade física. "Combine 
de fazer exercício com um 
grupo de pessoas. Ache 
uma aula gostosa e praze
rosa. Se faz natação de ma
nhã e está muito frio vá a 
tarde ou faça ginástica", diz 
Blanco. "Converse com o 
professor ou treinador para 
variar o tipo de atividade. 
Dá para substituir o treino

é de hipertrofia, pelo de de
finição que é mais rápido, 
dinâmico e os exercícios 
são mais velozes".

Estipular metas, mesmo 
no inverno também vale a 
pena. "É importantíssimo 
ter metas e uma rotina. Se 
não for possível fazer ativi
dade todo dia, pelo menos 
três vezes por semana, du
rante 45 minutos de ativida
de aeróbica já é considerado 
saudável e foge do sedenta- 
rismo", orienta. "Passar 
pelo inverno acelerando o 
metabolismo, mantendo o 
condicionamento físico vai 
resultar em um treino mais 
fácil no verão além do cor
po que quer", finaliza.
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Saúde
INDICAÇÃO -

Apaixonar-se forma 
conexões no cérebro 
que faz com que uma 
pessoa se lembre par

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 

Estética FOB-USP 
CROSP 49.422

Dra. Taísa Regina Conti
Clareamento com luz/laser 
e Restaurações Estéticas 

FOB-USP - CROSP 99.226

Tel:(14) 3263-2907 
Rua Piedade, 183 - Sala 23 

Edifício Center Lençóis 
Centro - Lençóis Paulista - SP

Os benefícios do amor
Cardiologista explica quais as vantagens para a saúde quando se está 
apaixonado; hormônio do amor aumenta ligação afetiva e melhora a saúde

Priscila Pegatin

E ncontrar a alma gê
mea ou a pessoa 
ideal para viverem 

longos anos da vida é o 
que a maioria das pesso
as no mundo deseja. Mas 
os benefícios de um rela
cionamento estão além do 
sentimento e influenciam 
diretamente a saúde de ho
mens e mulheres.

"Quando a pessoa se 
apaixona formam-se co
nexões no cérebro que 
faz com que uma pessoa 
se lembre para o resto da 
vida da outra. Quem não 
teve uma paixão, um amor 
que terminou há três ou 
quatro anos e ainda se 
lembra com saudade do

que vivenciou?", explica o 
cardiologista Fábio Giaco- 
mini Flosi. "É muito mais 
fácil lembrar-se das coisas 
que viveu com pessoas de 
quem gosta, como o dia 
que começou a namorar, 
quando cruzou o olhar 
pela primeira vez".

A pessoa apaixonada 
começa a fazer planos para 
o futuro, se sente animada 
e produz ocitocina, que é o 
hormônio do amor. "O ho
mem quando começa a na
morar tem uma produção 
maior de testosterona que 
é bom, porque melhora a 
parte muscular, fica com o 
pensamento mais rápido. 
Quando o hormônio é de
mais pode ficar agressivo, 
mas quando é produzido

por uma situação natural 
é ótimo", diz Flosi. "O 
amor afeta o coração por
que quando a pessoa ama, 
tem fé nas coisas e ela 
tem um resposta melhor 
para tudo. Na doença vai 
tomar a medicação cor
retamente, porque vai se 
tratar pensado no outro, 
vai querer melhorar. Os 
tratamentos cardiológicos 
e psiquiátricos começam 
a funcionar pela fé e junto 
melhoram a parte hormo
nal, neurológica".

E apesar de quando se 
fala em amor pensar pri
meiro no coração, é o cére
bro que está ligado a tudo, 
afinal é ele que toma conta 
do organismo como um 
todo. "O cérebro tem algu

mas conexões que podem 
fazer com que o coração 
bata mais rápido ou não. O 
cérebro está intimamente 
ligado com o corpo intei
ro", ressalta o cardiologista.

Mas as emoções in
fluenciam o corpo de for
ma negativo também, e 
são as que mais levam pa
cientes aos consultórios. 
"A maioria ainda é por 
atendimento, como an
siedade e depressão, mas 
alguns pacientes vêm sim 
fazer exame para saber 
como estão e comentam 
que começaram a namo
rar a pouco tempo, que 
estão fazendo planos e é 
muito bom", finaliza Flo- 
si sobre a importância do 
amor também na saúde.
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Alimentação
Dia dos Namorados pede cardápio diferente
Em poucos minutos é possível preparar um macarrão mediterrâneo acompanhado de sobremesa; chef de cozinha ensina

Priscila Pegatin

U m jantar romântico 
que aguça o paladar. 
Essa é a ideia do 

chef de cozinha Manoel 
Lucas Maximiano para o 
Dia dos Namorados. Com 
duas receitas básicas, o 
jantar e a sobremesa, Ma- 
ximiano explica que é pos
sível surpreender o com
panheiro ou companheira 
nessa data especial.

Para começar o chef in
dica a receita do macarrão 
mediterrâneo. "Fica divi
no, maravilhoso porque os 
ingredientes mexem muito 
com o sentido, além de a 
culinária mediterrânea ser 
a mais saudável", explica.

Na massa separe os 
ingredientes indicados 
e siga algumas dicas do 
chef. "Prefiro a massa de 
macarrão fresca. Ela é 
o mesmo preço de uma 
massa seca de qualida
de", explica. "Na hora de 
colocar a berinjela corte 
ela em tiras e deixe por 10 
minutos na água com sal e 
vinagre para transparecer 
o sabor amargo".

Maximiano ressalta 
que para a receita, o ma
carrão deve estar ao dente. 
"Entre os temperos, o man- 
jericão e o orégano são os 
ingredientes que vão aro
matizar o macarrão, mexer 
com os sentidos e sobre a 
quantidade de azeite não 
precisa se preocupar por
que é saudável".

Para acompanhar a re
ceita o recomendado é um 
vinho tinto. "O cabernet é 
perfeito, mas fica a gosto

FOTO: PISCILA PEGATIN/O  ECO

DICA -  Fondue com toque de bebidas, como amarula, vodka é uma das sugestões do chef

do casal. Uma dica para as 
mulheres que não gostam 
de vinho pode colocar três 
gotas de adoçante líquido 
na taça e mexer que fica 
mais doce o vinho".

Já na receita do fon- 
due, o diferencial é acres
centar uma bebida alco
ólica ao chocolate. "Para 
o Dia dos Namorados 
pode colocar uma dose 
de amarula, licor, vodka, 
pinga que não transpare
ce o sabor do chocolate".

A dica do chef, para 
quem não gosta de bebida 
alcoólica é colocar uma 
colher pequena de chá de 
café solúvel no chocola
te. "A barra tem que ser 
derretida no microondas 
de 30 segundos em 30 se
gundos para não queimar. 
Prefiro fazer o fondue com 
chocolate meio amargo,

mas se quiser pode ser ao 
leite ou o branco".

Entre as opções de fru
ta, Maximiano indica mo
rango, banana e maçã. "São 
frutas tropicais que tem va
lor nutricional. A banana é 
rica em potássio que é bom 
para o homem, o moran
go é afrodisíaco e a maçã

L  I

dá todo o clima de Adão e 
Eva", diz o chef. "As duas 
receitas são leves e ótimas 
para o inverno. Aproveite e 
invista na criatividade para 
deixar o jantar mais român
tico, como vendar o olho 
da pessoa para descobrir 
que fruta está comendo do 
fondue", finaliza o chef.

M acarrão m editerrâneo
✓  INGREDIENTES
- Massa fresca
- 1 berinjela pequena cortada em tiras
- 2 tom ates picados em cubo, sem casca e sem semente
- 1 cebola média cortada em cubos
- 1 pimentão verm elho cortado em tiras
- Abobrinha cortada em tiras finas
- 4 dentes de alho
- Azeitona portuguesa cortada ao meio
- Folhas de m anjericão, sal, pimenta do reino e orégano à gosto 
Azeite

✓  M ODO DE FAZER
Coloque na frig ide ira, para dourar, duas xícaras de chá de azeite 
e o alho moído. Depois coloque os demais ingredientes para 
refogar, mas deixe por últim o a berinjela. A  massa do macarrão 
deve estar ao dente para se jun ta r a mistura. Para fina lizar o 
prato coloque lascas de queijo parmesão ou queijo ralado. Se o 
macarrão ficar com um aspecto seco pode colocar mais azeite.

Fondue
V ' INGREDIENTES
- Uma barra de chocolate
- 2 caixas de creme de leite
- Uma dose de amarula, licor, vodka ou pinga. Para quem não 
gosta de bebida alcoólica pode colocar uma colher pequena de 
chá de café
- Frutas picadas: morango, banana e maçã

✓  M ODO DE FAZER
Derreta a barra de chocolate do microondas. Coloque as duas 
caixas de creme de leite e depois o acompanhamento, de 
bebida alcoólica ou café. Para quem não tem fondizeira pode 
colocar o chocolate em um recipiente e em outros as frutas.

PÃES - DOCES - PIZZAS - SALGADOS
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14 3264-8034 
9722-4061

R. Rio Grande do Sul, 256 
Vila Cruzeiro - Lençóis Paulista
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Tecnologia

Paquera digital fm
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Adolescentes preferem se comunicar via mensagem de celular

Priscila Pegatin

O s adolescentes pre
ferem as mensagens 
de texto por celular 

(SMS) confirma um estu
do do instituto americano 
Pew Research Centre. De 
acordo com a pesquisa, 
um terço dos adolescentes 
com celulares enviam mais 
de cem mensagens de texto 
por dia. As meninas usam 
mais o recurso do que os 
meninos: em média, elas 
enviam ou recebem cerca 
de 80 mensagens por dia 
enquanto eles mandam ou 
recebem em torno de 30 
mensagens diárias.

O estudo revela que o

envio de mensagens hoje 
supera outras formas de 
comunicação diária, in
cluindo ligação por telefo
ne celular (39% adota esse 
meio diariamente), sociali
zação face a face fora da es
cola (35%), mensagens via 
redes sociais (29%), men
sagens instantâneas (22%), 
ligações por telefeno fixo 
(19%) e emails (6%).

Matheus Godoy Del
gado, de 14 anos confirma 
as estatísticas. "Falo com 
os amigos e com a família. 
Uso bastante o SMS, nem 
sei quantas mensagens en
vio por dia", diz.

Segundo Matheus é 
mais fácil se comunicar

dessa forma, inclusive na 
hora da paquera.

"Às vezes ajuda sim", 
brinca ele. "Minha mãe 
fica um pouco irritada 
quando fico muito no ce
lular e a situação piora 
quando não tiro nota na 
escola, então fala que vai 
tirar o celular (risos)".

Já João Artur Garcia 
Pedro, 14 anos não manda 
tanta mensagem quanto o 
amigo, mas diz que sem
pre que coloca crédito e 
tem uma novidade para 
contar, perde a conta de 
quantos SMS envia. "Muito 
mesmo, mas não é sempre 
e também preciso ter algu
ma coisa para conversar,

CARTUCHOS 
E TONERS

Rêmanufaturados 
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não mando do nada". Pedro 
nunca ficou sem o apare
lho, mas confessa que tirar 
nota na escola é garantia de 
ter o celular por perto. "Se 
for bem então não tem pro
blema em casa para man
dar SMS", diz.

As mensagens viraram 
verdadeiras manias e qual
quer lugar é permitido en
viar um torpedo. "Na sala 
tem gente que esquece de 
colocar no silencioso e 
toca avisando que é men
sagem, às vezes você olha 
tem um monte de gente 
enviando SMS na escola, 
na rua, em todo lugar", fi
naliza Pedro sobre a moda 
entre os adolescentes.

http://www.gigaexpresslp.com.br
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CONSULTAS - CIRURGIA 
RAIO X- BANHO E TOSA 

HOSPEDAGEM - LAB. CLÍNICO

POLmr̂ :
Av. Ubirama, 47 4 - Centro 

Lençóis Pta

Turma Animal
Inverno: saiba como
cuidar do animal de estimação
Cães não sentem tanto frio quanto os humanos, mas precisam de cuidados

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua Marcos A. Dalben, 165  

Jd. Monte Azul

Priscila Pegatin 
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E comum com a mudan
ça do clima aumentar 
a procura por roupas 

para cães de todos os tama
nhos e idades, mas os vete
rinários alertam para cuida
dos nessa estação, afinal os 
cachorros não sentem tanto 
frio quanto os humanos. 
"Cachorro com o pelo cur
to, normalmente são origi
nários de lugares que tem 
as temperaturas mais altas, 
já os animais com pelo 
mais longo são de lugares 
mais frios e eles acabam 
sofrendo mais pelo calor do 
que pelo inverno", explica 
Thiago Ramos Netto, vete
rinário. "Colocar roupinha 
pode, mas é preciso atentar 
ao pelo, já que os de pelos 
mais longos formam nós 
quando usam roupa e a 
pele pode ficar abafada e 
úmida e causar dermatite".

Denílson José de Sou
za, também veterinário, 
ressalta que é importante, 
no caso dos animais com 
pelos altos, depois de usar 
a roupinha sempre pentear. 
"Porque se formar o nó vai 
ter que tosar no zero, que é 
ruim para o animal no frio".

Apesar de usar ou não a 
roupa, o animal precisa de 
um local coberto para ficar 
nos dias frios e chuvosos. 
"Tem que ter um abrigo e 
que o cão não fique total
mente em contato com o 
chão, pode colocar um ta
blado de madeira, borracha,

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

HORA DO BANHO -  No inverno procure lugares especializados para dar banho; caso fizer em 
casa, seque o animal com toalha ou secador, mas nunca deixe ele secar no sol ao ar livre

caminha ou mesmo uma ca
sinha", diz. Quanto ao mate
rial do abrigo e até ao uso de 
cobertas para o cão é preciso 
observar o animal antes de 
adotar alguma ideia. "Tem 
cachorro que se colocar co
bertor ele come, então tem 
que ficar atento a reação do 
animal. Se ele está acostuma
do a ficar com pano, cober
tor, não tem problema, mas 
tem que higienizar, assim 
como o ambiente", diz Netto.

Sobre o banho, se for 
em lugar especialização 
não é preciso mudar a ro

tina. "Já em casa se der 
banho toda semana, pode 
diminuir para 15 dias e 
sempre entre às 11h e 14h 
e depois secar com uma 
toalha ou com secar, nunca 
deixar para secar no sol", 
diz Souza.

Já a imunização do ani
mal precisa estar em dia 
para evitar doenças nessa 
época do ano. "Tem a gri
pe canina e a cinomose que 
são as principais preocu
pações dessa época", diz 
Netto. "Para as duas doen
ças existem vacinas preven

tivas. A da gripe qualquer 
animal a partir dos 135 dias 
de vida pode tomar. São 
duas doses, a primeira e a 
última depois de 21 dias. 
Lembrando que o cão vai 
estar imunizado 21 dias de
pois que acaba as doses".

A vacina V10 contra a 
cinomose pode ser aplicada 
em cães a partir dos 45 dias 
de vida. "São três doses em 
filhotes, com intervalo de 
21 dias. As duas vacinas 
podem ser aplicadas para 
o resto da vida do animal", 
finaliza Souza.
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Decoração

CONFORTO E PRATICIDADE
são indispensáveis no quarto do casal
Camas de 1,93m de largura e 
recamier, conhecidos como divã, 
ajudam a deixar o ambiente mais 
sofisticado para quartos grandes

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Priscila Pegatin

Escolher os móveis e a 
decoração do quarto 
do casal é um assunto 

em alta, principalmente no 
inverno. A estação pede um 
cômodo mais aconchegante 
e confortável para a vida a 
dois. "O importante é que 
o quarto tenha o gosto do 
casal, independente do que 
está na moda", explica Size 
Lanzoni, gerente da loja Via 
Casa. "O box com cabecei
ra de madeira com detalhe 
entrelaçado ou de tecido são 
os preferidos pelo casal". 
As camas maiores, de 1,93 
também caíram no gosto po
pular. "Mas para quem tem 
o cômodo menor tem cama 
de 1,38 e 1,58 de largura".

Para acompanhar os 
móveis do quarto os rou
peiros com porta deslizan

tes são os mais procurados. 
"A cômoda é opcional e 
deu lugar a poltrona e 
mesa de leitura. Já o criado 
mudo que era vendido o 
par, hoje a procura cresceu 
por apenas um e do outro 
lado da cama uma mesa de 
apoio", diz Size.

O recamier, popular
mente conhecido como 
divã, que é aquele móvel 
que fica no pé da cama 
que pode ser utilizado para 
sentar ou como apoio para 
roupas é ótima opção para 
os quartos grandes. "Entre 
as cores de móveis, os tons 
pastéis são os mais procura
dos, assim como com efei
tos espelhados".

Na decoração, o papel 
de parede é uma boa ideia 
para melhorar a aparência 
do quarto e sob os móveis, 
objetos mais simples. "Uma

O ESPAÇO DO CASAL -  Móveis e decoração do quarto unem os casais até na hora da escolha; conforto é item indispensável

luminária, porta retrato, 
caixa para guardar perten
ces pessoais", diz Size. "No 
inverno cresce a procura 
por tapetes também. Sob a

cama pode colocar manta e 
almofadas combinando".

Os investimentos no 
quarto dependem do tama
nho dos móveis e da deco

ração escolhida pelo casal. 
"Às vezes a mulher vem es
colher tudo e depois o ho
mem vem para ver e fechar 
o negócio, mas sempre os

dois veem tudo junto para 
o quarto do casal que cada 
vez busca por mais confor
to, sofisticação, praticidade 
e qualidade", finaliza.
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Entretenimento
O Dia é dos Nam orados, mas tem 
programação para o mês inteiro
Harley-Davidson Show, em Bauru, promete agitar casais e solteiros; para 
quem não dispensa um bom filme, tem também estreias no cinema

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

O mês de junho tem 
uma programação 
completa e diferen

ciada em Bauru. Depois de 
um jantar romântico para o 
Dia dos Namoradores nada 
melhor do que aproveitar 
com shows ou filmes o res
to do mês.

De 12 a 23 de junho o 
Alameda Quality Center, 
recebe o Harley-Davidson 
Show, evento que conta 
com a exposição oficial de 
uma das maiores lendas 
do motociclismo, além de 
shows, test ride, venda de 
acessórios e motos.

O evento comemora 
o aniversário de 110 anos 
da marca, que realiza uma 
celebração global com um 
ano de duração, conectan
do milhões de fãs da mar
ca ao redor do mundo. A 
programação é para todos 
os gostos e bolsos já que 
muitos shows são gratuitos.

Entre as atrações prin
cipais, o cantor e um dos 
maiores ícones do rock 
nacional, Humberto Ges- 
singer, se apresenta no dia 
15 em um show onde co
memora seus 50 anos, com 
um repertório recheado de 
clássicos do Engenheiros 
do Hawaii e de sua carreira 
solo. Já no dia 22 é a vez 
do Biquini Cavadão agitar 
o público com seus grandes 
sucessos. Os convites para 
as duas atrações já estão à 
venda no Alameda.

Mas para quem não dis

NO PALCO -  Recheado de clássicos do Engenheiros do 
Hawaii, Humberto Gessinger se apresenta no dia 15

pensa um filme, esse mês 
ainda tem 14 estreias de 
filmes pelo país. Um dos 
filmes mais esperado é "O 
Grande Gatsby”, ambienta
do em 1922, que acompanha 
o aspirante a escritor Nick 
Carraway (Tobey Maguire) 
que deixa o centro-oeste 
americano e chega a Nova 
York, cidade que vive uma 
era de afrouxamento moral,

jazz e contrabando. No filme 
de Baz Luhrmann ("Moulin 
Rouge - Amor em Verme
lho”), Nick vira vizinho de 
um misterioso e festeiro 
milionário, Jay Gatsby (Le
onardo DiCaprio). É assim 
que Nick é atraído para o 
mundo cativante dos ricos: 
suas ilusões, amores e frau
des. Novidades e atrações 
não faltam para este mês.

Principais
atrações
- 15/6 -  Humberto Gessinger -  22h 
Ingresso à venda no Alameda das 
10h às 22hs, valores: R$ 70,00 
(inteira) e R$ 35,00 (meia)
- 22/6 -  Biquini Cavadão -  22h 
Ingresso à venda no Alameda das 
10h às 22hs, valores: R$ 70,00 
(inteira) e R$ 35,00 (meia)

Programação de 
shows gratuitos
- 12/06 -  Tributo Beatles - 21h
- 13/06 -  Clássicos do Rock - 21h
- 14/06 -  AC/DC Cover - 21h
- 15/06 -  Led Zeppelin Cover - 14h 
Ghizzi &  Cia do Rock - 17h
- 16/06 - Acústicos e Calibrados 14hs
- 20/06 -  Soul Station - 21h
- 21/06 -  Guns'N Roses Cover - 21h
- 22/06 -  The Rolling Stones 
Cover - 14h
Janis Joplin Cover - 17h
- 23/06 -  Red Hot Chili Peppers 
Cover - 14h
Janis Joplin Cover 17h 
*Programação sujeita a 
alteração sem av îso prévio

Lançamentos 
para junho
ESTREIAS 14/6
- O grande gatsby
- Além da Escuridão Star Trek
- Todo Mundo em Pânico 5
- Paz, Amor e muito Mais
- A  Filha do Meu Melhor Amigo
- Segredos de Sangue
- Expedição Kon Tiki
- Juan dos Mortos
- Pra Lá do Mundo

ESTREIAS 21/6
- Universidade Monstros
- Byzantium
- Minha Mãe é uma Peça

ESTREIAS 28/6
- Guerra Mundial Z
- O Casamento do Ano


