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Helen Ganzarolli 
vai comandar 
reality sertanejo

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com estreia prevista para 15 de 
junho, o "Festival Sertanejo" já de
finiu sua equipe de apresentadores 
e repórteres. O reality show contará 
com Helen Ganzarolli (beldade que 
entregará premiação da Festa Melho
res do Ano do jornal O  E C O ), o can
tor Pedro Leonardo, filho do sertanejo 
Leonardo e a dupla Hugo & Thiago. 
Festa do O ECO acontece dia 17 de 
agosto, no Clube Marimbondo. <B»

Começa na segunda-feira 17, a 5̂  edição do Festival do Livro. O evento acontece na Concha Acústica, com 
expectativa de receber 15 mil visitantes. Uma das novidades é a exposição "Assim falou o 833", baseada na obra do 
famoso escritor lençoense Orígenes Lessa, que fala sobre a vida de Rui Barbosa. Destaque do evento deste ano é o 
Dia do Reencontro, no próximo sábado 22 de junho, com missa no Santuário Nossa Senhora da Piedade. b 3

COPA O ECO

Paulistano estreia 
contra Botafogo 
no Vagulão

A Copa O  ECO  segue amanhã 
com quatro grandes jogos que po
dem marcar a redenção para algumas 
equipes no campeonato. Pelo grupo 
A, no Bregão, o Sport e Flamengui- 
nho de Agudos dão início à rodada a 
partir das 8h30. Logo em seguida, o 
Areiópolis mede forças contra o Mon
te Mor. Já pelo grupo D, no Vagulão, 
dois jogos grandes confrontos.

CICLISMO

Projeto incentiva a 
prática do esporte 0

M ÍD IA

Novo Guia O ECO 
circula em julho ®

Macatubense morre com suspeita de Gripe A
Rapaz estava internado no hospital da cidade e foi transferido para Bauru na quarta 12, onde faleceu; em Lençóis, são 20 casos suspeitos

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PETRÓLEO

Aloysio Nunes 
defende royalties 
para educação

O senador Aloysio Nunes (PSDB) 
esteve em Botucatu no sábado 8, 
onde participou da reabertura do 
Hospital do Bairro e da inaugura
ção do Pronto Socorro Pediátrico. 
Em entrevista exclusiva ao jornal 
O  E C O , o parlam entar colocou a 
saúde de Botucatu como exemplo 
a ser seguido e defendeu a destina- 
ção dos royalties do petróleo exclu
sivamente para a educação.

SAUDE

Manezinho pede verba 
para quimioterapia ®

POLÍCIA

Lençóis terá novo pátio 
da Ciretran em 60 dias

COMEMORAÇÃO - Ex-funcionário do hospital, senador Aloysio Nunes volta para reinauguração

A Ciretran (Circunscrição Regio
nal de Trânsito) de Lençóis Paulista 
terá pátio para apreender veículos no 
prazo de dois meses. Os 60 dias para 
instalação do local estão previstos na 
licitação do Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito), encerrada na 
segunda-feira 10 de junho, vencida 
pela empresária Adriana Aparecida 
Amaral, de Ituverava. Na quinta-feira, 
o delegado Marcos Jefferson da Silva,

BARULHO

Moradores da Padre 
Salústio reclamam

diretor da Ciretran, disse que foi pro
curado pela empresária que venceu a 
licitação. Ela está à procura de local 
para instalar o novo pátio para guarda 
dos veículos apreendidos. A empresa 
lençoense Eliz Line também partici
pou do processo licitatório, mas sua 
proposta não foi aceita. O pátio é visto 
por autoridades como uma solução 
para resolver problemas como som 
alto e falta de documentação.
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roubo; Apple também tem planos
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Cidades MACATUBA COMEMORA 113 ANOS
Em homenagem ao aniversário da cidade hoje tem show, 
às 2ih com a Banda Tempo Livre, amanhã tem desfile 
cívico com o tema "Folclore: além da imaginação", depois 
almoço no recinto da quermesse com apresentação 
musical e às 20h show com Neown, de laú.

FESTA JU N IN A
Hoje tem festa junina do Rotary 

Kids de Lençóis Paulista. O evento, 
que começa às 19h, acontece na 
sede do Rotary Clube e é aberto 
a comunidade. Os participantes 
devem doar um litro de leite na 
portaria do evento. O leite e o di
nheiro arrecadado na festa serão 
doados aos Vicentinos. O Rotary 
Clube de Lençóis fica na Avenida 
Padre Salústio, n°. 809.

REGIONAIS EM 2016
Agudos já está de olho nos Jo

gos Regionais de 2016. Nos últimos 
anos, o prefeito Everton Octaviani 
tem articulado importantes parce
rias para preparar a cidade com a 
infraestrutura que o evento exige. 
A eleição para a escolha da cidade 
que sediará os Jogos Regionais de 
2016 ocorre em julho do ano que 
vem. Neste ano, os Jogos Regio
nais da região de Agudos serão 
disputados em São Carlos (distan
te 160 quilômetros do município), 
entre 17 e 27 de julho. A delegação 
agudense participará do evento 
com cerca de 350 atletas em 18 
modalidades.

REVITALIZAÇÃO
A Prefeitura de Lençóis Paulis

ta iniciou nesta semana, as obras 
para a revitalização da Praça Luiz 
Diegoli, na esquina das ruas Car
mino Pietraróia e Gilson Claudinei 
Bernardes, no Parque Residencial 
Rondon. O projeto inclui a execu
ção de reparos nas guias, calçadas, 
poda de árvores, pintura dos ban
cos, substituição da grama exis
tente e plantio de grama da es
pécie Esmeralda. A conclusão das 
obras está prevista para 15 dias.

CALÇAMENTO
Começou na quarta-feira a 

primeira etapa das obras para a 
construção de calçamento ao lon
go da rua Lafayette Muller Leal, no 
Jardim América, no sentido bairro 
centro. O trabalho será executado 
em três etapas: regularização do 
solo, implantação das guias, apli
cação da camada asfáltica e im
plantação de projeto paisagístico 
que inclui plantio de grama e mu
das ornamentais.

ROTATÓRIA
Após a conclusão das obras do 

viaduto que está sendo construída 
para interligar a Vila Cruzeiro com 
a região do Jardim América, sobre 
a Rodovia Osni Matheus a diretoria 
de obras deve dar início a constru
ção de uma nova rotatória no cru
zamento da Avenida Cruzeiro do 
Sul, próximo a Base do Corpo de 
Bombeiros. A obra deve ordenar o 
fluxo de veículos. Além da cons
trução de calçamento, o projeto 
prevê o remanejamento da rede 
de galerias, implantação de sinali
zação e projeto paisagístico.

REPAROS - Ontem, parte dos bairros Cruzeiro e Jardim Alvorada ficaram sem ener
gia durante o dia. Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) fizeram a 
troca de postes de madeira por postes de cimento. Segundo informações da Com
panhia os bairros têm muito poste antigo e será necessário novos reparos.

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

í
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C L A S S IE C O
A o  la d o  d a  c o m u n id a d e

É f á c i l !  É g rá t is !
Nome: RG:
Cidade: Fone:

Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

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

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVO

CAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO 003/2013

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna pública a relação 
dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 09 de junho de 2013, para os car
gos: Agente Comunitário de Saúde -  EACS/ Monte Azul Centro -  Sub-área 4B, Agente 
Comunitário de Saúde -  ESF 10 -  Área 10, Médico Clínico Geral, Médico de Saúde 
da Família, Médico Ortopedista, Médico Reumatologista e Monitor Cultural Dança Mo- 
derna/Jazz, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 
003/2013 de 05 de abril de 2013, a saber:

AG.COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS/ MONTE AZUL CENTRO - SUB-ÁREA 4B
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger.
1° 60,00 Rodrigo Pedroti Florêncio 08320 40,000 20,000
2° 58,00 Nathalia Ferreira De Lima Bonalume 08432 50,000 8,000
3° 52,00 Beatriz Guiari Franco 08440 40,000 12,000
4° 50,00 Maria Alice Lopes 08344 36,000 14,000
5° 46,00 Sabrina Aparecida Rejani Zenateli 08459 38,000 8,000
6° 44,00 Diego Fernando De Moraes 08315 32,000 12,000
7° 44,00 Natália Florêncio Stoppa 08458 32,000 12,000
8° 44,00 Nádila Francine Polonio 08473 30,000 14,000
9° 42,00 Janaina Vieira De Morais 08350 36,000 6,000
10° 40,00 Juliana Maria Vidal 08462 28,000 12,000

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 10 - ÁREA 10
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger.
1° 58,00 Miriam Dos Santos Tangerino 08409 42,000 16,000
2° 52,00 Lucila Morelli Moya 08394 38,000 14,000
3° 50,00 Jessica Murari Guiare 08335 42,000 8,000
4° 48,00 Ana Carolina Freitas 08407 32,000 16,000
5° 46,00 Sandra Xavier 08334 36,000 10,000
6° 46,00 Bárbara Rodrigues Danelon 08385 38,000 8,000
7° 44,00 Raquel De Oliveira 08447 40,000 4,000
8° 40,00 Lilian Augusta De Souza 08463 26,000 14,000
9° 40,00 Tatiana Dos Santos Correia 08397 32,000 8,000
10° 40,00 Danilo Alencar Pinheiro 08314 26,000 14,000

MÉDICO CLÍNICO GERAL
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.G.S.Pub.
1° 52,00 Matheus Bacci Martins 08489 30,000 6,000 16,000

MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.G.S.Pub.
1° 52,00 Darlon Vacchi Santarem 08417 36,000 4,000 12,000
2° 46,00 Aline Daniele Conte 08469 28,000 6,000 12,000

MÉDICO ORTOPEDISTA
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.G.S.Pub.
1° 48,00 Cleverson Monteiro 08377 32,000 2,000 14,000

MÉDICO REUMATOLOGISTA
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.G.S.Pub.
1° 52,00 Henrique Pereira Sampaio 08392 38,000 4,000 10,000

MONITOR CULTURAL DANÇA MODERNA/JAZZ
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger.
1° 64,00 Maiara Helen De Morais Barbosa 08433 26,000 38,000
2° 60,00 Elisangela Cristina Pereira 08415 30,000 30,000
3° 60,00 Giovana Oliveira Prandini 08379 30,000 30,000
4° 56,00 Maria Graziele Ferreira 08323 26,000 30,000
5° 54,00 Ana Paula Carneiro 08386 28,000 26,000
6° 52,00 João Paulo D ’avilla Vieira 08374 24,000 28,000
7° 48,00 Leticia Pereira Da Silva 08358 22,000 26,000
8° 46,00 Ana Flavia Toledo 08479 30,000 16,000
9° 42,00 Débora Da Silva 08325 16,000 26,000
10° 42,00 Natália Silva Dos Santos 08342 20,000 22,000
11° 42,00 Marina Madeira 08411 20,000 22,000
1 2° 40,00 Vanderléia Conceição Bueno De Moraes 08451 18,000 22,000
13° 40,00 Douglas Juliano Pereira Angélico 08345 20,000 20,000

Os candidatos aprovados e classificados conforme estabelece o item 4.2 do Edital de 
Concurso, estão convocados para a PROVA PRATICA, que será realizada no dia 30 de 
junho de 2013, a saber:

30 DE JUNHO DE 2013 (DOMINGO) -  8 HORAS
CARGO LOCAL CLASSIFICADOS PARA 

PROVA PRÁTICA
Monitor 

Cultural Dança 
Moderna/Jazz

Casa da Cultura “PROF". MARIA BOVE 
CONEGLIAN”, Rua 7 de setembro, 934 

-  Centro -  Lençóis Paulista -  SP.

CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS DO 1° 

AO 11° LUGAR.

MONITOR CULTURAL DANÇA MODERNA/JAZZ
O candidato deverá apresentar-se com vestimentas adequadas para execução da prova 
prática e levar CD com as músicas abaixo especificadas.
Entre as músicas citadas abaixo o examinador escolherá 01 (uma) para execução da 
coreografia.
Músicas: All That Jazz (Glee), Pagode Russo (Zeca Baleiro) e Hush Hush (The Pus- 
sycat Dolls)
Tempo: 15 minutos.
Os candidatos deverão comparecer no local da prova acima descriminado, com ante
cedência mínima de 30 (trinta minutos), munidos de Cédula de Identidade (RG), para 
realizar os testes diversos conforme Edital de Concurso.
No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se permitindo a entrada de 
candidatos retardatários.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Lençóis Paulista -  SP, 14 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao 
disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os 
seguintes atos oficiais:
Decreto 225 de 11.06.2013..........Dispõe sobre a substituição de membro do Conselho
Municipal do Idoso.
Decreto 226 de 14.06.2013..........Designa Edéria Pereira Gomes Azevedo para a função
gratificada de Coordenador de Meio Ambiente.
Portaria 751 de 12.06.2013..........Designa Edson Aparecido Fernandes para exercer a
função de Coordenador de Limpeza Pública e Recuperação Urbana no período de 10 
a 19.07.2013.
Portaria 752 de 14.06.2013..........Nomeia Adriana Rodrigues Dutra para a função tem
porária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 753 de 14.06.2013..........Nomeia Erika de Paula da Silva Crisóstomo para o
cargo de Monitor de Creche.
Portaria 754 de 14.06.2013..........Nomeia Lilian Maldonado Rosário para o cargo de
Monitor de Creche.
Portaria 755 de 14.06.2013..........Nomeia Maria Cristina Leite Monteiro para o cargo
de Monitor de Creche.
Portaria 756 de 14.06.2013..........Nomeia Sueli Oliveira da Silva para o cargo de Mo
nitor de Creche.
Portaria 757 de 14.06.2013..........Nomeia Izamari Tereza Breda Rosa para o cargo de
Monitor de Creche.
Portaria 758 de 14.06.2013..........Nomeia Nilcea Nunes da Silva para o cargo de Mo
nitor de Creche.
Portaria 759 de 14.06.2013..........Nomeia Andréia Aparecida Guiari Franco para o car
go de Monitor de Creche.
Portaria 760 de 14.06.2013..........Nomeia Talita Lopes Precioso para o cargo de Moni
tor de Creche.
Portaria 761 de 14.06.2013..........Nomeia Maria Angélica Soto Caro Duarte para o car
go de Monitor de Creche.
Portaria 762 de 14.06.2013..........Nomeia Valéria Regina Soares para o cargo de Mo
nitor de Creche.
Portaria 763 de 14.06.2013..........Nomeia Selma Domingos da Silva para o cargo de
Monitor de Creche.
Portaria 764 de 14.06.2013..........Nomeia Aline de Lacerda Prado de Camargo para o
cargo de Monitor de Creche.
Portaria 765 de 14.06.2013..........Nomeia Sônia Dias França para o cargo de Monitor
de Creche.
Portaria 766 de 14.06.2013..........Nomeia Elisabete Aparecida Floriano do Valle para o
cargo de Monitor de Creche.
Portaria 767 de 14.06.2013..........Nomeia Elisa Fernanda Pinheiro de Lima para o cargo
de Monitor de Creche.
Portaria 768 de 14.06.2013..........Nomeia Mirian da Silva Dias para o cargo de Monitor
de Creche.
Portaria 769 de 14.06.2013..........Nomeia Natália Aline da Silva para o cargo de Mo
nitor de Creche.

Termo de Cooperação 001, de 12.06.2013, celebrado entre o Município de Lençóis 
Paulista e DAVOI ISP -  Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. EPP.
Objeto: cooperação técnica para disponibilização de acesso à internet durante o 5° Fes
tival do Livro.
Vigência: de 17 a 28 de junho de 2013.

Lençóis Paulista, 14 de junho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de junho de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 213,16.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Opinião á
FRASE
• "É lixo por todo lado, demonstrando pura falta de respeito pelos frequentadores" 

reclamou moradora da avenida Padre Salústio Rodrigues Machado que preferiu
não ter o nome divulgado

PARA PENSAR
"Sucesso não é o final, falhar não é fatal: 
é a coragem para continuar que conta."

Winston Churchil

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

A ameaça da Gripe A
A pós enfrentarmos um período de 

risco de dengue -  com alto índice de 
infestação do mosquito, se compa

rado com os últimos anos -  vivemos agora 
o risco da gripe A. Depois da declaração 

de pandemia em 2009, a doença as
susta todos os anos com a chegada do 
inverno. O Brasil realiza uma grande 

programa de vacinação da doença, 
mas uma crítica deve ser feita: ele 
não imuniza todas as faixas etárias 
contra a doença. As pessoas que es
tão morrendo são jovens ou adultos, 

fora da campanha vacinal. Ainda não 
existe confirmação de que o rapaz de 

Macatuba, de fato, morreu devido 
à Gripe A. Mas existem todos os

indícios, tanto que ele foi medicado com 
o Tamiflu, único medicamente capaz de 
combater o vírus H1N1, oferecido de forma 
gratuita pelo Poder Público.

A demora no processo para constatar 
ou não a doença também não colabora com 
as estratégias de prevenção. Além disso, 
todas as pessoas consideradas suspeitas 
deveriam ter o exame colhido, o que não 
ocorre porque por recomendação do Minis
tério da Saúde apenas pacientes internados 
devem realizar colher o Swab. Isso dificul
ta a tomada de ações rápidas pelo poder 
público, como também cria uma subnotifi- 
cação da doença, já que muitos pacientes -  
que podem ter sido vítimas da doença -  se 
recuperem sem a constatação de fato.

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

A importância da participação 
dos pais na vida escolar dos filhosO

D)

<

Elizabete Francisca Rodrigues Velozo
é pedagoga, pós-graduada em Ed. 

Especial e vice-diretora do Garrido Kids

A atenção dos pais para a vida escolar e 
pessoal dos filhos faz a diferença! 

Após um dia longo de trabalho, os 
pais ainda se veem diante de mais um com
promisso importantíssimo que é o de partici
par da vida escolar de seu filho, conversando 
a respeito de como foi o seu dia na escola.

Os pais são os primeiros professores da 
criança e do adolescente e continuam desem
penhando essa tarefa no decorrer dos anos, 
portanto, podem influenciar na aprendizagem 
que os filhos adquirem na escola, através de 
atitudes e valores que passam a eles.

O que já se sabe, no entanto, é que a 
participação dos pais é fundamental, se não 
decisiva, para um bom rendimento escolar. 
"Nenhum outro fator tem tanto impacto para 
o progresso de um aluno quanto a interferên
cia adequada da família. E isso se faz sentir, 
positivamente, por toda a vida adulta", diz o 
economista Naércio Menezes, coordenador 
do Centro de Políticas Públicas do Instituto 
de Ensino e Pesquisa (Insper) e autor de um 
recente trabalho sobre o assunto no Brasil. 

Acompanhar o crescimento educacional

dos filhos aumenta suas habilidades sociais 
e diminui a chance de problemas comporta- 
mentais. Quanto maior o envolvimento dos 
pais nas experiências escolares das crianças, 
mais facilidade de fazer amigos elas terão.

Sendo assim, quanto mais os pais con
versam sobre a escola, visitam o local, se 
envolvem com as lições e os trabalhos e 
incentivam o progresso educacional dos 
filhos em casa, melhores serão suas habi
lidades sociais.

O ECA (Estatuto da Criança e do Adoles
cente) já refere como uma das medidas per
tinentes aos pais ou responsáveis, no art.129, 
inciso V, a "obrigação de matricular o filho ou 
pupilo e acompanhar sua frequência e apro
veitamento escolar".

Isso não significa simplesmente cobrar, 
mas sim, incentivar, elogiar, estimular, parti
cipar de eventos oferecidos pela instituição, 
valorizando cada iniciativa do filho. Assim,ele 
se sentirá prestigiado e motivado.

Quando a criança se sente ouvida, apoia
da e prestigiada, será mais estimulada para 
aprender e desenvolver suas habilidades e 
competências, aproveitando assim todas as 
oportunidades que a escola lhe promove.

Neste processo ganha a criança, a família 
e a escola e assim somos todos vencedores!

//////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Pessoas não são escorpiões
Padre Beto
é radialista e professor de filosofia

Apesar de toda a carga genética que re
cebemos, nós, seres humanos, não vi
vemos em um determinismo natural. 

Definitivamente a natureza não se constitui 
em uma simples prisão ou força dominadora 
que nos limita e determina nossas ações e 
posturas. Pessoas não são escorpiões, pois 
possuem algo que os difere dos outros seres 
vivos em nosso planeta: a razão. A ativida
de de pensar e refletir constitui-se na ca
pacidade que caracteriza a nossa liberdade 
de escolha. Nós não somos simplesmente 
controlados por leis naturais e nossos senti
mentos, ações ou formas de vida não estão 
apenas programados por fatores genéticos. 
Justamente na relação dialética entre razão 
e natureza podemos concretizar o que gos
taríamos de ser e como teríamos o prazer 
de viver. Graças à razão humana podemos 
aprender novas maneiras de ver o mun
do e compreender o universo, podemos, 
também, desaprender valores e tradições. 
Através da capacidade de refletir e ques
tionar descobrimos que não precisamos ser 
vítimas do passado, mas somos capazes de 
construir nossa vida de uma forma diferente 
de outras gerações ou, simplesmente, po
demos modificar nossos costumes e com
portamentos quando não encontramos ne
les um caminho de realização pessoal.

A liberdade de escolha, porém, exige 
o trabalho, muitas vezes desagradável, de 
autocrítica e a coragem de assumir a res
ponsabilidade de nossas posturas. Exercer 
a liberdade de escolha significa a despedi
da de um mundo infantil, no qual nos sen
timos, de certa forma, protegidos por uma 
falsa segurança. Sem dúvida alguma torna
-se muito mais cômodo e nos dá uma sen
sação de tranqüilidade se acreditamos que 
"a vida é assim". Se adotamos esta "verda
de", o nosso único esforço é nos acostumar
mos com as regras e estruturas que encon-

tramos em nossa atual mentalidade social. 
Desta forma, nos sentimos seguros na co
modidade de continuar a vida sem mudan
ças. O problema é que a vida não é assim, 
mas ela se encontra assim no momento. Se 
dermos uma olhadinha na história da hu
manidade constataremos que a mudança e 
a diversidade sempre fizeram parte da vida.

Na verdade, a riqueza da vida está na 
diversidade e cada um de nós contribui re
almente, na passagem por aqui, buscando 
sua autenticidade e respeitando a das ou
tras pessoas. Outra forma cômoda de não 
tomarmos as rédeas de nossa existência é 
encontrarmos um ótimo "bode expiatório". 
A vida, a natureza, Deus ou diabo sempre 
servem a este objetivo. Assim, preferimos 
nos consolar com clichês que escondem, na 
verdade, a nossa covardia: "eu nasci assim", 
"a minha natureza é essa", "meu tempera
mento", "meu destino", "minha cruz", "Deus 
quis assim"... Frases de efeito muitas vezes 
nos transformam em escorpiões, nos fazem 
matar os sapos e no final morremos todos 
juntos. Ser ou não ser vítima de sentimentos, 
emoções, da vida ou da natureza consiste, 
na verdade, em uma escolha humana. Den
tre todas as "razões" para nossos problemas, 
o demônio bate o recorde. O que seria do ser 
humano se ele não tivesse um "anjo do mal" 
para jogar suas culpas, erros e fraquezas.

É claro que Deus também não escapa 
das acusações de suas crianças. Seríamos 
mais justo com Ele se o compreendêssemos 
como Aquele que possui como único dese
jo a nossa realização pessoal. Afinal, o que 
mais desejaria um verdadeiro pai? No fundo, 
afirma Michel de Montaigne, não existe uma 
definição definitiva do que somos e como 
nos realizamos como pessoa. Assim, não 
existem receitas prontas para sermos huma
nos. Cada um é convidado a encontrar seu 
próprio caminho, no que consiste seu cha
mado para a vida. O que você tem capacida
de de fazer, tem capacidade também de não 
fazer, a escolha, na maioria das vezes, é sua.

I

Bel vai a São Paulo finalizar 
licitação de casas no Ibaté

A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) tem uma reunião agendada para na 
próxima semana, em São Paulo e na Secretaria de Habitação, para finalizar 
a licitação para construção das 39 casas no Jardim Ibaté. As unidades ha
bitacionais serão destinadas às famílias da região da Vila Bacili e do Jardim 
Contente, ambos atingidos por enchentes em 2011. O convênio com a CDHU 
foi assinado pela prefeita Bel e conta ainda com 31 moradias no distrito de 
Alfredo Guedes.

FOTO: DIVULGAÇAO
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Habitação
Bel esteve recente

mente com o secretário 
da Habitação, Silvio Tor
res, em Bauru, onde foi 
anunciada a construção 
de 452 casas em Lençóis 
Paulista; semana que 
vem, a prefeita estará 
em São Paulo para finali
zar a licitação para cons
trução de 39 moradias no 
Jardim Ibaté

Verba
O vereador Gumercindo Ticia- 

nelli Júnior (DEM), o Junior Dentis
ta, anunciou que - atendendo a sua 
solicitação -, o líder do seu partido, 
deputado Estevão Galvão de Olivei
ra, teria liberado R$ 60 mil para a 
aquisição de duas academias ao ar 
livre para Lençóis.

Firme e forte
Após o mal estar criado na ses

são de segunda-feira 10, o presi
dente da Câmara de Lençóis Paulis
ta, Humberto José Pita (PR), avaliou 
nos bastidores que a repercussão 
sobre o alto valor do aluguel da 
nova sede administrativa o fortale
ceu politicamente.

Antecipando 2016
O avaliado fortalecimento fez o 

republicano sonhar mais alto. Pita 
teria pedido desculpas a Jonadabe 
José de Souza (PSC) pelo constran
gimento que lhe impôs na segunda
-feira. Em seguida, propôs ao cole
ga ser candidato a vice-prefeito em 
sua chapa nas próximas eleições.

Sonho que se sonha
O presidente da Câmara já disse 

ao O ECO que a c a le n ta o s  o nhode 
ainda ser prefeito de Lençóis Pau
lista. Pela conversa, as negociações 
já começaram.

Ainda é  cedo
Apesar de cedo para discutir su

cessão, é difícil acreditar que Jona- 
dabe aceite a proposta de Pita. A 
divergência de ideias e, principal
mente, de conduta na Câmara de
monstrou isso na segunda-feira 10.

Passo atrás
Pita deve se retratar na sessão 

da segunda-feira 17, após infeliz 
declaração criticando viagem de 
três dias feita pelos vereadores 
Manoel dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, Jonadabe e José Santa 
(PSDB), o Dodô. Eles gastaram R$ 
4,5 mil e trouxeram mais de R$ 500 
mil em emendas parlamentares.

Susto
O vereador macatubense Ricar

do Genovêz (PV) sofreu um aciden
te de trabalho na semana passa
da. Devido ao problema, não pode 
comparecer à sessão de segunda
-feira 10, que foi secretariada por 
Silvia Pedroso (PSDB).

Apoio
Durante o trabalho, os parla

mentares mandaram mensagens 
de apoio ao companheiro. Norberto 
Gabani (PT) utilizou a palavra livre 
para mandar palavras de apoio a Ge- 
novêz, que se recupera bem. O ECO 
deseja boa sorte ao vereador.
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A Sony finalmente revelou 
design do Playstation 4, 
quase cinco meses após o 
anúncio da plataforma. O 
preço do videogame será 
de US$ 399 nos EUA.

Samsung terá recurso para 
usuário 'matar' celular 
roubado, diz promotor

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O promotor George Gascon, de San Fran
cisco (Califórnia), afirmou que a Samsung se 
comprometeu a instalar uma ferramenta para 
desativar smartphones roubados. A informa
ção, segundo o "Huffington Post", foi dada 
pela fabricante durante uma reunião a portas 
fechadas em Nova York nesta quinta-feira 13, 
da qual também o promotor Eric Schneider- 
man (Nova York) participou. Gascon e Sch- 
neiderman vêm pressionando os fabricantes 
para criarem dispositivos que ajudem a coi
bir o roubo de telefones celulares. De acor
do com Gascon, o novo recurso da Samsung 
estará disponível a partir de 1 °  de julho. Com 
a ferramenta, 0 usuário poderá inutilizar re
motamente um smartphone roubado, mesmo 
que os ladrões tentem prevenir esse bloqueio 
(com alterações no software ou troca do chip, 

por exemplo). Gascon elogiou a iniciati
va, que "garante que nenhum telefone 
[da Samsung] tenha valor no mercado, 

^  depois de roubado". Também participa
ram da reunião Apple, Samsung e Goo- 

gle. Nesta semana, durante a apresen
tação do sistema operacional ÍOS7, a Apple 
anunciou um recurso que permite "bloquear" 
0 iPhone, caso ele seja roubado. Chamada de 
activation lock, a ferramenta impede 0 des
ligamento do aplicativo Find My iPhone (de 
localização remota do celular) e exige 0 login 
e senha do usuário original, mesmo que seu 
perfil seja apagado.

I Rápidas
^  • LIXO - A busca por um sistema nacional de

logística reversa deu mais um pequeno pas
so nesta semana, quando representantes da 

^  indústria levaram ao Ministério do Meio Am
biente propostas de acordos setoriais e divi- 

^  são de responsabilidades nessa tarefa. Trata- 
^  -se de uma resposta à chamada pública para 
^  que o segmento de eletroeletrônicos apresen- 
^  tasse sugestões. O Brasil, já produz mais de 1 
^  milhão de toneladas de lixo eletrônico.
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1 9 2
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

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

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

Cotidiano DIVIDA
Impedida de importar e exportar petróleo há uma 
semana em razão de uma dívida de R$ 7,3 bilhões, a 
Petrobras pode "quebrar" e gerar "caos" no mercado 
de ações, caso pague o débito "estratosférico", 
segundo o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.

m í d i a

Novo guia telefônico O ECO 
será distribuído em julho
Lista chega às residências no próximo mês; guia foi ampliado e melhorado para facilitar consulta

Da Redação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  direção do jornal O ECO 
anunciou que o novo Guia 
Telefônico está na fase 

final de elaboração e será entre
gue até o final do mês de julho 
de 2013. O jornal também pede 
desculpas pelo atraso e justificou 
o fato devido às mudanças ocor
ridas no departamento comercial 
da empresa e à reestruturação 
administrativa.

Outro detalhe importante é 
que foram necessários ajustes 
na base de dados dos telefones 
residenciais e comerciais, devi
do às alterações de endereços e 
telefones do momento da venda 
dos espaços comerciais até a dia- 
gramação do produto. A direção 
da empresa garantiu que todos 
os problemas foram resolvidos 
e que a lista chegará às casas da 
população até o dia 30 de julho, 
agora mais moderna e mais bem 
elaborada.

O Guia Regional O ECO 
vai abranger os telefones fixos 
comerciais e residenciais das 
cidades de Lençóis Paulista e 
Macatuba. A lista passou por 
alterações que vão facilitar e agi
lizar a localização de telefones e 
endereços. A lista telefônica trará 
mapas claros e atualizados.

O recurso dos negritos -  des
taques dados aos anunciantes na 
lista corrida de telefones -  tam
bém foi aperfeiçoado para me
lhorar a visualização e garantir 
maior destaque dos nomes dos 
assinantes.

O Guia trata seções com mais

COMPROMISSO -  Guia telefônico está em fase de finalização; distribuição vai ocorrer até o final de julho

de 20 segmentos - como alimen
tação, advocacia, saúde, autos e 
outros - que vão facilitar a loca
lização de produtos e serviços de 
profissionais liberais, de acordo 
com a necessidade dos usuários.

A direção de O ECO afir
mou, ainda, que resolveu divul-

gar estas informações para deixar 
claro que não houve atraso pro
posital na circulação do produto. 
O Guia Telefônico será entregue 
conforme contrato assinado pelos 
comerciantes. O ECO agradece a 
compreensão e se desculpa mais 
uma vez pelos inconvenientes,

se comprometendo a evitar que 
estes problemas voltem a ocorrer 
nas listas futuras. O ECO é uma 
empresa de 75 anos e de grande 
credibilidade, sempre honrou to
dos os compromissos assumidos 
nos mais diferentes produtos edi
tados pela empresa.

CENTRO DE QUIMIOTERAPIA

Manezinho busca recursos em São Paulo
Tucano se reuniu 
na Casa Civil, com 
Rubens Cury, e pediu 
mais R$ 120 mil

FOTO ARQUIVO: PESSOAL

Da Redação

O vereador Manoel dos San
tos Silva (PSDB), o Mane- 
zinho, acompanhado do 

vice-prefeito, José Antonio Mari- 
se (PSDB) e do diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, esteve em reu
nião com subchefe da Casa Ci
vil, Rubens Cury, na terça-feira 
11. No encontro, ele solicitou 
recursos no valor de R$ 120 mil 
para a compra de equipamentos 
e mobiliários para o Centro de 
quimioterapia do Hospital Nos
sa Senhora da Piedade.

Segundo o vereador, Cury 
disse que vai entregar o pleito 
ao secretário de Saúde, Giovan- 
ni Guido Cerri, e adiantou que 
não deve encontrar nenhum 
obstáculo para atender à rei
vindicação. ”O governo estadu
al deve fazer o lançamento de 
um Centro de Reabilitação e 
Combate ao Câncer, que home
nageará Hebe Camargo, que be
neficiará grandes centros. Para 
cidades do porte, este Centro

PEDIDO -  Márcio Santarém, Marise, Rubens Cury e Manezinho, durante encontro em São Paulo

de Quimioterapia que está sen
do construído deve atender não 
apenas a cidade como também 
a nossa região. Por isso, tenho 
certeza que mais uma vez Len
çóis Paulista será beneficiada 
com recursos do Estado”, afir
ma o vereador.

Manezinho lembrou que

esta obra é idealizada e os re
cursos estão sendo capitane
ados pelo empresário local, 
Edenilson Grecca, da Lutepel, 
um batalhador da área social. 
O vereador informou ainda que 
em reunião com prefeitos das 
cidades vizinhas como Macatu- 
ba, Areiópolis, Agudos e Borebi

ficou definido que esses muni
cípios vão fazer um consórcio 
para ajudar a manter este local. 
"Vamos ser um braço do Hospi
tal Estadual de Bauru no que se 
refere ao tratamento do câncer. 
Todas os pacientes dessas cida
des vão ganhar com este novo 
espaço”, finaliza.



Saúde PARALISIA
Termina na sexta-feira 21 a vacinação 
contra a paralisia infantil. Apenas no sábado, 
dia D da campanha, a Diretoria de Saúde 
de Lençóis conseguiu imunizar 6 8 %  das 
crianças de seis meses a cinco anos.

INFLUENZA

Jovem de Macatuba morre com suspeita de Gripe A
Morte de jovem aos 
29 anos pode ser o 
segundo caso da 
doença na região

W elinton Barros_______

Um jovem de 29 anos, mo
rador de Macatuba, mor
reu na manhã de quinta

-feira 13, no Hospital Estadual 
de Bauru, com suspeita de ser 
vítima da Gripe A. Fabrício Oli
veira Rocha estava internado ha
via uma semana na Santa Casa 
de Macatuba e, devido a compli
cações no seu estado de saúde, 
foi transferido para Bauru.

Segundo a Prefeitura de Ma- 
catuba, o jovem havia realizado 
alguns exames e era suspeito de

ter contraído o vírus da gripe A 
H1N1, a Gripe A.

O paciente já fazia uso do 
Tamiflu -  medicamento pres
crito pelos médicos quando há 
suspeita da doença. Além da 
medicação, Rocha foi subme
tido ao exame de Swab, para 
confirmar a presença do vírus. 
O exame foi encaminhado ao 
Instituto Adolfo Lutz, em São 
Paulo, e o resultado sai na se
gunda-feira. Confirmado, este 
será o primeiro caso fatal de 
Gripe A na região em que cir
cula O ECO.

Apesar das informações 
obtidas sobre o estado de saú
de da vítima, a diretoria da 
pasta em Macatuba disse que 
só se pronuncia sobre o assun
to após chegar o resultado do 
exame, que apontará se o pa

ciente realmente havia contra
ído a Gripe A.

Em Lençóis Paulista, 20 ca
sos já foram notificados com 
suspeita da doença. Os pacien
tes fizeram uso de medicação e 
passam bem. Apenas três pesso
as foram internadas, duas delas 
já foram liberadas. Todos os 
exames foram feitos e a Diretoria 
de Saúde aguarda resultado, que 
será enviado pelo mesmo insti
tuto paulista nos próximos dias.

Em Pederneiras, a Prefei
tura informou que cinco pes
soas ficaram internadas com 
suspeita de Gripe A. Um caso 
da doença foi confirmado, uma 
criança de dois anos ficou in
ternada na Santa Casa, recebeu 
medicação e passa bem. Dois 
pacientes que tinham suspeita 
de terem contraído a doença ti

veram o resultados dos exames 
negativos. Outros dois aguar
dam resultado.

BAURU
A Secretaria de Saúde de 

Bauru confirmou ontem à tar
de mais um óbito na cidade por 
Gripe A. Esta é a segunda ví
tima fatal causada pela doença 
no município este ano.

José Orlando Rúbio, 49 
anos, morreu no dia 5 de ju
nho. O resultado dos exames 
foram entregues ontem. O mu
nicípio também informou que 
mais dois casos da doença fo
ram registrados. Os pacientes 
estão recebendo os tratamentos 
e se recuperam.

Em 2013, foram registrados 
30 casos da síndrome gripal em 
Bauru, sendo cinco de gripe A.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

VACINAÇÃO -  Jovem morreu com suspeita de gripe A; vacinação 
imunizou idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e gestantes

SOLIDARIEDADE

Casa Amorada arrecada doações para Festa Junina
Entidade 
participa da 
Festa da ASP 
com barraca de 
bebida

Priscila Pegatin

Com o objetivo de levantar 
recursos para manutenção 
e ampliação da Casa Abrigo 

Amorada, a entidade vai partici
par, com a barraca de bebidas, da 
Festa Junina da Associação dos

Servidores Públicos de Lençóis 
Paulista. O evento acontece no 
dia 29, no Recanto Vale do Café, 
em Alfredo Guedes e a Casa 
Abrigo está arrecadando bebidas 
e demais ingredientes.

Entre os produtos que po
dem ser doados estão fardos de

latinhas de cerveja Skol, Brahma, 
Antártica, latinha ou garrafas de 
2 litros de guaraná, coca-cola, 
fanta, sprit e água mineral. Para 
as batidas a entidade arrecada 
vodka, champanhe, leite conden
sado, creme de leite, morando, 
pêssego em calda, abacaxi e açú

car refinado. Copos descartáveis, 
canudos e guardanapos de papel 
também estão na lista.

O contato para doações pode 
ser feito pelo telefone (14) 3264 
2058, com Silvia ou contato pelo 
email telma@lpnet.com.br.

A Casa Abrigo Amorada foi

criada pelo Projeto Afam -  Re- 
estruturando Famílias, Forman
do Cidadãos, mantido pela Or
ganização Cristã de Ação Social 
e atende em regime especial e 
de urgência, crianças vítimas 
de violência doméstica de Len
çóis Paulista.

mailto:telma@lpnet.com.br


Polícia ASSALTO
Uma cerâmica localizada em 
Santelmo, distrito de Pederneiras, 
foi alvo de assaltantes armados na 
tarde da quinta-feira 13. Dois homens 
foram presos e um conseguiu fugir.

LENÇÓIS PAULISTA

Empresa de Ituverava ganha 
licitação de pátio da Ciretran
Empresa tem dois 
meses para instalar 
local para a polícia 
apreender veículos

Carlos A lberto  Duarte

A  empresária Adriana Apa
recida Amaral, de Ituve- 
rava, venceu a licitação 

do Detran (Departamento Esta
dual de Trânsito) para instalar o 
pátio da Ciretran (Circunscrição 
Regional de Trânsito) de Lençóis 
Paulista. A licitação ocorreu no 
dia 10 de junho e, de acordo com 
o pregão eletrônico, a empresária 
terá prazo de dois meses para 
instalar o pátio onde ficarão os 
veículos apreendidos na cidade.

Segundo a Polícia Militar, o pá
tio é a principal solução para coi
bir excessos que têm ocorrido na 
cidade. Segundo apurou a repor
tagem de O ECO, quatro empre
sários participaram da licitação, 
entre elas, a empresa Eliz Line 
Transportes e Turismo de Lençóis 
Paulista. A empresária venceu o 
pregão com o valor de R$ 76 mil.

Na quinta-feira, o delegado 
Marcos Jefferson da Silva, di
retor da Ciretran, disse que foi 
procurado pela empresária que 
venceu a licitação. Ela informou 
o delegado que iria apresentar 
os documentos solicitados pelo 
Detran para assinar contrato

rOTO: CARLOS ALBERTO DUARTE/O  rCO

SEM ESPAÇO -  Empresa de Ituverava venceu licitação para operar pátio em Lençóis

com duração de 30 meses.
Marcos Jefferson disse que 

a empresária já atua no ramo 
em Ituverava, região de Ribei
rão Preto. Ainda segundo o de
legado, a empresária está à pro
cura de um local para instalar o 
pátio para guarda dos veículos.

EXIGÊNCIAS
Há uma série de exigências 

para a prestação do serviço. Os 
guinchos a serem disponibilizados 
deverão ter no máximo dez anos 
de utilização, os veículos com mais 
de dez anos poderão ser utilizado 
desde que vistoriados e aprovados 
pelo Detran. Deverão ser disponi
bilizados veículos especialmente

para remoção de veículos pesados.
O serviço de remoção deve 

ser prestado sempre em tem
po inferior a 30 trinta minutos 
de sua solicitação pela autori
dade competente. Deverão ser 
disponibilizados para todos os 
motoristas/operadores dos guin
chos aparelho de comunicação 
portátil do tipo celular ou rádio 
comunicador digital, visando in
terligação com a Circunscrição 
Regional de Lençóis Paulista e 
eventualmente a outra Circuns- 
crição Regional de Trânsito.

O pátio deverá ter capacidade 
para o depósito e guarda de 346 
veículos de passeio, caminhonetes 
e vans, 300 motocicletas e cinco

vagas para ônibus e caminhões. 
Para veículos de passeio, caminho
netes e vans as vagas devem ter 2,5 
metros de largura por 5 metros de 
comprimento. Para as motocicle
tas 1 metro de largura por 2 me
tros de comprimento. Para ônibus 
e caminhões 3,5 metros de largura 
por 22 metros de comprimento.

O pátio deverá contar ainda 
com áreas para manobra de guin
chos, recepção e liberação de veí
culos e para movimentação inter
na, com ruas dimensionadas para 
este fim. O local deverá possuir 
dependências para atendimento 
ao público interno e externo, edi- 
ficadas em alvenaria e cobertas, 
observados a acessibilidade.

SEGURANÇA

M oradores  da Padre Salústio cobram  providências
Barulho, drogas e 
abuso de velocidade 
incomodam 
moradores da região

Carlos A lberto  Duarte

M oradores da avenida 
Padre Salústio Rodri
gues Machado volta

ram a reclamar, esta semana, 
do que chamam de 'baderna' 
no local. As pessoas que resi
dem na avenida criticam o ba
rulho até altas horas da madru-

gada, o consumo de bebidas, 
drogas e excessos de velocida
de, constatados frequentemen
te na via. “Todo sábado, das 
21h30 às 3h, é a mesma coisa", 
disse um morador que não 
quis se identificar. Ele conta 
que não consegue dormir e, 
quando chama a polícia, os 
motoristas abaixam o som dos 
carros e nada acontece.

Uma mulher, que também 
não quis revelar o nome, recla
mou da “bagunça" na avenida 
e criticou o lixo abandonado no 
local, principalmente nas ma
nhãs de domingo. “É lixo por

todo lado, demonstrando pura 
falta de respeito dos frequenta
dores. Outra moradora da ave
nida ouvida pela reportagem 
de O ECO relatou problema 
mais sério. Disse que acordou 
uma madrugada com uma arma 
apontada para a cabeça. “Já fui 
até assaltada. Ficamos reféns 
dentro de casa", conta, ao relatar 
que já procurou as autoridades.

Todos os moradores ouvi
dos pelo O ECO relatam que 
o problema é a perturbação 
de sossego. “Não há o que se 
fazer contra isso?", questio
nou um deles. Os moradores

sugerem proibir o estacio
namento na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado 
da meia-noite às 6h. Revelam 
que a sugestão já foi apresen
tada às autoridades. “Dizem 
que aqui é zona preferencial
mente comercial e não podem 
fazer nada. Mas como outros 
municípios tomam providên
cias?", cobra a moradora.

A Polícia Militar disse que 
tem intensificado o patrulha- 
mento na avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, mas que 
não é possível manter uma via
tura permanentemente no local.

TRAFICO

Polícia prende 3 suspeitos em Lençóis
Operação apreendeu 
drogas e dinheiro

W elinton Barros

Operação das polícias Civil e 
Militar de Lençóis Paulista 
contra o tráfico de drogas- 

resultou na prisão de dois irmãos 
e uma mulher na quinta-feira 13. 
Seis mandados de busca e apreen
são foram cumpridos na cidade.

Delegado da Polícia Civil, 
Marcos Jeferson da Silva disse que 
a operação continua. “Existem ou
tras pessoas envolvidas, estamos 
apurando as informações. O nos
so objetivo é coibir o tráfico e es
peramos com essa operação estar 
diminuindo de alguma forma essa 
conduta", disse.

A polícia apreendeu 13 invó
lucros de maconha e duas porções 
de cocaína, nove pedras de crack, 
material para embalar entorpe
centes, um celular e R$ 229.

Os irmãos, de 21 anos e 
18 anos, foram presos em fla
grante por tráfico, segundo o 
sargento Lucas, comandante de 
uma das equipes de Força Táti
ca. Eles serão encaminhados à 
cadeia de Avaí.

Ainda segundo a Polícia Mili
tar, uma mulher foi presa acusada 
de tráfico de drogas no Núcleo 
Luiz Zillo. Em um estabelecimen
to comercial foram encontradas 
porções de drogas e R$ 100 em 
dinheiro. Na Delegacia de Polícia 
foi descoberto que a mulher era 
procurada pela justiça por tráfico 
de entorpecentes. Ela foi autuada.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 070/2013 -  Processo n° 140/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
26 de junho de 2013 às 09:00 horas -  O edital encontra-se disponí
vel no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 14 de junho de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 071/2013 -  Processo n° 141/2013 

Objeto: Aquisição e renovação de licença de uso Microsoft select 
com software asurance. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 27 de junho de 2013 às 10:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Pau
lista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 14 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
- Diretor de Suprimentos.

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, 15 de Junho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

N o m e E n dereço C adastro

im obiliário

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de 
Andrade L08 Q03 Maria 

Luiza IV

27702/5772

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Benedicto Pereira de 
Andrade L09 Q03 Maria 

Luiza IV

27703/5773

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Décio Celso 
Campanari L10 Q03 

Maria Luiza IV

27704/5129

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 86,13.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CLUBE DA AMIZADE DA TERCEIRA IDADE DE LENÇÓIS PAU
LISTA, com sede na Rua Dr. Antonio Tedesco, n° 255, sala 11, na cidade de 
Lençóis Paulista, estado de São Paulo, por sua Presidente, convoca todos os 
associados para a eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, que se 
realizará no dia 29 de junho de 2013, as 21:00 hs, no Clube da Cecap situado 
na Av. Carlos Drummond de Andrade, 275, na cidade de Lençóis Paulista. 
Os interessados em concorrer deverão apresentar suas chapas até as 16:00 
hs do dia 25 de junho de 2013.
Na apresentação das eventuais chapas, deverão qualificar rigorosamente os 
membros, sendo Presidente e vice, 1° e 2° Secretários, 1° e 2° Tesoureiros, 
1°, 2° e 3° Conselheiros e 1°, 2° e 3° Suplentes.

A DIRETORIA

HOMENAGEM

DAVID CELESTINO 
DOS SANTOS 

(David da Facílpa)

SAODADES E AMOR PARA SEMPRE

lembramos
saudades e an 

iquí, seguímos
que você estaria Fazendo 
exemplo paterno, amando

Lembrança dos seus Filhos,
Shalise, João Vitor, David Henrique e Vaníeie

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


Esporte AREIA
Amanhã, acontecem as semifinais da Copa Sport Shoes/O ECO 
de Futebol de Areia -  Troféu Cristiano Diniz, no campo de futebol 
de areia da Praça Maria Batista dos Santos, na Cecap/Fiesp. No 
primeiro confronto, às 15h15, o Asa Branca A pega o Esperantina 
do Piauí. No jogo de fundo, o Grêmio Cecap encara o Asa Branca B.

COPA O ECO VOLEI

Paulistano estreia no campeonato
Equipe tenta iniciar com o pé direito contra o forte Botafogo; Areiópolis busca segunda vitória

Angelo Neto

A  Copa O ECO segue ama
nhã com quatro grandes 
jogos que podem mar

car a redenção para algumas 
equipes. Após empatar na es
treia, o Grêmio Cecap tenta a 
primeira vitória no campeona
to contra o Caçula que perdeu 
o último confronto. Já o Paulis
tano tanta começar com o pé 
direito contra a forte equipe do 
Botafogo da Barra Bonita.

Pelo grupo A, os jogos 
serão no estádio Archângelo 
Brega, o Bregão. Sport e Fla- 
menguinho de Agudos dão iní
cio à rodada a partir das 8h30. 
Logo em seguida, o Areiópolis, 
que estreou com vitória contra 
Alfredo Guedes, mede forças 
contra o Monte Mor. "O time 
está bastante focado. Em rela
ção ao último campeonato que 
disputamos em Macatuba, no 
qual fomos campeões, muda
mos algumas peças. Conheço 
bem a equipe adversária. É 
um time bastante forte e expe

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ENTROSADO -  Paulistano faz a sua estreia na Copa O ECO amanhã, contra o Botafogo da cidade de Barra Bonita

riente. Será um jogo bom para 
quem for assistir”, lembra o 
técnico de Areiópolis, Rafael 
de Deus. Alfredo Guedes folga 
na rodada.

Já pelo grupo D, no estádio 
João Roberto Vagula, o Vagu- 
lão, dois jogos grandes con
frontos. A partir das 8h30, o 
Grêmio Cecap tenta a primeira 
vitória no campeonato contra o

Caçula, atual vice-campeão da 
Copa O ECO de Futebol de 
Macatuba e que perdeu na es
treia. Logo em seguida, às 10h, 
o Paulistano faz a sua estreia 
na competição contra o Bota
fogo. Para o técnico lençoense, 
João Paulo de Oliveira Cam
pos, um empate não é um mau 
resultado. "Estamos com uma 
formação nova. Sabemos que

a equipe adversária é bastante 
entrosada e experiente. Já nós 
temos garotos bastante novos 
e que jogam juntos a cerca de 
três anos”. A equipe do Itatinga 
folga na rodada.

A Copa O ECO é organiza
da pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador), através 
da diretoria de Esportes a 
apoiada pelo jornal O ECO.

Almoço comemora 75 anos 
do esporte em Lençóis
Evento contou com atletas e ex-atletas

Angelo Neto

Um almoço promovido pela 
AAVLP (Associação dos 
Amigos do Voleibol de 

Lençóis Paulista), no salão social 
do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, celebrou na quinta-feira 
13, os 75 anos do esporte em Len
çóis Paulista. Além de atletas e ex
-atletas, participaram do evento a 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB), o 
vice José Antônio Marise (PSDB), 
vereadores e membros da direto
ria da AAVLP.

Antes do almoço, os presentes 
puderam acompanhar um pouco 
da história do voleibol em Lençóis 
Paulista. Logo em seguida, foi ins
tituído o 'Sempre Vôlei Lençóis 
Paulista'. Durante seu discurso, 
a prefeita Bel ressaltou a força do 
esporte durante estes 75 anos. "Sa
bemos o que o vôlei significou na 
vida destas pessoas que defende
ram a nossa cidade jogando vôlei 
e algumas que continuam nos or
gulhando. Em cada momento nós 
podemos ressaltar o papel de al

gumas pessoas que contribuíram 
para a história recente do vôlei. E 
hoje, sem dúvida, quando falamos 
do vôlei, nós falamos em Dodô”.

Douglas Coneglian, o Dodô é 
hoje coordenador geral do Sem
pre Vôlei e maior incentivador do 
esporte em Lençóis Paulista. Ele 
tentou resumir o significado do es
porte para a cidade. "A instituição 
voleibol em Lençóis Paulista é um 
marco. São sete décadas forman
do e educando cidadãos não só no 
esporte, mas também no meio so
cial. Desde 1996, nós fazemos este 
almoço com o prefeito da cidade”. 
Dodô ainda se lembrou da época 
em que o esporte começou na ci
dade. "O voleibol começou na fá
brica de macarrão que era do meu 
avô. Portanto, nós falamos que o 
esporte está no sangue. Comecei a 
treinar voleibol com oito anos de 
idade”, completou.

Hoje, o projeto vôlei em Len
çóis Paulista conta com a partici
pação de 550 pessoas. A meta até 
o final do ano é chegar a marca de 
600 participantes.

CICLISMO

Projeto leva crianças a praticar esporte Alba faz dois confrontos hoje e amanhã

Projeto no Parque 
do Povo cria circuito 
para quem gosta 
de pedalar

Priscila Pegatin________

\omeçou na terça-feira, 4, o 
projeto Bik Saúde no Parque 
d̂o Povo. A iniciativa tem 

como objetivo oferecer uma opção 
de esporte para crianças e adoles
centes e treinar interessados em 
andar de bicicleta em pista de ter
ra. "O espaço foi construído com 
um pouco mais de mil metros de 
distância cada volta. O circuito vai 
ajudar também a preparar o ciclista 
que quer se aventurar em grupos or
ganizados pela cidade em aventuras 
ecologias”, explica Maurício Ferrei
ra Diniz, monitor do departamento 
de esportes da Prefeitura.

Para participar, no primeiro 
momento, só é preciso ter uma bi
cicleta em boas condições. "Freios

F T ‘ M á r c io  m o r e ir a  ’ e

COM AVENTURA -  Crianças e adolescentes têm novo espaço para 
andar de bicicleta; projeto quer ensinar educação para o trânsito

regulados e câmbio regulado para 
funcionar as marchas”, explica 
Diniz. "Os professores vão realizar 
o trabalho de coordenar e educar 
através da bicicleta”.

O projeto, segundo o moni
tor, visa cumprir cinco conceitos. 
"Inclusão, integração, cooperação, 
respeito ao meio ambiente e res
peito ao próximo”.

Sobre o percurso do circuito, foi 
criado com algumas curvas, subidas 
e pequenas erosões. "Existem difi
culdades, mas é uma oportunidade

de adquirir um condicionamento 
físico em um curto prazo de tempo”.

Os treinos no Parque do Povo 
acontecem as terças e quintas-feiras 
das 9h às 11h e das 15h às 17h. "Se 
a procura for grande a gente pode 
estender o horário de treinamento 
na pista, mas quem não puder ir 
ao circuito no dia em que os profes
sores vão orientar pode ir em qual
quer outro dia da semana”, diz. "É 
um lugar seguro para pedalar, sem 
perigo de carros e ainda é possível 
desfrutar da natureza”, finaliza.

O projeto Alba/Lençóis 
Paulista entra em quadra no
vamente este final de semana 
para a disputa de dois con
frontos importantes.

A categoria sub-14 joga hoje, 
pela LBC (Liga de Basquete 
Centro Oeste Paulista), às 10h, 
contra Bernardino de Campo. 
Os lençoenses estão invictos na 
competição com quatro jogos e

quatro vitórias.
Já amanhã é a vez do sub-16 

encarar São José dos Campos, 
às 17h, no ginázio AntÔnio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão, pelo 
Campeonato Estadual organiza
do pela FPB (Federação Paulis
ta de Basketball). O Alba vem 
embalado na competição após 
uma importante vitória na últi
ma semana contra São Caetano

do Sul, fora de casa.
O técnico Leonardo Henri

que de Oliveira, o Dudu, con
voca a torcia para o jogo que 
pode carimbar a vaga da equipe 
para a série Prata do campeo
nato. O Alba/Lençóis é manti
do pela Prefeitura Municipal, 
através da diretoria de Esportes 
e patrocinado pelo grupo Lwart 
e Lutepel.

FOTO: DIVULGAÇÃO

KARATÊ - O grupo Lwart 
doou um tatame profissional 
ao projeto Karatê Social.
Para o idealizador do projeto, 
Edilson Aroca, o material é 
essencial para que o esporte 
se desenvolva. O tatame será 
utilizado nos treinamentos 
e competições no ginásio 
de esportes Tonicão. Aroca 
agradeceu o grupo Lwart, 
Prefeitura Municipal e a 
Diretoria de Esporte pelo apoio 
e pela confiança no trabalho.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL 
CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL E PAPELÃO DE 

LENÇÓIS PAULISTA E BAURU 
Fund. 15-04-1990 - CNPJ: 54.724.240/0001-68 

Sede: Rua XV de Novembro, 581 -  1° Andar -  Sala 11 -  CEP: 18.681.038 
Centro -  Lençóis Paulista -  São Paulo 

Fone/Fax: 014 -  3263-4499 - E-mail : stipapelecelulose@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindicato, 
quites e em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em ASSEM
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de Junho de 2013 
(quarta-feira), às 15h00 (quinze) , em primeira convocação, à Rua XV de 
Novembro, 581 -  1° andar, sala 11 -  Edifício Luiz Paccola -  Centro -  Len
çóis Paulista -  SP, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço financeiro 
e patrimonial referente ao exercício de 2012, acompanhado pelo parecer do 
Conselho Fiscal;
c) Outros assuntos de interesses dos trabalhadores.
NOTA: Não havendo número legal de associados presentes para a reali
zação da referida Assembléia, em primeira convocação, a mesma será re
alizada 02 (duas) horas após, ou seja, às 17h00 (dezessete) , com qualquer 
número de associados presentes, no mesmo dia e local. A votação será feito 
pelo sistema alternativo escrutínio secreto ou aclamação.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2013 
Silvio Domingues de Oliveira 

Presidente

LENÇÓIS PAULISTA
C R ESC EN D O  C O M  VO C Ê

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E EEMININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com deficiência acontecem diariamente na 
sede da ADEFILP, Pista de Atletismo Juraci Cassita e na Academia Sprint, onde a 
prefeitura mantém parceria para aprimoramento dos treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 2“ e 4“ das 8h ás 1 Ih;
Na ADEFILP os treinos específicos (lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3“ e 5“ das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos (cadeira de corrida) acontecem aos sába
dos das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMININO:
Atendimento a deficientes físicos, visuais, mentais, síndrome de down e equipes 

de treinamento de 3“ e das 8h30 ás lOh, com o prof Raphael Blanco

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas e treinamentos acontecem todos os dias da semana, nos períodos da manhã, 
tarde e noite, com a coordenação dos professores João Paulo Paschoarelli, Leonardo 
Henrique de Oliveira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de Treinamento Unimed (CTU), parceria 
entre Unimed e Diretoria de Esportes, tem como locais de treinamento os ginásios e 
quadras municipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas aulas de iniciação que acon
tecem nos seguintes locais:
Toniquinho e CESEC 3“ e 5“ das 14h ás 16h, Nelson Brollo (escola) 3“ e 5“ das 
13h30 ás

16h; Tonicão 2“,4“,6“ das 14h ás 16h.
Masculino:Treinamentos de 2“ a 6“ feira no Tonicão, Toniquinho, Escola 
Edwaldo Bianchini e CESEC.

BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 2% 4* e 6“ feira das 17:00 as 19:00 
hs, com coordenação do professor Hugo César Cassali dei Rosso

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Ginásio de Esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, de 3“ e 5“ feira a partir das 20h, sábado a tarde a partir das 17h, com 
o professor Ivair Carlos (Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinamentos acontecem no Campo de Futebol do Parque do Paradão , 
Bregão, Vagula e campo da CECAP, com os Professores Cláudio Abade, 
Wladislau Cruz, e os auxiliares Felipe Pereira Quintilhano e Baracate, de 3“ 
a 6* feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMININO:
Os treinamentos acontecem no Ginásio Tonicão de 2“,4“ e 6“ feira, das lOh 
ás 12h com o auxiliar Wagner Willian Pescara.

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a partir dos 6 anos, na academia 
Corpo em Movimento e Morumbi, onde há uma parceria para o atendimento 
dos alunos nos respectivos horários: 2% 4“ e 6“ das 20h ás 22h hs e 3“ e 5“ das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael Blanco

mailto:stipapelecelulose@gmail.com


Regional
TECNOLOGIA

Agudense é finalista em concurso 
da Fundação Telefônica Vivo
Portal para jovens 
concorre no Desafio 
Tecnologias que 
Transformam

Da redação____________

Um projeto para a juven
tude ter voz e ação na 
comunidade em que 

está inserida. Estes são alguns 
dos objetivos do portal Join, 
criado pelo agudense e estu
dante de Publicidade e Propa
ganda, Diego Pires Rodrigues. 
A apresentação do projeto está 
prevista para o dia 20 junho 
em São Paulo.

O portal Join é um dos pro
jetos finalistas do Desafio Tec
nologias que Transformam, da 
Fundação Telefônica Vivo, que 
tem o intuito de identificar as 
melhores ideias empreendedo
ras e que promovam benefício 
social no Brasil.

Foram mais de 200 projetos 
nas áreas de saúde, educação, 
esportes, geração de renda, 
catástrofes naturais, invenções 
com tecnologia, cidadania e 
direitos, gestão de instituições 
e voluntariado, inscritos no 
desafio que dará investimento 
inicial de R$ 10 mil

Diego conta que decidiu 
inscrever a sua ideia, pois 
trabalha com projetos para a

FOTO: DIVULGAÇÃO

FINALISTA - Portal criado pelo agudense Diego é um dos finalistas do Desafio Tecnologias que Transformam

juventude, desde 2010. "De lá 
para cá, luto pela juventude 
ter voz e ação na comunidade, 
pois faltam oportunidades para 
o jovem revelar seu potencial e, 
se não houver direcionamento, 
protagonismo e escolha de fa
zer a diferença, ele continuará 
onde está ou trilhará caminhos 
opostos da transformação so

cial”, diz.
O caminho percorrido até 

aqui não foi fácil. O desafio 
foi dividido em três etapas: a 
primeira foi a produção de um 
vídeo de apresentação da ideia 
e inscrição no site da Funda
ção Telefônica Vivo, a segunda 
foi a transformação desta ideia 
inicial em um pré-projeto de

negócio, com a definição das 
etapas e formas de execução. 
Nesta etapa, foram escolhidos 
30 projetos para que sejam 
apresentados em um evento 
promovido pela fundação e, 
destes 30, serão classificados 
10 que receberão uma verba- 
-semente que poderá chegar 
até R$ 10 mil.

PROTESTOS
Com o endurecimento da repressão por parte da Polícia Militar, 
o quarto ato contra o aumento das tarifas do transporte público 
em São Paulo, realizado na noite da quinta-feira 13, terminou 
sendo o mais violento da série de manifestações ocorridas na 
cidade nos últimos dias. Mais de 240 pessoas foram presas.

OBRAS

Everton pede mais recursos para 
investir em estradas rurais
Prefeito pretende 
melhorar as 
condições do 
produdor rural

Da redação

O prefeito de Agudos, 
Everton Octaviani, es
teve neste mês em São 

Paulo, na Secretaria de Agri
cultura e Abastecimento do 
Estado, pedindo melhorias 
para a zona rural do muni
cípio por meio do Programa 
Melhor Caminho. Entre as 
reivindicações, Everton - que 
foi recebido pelo secretário- 
-adjunto Alberto Macedo - 
solicitou verbas para investir 
nas estradas rurais e em no
vas pontes. Agudos foi con
templada anteriormente pelo 
programa com verba para in
vestir em 20 quilômetros de 
estradas rurais e na instalação 
de pontes metálicas.

"Fomos em busca de mais 
recursos para investir na estru
tura logística da zona rural de 
Agudos, recuperando acessos e 
viabilizando novas vias e pon
tes. Todos os nossos pedidos 
foram nesse sentido, de melho
rar a vida para o trabalhador 
do campo”, destaca o prefeito.

O Programa Melhor Cami
nho é destinado à elaboração 
de convênios entre a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen
to do Estado de São Paulo e

prefeituras municipais para a 
execução de obras de recupera
ção de estradas rurais de terra.

COZINHALIMENTO
Em sua passagem pela 

capital paulista, Everton tam
bém solicitou na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado mais uma cozinha 
destinada à capacitação de 
moradores de baixa renda do 
município, por meio do Pro
grama Cozinhalimento. Agu
dos já possui uma no Centro 
de Geração de Renda, mas o 
prefeito enxerga a necessidade 
de ampliar o programa para 
atender ainda mais pessoas. 
"A cidade possui demanda 
para ter mais uma cozinha 
do Cozinhalimento. Aumen
tando a oferta, mais pessoas 
conseguirão renda e, conse
quentemente, a economia lo
cal também será beneficiada”, 
ressalta o prefeito.

O Cozinhalimento é um 
projeto estadual viabilizado 
pela Coordenadoria de De
senvolvimento dos Agrone- 
gócios (Codeagro) e prevê a 
transferência de recursos or
çamentários para aquisição de 
equipamentos visando à insta
lação de cozinhas pilotos ex
perimentais. Visa a conscien
tização de práticas alimentares 
saudáveis e, ao mesmo tempo, 
contribui para o desenvolvi
mento regional, mediante a 
geração de trabalho e renda. 
(Assessoria de imprensa)

Mais sobre o Portal Join
FOTO: DIVULGAÇÃO

O portal Join é uma reestru
turação do projeto Jovens Comu
nicadores, que era direcionado a 
estudantes das escolas munici
pais, estaduais e particulares de 
Agudos, durante a sexta edição 
dos Jogos Escolares, realizada 
em 2012. O projeto atuou nas 
seis escolas estaduais do mu
nicípio, no qual os estudantes 
criavam textos relatando tudo 
o que era realizado durante os 
jogos para o Vamos Blogar, um 
dos blogs sob coordenação de 
Diego e idealização do ex-juiz

da comarca de Agudos, Adilson 
Aparecido Rodrigues Cruz.

Com esta reestruturação, os 
jovens terão a oportunidade de 
mostrar a sua cara. "O foco é tra
zer para o universo da juventude 
agudense, a reflexão, discussão, 
divulgação e atuação na trans
formação destas políticas, tendo 
a comunicação como ferramenta 
principal”, comenta Diego.

O portal permitirá que seus 
usuários possam criar produ
ções audiovisuais que mostrem 
a realidade vivida por cada jo

vem. A ideia é que cada jovem 
se torne idealizador de um novo 
projeto que traga melhorias e 
inovações para a comunidade ou 
grupo em que ele está inserido.

O esforço do jovem tem re
compensa. "Os comunicadores 
do portal aprenderão técnicas 
em aulas mensais pela organiza
ção, farão entrevistas, produzi
rão material audiovisual e trans
mitirão nos meios e veículos de 
comunicação do município todo 
o processo, além de serem agen
tes de transformação na comu

nidade e fazerem parte de uma 
rede de protagonismo”, finaliza.

O Join conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Agudos, 
do CMAD (Conselho Municipal 
Antidrogas de Agudos), da Rede 
Social Agudos, em nome da Fá
tima Morandini, Rose Cornélio 
e Jéssica Gutierrez, do produtor 
audiovisual Vitor AC, da Profes
sora Mestre em Comunicação 
Helena Aparecida Gica Arantes, 
da Relações Públicas Isabela 
Gaspar e do co-fundador da sy- 
napseshub, Eric Hayashi.

FEIRA - Alunos do curso de Mecânico de Usinagem e Técnico em 
Manutenção do Senai de Lençóis Paulista estiveram na Feira Internacional 
de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura 2013, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Empreendedorísmo
e re s p e ito  ao  ser h u m a n o  
c a m in h a n d o  ju n to s

Grupo Lwart www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br
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Prepare-se, o 'arraiá' vai começar
Festa do Nelo 
reúne arrasta-pé, 
comida caipira, 
famílias e amigos

Priscila Pegatin________

Está aberta a temporada de 
festas juninas e julinhas 
em todo o Brasil. Enfeites 

de bandeiras, fogueira, roupa 
de caipira e, claro, muita co
mida boa animam as noites, às 
vezes frias, do São João.

Na região, como manda a 
tradição, as festas mais famosas 
são organizadas por famílias, 
como a do Nelo Zuntini, que há 
seis anos reúne parentes e ami
gos para um arrasta-pé, uma boa 
conversa e muita comida caipira.

”Junto com a minha irmã, 
Andrea Capelari Zuntini, e a 
minha mãe, Maria Tereza Ca- 
pelari Zuntini, ficávamos no pé 
do meu pai para fazer a festa. A 
gente sempre quis, é gostoso”, 
conta Luciana Capelari Zuntini, 
uma das organizadoras. ”Quan

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

DEVOÇÃO -  Família Capelari Zuntini mantém tradição de 
festa junina; antes do festejo vem o momento da oração

COMIDA BOA -  Polenta com queijo não pode faltar, mas 
ainda tem pratos salgados e doces levados pelos convidados

ARRASTA PÉ -  'Seo' Uris puxa a música caipira durante 
toda a noite de festa que ninguém fica parado

do ele deixou também, foi só 
alegria (risos)”.

Desde a primeira Festa do 
Nelo, como ficou conhecida, 
algumas coisas já viraram tradi
ção, como a polenta com quei
jo. ”O 'seo' Uris que toca, falou 
que participava, mas que que
ria uma coisa. Ele sabia que a 
polenta da minha mãe era boa. 
Então, ele queria uma polenta 
assada com queijo”, conta. "A

gente nunca tinha feita, mas 
agora é de cinco a sete assadei- 
ras por festa”.

Mas na mesa de delícias 
caipiras ainda tem canja, vinho 
quente, quentão, pipoca e cho
colate quente. Tudo preparado 
pela mãe e filhas. "Os outros 
pratos a gente pede para cada 
família trazer, um de doce ou 
de salgado, e uma garrafa de vi
nho ou uma caixinha de leite”,

diz. "E é cada coisa gostosa, é 
uma delícia”, garante Luciana.

Já os irmãos de Luciana, 
Adriano Capelari Zuntini e Luiz 
Henrique Capelari Zuntini, fi
cam com a parte da cobertura.

E antes de toda a festança, 
tem um momento da oração. 
"As pessoas chegam, colocam 
as comidas em um lugar para 
fazer primeiro a reza”, conta. 
"Depois, sim, vamos comer,

dançar, conversar”.
Para este ano já está tudo 

preparado. Convites feitos, ban
da confirmada e enfeites elabo
rados. "Na primeira vez, conta
mos 100 carros. Tem festa que já 
passou de 500 pessoas. Convida
mos os familiares e amigos mais 
próximos”, diz. "É só chegar essa 
época que as pessoas já pergun
tam na rua, nas redes sociais, 
tem gente que vem até em casa

'não vai esquecer o meu convite 
hem' (risos)”, brinca.

Apesar do Zuntini e da Ma
ria Tereza comentarem que essa 
vai ser a última festa, Luciana 
garante que é difícil parar. "Já 
marcamos a do próximo ano, 
porque tem que coincidir com 
a folga do meu irmão”, conta. 
"Não dá para parar, você en
contra amigos, parentes é uma 
delícia”, finaliza.

TR0C:A de SHOW rcxjm
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Entrevista i
FRASE
• "Agora, nosso objetivo é fazer com que esta riqueza 
(petróleo), que é temporária, se transforme em 
permanente."
senador Aloysio Nunes, sobre royalties do petróleo

LIDERANÇA

Aloysio Nunes defende aplicação 
dos royalties do petróleo na educação
Senador tucano esteve em evento em Botucatu e comentou sua batalha no Congresso Nacional pelos interesses do Estado de São Paulo

A ngelo  Neto

Senador da República, 
Aloysio Nunes (PSDB) 
esteve, no sábado 8, em 

Botucatu, onde participou de 
evento que marcou a reaber
tura do Hospital do Bairro (an
tigo Hospital Sorocabano) e a 
inauguração do Pronto Socorro 
Pediátrico. Além dele, estive
ram presentes o subsecretário 
da Casa Civil, Rubens Cury, o 
deputado federal Milton Mon- 
ti (PR), o prefeito João Cury 
(PSDB) e autoridades ligadas 
à saúde de todo o Estado e da 
Unesp (Universidade Estadual 
de São Paulo).

Eleito pelos paulistas, Aloy- 
sio Nunes tem sido importante 
nas decisões nacionais que en
volvem interesses do Estado. 
Em entrevista exclusiva ao jor
nal O ECO, o tucano saiu em 
defesa de uma proposta de sua 
autoria, junto com o senador 
Cristovam Buarque (PDT), que 
consiste aplicar todos os royal- 
ties na educação.

O senador também falou de 
sua relação com a região e, es
pecificamente, com a cidade de 
Lençóis Paulista. Recentemen
te, ele liberou R$ 500 mil para 
a saúde lençoense, dinheiro que 
será destinado à compra de 
equipamentos para o ESF (Es
tratégia Saúde da Família) do 
Jardim Monte Azul. Acompa
nhe a entrevista com o senador, 
concedida ao O ECO.

O ECO - Botucatu é hoje um 
exemplo para a saúde do Esta
do de São Paulo?

Aloysio Nunes - Os pro
blemas de saúde são os mais 
sentidos pela população, atin
gindo todas as faixas e condi
ções sociais e, acima de tudo, 
as pessoas que não podem ter 
seus próprios planos de saúde. 
É importantíssimo ter institui
ções como essa que a Prefei
tura de Botucatu, em parceria 
com o governador Geraldo Al- 
ckmin (PSDB) e a Universida
de, propicia não só a Botucatu, 
mas à região inteira. Em Botu- 
catu você tem um conjunto de 
instituições cujo topo é o Hos
pital das Clínicas da Universi
dade que tem agora componen
tes como o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades), 
que será inaugurado pelo go
vernador, um hospital geral, 
um hospital para dependentes 
de álcool e drogas e este am
bulatório e o Pronto Socorro 
Infantil. Portanto, teremos um 
conjunto de instituições volta
das à saúde que vai propiciar 
um acesso a condições de tra
tamento e prevenções para toda 
a região em excelência.

O ECO - O senhor teve uma 
participação direta na crise do 
Hospital Sorocabano em São 
Paulo. Como foi esse período?

Aloysio Nunes - O Hospital 
Sorocabano em São Paulo foi o 
local onde trabalhei nos anos 
80 e a crise financeira já vinha 
daquela época. Demorou um 
pouco mais para chegar a Bo-

tucatu, mas a situação era pra
ticamente a mesma. Dívida 
em cima de dívida, penhora 
em cima dos repasses de saú
de e das verbas que recebia. 
Aquilo era uma bola de neve 
que só aumentava. Eu era ad
vogado e tentava segurar aqui, 
ali, negociar com credor... Eu 
vivi muito de perto isso. Hoje, 
estamos vivendo um momento 
de renascimento deste hospi
tal que chegou muito perto da 
morte e graças à ação conser
tada, liderada pelo prefeito 
João Cury e a participação do 
Governo do Estado e da uni
versidade, estamos vivendo 
um novo momento, de vida 
nova ao hospital.

O ECO - Como é a relação do 
senhor com a região e, especi
ficamente, Lençóis Paulista?

Aloysio Nunes -  Eu sou
muito amigo da prefeita Bel Lo- 
renzetti (PSDB). Eu tenho uma 
relação muito boa com a região. 
Quando eu era chefe da Casa 
Civil do José Serra (PSDB), ti
nha lá comigo o Rubens Cury 
que é de Pederneiras e conhece 
a região como ninguém. Eu cul
tivo e quero continuar cultivan
do esta relação com as cidades.

O ECO - O senhor tem sido 
um grande defensor do Estado 
de São Paulo no Senado. Como 
tem sido este trabalho?

Aloysio Nunes - O Estado 
de São Paulo contribui com 
uma parte muito ponderada dos 
recursos que vão para Brasília 
sobre a forma de impostos que 
são arrecadados aqui, através 
da população de São Paulo e o 
retorno que se tem é muito pe
queno, inclusive na área da saú
de. A contribuição financeira 
do Governo Federal para o pa
gamento das despesas do SUS 
(Sistema Único de Saúde) vem 
diminuindo a cada ano. A mi
nha atividade no Senado é em 
defesa dos interesses do Estado 
em todos os campos como, im
postos, fundo de participação 
dos Estados, obstaculizar deter
minadas iniciativas que preju
dica a nós paulistas e ao mesmo 
tempo exercer o meu mandato 
no Legislativo. Trabalho como 
legislador produzindo boas leis 
ou evitando que outras ruins 
sejam feitas. É um trabalho de 
oposição. Meu partido PSDB é 
de oposição. Fazemos uma críti
ca ao Governo Federal que não 
está a altura dos desafios que o 
Brasil tem que enfrentar para 
termos um país desenvolvido, 
com desenvolvimento sustável 
e preparando uma alternativa, 
porque democracia é isso, pos
sibilitar mudanças no poder.

O ECO - Qual a posição do 
senhor com relação aos royal
ties do petróleo?

Aloysio Nunes - Com rela
ção aos royalties do petróleo, eu 
apresentei uma proposta junto 
com o senador Cristovam Buar- 
que (PDT) que consiste em des
tinar todos os royalties, que são 
os pagamentos que as empresas 
que exploram o petróleo devem

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

à união, ao Governo Federal e 
também aos Estados e municí
pios onde são localizados, a um 
fundo cujo rendimento seria 
totalmente aplicado em educa
ção. Essa é minha proposta fun
damental. A riqueza do pré-sal 
e do petróleo se esgota. O petró
leo é um recurso não renovável, 
como por exemplo, as minas de 
ouro que se esgotaram aqui no 
Brasil no tempo em que éramos 
colônia de Portugal. Agora, 
nosso objetivo é fazer com que 
esta riqueza - que é temporária 
- se transforme em permanen
te. A criação de um fundo, no 
qual iriam todos os royalties e 
o rendimento do fundo, não o 
dinheiro direto, seria destinado 
a educação, de acordo com o 
número de alunos matriculados 
nas escolas públicas do ensino 
fundamental, sejam escolas 
municipais, sejam estaduais. 
Esta é minha luta que é mais 
importante do que ver se vai 
para um estado ou para o outro, 
uma cidade para outra.

^0 recanto DG CAFt

d e  J u n h o  - 2 í  n  > f
O anraiá da ASP vai tá bom  

di mais da conta, sô!
G rá tis :

• Chocolate quente •Vinho quente • Quentão 
• Cachorro quente • Pipoca • Algodão doce

Batidas, cervejas, refrigerantes e 
água com um preço baxin baxin

Transporte grátis para os associados
Prêmio paia convidado melhor caracterizado

B rin c a d e ira s :  ro le ta  d a  s o rte , p e s c a r ia , 
jo g o  d a  a rg o la  e  b o c a  do  c a ip ira

Mais informações no site:
www.asplp.com.br ib»úK»doî crrté(Ke J 
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LITERATURA

Lençóis mergulha no mundo da 
cultura a partir de segunda-feira
Feira do Livro aborda 
a literatura fantástica 
e espera atrair mais 
de 15 mil pessoas

Priscila Pegatin________

FOTO: DIVULGAÇÃO/0  ECO

ã ã II magine uma cadeira que 
fala ou melhor, um ele- 

Ifante entrando em sala 
de aula no lugar do professor. 
Ele entra, anda, todo mundo 
se espanta, tem gente que fica 
com medo, outras que querem 
desafiar, agredir, fazer piada. 
A literatura fantástica é assim, 
uma literatura do absurdo, mas 
cheia de simbolismo”, descreve 
Luiz Vitor Martinello, sobre o 
tema do Festival do Livro deste 
ano, literatura fantástica.

Martinello é professor de 
literatura aposentado e um dos 
autores que vem à cidade nos 
próximos dias para participar 
da feira que pretende reunir 15 
mil pessoas em duas semanas.

O festival, que começa na 
segunda-feira, é um universo 
cultural com peças teatrais, 
contação de histórias, encon
tros com escritores, oficinas, 
música, dança, exposições e fei
ra de livros. Tudo isso durante 
onze dias e noites com acesso

EXPECTATIVA -  Cultura espera 15 mil pessoas no Festival do Livro

a todos, na praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica, 
e ações na Casa da Cultura Pro
fessora Maria Bove Coneglian.

Na abertura oficial do 
evento tem  a participação da 
O rquestra de Cordas da Casa 
da C ultura e, m ais à  noite, 
espetáculo teatral "Chocola
te am argo”.

A participação de Marti- 
nello acontece no dia 19, no en

contro de escritores com Índigo 
e Kiara Terra.

O escritor é de Bauru e 
tem entre as obras publicadas 
"O sapato que sabia andar” e 
"O penuginha”, voltado para o 
público infanto-juvenil. Ele diz 
que tem nos textos um pouco 
de literatura fantástica também. 
"No livro 'O sapato que sabia 
andar', conto a história de um 
chinelo Havaiana que, com um

FRASE

i "Um dos meios de 
trabalho, uma porta 
de entrada para a 
poesia é a escola."
diz Luiz Vitor 
Martinello, professor 
aposentado de 
literatura, escritor e 
convidado para o 5° 
Festival do Livro

Topper, resolvem fazer uma re
volução”, diz. Já a obra "O pe
nuginha” fala de um ET.

Martinello tem se dedica
do aos poemas, com "Os anjos 
mascam chiclete” e "Para o sol, 
dia de chuva é feriado”, lança
do em 2011.

Sua participação no festi
val - que terá conversa com os 
professores - é um momento de 
divulgar o mundo da literatura 
infantil. "É muito importante 
que a literatura seja trabalha
da em escolas. Como professor 
aposentado, inclusive que deu 
aula em Lençóis de 85 a 86, re
afirmo isso. Um dos meios de 
trabalho, uma porta de entrada 
para a poesia é a escola, colo
cando poesia para os alunos”, 
finaliza o escritor.

HARLEY-DAVIDSON SHOW
O Harley-Davidson Show, traz hoje, no Alameda, o show 
com o cantor Humberto Gessinger, ícone do rock nacional. 
A apresentação comemora o aniversário de 110 anos da 
marca, além de outras atrações como exposição, test ride, 
venda de acessórios e motos.

TEATRO MOVEL

Emcena Brasil passa por 
Agudos esta semana
Projeto com teatro 
móvel ficará 
instalado na Praça do 
Sol e Pardim

W elinton Barros

Q projeto Emcena Brasil chega 
a Agudos nesta semana com 
o teatro móvel. A caravana 

ficará na cidade nos dias 19, 20, 
22 e 23 de junho. O projeto conta 
com um contêiner e uma carreta 
adaptada, que irá desenvolver tra
balhos como oficinas, contações 
de histórias, espetáculos teatrais 
para crianças e adultos e sessão de 
cinema. A programação tem imcio 
às 15h e vai até às 22h.

O projeto Emcena Brasil já per
correu mais de 120 cidades nos úl
timos cinco anos, inclusive Lençóis 
Paulista, atendendo a mais de 300 
mil pessoas. A estrutura inclui som, 
iluminação, tela de cinema e tenda, 
a caravana apresentará uma variada 
programação aos espectadores.

O projeto e' realizado pela 
lei de incentivo da Secretaria de 
Cultura do Governo de São Pau
lo Proac, Duratex e conta com o 
apoio da Prefeitura de Agudos e da 
Secretaria Municipal de Cultura. 
A realização é da Cia Abareteatro.

Serão mais de 40 artistas e téc
nicos que desfilarão suas habilida
des no evento. O excelente nível 
artístico e a interação com a pla-

teia, presente em todas as apresen
tações, aliado à tecnologia de luz 
e som proporcionarão aos especta
dores um excelente divertimento, 
num evento único, valorizando a 
cultura popular, o artista nacional 
e garantindo boas gargalhadas e 
um ótimo dia de lazer para toda 
a família.

PROGRAMAÇAO

1° DIA - 15h - Contação de Histórias
- PEDRO PEDROCA CATIMBIRIMBOCA
- Cia M ão Livre
- 16h - Oficina de Confecção de 
Desenho e plan tio de sementes - Cia 
M ão Livre
- 17 h - Teatro para crianças - BOI 
V IRAM UNDO - Cia Abarétea tro
- 19h - Espetáculo de M am ulengo - AS 
FOLIAS NO TERREIRO DO SEU M ANÉ 
PACARU- M am ulengo da Folia
- 20h - Sessão de Cinema -CINE 
CURTA BRASIL
- 21h - Espetáculo para A du ltos- A  
NOIVA DO DEFUNTO - Cia Andaime 
Unimep

2° DIA - 15h - Contação de histórias
- O MOSQUITO FANIQUITO DO 
SIRICUTICO - Cia M ão Livre
- 16h - OFICINA E ATIVIDADES N A 
GIBITECA E BIBLIOTECA - Confecção de 
boneco de luva - Cia M ão Livre
- 17h - Teatro para crianças - FAZ 
DE CONTA QUE TEM HISTÓRIA - Cia 
Abarétea tro
- 19h - Convidado Local /  Show 
M usica l
- 20h - Espetáculo Circense - VERSÃO 
BRASILEiRa - Los Circo Los -  Campinas

DIAS 19 E 20 - Praça João Foganholi 
(Praça do Sol) - V ila  Professor Simões 
Dias 22 e 23 - Praça Pardim - Jardim  
Europa



Mulher MAQUIAGEM ADESIVA
Conseguir uma maquiagem incrível em poucos minutos não é uma 
tarefa simples. Uma solução para quem não tem tempo e nem 
muita habilidade na hora de fazer o make é a maquiagem adesiva. 
Entre as opções, há sombras, delineadores, batons e unhas de 
marcas nacionais e importadas, que oferecem variedade de cores.
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Peças religiosas devem ser 
expostas com muito cuidado
Opção é criar um canto com os objetos 
religiosos para servir aos momentos 
reservados a sua crença

Da Redação______________________________________

Peças religiosas trazem personalidade e beleza à decora
ção. Porém, dispor estes elementos com equilíbrio e bom 
gosto, além de cuidar para que combinem com o estilo 

dos móveis e outros objetos, são medidas importantes para não 
carregar o ambiente.

Escolha as peças levando em conta a paleta de cores e o pa
drão geral das peças que compõem o cômodo. Por exemplo, se 
os matizes dos elementos religiosos não conversarem com as to
nalidades do ambiente, há o risco de deixar o espaço carregado 
visualmente. Porém, se a decoração se baseia em tons sóbrios e 
neutros, pode escolher artigos sacros em cores vibrantes e com 
uma leitura mais moderna.

"SALPICAR" OU CRIAR UM CANTINHO?
As peças de devoção podem ficar reunidas em um canto ou 

mesmo espalhadas pela residência. Opções para este tipo de 
decoração não faltam. Pode decorar com oratórios, santinhos, 
quadros, esculturas e castiçais.

Uma alternativa é integrar estes objetos em diferentes locais 
da casa, sem criar uma composição mais compacta. A ”peça 
única" não precisa de grandes espaços e sua interferência com 
o resto do ”décor" fica mais fácil de ser estudada e combina
da. O aparador, próximo a entrada da residência, ou mesmo 
o criado-mudo pode receber, por exemplo, uma escultura de 
referência religiosa.

Ainda se a opção é somente usar um objeto, isoladamente, 
os quadros são ótimos, porque podem expressar bem - e pontu
almente - a espiritualidade em um ambiente. De outra forma, há 
quem queira dedicar um cantinho para momentos reservados à 
sua religião ou crença, para rezar ou meditar. Para compor este

FOTO: DIVULGAÇÃO

CRENÇA -  Escolha as peças que representam sua orientação 
religiosa; separar um cantinho para colocar os objetos é o indicado

ambiente, primeiro pense no que é significativo para você e reúna 
os elementos que deseja dispor.

Dependendo da orientação religiosa, a quantidade de peças 
pode variar de quase nenhuma a inúmeras. Para a organização 
de objetos variados utilize-se de prateleiras, oratórios, nichos, 
aparadores, baús e mesinhas.
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Aprenda a fazer 
CAKEPOPS
Além de ser lindo para enfeites, 
bolinhos no palito são deliciosos

Da Redação

Depois dos cupcakes, 
agora é a vez dos 
cakepops. Ou seja, 

os bolinhos no palito, como 
se fossem pirulitos. Eles são

lindos (ótimos para decorar 
a mesa de aniversário e tam
bém são legais como lem- 
brancinha de maternidade), 
gostosos, fáceis de fazer e 
ainda vêm quantidade certa 
para os pequenos comerem.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ingredientes do 
cakepop

■ / bolo de chocolate ou de 
qualquer outro sabor de sua 
preferência
'Z  glacê de baunilha (Para 
fazer bata na batedeira, 250 
gramas de gordura vegetal 
e/ou a m anteiga até ficar 
aerada. Acrescente 2 colheres 
de essência de baunilha e 
100 ml de leite condensado 
e bata novamente. Adicione 
250/300 gramas de açúcar 
de confeite iro aos poucos e 
bata até form ar uma massa 
homogênea)
Z  chocolate branco em gotas 
Z  corante para chocolate 
Z  granulados e confetes 
Z  palitos de plástico

DIVERSÃO PARA 
AS CRIANÇAS -
Cakepop coloridos 
chamam a atenção 
dos pequenos e 
são ótimos para 
festas

Modo de preparo 
do cakepop

Esfarele o bolo de chocolate 
e m isture com um pouco de 
glacê de baunilha até que 
seja possível fazer bolinhas 
firm es e homogêneas. Leve 
as bolinhas à geladeira 
por 30 m inutos. Derreta o 
chocolate, m isture ao corante 
para chocolate na cor de 
sua preferência. M olhe 
as pontinhas dos palitos e 
coloque nas bolinhas de bolo. 
Leve à geladeira até que o 
chocolate seque.
Tire os cakepops da geladeira 
e banhe no chocolate derretido 
e colorido. Jogue o granulado 
quando o chocolate ainda 
estiver mole para que grude.
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LAZER E PASSATEMPO
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ARIES
Pessoas do seu 
relacionamento 
estão propensas e 
colaborar com seus 
projetos e idéias. 

Embora tenha espírito criador, 
nem sempre você é um realizador. 
Receberá informações úteis e 
promissoras. Fase feliz para a vida 
amorosa.

TOURO
Pense no seu êxito 
e não de impor
tância a boatos e 
impressões nega
tivas. Atravessa

um bom período material do ano. 
Poderá progredir muito através do 
próprio esforço. Pessoas alegres e 
expansivas, poderão fazer você se 
sentir feliz.

GEMEOS
Dedicar-se a rotina 
é o melhor que 
pode fazer neste 
período. Pense 
nos problemas 

como quem tenta solucionar um 
quebra-cabeças e encontrará a 
solução adequada. Terá uma idéia 
feliz a respeito dos seus próprios 
assuntos.

CÂNCER
Agir com prudência 
e decisão, será 
norma principal e 
válida para este 
período. Quaisquer 

dificuldades que possam surgir, 
serão facilmente contornadas. 
Conte com os familiares. Faça 
poupança ou evite os gastos.

LEÃO
Grandes possibili
dades de sucesso 
estão ao seu redor.
Período promissor. 

Seja otim ista e aproveite as chan
ces que surgirão agora. Procure 
ser mais amigo e cortês, a fim  
de ganhar dinheiro e conquistar 
simpatias.

VIRGEM
Êxito nas questões 
que demandem 
sigilo, loteria, 
jogos, esportes e 
casamento. Fase 

excelente para resolver um pro
blema financeiro. Possibilidades 
de ganho na loteria ou ter sua 
situação mudada para melhor a 
qualquer momento.

LIBRA
Mom entos de 
tranqüilidade, 
de harmonia e 
de recuperação 
psíquica em "seu lar. 

Segurança interior e aumento de 
firmeza de caráter. Certas dúvidas 
que lhe são peculiares não irão 
perturbá-lo tanto

ESCORPIÃO
Mudanças na 
organização do 
cotidiano, nos es
tudos e no convívio 
com as pessoas. 

Procure não apenas se divertir, 
mas também definir o que quer. 
Até que isso se resolva, haverá a 
possibilidade de atritos na família.

SAGITARIO
Novos planos para 
a sua elevação de 
cargo e de conhe
cimentos profissio

nais deverão ser estudados agora. 
De resto, a influência será ótima 
para a vida amorosa e fam iliar e 
para tratar com personalidades de 
nossa sociedade.

Q
CAPRICÓRNIO
Examine com 
atenção suas 
possibilidades de se 
realizar profissional
mente e descobrirá 

contatos pessoais que poderão 
ser altamente proveitosos. Fase 
excepcionalmente benéfica, para 
solucionar problemas familiares, 
para a vida amorosa e lucrar em

AQUARIO
Muito boa influência 
para você. Aprovei
te o bom fluxo para 
tratar dos assuntos 

familiares pendentes, para obter 
melhores resultados profissio
nais possíveis e para tratar com 
pessoas conhecidas ou colegas de 
trabalho.

PEIXES
Tire de sua mente 
as más intenções, o 
pessimismo e o de
sânimo. Coloque no 
lugar, uma boa dose 

de otim ismo e força de vontade 
que tudo deverá melhorar para 
você. Evite o contato com pessoas 
suspeitas e o desgaste da saúde.
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Televisão MATERNIDADE
Adriane Galisteu está com Alexandre lódice há quatro anos, mas diz 
que o clima ainda é de namoro, apesar da agenda atribulada dos dois. A 
apresentadora embarca para Las Vegas a trabalho e Alexandre conseguiu 
uma folga na agenda de empresário para acompanhar a mulher. A viagem  a 
dois pode ser o tempo que o casal precisa para encomendar o segundo filho.

CARREIRA

Pedro Leonardo volta ao trabalho 11 meses após sair do hospital
Cantor fala de 
apresentar programa 
de TV ao lado de 
Helen Ganzarolli

Da Redação____________

Onze meses após receber 
alta do Hospital Sírio- 
-Libanês, em São Paulo, 

onde ficou internado após um 
acidente de carro, o cantor Pe
dro Leonardo vai apresentar um 
programa de TV, repetindo a

experiência que teve entre 2002 
e 2004, quando esteve a frente 
do “Jovens Tardes", na Globo. 
Pedro vai dividir o comando do 
“Festival Sertanejo SBT", que vai 
escolher a melhor música serta
neja inédita de 2013, com Helen 
Ganzarolli e a dupla Hugo e Tia
go. Pedro e Helen mostrarão o 
que acontece na Casa Sertaneja, 
onde os participantes terão au
las, ensaios e atividades diaria
mente, enquanto Hugo e Tiago 
apresentam a edição que irá ao 
ar aos sábados, às 22h15.

Sobre a escolha de Pedro Le

onardo a diretora Leonor Corrêa 
explicou. “Queríamos apresen
tadores jovens com experiência 
em reality e ligados de alguma 
forma ao mundo sertanejo. O 
Pedro já participou de um ('A 
Fazenda'), cantava, o Hugo e 
Tiago vieram de um reality tam
bém ('Fama') e a Helen tem uma 
relação antiga com esse mun
do", explicou Leonor. “A gente 
está em casa, vamos fazer uma 
festa muito bonita", torce Pedro.

Hellen também está feliz em 
dividir o palco com Pedro, já que 
é amiga dele de longa data. “Já

fui rainha de rodeio quando não 
era conhecida. Desde pequena 
curto esse mundo sertanejo, mo
rei em Presidente Venceslau (in
terior de SP) muitos anos. Nós já 
nos conhecíamos, conheço o Pe
dro há 12 anos, tenho colegas e 
amigos em comum com a dupla, 
temos um super entrosamento", 
explicou Helen.

O programa será uma mis
tura de reality com auditório, 
público vai eleger a melhor mú
sica sertaneja inédita de 2013. 
O júri só participou da seleção 
inicial em quatro shows, quem

P iTi I DIVULGAÇÃO

NOVIDADE -  Pedto Leonardo ao lado de Helen Ganzarolli

vai escolher quem continua é o 
público. A final está marcada 
para 7 de setembro, com vota

ção popular. O ganhador rece
berá R$ 100 mil em barras de 
ouro e vai gravar um CD.
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feiia - Cassiano tenta con
vencer Ester de que não existe na
da entre ele e Cristal, mas os dois 
acabam discutindo. Carol confessa a 
Natália que gosta de Lino. Lindaura 
alerta Ester sobre o mal que o ciúme 
pode trazer para a relação da filha 
com Cassiano.

Terça-feira - Ester diz a Alberto que 
não desistirá do divórcio e avisa 
que pensará se volta para sua casa 
por causa de Laurinha. Hélio pede 
a Quirino para ensiná-lo a jogar xa
drez. Duque avisa a Cassiano que 
uma cantora famosa será a próxima 
atração do Flor do Caribe. Carol alerta 
Mila para tomar cuidado com Hélio.

Quarta-feira - Cassiano deixa a casa de 
Samuel decepcionado, ao saber que 
Ester voltou para a casa de Alberto. 
Lipe sofre bullying na escola. Cassiano 
procura Ester e fica furioso quando Zu- 
leika diz que ela não está. Ester tenta 
explicar para Cassiano que voltou para 
a mansão por causa de Laurinha.

Quinta-feira - Alberto alerta o avô de 
que ele está sendo acusado de roubo 
de obras de arte. Isabel avisa a Dioní- 
sio que confiscará seus quadros para 
averiguação. Duque obriga Amarali- 
na a ir para a escola. Isabel comunica 
a Taís que sua relação com Manto- 
vani é apenas profissional. Samuca 
mostra para Ester a chave do eleva
dor da mansão que leva para outro 
cômodo escondido da casa.

Sexta-feira - Cassiano apoia o namoro 
de Taís com Mantovani. Ester se emo
ciona com declaração que recebe de 
Cassiano. Cristal decide ir para Vila dos 
Ventos. Mila desmarca seu encontro 
com Hélio. Veridiana descobre que 
Dadá saiu escondida e manda Candi- 
nho e Lino a trazerem de volta. Man- 
tovani e Taís se beijam. Juliano pede 
Natália em casamento e Doralice fica 
arrasada. Quirino tenta convencer Do- 
ralice a aceitar o casamento de Juliano 
e Natália. Ester encontra a chave do 
elevador e fica horrorizada com o que 
vê no esconderijo.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Irene foge de Plínio. 
Bento pede que Malu entregue a 
Amora o postal de Simone. Damá- 
ris avisa que vai ao evento na Para 
Sempre e Vinny se desespera. Char- 
lene comanda a organização do ca
samento. Renata invade a gravação 
do Luxury. Bento fica furioso com 
Sueli Pedrosa.

Terça-feira - Verônica e Santa sentem 
pena de Maurício. Érico decide falar 
com Renata depois de ver o escânda
lo na TV. Barrabás não deixa Damáris 
ser expulsa do casamento. Giane se 
esconde para não ser flagrada na ca
sa de Bento. Érico fica impactado com 
o desabafo de Renata.

Quarta-feira - Malu vai embora sem 
ser vista. Tina tenta culpar Kevin pela 
alteração das fotos de Bárbara. Re
nata mostra a Lara o vídeo de Tito. 
Sheila acorda Tito para ver a entre
vista de Lara. Amora diz que vai se 
casar com Bento. Lara conta para Tito 
que foi chantageada por Renata.

Quinta-feira - Tito foge pelas ruas de 
São Paulo. Érico leva Nestor, Odila e 
Giane até o hospital. Bento conversa 
com Malu. Tio Lili e Vanessa contam 
aos policiais o que viram do acidente. 
Wilson pensa em se casar com Char- 
lene. Dorothy, Kevin e Luz aceitam 
manter segredo sobre o envolvi
mento de Amora e Bento.

Sexta-feira - Fabinho marca um en
contro com Irene. Érico pede para ver 
Renata. Lara se faz de vítima no pro
grama de Sueli Pedrosa. Amora se 
recusa a falar sobre Simone e rasga o 
postal que recebeu. Natan incentiva 
Maurício a voltar com Amora.

Sábado - Irene estranha a reação de 
Fabinho. Malu discute com Amora 
por causa de Bento. Tina obriga Xan- 
de a confirmar para Bárbara que Ke- 
vin é o culpado por seus importunos 
virtuais. Tito convence Sheila a não 
ligar para a polícia. Verônica/ Palmira 
diz para Érico conversar com Renata 
depois que ela sair do hospital.

AM OR A  V IDA
Segunda-feira - César repreende Palo
ma. Jacques flerta com Aline, mas ela 
não corresponde. Bernarda desconfia 
do genro. Félix fica tenso ao saber que 
Lutero está investigando o acidente de 
Atílio. Jacques ouve Félix incentivar que 
Lutero faça a cirurgia da irmã. Vega 
convence Nicole a voltar para São Pau
lo e pegar o resultado de seus exames.

Terça-feira - Paloma acredita que Bru
no tenha roubado sua filha. Bruno 
estranha o comportamento de Palo
ma com ele. Aline joga indiretas para 
ganhar um carro de César. Amarylis 
aconselha Paloma a esperar Paulinha 
se recuperar da cirurgia para anunciar 
que é a sua mãe.

Quarta-feira - Ninho e Bruno se enfren
tam. Ninho afirma que não vai desistir 
de Paloma. Denizard e Pilar se reco
nhecem do passado e deixam Ordá- 
lia e César surpresos. Lutero falha no 
centro cirúrgico e Jacques termina a ci
rurgia de Paulinha. Ninho discute com 
Pilar. César dá um carro para Aline.

Quinta-feira - Bruno sai do CTI arrasa
do. Félix se revolta com o resultado 
do exame de DNA de Paloma. Ama- 
rilys conta que perdeu todas as suas 
economias e Eron a observa. Carlito 
avisa a Valdirene para tomar cuidado 
com os homens do baile funk. Aline 
menospreza Pilar para César. Valdi- 
rene é presa. Patrícia não consegue 
ficar com Adoniram.

Sexta-feira - Félix troca a medicação 
de Paulinha por água. Simone entre
ga os novos contratos com os preços 
dos fornecedores para Lutero. Pauli- 
nha passa mal e Lutero manda Ciça 
aumentar a dosagem da medicação. 
Márcia tira Valdirene da delegacia.

Sábado - Paloma é sedada para se 
manter no CTI. Ordália é impedida de 
cuidar da neta. Elenice ouve Bruno 
falando com Glauce sobre a sua su
posta paternidade. Niko e Patrícia ex
plicam o plano de Amarilys para Eron. 
Denizard defende Pilar de um insulto 
de Félix e Ordália fica enciumada.

PRÕM0ÇÂ0 N0T A 10 
N j a c a s a  DECOR

A VIA CASA DECOR DMEgO!
10 EM qualidade; 10 EM bomí;osto;:tl

10 EM PREÇO!^



Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Fofurinhas, gatinhas e gatões. Só gente bonita na 
coluna Giro Social.
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Caio Moreli, nos estúdios da King Studio

Ana Luísa, 8 meses Augusto, 5 anos

Caio, 9 meses

Jonatan aniversariou no dia 10. Recebeu os 
parabéns da família, da namorada Angélica e da 

equipe Studio A Make Creative.
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C O H S t í ®

LOJA I
R. Cel J. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

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

LOJA 3
R. LuizVaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br
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H e m d Q b
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30às  17h30

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

14 3263  2324

Luis Felipe, 11 meses Luiz Victor, 12 dias Sophie, 8 meses
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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
ca s te lo@ jo rna loeco .com .br 

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

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


Coluna da
Maria Nilza í

fa to s  & p e s s o a s

PENSE NISSO
"Ser p ro fundam ente amado por 
alguém nos dá força; amar alguém 
profundam ente nos dá coragem ."

Lao-Tse

Fale com a gente
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

Cúmplice
ESTAMOS FELIZES 

EM GRATIFICAR NOSSA 
CLIENTE COM VALE DE

R$100,00
DA LOJA CÚM PLIC E

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

Q U E M  C O N H E C E ,  C O N F IA .

t o l e d o i m o v e i s .c o m .b r

DIOVANE APARECIDA 
DELÍCIO FIORESE

(1 4 ) 3 2 6 4 - 7 6 8 7  •  3 2 6 3 - 4 4 9 5  
R. CEL JOAQUIM A. MARTINS, 1718 

CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA
TOLEDO

i m o  v e i s

PERSONALIDADES
O senador A lo ysio  N u

nes (PSDB) este ve  na re 
abertura do Hospital do 
Bairro (antigo Hospital 
Sorocabano) e a in a u g u 
ração do Pronto Socorro 
Pediátrico, em B o tuca- 
tu. O tucano tem um re
lacionam ento próxim o 
com a região e, em e s 
pecial, com Lençóis P au
lista. G rande liderança 
do PSDB no Brasil, A lo y - 
sio, e leito por São Paulo, 
tem sido im portante em 
d ecisõ es que envo lvem  
interesses do estado. Na 
foto, o senador e o jo rn a 
lista M oisés Rocha.

EM VERSO
"Um pequenino grão de 
areia
Que era um eterno 
sonhador
O lhando o céu viu uma 
estrela
Im aginou coisas de am or 
Passaram  anos, m uitos 
anos
Ela no céu, ele no mar 
Dizem  que nunca o 
pobrezinho 
Pode com ela se 
encontrar

Se houve ou se não 
houve
A lgum a coisa entre e les 
dois
N inguém  soube até hoje 
exp licar
O que há de verdade 
É que depois, muito 
depois
Apareceu a estrela do 
m ar

São com estes s in g e 
los verso s que os pais 
Dr. Paulo e Dr. Rita e sua 
irm ã, Dra. Paula, p arab e 
nizam  o agora Dr. G u i
lherm e pela form atura 
em m edicina. Felic idad es 
e m uito sucesso na vida 
pessoas e profissio nal.

EM V IAG EM
Cerca de 30 len ço - 

enses estão em viagem  
pelo Velho Continente. 
Entre e les, o m onsenhor 
Carlos José de O liveira 
e a colunista de O ECO, 
M aria Nilza Brollo Nege, 
que registra cada m onu
m ento para brindar os 
leitores com estas belas 
im agens. É só conferir. 
para ver que tudo vai 
bem por lá.
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O ECO Negocios S/A
. N NEGÓCIOS

opções para proteger
iH ilSir . U i os animais no inverno
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donas de casa podem se 
aposentar em 15 anos 0
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O ECO

N

Negócios
R E IN O  E N C A N T A D O
Confira as novidades e produtos para o seu 
animal de estimação no Reino Encantado, 
que fica na rua 15 de Novembro, 250, 
Centro. Telefone (14) 3263 3224.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Proteja seu animal de estimação do frio
Reino Encantado tem variedade de roupas e camas para o inverno; loja tem linha para cães, gatos, pássaros e peixes

Da Redação
FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

A  queda na temperatura também é 
sentida por alguns animais. Por 
isso, pensando em evitar doenças 

e proteger os bichinhos de estimação na 
nova estação, o Reino Encantado trouxe 
uma linha completa de roupas e camas. 
“São os artigos que mais saem no frio. Te
mos roupas desde os modelos mais básicos 
até os sofisticados, de vários tamanhos e 
modelos", explica Rafael Willian Lourenço 
de Souza, proprietário.

Há seis anos no ramo de loja pet, Sou
za ressalta também a procura de caminhas 
para que os animais durmam em um local 
mais aconchegante e quente. “Fizemos até 
novos pedidos. São diversas opções de ca
mas para que o dono possa escolher entre 
tecido liso, estampado, grandes ou peque
nas. Elas podem ficar na casa e até mesmo, 
se for viajar levar junto, inclusive com os 
transportes para cães".

Na parte de alimentação, no Reino En
cantado tem linha completa de rações, com 
especificações para filhotes ou animais em 
idade adulta. “Entre os acessórios para 
cães, as coleiras diferenciadas, com pedras 
ou enfeites e os óculos chamam a atenção", 
diz. “Temos também brinquedos, pelúcias 
e arranhadores para gatos, como aquários e 
rações para peixe também".

Na linha de cosméticos, tem de xam- 
pus a perfumes com fragrâncias à escolha 
do cliente. Para os animais que precisam 
tomar algum medicamento ou fazem uso 
de floral, o Reino Encantado oferece uma 
área destinada à medicação. “O cliente

..  MODA
PARA CÃES-

Reino Encantado traz 
variedade de roupas 
para o melhor amigo 

do homem

pode encontrar aqui tudo que precisa sempre na qualidade dos produtos e nos 4x no cartão de crédito ou pelo convênio 
para o animal de estimação e sempre fico preços", acrescenta. com a Acilpa (Associação Comercial e In-
atento às novidades do mercado para ofe- No Reino Encantando, as compras po- dustrial de Lençóis Paulista) e ASP (Asso- 
recer na loja", garante Souza. “Focamos dem ser feitas, dependendo o valor, em até ciação dos Servidores Públicos).
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Classificados

CORSA HACTH 1.4, ano 10, 
vendo ou troco por Uno, As- 
tra, Vectra ou terreno Maria 
Luiza IV. Tratar (14) 9710-6601 
(particular).

ESCORT GHIA 1.6, álcool, 
ano 87, vendo ou troco por 
Uno + valor. Tratar (14) 9710
6601 (particular).

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

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

PALIO, 4 portas, rodas, 
pneus novos, som. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

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

LOGUS GL 1.8, ano 1994, 
gasolina, azul metálico, ori
ginalíssimo, FIPE. Tratar (14) 
3263.3979 ou 9752.7297.

OPALA COMODORO SL-E 
6cc, 4 portas, ano 89, álcool, 
vendo ou troco por moto. 
Tratar (14) 9775-8111.

PALIO WEEKEND Stile 1.6, 
ano 97, cor cinza, completo + 
rádio e alarme, R$ 9.500,00. 
Tratar (14) 8131-0089.

S10 ADVANTAGE, cabine 
dupla, ano 08/09, cor preta, 
ótimo estado. Tratar (14) 
9752-9881.

HONDA CIVIC 1.7, auto
mático, ano 2002, completo, 
conservado, R$ 18.900,00. 
Tratar (14) 8216-0957.

CORSA W IND, 2 portas, ano 
97, R$ 10.990,00. Tratar (14) 
9711-9267

CLASSIC LS, ano 2011, 
com DH + trio, R$ 24.500,00. 
Tratar (14) 9711-9267

CLASSIC LIFE, cor
prata, ano 2009, com trio,
R$ 19.500,00. Tratar (14) 
9711-9267

VECTRA SEDAN Elite, cor 
prata, ano 2007, automático, 
R$ 34.000,00. Tratar (14) 
9711-9267

FOX 1.0, ano 2009, cor preto, 
R$ 23.900,00. Tratar (14) 
9789-5523.

MONTANA, ANO 2010, 
semi nova, cor preta. Tratar 
(14) 9702-3900.

VECTRA SEDAN Elegance, 
ano 2009, completo, R$ 
35.900,00. Tratar (14) 9789
5523.

MONTANA CONQUEST,
ano 2009, cor preta, comple
ta, R$ 24.500,00. Tratar (14) 
9609-4876.

CORSA GL 1.6, ano 1997, 
cor branco, R$ 11.500,00. 
Tratar (14) 9789-5523.

UNO MILE, ano 2003, cor 
branco, R$ 12.990,00. Tratar 
(14) 9609-4876.

ECO ESPORT XL 1.6, ano 
2006, cor prata, completa,
R$ 27.500,00. Tratar (14) 
9607-0397

MERIVA 1.8, ano 2003, com
pleta, cor prata, R$ 18.500,00. 
Tratar (14) 9607-0397

CELTA, ANO 2004, cor prata, 
ótimo estado, R$13.900,00. 
Tratar (14) 3263-4371/ 
9708-1331.

HONDA NEW Fit LX, flex, 
ano 09, cor prata, 4.200km, 
única dona. Tratar (14) 9716
5874 Sandra.

CELTA LT 1.0, 4 portas, ano 
2012, completo, cor prata,
R$ 28.500,00. Tratar (14) 
9607-0397

VOYAGE 1.6, completo + 
automático, R$ 37.500,00. 
Tratar (14) 9711-9267

FOX 1.0, ano 2007, cor preto, 
4 portas, R$ 20.500,00. Tratar 
(14) 9607-0397

PARATI 1.6, cor prata, com
pleta, R$ 23.900,00. Tratar 
(14) 9789-5523.

CAPITIVA, ANO 2010, 
completa, R$ 61.000,00. 
Tratar (14) 9607-0397

FIESTA HB 1.0, ano 2009, cor 
preto, trio elétrico, R$ 19.900,00. 
Tratar (14) 9789-5523.

FOX 1.0, 4 portas, ano 2006, 
cor preto, R$ 19.900.00. 
Tratar (14) 9609-4876.

FOCUS HB GLX 1.6, com
pleto, cor prata, ano 2012, 
R$ 45.000,00. Tratar (14) 
9609-4876.

CRUZE SEDAN LT completo 
+ automático + multi mídia, 
ano 2012, cor bege, R$ 64mil. 
Tratar (14) 9609-4876

TOPIC, VENDO 2 vans, ano 
94 e 97, R$ 10 mil (cada). Tratar 
(14) 3846-1306/ 9131-2671.

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

GOL BOLA, ano 96, cor 
vinho, R$ 8 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

GOL G3 8v, 4 portas, som 
+trava+alarme, R$ 13.500,00. 
Tratar (14) 9682-7551.

GOL BOLA 1.8, motor AP, 
injeção, ano 95, cor branco, 
trava+alarme+som+roda de 
liga, doc ok, R$ 8.900,00. 
Tratar (14) 9600-8829.

GOL, ANO 96, cor vermelho, 
com som+alarme, bom 
estado, R$ 7 mil. Tratar (14) 
9727-1152/ 3264-3547.

SANTANA QUANTUM,
ano 89, cor azul, álcool, doc 
ok, R$ 4.500,00. Tratar (14) 
3264-2765/ 9613-8054.

GOL G3 1.0 8v, ano 2003, 4 
portas cor preto impecável 
único dono, com a R/TR/AL/ 
som/manual/chave reserva/ 
documentação 2013 ok.
Tratar (14) 3262 2529/ 9625 
7613 particular.

GOL G4, ano 05/06, cor prata,
4 portas. Tratar (14) 9734-1529.

GOL G5, ano 2010, kit trend, 
cor prata, entrada + 22 parce
las. 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.

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.

ESCORT XR3 1.6, ano 99, 
cor vinho, 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.

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

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

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

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

UNO, ANO 85, carroceria 
2002, cor cinza, motor M ille, 
bem conservado, R$ 4.500,00. 
Tratar (14) 9782-3324 com 
Jurandir.

MONZA 2.0, ano 89, cor
verde, 4 portas, bom estado, 
R$ 5.500,00. Tratar (14) 
9665-1228.

MONZA, ANO 90, mecânica 
ok, pneus novos, D.H, doc ok. 
Tratar (14) 9726-7094.

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

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



Classificados

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

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

CELTA, ANO 2009, cor 
vermelho, R$16 mil, realiza 
financiamento. Tratar (14) 
3263-3197.

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

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

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

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

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

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

ASTRA HATCH 1.8 GL, ano
1999, cor prata, completo, com 
rodas R15, 4 pneus novos, 
lindo/conservado e mecânica 
tudo ok/ baixa km original,
R$ 14.500,00. Tratar (14) 
9837-0775/ 8182-3424 (carro 
particular).

PALIO FIRE 1.3, ano 2004, cor 
prata, 4p, doc 2013 ok, com dh 
+ te + ve+ al +limp/desemb 
com 4 pneus novos R14, muito 
conservado, R$17 mil, aceita 
troca menor valor Tratar (14) 
9135-1816/9897-6606.

GOL G5 1.0, ano 2009, flex, cor 
preto, com dh+te+ve+al+chave 
canivete +limp. e desemb. 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veículos.

PAG A N  M O TO S
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

CLASSIC LS, ano 2011, flex, 
cor preto. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veículos.

CLASSIC, ANO 2002, cor 
cinza, básico, gasolina. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos.

CORSA HATCH Maxx 1.4, 
cor preto, completo -  ar, com 
rd. Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

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

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

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

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

C3 PICASSO GLX 1.6, ano 
2013, cor prata, completa. Tra
tar (14) 3264-3644/ 9610-5960 
shop cars veículos.

MONTANA, ANO 2010, 
cor preta, básica. Tratar (14) 
3264-3644/ 9610-5960 shop 
cars veículos.

SAVEIRO G3, ano 2001, cor 
preta, protetor caçamba, lona 
marítima, DVD, D.H, xenon, 
rodas de liga, R$ 16.500,00. 
Tratar (14) 9714-7241 com 
Flávio.

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

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, 
documentação 2012 ok, R$ 9 
mil. Tratar (14) 3264-5892 e 
9602-7386.

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

COROLA XLI, ano 2011, 
cor prata, flex, completo, 
cambio automático, R$ 59 mil. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

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

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

GOL 1.0, ano 01, cor prata, 
gasolina, alarme+som+trava, 
R$11.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

ASTRA SEDAN 1.8, ano 
2000, cor azul, completo, 
rodas liga leve, R$ 18.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

HONDA CIVIC lx, ano 99, cor 
azul, completo, R$ 16.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

GOL G3 1.0, 2 portas, cor 
cinza, álcool, ano 2004, D.H/ 
Limp./Desemb, R$ 14.900,00. 
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, R$ 47.900,00. 
Tratar Evidence Veiculos (14) 
3264-1000.

JEEP BANDEIRANTES Toyo- 
ta, ano 85, cor branco, diesel, 
completo, couro, rodas e DVD, 
R$ 49 mil. Tratar (14) 3264
1000 -  Evidence Veículos.

GOL CL 1.6, ano 97, cor verde, 
gasolina, básico, R$ 11.900,00. 
Tratar Evidence Veiculos (14) 
3264-1000.

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

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

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

ASSUMO FINANCIAMENTO
de veículo, bando ou promissória, 
parcelas de até R$600,00, somen
te assumir. Tratar (14) 9797-5221.

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

COMPRO CARRO/ moto e utili
tários 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 presta
ção em dia ou em atraso. Tratar 
(14) 9168-2628/ 9806-5581.

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

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

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

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

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.

CB450 DX, ano 88, cor preta e 
cinza, 53 mil km originais. Tratar 
(14) 9714-7714/ 3264-5603.

NXR BROS ESD, ano 2005, cor 
azul, doc. 2013 ok, aceito troca 
por Falcon. Tratar (14) 9181-7920/ 
9701-6362.

SUSUKI INTRUDER 125cc, ano 
08, único dono, 13 mil km. Tratar 
(14) 8197-1193/ 3263-2044.

CG 125CC Fan KS, ano 2012, 
cor preta, R$ 4.200,00. Tratar (14) 
9714-7241 com Flávio.

CB 450 DX, ano 1991, cor vinho, 
6 marchas, 43.000km originais, 
impecável, com manual e chave 
reserva, R$ 8.000,00 sem contra- 
-oferta. Tratar (14) 3262 2529/ 
9625 7613 particular

CG TITAN, ano 2001, cor verde, 
doc ok, super conservada, R$
2.700,00. Tratar (14) 9600-8829.

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

TITAN KS 150cc, ano 2007, cor 
prata. Tratar (14) 9681-6402.

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

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

TRABALHO COMO diarista, 
tenho referência. Tratar (14) 
9648-3009.

CONTRATE-SE ATENDENTE/ 
CAIXA -  R: Geraldo Pereira de 
Barros, 795 -  Centro -  Plano de 
saúde, convênio odontológico, 
plano de carreira, vale de transpor
te e alimentação, necessário ter 
maior de 18 anos e ensino médio 
completo.

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 produ
tos UP Assista à apresentação de 
negócios as terças e quintas as 
19h30m na R: Tiradentes, 223 -  
Centro. Tratar (14) 9652-4056.

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.

PROCURO SOCIO para comércio 
de veículos gol, rápida venda e 
ótima rentabilidade. Negócio sério 
para pessoa inteligente. Capital 
de investimento inicial, R$40 mil. 
Tratar martelinhodeouro@live.com 
ou (14) 9625-7613 Alexandre.

COMPRO MOTO Honda semi 
nova ou troco por moto 0km, pa
gan motos Tratar (14) 3264 4345.

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

ORSI ALIMENTOS CONTRATA
MOTORISTA

EXIGÊNCIAS:
• Experiência mínima de 06 meses 

• Disponibilidade para viagens
• H ab ilitaçaoT '

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:martelinhodeouro@live.com


Classificados

VENDO 1 fêmea e 1 macho 
de rotweiller, com 32 dias 
hoje, já vermifugados. Tratar 
(14) 9168-4360.

VENDO FILHOTES de
Dogue Alemão fêmeas nas 
cores Mantado e Branco 
arlequim, vermifugados, va
cinados (vacina V10-import), 
com 2 meses. Tratar (14) 
9755-3638.

VENDO GALINHAS caipi
ras. Tratar (14) 9755-3638.

VENDO FILHOTES de
Yorkshire macho. Tratar (14) 
3263-6919.

DOA-SE FILHOTES de Fox
paulistinha (fêmeas). Tratar 
(14) 3264-1452/ 9189-1396.

VENDO FILHOTE de
Yorkshire (macho), R$550,00. 
Tratar (14) 9122-7350.

VENDO FILHOTES de pood- 
le, macho e fêmea. Tratar (14) 
9740-4992/ 3263-6919.

VENDO FILHOTE de
yorkshire, macho. Tratar (14) 
3263-6919/ 9740-4992.

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

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

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

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

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

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

CONSTRUTOR DE
residência, material e mão 
de obra completo. Tratar (14) 
9659-0575.

SERVIÇOS TORNO, solda e 
caldeiraria e na Usimax Len
çóis. Tratar (14) 3263-5497.

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.

PEDICURE A domicilio para 
idosas com hora marcada. 
Tratar (14) 9658-6608 (tarde).

VAN PARA viagens, 
excursões e eventos em 
geral. Equipada com 16 lu
gares, bancos reclináveis, ar 
condicionado, TV/DVD. Tratar 
(14) 9621-6283/ 8107-0493/ 
3264-7284.

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.

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

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

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

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

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.

MAQUIAGEM PARA
eventos, casamentos, forma
turas, festas, baladas, etc. 
Atendimento personalizado 
com hora marcada. Fernanda 
(representante produtos Mary 
Kay. Tratar (14) 9788-8166.

LIMPEZA DE pele, 
massagem e drenagem 
facial, depilação, massagem 
corporal relaxante mode- 
ladora, drenagem linfática, 
bamboterapia e reflexologia. 
Pacotes Promocionais. Tratar 
(14) 3263-7026 ou 9792-3698.

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

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

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

ALBUQUERQUE REFRIGE
RAÇÃO assistência técnica 
especializada em consertos 
e reformas, em maquina 
de lavar, geladeira, freezer, 
ar condicionado. Tratar (14)
3263- 3605/ 9705-6743

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

RESTAURANTE EBE- 
NEZER, servimos comida 
caseira. Almoço de segunda 
a segunda das 11h as 14h e 
jantar apenas de segunda a 
sexta das 19h as 21h. Tratar 
(14) 3263-1896.

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

ESCOVA TEXTURIZADO-
RA -  1 litro + shampo (1L),
R$ 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 in
cêndio. Faça seu orçamento: 
(14) 9725-8282/ 9797-4840.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAJU GÁS (sob nova 
direção), atendimento de 2̂  
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, acei
ta 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.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alicates
Confecção de 
carimbos

^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

FRBrJTE A O  SAA/OO & RADBSCO

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

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.

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

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

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

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

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

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. MAGAZINE GABRIEL

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

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

http://www.naturalionix.com.br
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CORTINAS R.R, cortinas, 
almofadas, 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, con
trole de abelhas e fórmicas. 
Tratar (14) 9771-1693 com 
Nivaldo Bispo.

ASPOL - Limpeza de telha
dos, pedras, lajes e caixa 
d'água, impermeabilizações. 
Tratar (14) 3263-4528 ou 
9771-1693.

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

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

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

EVENTOS EM geral (Cari
catura ao vivo e sob enco
menda). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 9112-7826.

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

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

ROTISSERIE AROMAS
e Sabores -  Fornecemos 
marmitas mensal, avulsa e 
para empresas. Tratar (14) 
3263-1533.

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.

VENDO UM guarda -roupa de 
2 portas corrediça (4 divisões 
internas, branco/marrom), R$
400,00, (14) 9845-7999.

VENDO FREEZER horizontal 
e mesas plásticas. Tratar (14) 
3263-6919/ 9714-6342.

COCHI
m m
m m

GINÁSTICA, VENDO aparelho 
de ginástica simulador de 
caminhada da Caloi, com painel 
digital, preto, em excelente 
estado, R$ 380,00. Tratar (14) 
9779-7664.

VENDE-SE TITULO do clube 
esportivo marimbondo. Tratar (14) 
9729-9221.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
Itaú no valor de R$113mil. Tratar 
(14) 9771-1693 Nivaldo Bispo.

VENDO BARRACA de camping 
completa. Tratar (140 9772-7315.

VENDO BALCÕES para loja. 
Tratar (14) 9772-7315.

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

VENDO TÍTULO do Clube 
Marimbondo, R$2.700,00. Tratar 
(14) 3263-4285/ 9657-2554.

VENDO 4 gaiolas Araponga n°
3 em ótimo estado. Tratar (14) 
9794-5312.

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

VENDO ROUPAS diversas femi
ninas com preço de custo. Tratar 
(14) 3264-5658/ 8175-4390

VENDO MESA de madeira

LOJA DE confecções na Rua 
15 de novembro, com 200 m  ̂
(montada), estabelecida a 9 anos,

1,70x0,80 com 5 cadeiras, 
R$200,00. Tratar (14) 3263-5654/ 
9757-2820.

com clientela e crediário próprio. 
Aceita-se casa ou veiculo, faço 
parcelamento mensal. Tratar (14) 
9755-3638.

VENDO ENGATE (rabicho) para 
Gol G3, R$100,00. Tratar (14) 
9795-8085.

PASSO PONTO, loja montada 
no centro da cidade, parcelo valor 
em até 50 meses. Tratar (14) 
9755-3638.

VENDO TORNO mecânico, 
modelo Imor 420 Oficina e 
torno Nodus-I 500. Tratar (14) 
3263-5497.

VENDO ESTOQUE de roupas 
de loja cerca de 250 peças por RS 
2.500,00. Também vendo cabides 
acrílicos e araras. Tratar (14) 
8123-6974.

VENDO MÁQUINA de costura 
(singer), com motor -  Vários 
vasos para flores, preços imper- 
díveis. Tratar (14) 9104-5964/ 
9755-8651.

VENDO TORNO para madeira, 
ótimo para fazer artesanato, 
R$300,00. Tratar (14) 9686-2419.

VENDO 1 geladeira duplex, gelo 
seco -  1 máquina eletrolux 10K. 
Tratar (14) 9713-2132.

VENDO BERÇO, cor marfim c/ 
cômoda, R$ 120,00 -  Carrinho 
Galzerano, azul, R$100,00. Tratar (14) 
3263-7354/ 9166-5442/ 9174-1441.

VENDO 1 cofre, tamanho médio, 
pesando 400K -  1 escrivaninha, 
tamanho normal. Tratar (14) 3263- 
1418/ 8187-8324.

VENDE-SE LOJA de roupas 
masculina e feminina, completa, 
no centro, próximo a Rua XV de 
Novembro. Tratar (14) 8147-9522/ 
9794-6434.

VENDO 1 lancha 19 pés -  1 
carreta pesca 6m -  1 banheira 
tipo SpA, 6 lugares. Tratar (14) 
9756-0258.

VENDE-SE GRADE de ferro 
3,40x 1,90 -  1 portão social 0,90x 
2,10, perfeito estado. Tratar (14) 
9642-6790 ou R: Gino Augusto 
Antonio Bosi, 481 -  Rondon.

VENDO BETONEIRAS revi
sadas de 120L, R$ 350,00-150L, 
R$450,00-220L, R$1 mil-400L, 
R$1.200,00. Tratar (14) 9785-7545 
ou R: José Príncipe Penhafiel,
842.

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

PLANO FÁCIL Disal, sem con
sulta 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.

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(14 )3264-3817  APÓS AS 18H 00
ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS 

ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

" a  c o m p a ix ã o  p a r a  c o m  o s  a n im a is  é  d a s  m a is  n o b r e s  v i r 
t u d e s  d a  n a t u r e z a  h u m a n a "

C h a r le s  D a r w i n .

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

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 TRAILLER completo, 
pronto para trabalhar, aceito 
carro ou moto como parte de pa
gamento. Tratar (14) 9664-3424/ 
9725-5985.

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

CARRETINHA PARA moto de 
fibra (marca motoprático), ideal 
para entrega de água mineral, 
gás e bebidas, documentação em 
dia, ano 2011, 2° dono. Tratar (14) 
3264-6777/ 8132-9002.

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

VENDO TRAILLER de lanche, 
todo equipado, em funcionamen
to. Tratar (14) 8823-4801.

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

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

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

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

VENDO CD automotivo 
(kewood) usado, R$90,00. Tratar 
(14) 3263-3348/ 9703-1919.

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

VENDO 1 vitro de banheiro 
60x80, R$ 20,00 -  1 vaso sanitá
rio semi novo, R$25,00. Tratar (14) 
9653-6869.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Ariindo ou Eliza

Castelo
' Piscina de Bolinha 
Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 

Jíibogâ

(14) 3263-1485 
9791-4488

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com
http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com


Classificados

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

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

GUARDA ROUPA 6 portas, mar- 
fin, 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 miármore + 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, mono- 
fásico, bifásico ou trifásico. Tratar 
(14) 3263-5859/ 9620-0962/ 
9862-0930.

VENDO FIOS e cabos elétricos, 
lâmpadas econômicas a partir 
de 10w, interruptores e tomiadas. 
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 -  Ven
da 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.

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

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

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

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

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

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

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

KREP SUÍÇO pronto. R$2,00 
a unidade, vários sabores. Aniver
sários WG. Tratar (14) 3263-1485 
ou 9791-4488.

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

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

EXCURSÃO PARA Praia Gran
de, saída 12/10/2013 (feriado), 
retorno 13/10/2013, R$ 280 com 
mieia pensão (café/ almioço), 
parcelado em até 5x (julho a 
outubro). Tratar (14) 9746-2701/ 
3264-4251 Nereide.

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

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

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Caldas Novas, 24 a 29/08/2013 
-  Passeio Maria Fumiaça 
29/09/2013. Informações e 
reservas: (14) 3263-3267 e (14) 
9600-3485 com Solange.

EXCURSÃO PARA São Paulo, 
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.

CASA NA rua 15 de novem
bro, c / 16m (frente), 208 m  ̂
(área construída), excelente 
localização, principal rua de 
comércio. R$ 450mil, (aceito 
negociação ou troca por outro 
imóvel menor valor). Tratar 
(14) 9755-3638.

JARDIM PRÍNCIPE, edícula 
com area de lazer, laje, piso 
frio e gesso, aceito troca. 
Tratar (14) 9785-7545.

CASA EM construção com 
2 quartos, sala, cozinha,
WC. Na laje, murada com 
portão basculante. Tratar (14) 
9797-5221.

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

JD JOÃO Paccola, casa 
c / sala de TV, jardim de 
inverno, sala jantar, cozinha 
planejada, 3 quartos c/ 
guarda roupa embutido, 1 
suíte, banheiro social com 
banheira de hidromassagem, 
lavanderia coberta, banheiro, 
churrasqueira, WC e garagem 
para 2 carros c / portão 
automático, com 190m^ de 
construção nova, R$ 350 mil. 
Tratar (14) 9747-3304.

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 financia
mento, R$ 190 mil. Tratar (14) 
9701-3644

UBIRAMA, 2 casas (frente 
e fundos), R$ 170 mil, loca
lizado na R: Felipe Camarão, 
247. Tratar (14) 3263-5320/ 
9659-0575.

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

CASA BEM localiz. c / ótimo 
acabam. no M. Azul. São 
106m^ em boa planta, 3 dor- 
ms, w c  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 investimen
to rentável e seguro, o melhor 
lançamento de Lençóis Pta 
e região -  2 dorms, sala, wc 
social, cozinha, ar. serv. e 
terraço - ótima localização 
e lazer completo - Venha 
conferir! Creci J23626 - Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref:00238

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

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

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

CASA CECAP 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 dor
ms (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 -  Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

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

PRIMAVERA- CASA
geminada c / 2 entradas, 
aproveitamento p / 2 alugueis, 
cd casa c / 2 dorms, sala, cozi
nha, bho, lavand., 1 das casas 
c / garagem. R$75mil. - Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

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

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

JD. MARIA Luiza II- 2 doms 
(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha conjugada, lavan
deria, varanda, espaço para 
garagem p / 3 carros, casa 
nova. R$ 160 m il-  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

APTO 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, bs:
Forro, taco e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

CENTRO, 1 suíte, 01 dormi
tório, banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de serviço, des
pensa e garagem p/ 02 carros, 
R$980 mil, obs: laje, taco e 
piso frio. Ótima localização. 
Terreno com : 540,00. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

VILA NOSSA Senhora Apa
recida, 3 dorm itórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, 02 despensas e 
garagem, R$250 m il, obs: 
Laje e taco. Ótima locali
zação, próximo ao centro. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

BELA VISTA, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e ga
ragem, R$120 mil, obs: Laje/ 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM UBIRAMA, 2
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem para vários 
carros. Casa nos fundos: 01 
dorm itório, 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,
1 suíte, 02 dorm itórios, 
sala ampla, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para dois 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$340 mil, obs: 
laje, piso frio  e acaba
mento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM VILLAGE, 1
suíte, 02 dorm itórios, 02 
salas, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem. 
Para 02 carros e edícula 
com sala e cozinha em 
construção, R$300 mil, 
obs: laje,acabamento em 
gesso e armário embutido 
na cozinha. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM ITAMARATY,
edícula com 01 dormitório, 
sala ampla, cozinha, banheiro 
social e garagem para dois 
carros. Area 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. VILLAGE, 1 suíte (com 
closet), 02 dormitórios, sala 
de tv, sala de jantar, cozinha, 
lavabo, banheiro social, 
área de serviço, despensa 
e garagem para vários 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina pequena, 
R$ 840 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em gesso. 
Armários embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas. Ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos. Ótimo 
acabamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

MARIA LUIZA IV, casa c/ 
70m^, 2 quartos (1 suite), 
sala, cozinha, WC, garagem 
pra 3 carros. Tratar (14) 
9796-1850.

NUCLEO- 3 dorms, 1 bho, 
cozinha, área de serviço, 
garagem. R$110 mil- Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

http://www.vitagliano


O ECO
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E m p r e g o
O

NO COMANDO
O número de mulheres em cargos de liderança aumentou. 
Ao mesmo tempo, o número de CEOs (Diretor Executivo 
ou Diretor Geral) mulheres também subiu, no mundo e no 
Brasil. No mundo, as mulheres ocupam 2 4 %  dos cargos de 
liderança. No Brasil, elas ocupam 2 3 %  da alta gestão.
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Donas de casa buscam filiação à Previdência Social
Quase 400 mil já têm 
garantida a aposentadoria 
por idade ou por invalidez

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  EC0

Da Redacâo

Os últimos dados divulgados pela 
SPPS (Secretaria de Políticas de Pre
vidência Social) mostram que, em 

março passado, o número de donas de casa 
de baixa renda filiadas à Previdência Social 
no país já chegou a 398.326. Entre os esta
dos com o maior número de registros estão 
Minas Gerais (70.435), São Paulo (65.988), 
Rio de Janeiro (42.072), Bahia (28.717) e 
Rio Grande do Sul (28.149).

Para aumentar a formalização, o Ministé
rio da Previdência Social e o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) têm intensificado 
as ações de divulgação da medida por meio do 
PEP (Programa de Educação Previdenciária).

Segundo informações da assessoria de 
imprensa da Previdência Social para poder 
contribuir na categoria de facultativo de 
baixa renda, é necessário antes se inscrever 
no CadÚnico (Cadastro Único para Progra
mas Sociais do Governo Federal). Depois, 
se inscrever na Previdência (facultativo de 
baixa renda). Essa categoria abrange ho

BENEFÍCIOS -  Trabalhador doméstico com renda familiar de até dois salários mínimos pode se 
inscrever na Previdência ou na Central de Informações

mens e mulheres que se dediquem, exclu
sivamente, ao trabalho doméstico no âmbi
to de sua residência e com a renda familiar 
de até dois salários mínimos. A contribui
ção mensal é de 5% do salário mínimo, o 
que o que hoje equivale a R$ 33,90.

Já as pessoas que não tem atividade 
remunerada e não se enquadram nessa si
tuação podem contribuir como facultativo,

com a alíquota de 20% sobre qualquer va
lor entre o piso mínimo e o teto da Previ
dência, ou 11% sobre o salário mínimo. A 
filiação a Previdência Social pode ser efe
tuada a partir dos 16 anos de idade.

Na categoria de dona de casa com bai
xa renda, o homem poderá se aposentar 
por idade com 65 anos e a mulher, com 60 
anos, desde que tenham 15 anos de tem

Como se filiar ao CadÚnico
Primeiro é preciso se inscrever no 

CadÚnico (Cadastro Único para Pro
gramas Sociais), que é um Cadastro 
para famílias com renda mensal de 
até dois salários mínimos, no CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) ou (CREAS (Centro de Refe
rência Especializada em Assistência 
Social) na cidade onde reside.

Após receber a confirmação por 
carta dessa inscrição, que informa 
o NIS (Número de Inscrição Social), 
o interessado poderá se inscrever na 
Previdência pelo número 135, da 
Central de Informações, acessar o site 
www.previdencia.gov.br ou compare
cer a uma agência do INSS. As contri
buições mensais podem ser recolhidas 
nas agências bancárias ou lotéricas.

po de contribuição. O segurado facultati
vo de baixa renda também tem direito a 
outros benefícios previdenciários, como o 
auxílio-doença e aposentadoria por inva
lidez, com exceção da aposentadoria por 
tempo de contribuição.

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


O ECO Autos
NOVO JEEP CHEROKEE

Após início de produção adiado, o novo Jeep Cherokee 
chegará ao mercado norte-americano no segundo semestre

deste ano custando a partir de 
US$ 22.995, cerca de R$ 49.160.

O  I

FOTO: DIVULGAÇÃO

Buscamos e entregamos

Marcelo 9838-4495 / 9639-7106
Av. Nove de Julho, 999 - 

Lençóis Paulista-SP
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De olho nas borrachas para evitar infiltração
Por meio de cuidados simples e checagem visual, é possível se precaver da entrada de água no interior do carro

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Não é preciso encarar locais alagados 
para entrar água no carro. Basta falta 
de cuidado com borrachas de porta, 

por exemplo.
Segundo o analista técnico do CESVI 

(Centro de Experimentação e Segurança 
Viária), Gerson Burin, a qualidade das bor
rachas de portas dos veículos -  chamada 
de guarnição -  varia bastante. Somente a 
espessura das guarnições não determina a 
qualidade de vedação das portas. De ma
neira geral, modelos off-road e picapes são 
feitos para suportar melhor o ataque tanto 
de água, como de terra e resíduos.

Segundo o expert, desenho e a dis
tância entre as portas e a carroceria, por 
exemplo, também influenciam na valentia 
(ou não) do veículo contra água. São locais 
nos quais raramente se limpa ao lavar o 
carro. Por isso, podem sofrer deteriora
ções graças a presença de resíduos. Todas 
portas contam com um orifício de dreno 
para água, locais que podem estar obstru
ídos e valem checagem.

LIMPEZA SIMPLES
Segundo Burin, a melhor maneira de 

limpar as guarnições de portas é passando 
um pano umedecido em água. Se estiver 
muito sujo, deve-se usar detergente neutro. 
O uso de silicone líquido pode até proteger 
a borracha a longo prazo, mas acaba por 
impregnar mais resíduos.

Não há um tempo de vida pré-deter- 
minado para as guarnições. Assim como 
demais borrachas, elas sofrem com tempo 
de uso e calor excessivo. Por isso, podem

PREVENÇÃO -  Vidro dianteiro é um dos locais que é preciso se preocupar por poder sofrer infiltração

até encolher de tamanho e a vedação fica 
insuficiente. Borrachas com ondulações 
e deformações também deixam a água e 
resíduos entrarem. Nestes casos, o ideal 
é trocar as guarnições em concessionária 
ou oficinas especializadas em borrachas e 
pára-brisas. E por falar no grande vidro 
dianteiro, este é outro local em que pode 
haver infiltração. Outros locais que valem

checagem visual são os selos da parede 
corta-fogo do motor, locais por onde passa 
o cabo de embreagem e chicotes.

Carros com teto-solar também podem 
sofrer com infiltração, muitas vezes por 
falta de hidratação do tecido que veda e 
circunda a "janela superior". O cuidado 
deve ser feito usando vaselina específica, 
encontrada em lojas que trabalham com

tetos-solares.
Por fim, deve-se regular o fechamento 

das portas -  em especial nos carros usa
dos. Trata-se de algo simples: é feito por 
parafusos de borracha com rosca, que dão 
mais ou menos pressão na hora de fechar 
uma porta ou a tampa traseira. Pode pare
cer besteira, mas estes pequenos cuidados 
são importantes.

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


O ECO Imóveis oonto

CRIATIVIDADE
Está na moda, é criativo e muito prático ter parede 
que funciona como quadro-negro. A dica ajuda 
a família a trocar recados e abre espaço para 
manifestações artísticas das crianças.

w w w .p o n to i9 .co m .b r  
Rua C el. Joaqu im  A nse lm o M a r t in s , 1 7 80  

C en tro  - Lençóis P a u lis ta  - (1 4 )3 2 6 4 -3 9 4 9
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Programa M inha Casa M elhor 
financia eletrodomésticos e móveis
São 8 lojas credenciadas em Lençóis, Agudos e Macatuba; anúncio da linha de crédito de até R$ 5 mil foi na quarta-feira

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

0 governo anunciou, na quarta-feira, 
que beneficiários do programa 
Minha Casa, Minha Vida podem 

emprestar até R$ 5 mil para adquirir ge
ladeira, fogão, lavadora de roupas auto
mática, computador, TV digital, guarda
-roupa, cama de casal e de solteiro (com 
ou sem colchão), mesa com cadeiras e 
sofá. As compras terão 5% de desconto 
pelo preço à vista e as parcelas podem 
ser divididas em até 48 meses, com ju 
ros baixos (não divulgados), mas existe 
limite de preço para cada item da lista. A 
expectativa do governo com o programa 
é beneficiar 3,4 milhões de famílias.

Para solicitar o cartão, segundo a 
Caixa, é necessário além de participar 
do programa Minha Casa Minha Vida, 
estar em dia com as prestações e com a 
construção pronta. O cartão, que pode 
ser pedido através do 0800 726 8068 ou 
na agência, chega em até 10 dias. Já os 
pagamentos começam após usar todo o 
valor, de R$ 5 mil ou, se não usar tudo 
em quatro meses, começa a pagar o que 
gastou nesse período a partir do 5° mês.

No total, são 13 mil lojas credenciadas 
para fazer a venda, em todo o país. Em 
Lençóis Paulista, a Cybelar, Magazine Lui- 
za, Ponto I9 e Spazio Interno, conhecida 
como New Móveis, estão na lista. Macatu
ba está credenciada pela Cybelar e, Agudos

CREDITO -  Lojas podem vender no crédiario para beneficiários do Minha Casa Minha Vida

QUE PODE SER COMPRADO,O

Móveis
Preço máximo de venda 
Guarda-roupa -  até R$ 380 
Cama de casal
(com ou sem colchão) -  até R$ 370 
Cama de solteiro 
(com ou sem colchão) -  até R$ 320 
Mesa com cadeiras -  até R$ 300 
Sofá -  até R$ 375

Eletrodomésticos
Preço máximo de venda 
Refrigerador -  até R$ 1.090 
Fogão -  até R$ 599
Lavadora de roupas automática -  até
R$ 850
TV digital -  R$ 1.400 
Notebook com acesso à Internet ou 
computador, com teclado, mouse e monitor 
com acesso à Internet -  até R$ 1.150 
////////////////////^ ^ ^ ^

,pela Cybelar, Magazine Luiza e a loja José 
Messias da Silva Agudos.

"A loja já tinha o cadastro do Cons- 
trucard (linha de financiamento da Caixa 
para adquirir materiais de construção 
para reformar ou ampliar a casa) e no Mó- 
veiscard (financiamento para compra de

bens de consumo duráveis), então tivemos 
a procura de uma cliente e fomos nos in
formar sobre a Minha Casa Melhor", diz 
Gabriele Cavalcante, proprietária do Pon
to I9. "Para a gente, é como se fosse uma 
venda à vista, mas para o cliente o paga
mento é parcelado. Acredito que a procu

ra vai ser grande na cidade", explica.
Já Patrícia Orsi, da New Móveis, tam

bém filiada aos outros benefícios da Cai
xa, Construcar e MóveisCard ressalta que 
a loja está credenciada para a venda de 
camas e guarda-roupas. "Esperamos que 
tenha bastante procura", finaliza.

http://www.pontoi9.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


Classificados

VILA CAPOANI, 1 suíte,
02 dormitórios, 03 salas, 
escritório, 02 banheiros, 
copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço, despensa, rancho 
e garagem para 4 carros.

R$ 450 mil, obs: laje, taco, 
aquecedor solar. Armários na 
cozinha, sala de tv e escritó
rio. 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

JD. PRINCIPE, 3 dormi
tórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 240mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

RONDON, EXCELENTE
Prédio Comercial na Av. 
Prefeito Jácomo Nicolau 
Paccola. Construção nova 
com várias salas, banheiro e 
cozinha, R$ 700mil, obs: Laje, 
gesso e piso frio. T: 253,00, 
ac: 336,62. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

PQ. RES. RONDON, 4 dor
mitórios, sendo 1 suíte, sala, 
sala de tv, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem p / 2 car
ros. Fundos c /  1 dormitório, 
lavanderia e churrasqueira.
R$ 180.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci - 46374). Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

STA. TEREZINHA II, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e entrada 
p / carro. R$ 115.000,00 -  
Santangelo Imóveis (Creci
- 46374). Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. DAS NAÇÕES, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem - R$ 115.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA LUIZA I, 2 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 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

NÚCLEO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, la
vanderia e garagem. Fundos 
c /  01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CENTRO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem. - R$ 260.000,00 - San- 
langelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

R$ 150.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

O s  m e lh o r e s  im ó v e is

www,vitagiiano,com,br
VILA MAMEDINA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço, despensa e garagem.
- R$ 145.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

JD. DO CAJÚ I, 2 dormitó
rios, sala, cozinha americana, 
WC, área de serviço e 
garagem.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, 
sala, cozinha, WC, lavabo, 
área de bate papo, lavande
ria, despensa, área de lazer 
e garagem p / 02 carros. R$
410.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. VILLAGE, sobrado c /  03 
dormitórios, sendo 01 suíte 
c /  banheira, closet, salas 
(Estar - TV - Jantar), WC, 
cozinha, lavabo, lavanderia, 
despensa, garagem p / 06 
carros. R$ 550.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

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

PARQ. RES. RONDON, 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem, edícula 
c /  churrasqueira, WC. - R$
280.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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

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.

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

opoR m m oí
Imperdível 2  lotes juntos cj área total 531 no Grajaú -  Vende lote 
separado Venha conferir! -  ref. 00294 -  Beto (14) 9724-8803

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

JARDIM SANTA Terezinha 
(venda)-com 3 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, rancho com chur
rasqueira, forno p / pizza e a 
lenha, armários embutidos, 
blindex, garagem p / 2 carros, 
portão basculante, cerca, 
armário embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $
260.000,00(não aceita 
financiamento) Cód.0062 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM MONTE
Azul (venda) -ó tim 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.imobilia- 
ria21Lp.com.br

VILA EDEN (venda), 3 
quartos, sala, 2 banheiros, 
garagem; Esta casa possui 
nos fundos: 4 quartos, 5 ba
nheiros, Duas redes de água, 
e duas de energia elétrica; 
Excelente investimento para 
locação! R$ 159.000,00 Não 
aceita financiamento. Cód. 
0109 Tratar na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

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

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

E S T R U T E L C O N TR A TA
• Motorista operador de munck 

Auxiliar de montagem com disponibilidade 
para viagem 
• Pedreiros

Enviar curriculo com foto na sede da 
empresa situada na 

Rodovia Marechal Rondon, km 305,3

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

JD. MARIA Luiza IV (venda), 
esquina, próprio para comér
cio com 02 banheiros nos 
fundos e terreno na parte de 
traz; Cód.0063 trat. na Imo
biliária 21 Rua 13 de maio, 
430 tel. 32630021- www. 
imobiliaria21Lp.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. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

JARDIM PRÍNCIPE, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem coberta,
R$ 160 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

CENTRO (VENDA) - ótima 
localização, com 2 quartos, 3 
banheiros, 2 salas, dep. em
pregada, 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 GRAJAÚ (venda), 
com 2 quartos, sala, cozinha 
americana, e terreno de 
fundo grande para área 
gourmet. Ótima oportunida
de! R$ 158.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0044trat. 
na Imobiliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

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. Ve
nha conferir!Cód 0099 Tratar 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

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

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

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

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

Valor: R$ 550.000,00 

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

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

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

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

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00 

C EN TRO
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

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

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

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

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

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

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

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

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

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

w w w . t o l e d o i m o v e i s . c o m . b r
Tel (1 4 ) 3263 -0 1 8 7
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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Classificados

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- w ww.im obilia- 
ria21Lp.com.br

CENTRO (VENDA), 2 salas,
3 quartos, banheiro, copa e 
cozinha; fundos: 1 quarto, 1 
banheiro e sauna, mais uma 
casinha. Garagem para 3 
carros. R$ 371.000,00 Venha 
conferir! Tratar na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021- w ww.im obilia- 
ria21Lp.com.br

GRAJAÚ (VENDA), 3 quar
tos, sala, cozinha americana 
com balcão de mármore 
embutido, banheiro, garagem 
coberta para 2 carros, quintal 
grande. R$ 195.000,00 Aceita 
financiamento. Cód. 101. Tra
ta r na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

EDIFICIO CAIABI, R$250,00, 
2 dorms, sala, cozinha, 2WC, 
armários embutidos, 1 vaga 
na garagem. Tratar (14) 
3263-1118.

EDIFICIO ORIGINES Lessa, 
2 dorms (1 suite), sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, 
WC social, varanda gourmet, 
1 vaga garagem. Tratar (14) 
3263-1118.

JD. CAJÚ I , casa c / 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem para 2 carros, R$ 
100 mil, não aceito financia
mento. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

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

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

AÇAÍ I, casa medindo 71,25 
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. UBIRAMA: Aptos c/ 
70m2: 02 dorm/sala em L p/ 
02 ambientes/coz/área de 
serviço/banheiro/despensa/ 
garagem Valor Sob Consulta 
Toledo Imóveis 32630187.

JULIO FERRARI:03
dorm/ sa la / coz/ banheiro/ 
lavanderia/ garagem Valor R$ 
100.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

APTO IPÊ: 02 dorm c/ 
armários/ sala am pla/ coz. 
planejada/ banheiro/ lavand./ 
garagem Valor R$ 160.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

APTO SEMI novo Rio 
Claro:03 dorm/ sala em L /  
coz/lavanderia/banheiro/ 
garagem Valor R$ 190.000,00 
(aceita troca c / imóvel aqui 
em Lençóis) Toledo Imóveis 
32630187

APTO SAN Remo: 03 dorm 
sendo 1 suíte/ dorm p / em- 
pregada/sala 02 ambientes/ 
coz planejada/ banheiro/ 
lavanderia/ garagem Valor 
R$350.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

APTO BETHA: 03 dorm sen
do 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 / ar
mários/ banheiro/ sa la / coz. 
planejada/ lavand/ garagem 
Valor R$ 270.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

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

JD. EUROPA: 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/ sa la / 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 / churras
queira/ garagem Valor R$
405.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/ 
sala/ copa/ coz/ 02banheiros/ 
lavanderia/ área c /  churrasq./ 
garagem Valor R$ 225.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JD. 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/ lavan- 
deria/ entrada p / carro. Valor 
R$ 160.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

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

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

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

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

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

JD. UBIRAMA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/ sa la / copa/ 
coz/ banheiro/ lavanderia/ 
edícula c / despensa e banhei
ro Valor R$ 320.000,00 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/ banheiro/ jard im / 
lago/ garagem Valor R$
700.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

MARIA LUIZA IV: casa nova 
c / 03 dorm sendo 1 suíte/ 
sa la/ 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/lavan- 
deria/entrada p carro Valor 
R$ 110.000,00 + 113 prest. 
terreno de 399,00 Toledo 
imóveis 32630187.

JD. MARIA Luiza II: Prédio 
c / 06 aptos de 42m2 cada de 
01 dorm/sala/coz/banheiro 
Valor R$ 600.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

MONTE AZUL: 02 dorm 
sendo 1 suíte/sala/coz/ba- 
nheiro/jd. Inverno/lavanderia/ 
entrada p carro Valor R$
180.000,00 Toledo imóveis 
32630187

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

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

PQ RES. Rondon: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c / chur- 
rasq./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/banhei- 
ro/slão c / churrasqueira. 
Todas edificadas no mesmo 
lote entrada p / vários carros. 
Valor R$ 700.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

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

JARDIM MARIA Luiza lI, 
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.

SAO JUDAS Tadeu I, casa 
com 2 dormitórios, w c 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 loca
lização, (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 
automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, piso de ótima 
qualidade, sancas na sala, 
e acabamento em gesso em 
todos os quartos. R$ 350 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JD. JOÃO Paccola: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/escritório/ 
lavanderia/garagem/área c/ 
churrasq./ banheiro Valor R$
170.0000,00 32630187

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

VISITE NOSSO NOVO SITE
Sobrado JD . Itamaraty d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 suíte 

d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha c/ armários, 
adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 m  ̂R$ 860 mil. Ref. Site 29.

Casa Centro, 3 doimit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavande
ria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

Sobrado JD  Itamaraty,3 dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$ 

600.000,00. Ref. Site 14.

Casa Jardim Víllage - 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, lavan
deria d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 cobertos- 

R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074).

Vende-se Casa Mamedína, C /3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074). 

Ref. Site 67

Vende-se Casa Jd . Víllage, d  3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de jantar, área de ser/iço, garagem p/
3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. 

Casa com piso laminado. R$ 600mil. Habitare Imóveis 
(CRECI76074).

Casa V. Capoani - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, bho social, lavanderia. Edícula 
d  1 dorms, bho, churrasq - R$270 mil - Habitare Imóveis 

(CRECI76074) 32644151/9860-1407.

Casa J  D. Víllage - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 
1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 

despensa. R$ 300 mil- Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

www.habitarelp.com.br
VENHA CONFERIR TERREN O S EM DIVERSOS BA IR

ROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n ia b ib a re
C R EC I 76074 IMÓVEIS

h a b ita re lp .c o m .b r
R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  

(14)3264 4151 | (14)9860 1407

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

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.

JD. ALVORADA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/ copa/ coz/ 
sala/ banheiro/ lavan- 
deria/ área c / churrasq/ 
piscina/ banheiro/ pomar/ 02 
salas comerciais. Valor R$
195.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

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

JD. CAPOANI, sobrado com 
garagem coberta p/2 carros, 
ótima localização. R$ 255 mil 
n/aceito financiamento. Pe
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, w c social 1 suíte c/ 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia re
vestida com armário, fundos 
temos 1 dispensa, canil, piso 
laminado e piso frio. Terreno 
com área total de 292,82 m  ̂
com 270,55 m^ de construção. 
Aceito propostas e financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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http://www.imobilia-ria21Lp.com.br
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JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, piso frio, laje, mais 
salão p / comércio, garagem 
coberta p / 1 carro, de frente a 
escola do sesi. R$ 155 mil n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

MAMEDINA, CASA com 3
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos chur
rasqueira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno com 
área total de 347 m^, com 126 
m^ de construção, garagem 
coberta p / vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamento 
com 50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM p r ín c ip e , 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, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m^, com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

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, fun
do temos 1 quarto, banheiro, 
lavanderia coberta, churras
queira, ótima localização. R$ 
200 mil aceito financiamento e 
permuta. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

CECAP, VENDO ou troco, 
por casa do mesmo valor, no 
melhor ponto do bairro, Av. 
Procópio Ferreira, 449. Aceito 
financiamento, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 3263-2327.

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

VILA CRUZEIRO, prédio 
geminado, 2 dormitórios, 
sala, cozinham, banheiro, 
garagem e área de lazer R$
140.000,00 Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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

RONDON, CASA nova, 2 
dormitórios, sa la/ 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, garagem p / 2 
carros, ótimo acabamento 
R$ 280 mil. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
rua: Cel. Joaquim Anselmo 
M artins, 751 ou no fone: (14) 
3264-7260.

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

JD GRAJÁU, casa nova, 
c/03 dormitórios, sala 
tv, sala jantar, cozinha c / 
fogão embutido, lavanderia 
fechada, garagem coberta 
02 carros R$ 195.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD MARIA Luiza I , casa 
geminada, cada casa c /  02 
dormitórios, sala, cozinha 
e lavanderia, entrada p / 
carro, c /  70,00m2 cada, 
(valor R$ 650,00 de aluguel 
de cada casa) va lor 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, gara
gem coberta 02 carros, piso 
porcelanato, quintal todo 
c /  piso frio, casa reformada 
c/150,00m2 R$ 180.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-55624/9695-8789.

JD EUROPA(ALTOS),
casa c /  03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 265.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD PRIMAVERA,
casa de esquina, 02 
dorms, sala, cozinha R$
80.000. 00(ALUGADA) SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000. 00 (ALUGADA)SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

M A M E D IN A , CASA 02
dorm itó rio , sala grande 
TV, cozinha, lavanderia, 
espaço p / piscina Terreno 
c/360,00m 2 R$ 145.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI 
115691)3264-5624/8118- 
1234.

M ARIA 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
Itam araty(parte alta), 02 
dorm itórios(1 suíte), sala 
de tv, copa / cozinha R$
280.000. 00 SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691)3264-5624/ 
9695-8789.

JD EUROPA, casa na 
planta(parte alta), 03 
dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha americana, 
garagem  coberta 02 
carros. R$ 275.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

CASAS, TERRENOS, refor
mas e construção, entrada 
de R$ 1.541,94 com parcelas 
a partir de R$ 491,94. Tratar 
(14) 9654-9616.

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

CAJU I, 2 quartos, sendo 
1 suíte, sala, 2 banheiros, 
cozinha, garagem. Valor 
R$150.000,00 Não aceita 
financiamento. Cód. 0094 
Trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

CENTRO (VENDA):ÓTIMA
para comércio; 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 3 banheiros,
3 salas, garagem para 7 
carros. Ponto privilegiado da 
cidade; venha conferir! R$
860.000,00 Cod. 0090. Trat. 
na Imobiliária 21 Rua 13 de 
maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

NOVA LENÇÓIS, casa com 2 
quartos, sala, cozinha revesti
da, wc social, garagem cober
ta p / 2 carros, com portão 
fechado basculante,piso frio, 
com laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula 
com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, com forro 
de madeira, terreno com 
área total de 253 m^, com 
154,45 m^ de construção, não 
aceito financiamento, R$120 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

CECAP, CASA com 6 cô
modos de esquina, vendo ou 
troco. Tratar (14) 9653-6869 e 
(14) 3264-8367.

CAJU, CASA com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, piso frio, 
laje, R$80 mil, não aceita f i
nanciamento. 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).

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

CAJU,CASA com 4 cômo
dos + 2 em construção, R$ 85 
mil não aceita financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

MARIA LUIZA IV: 2 dormi
tórios 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.

/MOB/UAR/A
COM PRA - VBNDA - LOCAÇAO

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

OPORTUNIDADE, CASA na
ubirama com 3 quartos, sala 
de TV, sala de jantar, WC, 
piso frio de boa qualidade, 
laje -  Fundos com 1 quarto e 
WC, R$ 215 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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

3263-0021
■SALACOM ERCIAL 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 TERREN O S NO JARDIM  C A JU : 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
- TERREN O  NO JARDIM  JO AO  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
- TERREN O  JARDIM  UBIRAMA (VENDA) -  OPORTUNI
DADE, EXC ELEN TE 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 Z ILLO  (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 RESIDEN CIAL 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
- CA SA  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
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DA

TIA EMILIA - Chácara c / 
2500,00 - Res. c / 01
dormitório, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro, 
varanda, churrasqueira, p is
cina, 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.

SITIO AS margens da rodo
via M al Rondon (km 307,4), 
a 2 km da área urbana com 
7,93 hectares, 1 casa sede 
(piscina, sauna, churrasquei
ra, toda cercada em muro), 2 
casas caseiro, barracão para 
animais, 7 piquetes, pasto, 
pomar, poço semi-artesiano, 
caixa d ' água 20 mil 
litros, cercas novas, lagoa, 
nascente, rio, etc. Excelente 
oportunidade de investi
mento e lazer. R$ 850mil. 
Aceitamos outros imóveis 
e veículos na negociação 
Tratar (14)-9755-3638.

CHÁCARA EM Lençóis, 1 
alqueire, casa alto padrão, 
churrasqueira, galpão, piscina 
e pomar, R$ 450 mil, aceito 
como parte do pagamento 
imóvel de menor valor em 
Agudos. Tratar (14) 9127- 
4659/3261-4939.

VENDO CHÁCARA em
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 pro
postas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina grande, 
terreno com área de total de 
5 mil m^, vendo ou troco por 
casa em Lençóis Paulista. Pe
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

í  r s i G
imóveis

^  ”  CRECI 115.691

CASA JD EUROPA. 03
dorm itórios(1 suíte c/ 
closed e  arm ários), sala 
de tv  c/jard im , cozinha 
am ericana c/ arm ários e 
fogão, edícu la 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/ 
arm ários), 02 banheiros 
social, saía de tv , cozinha 
am ericana, lavanderia , 
lazer c/ churrasqueira , 
garagem  03 carros, 
lago ornam ental, const. 
c/281,00m 2 
R$ 350.000 ,00

CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 0 3 dorm sd  
suíte), sala tv, cozinha 
am ericana, lavanderia R$ 
265.000 ,00

EDÍCULAJDITAM A- 
RATY, 01 dorm itório , 
sala de tv, cozinha c/ 
arm ários churrasqueira , 
quiosque, piscina grande, 
piscina c/hidro, 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 SAOJUDAS 
TADEU de esquina 
c/5 .000m 2, casa laje c/ 
04 d orm is(l suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira , 
p iscina, cam po , toda 
m urada R$ 400.000 ,00.

VENDE-SETERRENOJD 
ITAMARATY c/ 515,OOm2 
R$ 135.000,00

EDÍCULA DE FESTAS 
JD ITAMARATY, 01
dorm itório , cozinha, 
banheiro , salão de festas 
c /0 2  banheiros e churras
queira , renda m ensal de 
R$ 2.000,00(aluguel) R$ 
295.000 ,00

CASAJD ITAMARATY 03
d orm s(l suíte c/b an h e ira  
e closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha p lanejada, 
piso lam inado, espaço 
para área de lazer R$ 
420.000 ,00

CASAJD ITAM ARATY03
d orm s(l suíte c /c lo se d  e 
arm ário), m ezanino , sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha p lanejada, lazer c/ 
piscina R$ 590.000,00

VENDO MEIO alqueire de 
terra em A lfredo Guedes. 
Tratar (14) 3264-3635/ 
8822-1372.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com 
casa, pom ar e pés de café. 
Tratar na Rua Amazonas, 
489, fone (14) 3263-4010.

ÁREA DE terras: com a 
área to ta l de 15.960,00 
m2 entre os bairros Res. 
Açai e Jd.Santana, com 
fren te  para a avenida- 
-documentação Ok-R$-
1.500.000. 00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

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

MACATUBA JARDIM  Ca-
pri chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLE
DO IMÓVEIS - 3263-0187.

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

CHÁCARA DAS FLORES: 
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área, 1° 
casa, 3 quartos com suíte, 
sala, copa, cozinha, W C, 
lavanderia e piscina grande 
-  2° casa, 2 quartos, sala 
2 am bientes, cozinha,
W C, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jard im , pomar e sist, de 
câmeras, R$ 530 mil - TO
LEDO IMÓVEIS-3263-0187

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

COMPRO CASA c / 3
quartos (1 suíte), nova, 
próximo ao centro ou 
terreno. Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

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

ALUGA-SE CASA nova 
no parque Elizabete, 
laje, 2 dorm itórios, sala, 
cozinha, copa, banheiro 
e garagem coberta.
R$ 600,00. Tratar com 
A lexandre 9163-4438.

ALUGO SALÃO
comercial, localizado 
na R: Joaquim  M aria 
Contente, 240 -  M aria 
Luiza I, ótima localiza
ção, com 2 W C, salão 
todo revestido, piso frio  
com 180m^, R$1000,00 
c / fiador. Tratar (14) 
3263-7139/ 9700-1428.

GUARUJÁ, PRAIA
pitangueiras (k it e AP). 
Tratar (14) 9772-7315.

EVENTOS? CHÁCARA
e cidade -  c /  piscina. 
Tratar (14) 9772-7315.

ALUGO ESPAÇO para 
estética em salão de 
cabeleireiro. Tratar (14) 
3263-5338/ 9789-3425.

ALUGA-SE ÁREA
de lazer para festas e 
confraternizações (casa, 
piscina, churrasqueira), 
localizado a 6 km do 
centro cidade (acesso 
pela Rodovia M arechal 
Rondon), junho a setem 
bro, R$ 200,00 (diária). 
Tratar (14) 9755-3638.

ALUGA-SE CASA na
rua 15 de novembro 
com 4 quartos, 4 salas,
2 banheiros, dispensa, 
cozinha, 2 lavanderias, 
churrasqueira, garagem 
(208 m^ área construída), 
R$ 2m il (mensal), aceito 
propostas. Tratar (14) 
9755-3638.

ALUGA-SE PONTO
comercial na Rua 15 de 
novembro, com aproxi
madam ente 200 m^, com 
ou sem móveis (loja de 
confecções). Tratar (14) 
9755-3638.

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 tota l 
160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto 
do bairro, ideal p / super
mercado e deposito de 
m ateria l 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 
comercial com 70 m^, 
esquina da R: Henrique 
Lozinka A lves c / R: Luiz 
Vaz Pinto (local de bas
tante  fluxo de veículos), 
R$700,00. Tratar (14) 
8154-1999/ 3263-1617.

SALÃO PARA Festas 
Humaitá Hall, continua
mos com as promoções. 
Tratar (14) 3264 5658/ 
8115-4390.

ALUGO CHÁCARA
para festas em A lfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264- 
5381 / 9704-3307.

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

ALUGO KITINETE
localizado na Av. Brasil, 
1302 -  perto do clube 
M arim bondo. Tratar (14) 
3263-4844/ 9710-6121.

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

ALUGA-SE BARRA
CÃO com 200 m^, na 
Av. Jacom o Augusto 
Paccola, fu turo  anel v iá 
rio da cidade, ótim o para 
deposito, escola, igreja, 
oficina e escritório em 
geral. Tratar (14) 9683
6437 com Andrade.

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

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

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatiza- 
do, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário, salão amplo 
com capacidade para até 
750 pessoas, formato 
Buffet. Consulte nosso 
site. W W W . Aeroenven- 
tos.com.br. Tratar (14)
3264- 1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, apar
tamento no "boqueirão" a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

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

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

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

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

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

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

COMPRO TERRENO
para assum ir parcelas no 
Jd. M aria  Luiza IV Tratar 
(14) 9710-6601.

JARDIM GRAJAÚ:
lote de terreno com 
275,00m2-com alicerce 
de 49,00m2 (na laje), 
murado, com portão bas- 
culante, R$55 m il + 109 
prest. de R$307,00. Tole
do im óveis-3263-0187

RONDON: EXCELENTE
oportunidade: lo te 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 tijo los e reves
tim entos +  prestações 
- R$-70.000,00 - Toledo 
Imóveis - 3263-0187

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

TERRENO NA beira do 
rio, a 4 km de Lençóis, 
documentado, área de
IO. 500 m, (troco por 
edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-4349 
(horário comercial).

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

JD. ITAPUÃ:TERRENO
c / 238,22m2, R$ 75 mil. 
Tratar (14) 32630187 
Toledo Imóveis

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

KL.IZ  L IN £  
C O N T R A T A
VAGAS d is p o n ív e is  

PARA:
• MOTORISTA

(curso transporte coletivo válido)

• BORRACHEIRO
Entrega de currículo na empresa 

ou pela caixa postal 303  
CEP 18.682-970, a/c RH.

CONTRATA-SE
Empresa do ramo de tabaco está contratando para Lençóis  

P a u lis ta , A g u d o s  e B o re b i.

• V e n d e d o re s (a s ) e x te rn o s  com experiência e carro próprio. 
Salário fixo -l- ajuda de custo ou autônomo (comissão).

In te re s s a d o s (a s ) d e v e rã o  e n v ia r  c u rríc u lo  p a ra  o  e -m a il  
t ra b a lh e c o n o s c o @ im p e ria ld e a le r .c o m .b r

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.sigimoveisnet.com.br
mailto:trabalheconosco@imperialdealer.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

✓  Instalação e  m anutenção de hidrantes:
✓  Instalação e  m anutenção de a larm es de incêndio;
✓  Instalação e  m anutenção de luzes de em ergência;
✓  Instalação e  m anutenção de G L P  (g ás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e  m anutenção de redes de a r comprimido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G .LP . 
lEm issão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

TERRENO IDEAL para 
chácara, com água, energia 
elétrica, a 7km de Lençóis, 
asfaltado e documentação 
em ordem, R$30 mil. Tratar 
(14) 9169-0538.

AGUDOS, TERRENO no
Jd Esmeralda com 360 m^,
R: Vereador Silvio Amato, 
excelente oportunidade, R$ 
100mil, (aceito negociação). 
Possui um parcelamento 
na prefeitura em torno de 
R$ 15mil, o qual pode ser 
assumido pelo comprador 
e estaremos deduzindo do 
valor total. Aceitamos veículo 
na negociação. Tratar (14) 
9755-3638 (direto com a 
proprietária).

JARDIM MARIA Luiza I,
2 lotes juntos com 200 m2 
cada. (10X20,00), R$ 68 mil, 
cada, obs: ótima localização, 
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$ 25.000,00 
+ parcelas. Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD. JOÃO Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9781-3357.

MONTE AZUL, excelente 
terreno no lado de cima da 
R: Abrahmos Zacharias, R$
56 mil, aceito financiamento. 
Tratar (14) 3264-3587.

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

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

JD NELLI, terreno de esquina, 
c / 280m^, ótima localização,
R$ 75.000,00. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou (14) 3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO mura
do, próximo à avenida, R$ 60 
mil, quitado. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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

MARIA LUIZA I, terreno es
quina, parcialmente murado 
R$ 75 mil. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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

JD. MARIA Luiza IV, terreno 
com 234 m^, parte alta, plano. 
R$ 65 mil, não aceito finan
ciamento. 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 
m2, R$ 120 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

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

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

eletROMa;
MATERIAIS ELETRICOS

^RIBEIROW CARNBRO
R.MACHAD0DEA55I5N'>327- VIIA ANmNIETA I-LENÇÓIS PAULISTA

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

JARDIM STA Terezinha, es
quina, terreno com área total 
de 234 m^, R$ 70 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JARDIM CAJU, terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 mil 
n/aceito financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

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

CENTRO, TERRENO com
área total de 628 m^, ótima 
localização, aceitamos pro
postas. . Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

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

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JD. JOÃO PACCOLA
(14)3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU
(14)3264-4625

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

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

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

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

JD ANTÁRTICA, terreno 
c / 331 m^, frente c/14,50m2, 
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 ITAPUÃ, ótima 
localização para comércio , 2 
lotes com área regular com 
746 m^. R$ 395.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0004 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

JARDIM HUMAITA
(venda) -ó tim o  terreno, todo 
murado, localização nobre, 
340 m2 R$ 150.000,00 (aceita 
financiamento) Cód.0086 
trat. na Imobiliária 21 Rua 13 
de maio, 430 tel. 32630021- 
www.imobiliaria21Lp.com.br

GRAJAÚ -  Quitado ótima 
oportunidade R$ 54.000,00 na 
parte alta(não aceita finan
ciamento). Trat. na Imobiliária 
21 Rua 13 de maio, 430 tel. 
32630021-Cod. 0006 ww w . 
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 401m2 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 paga
mento 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.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m^, parte alta á 100 
metros da avenida, entrada 
de R$ 36 mil mais 96x R$ 
340,00. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

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

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 
400m2, na Av. João Paccola, 
R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2 R$ 45.000,00 mais 
52 parcelas de R$ 295,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

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

http://www.pedraoimoveis.com
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CACAU SHOW

A Cacau Show 
se preparou para 
o inverno e traz 

novidades como o 
vinho Casa Valduga, 
chocolate em pó para 
fazer chocolate quente, 
fondue tradicional 
e de brigadeiro. Na 
Cacau Show, o cliente 
encontra os melhores 
chocolates, bombons, 
trufas e tortas, confira 
as novidades na loja 
que fica na rua Doutor 
Antônio Tedesco, 256, 
Centro. Telefone (14) 
3264 2611. Na foto, 
Fernanda, Michele e 
Márcia.

A Infinity traz 
para Lençóis 
Paulista marcas 

exclusivas como Nike, 
Mizuno, Asics, Adidas, 
Olympikus, Bull Terrier, 
Braddock e Macboot, 
moda fitness, 
mochilas, bolsas e 
chinelos. Na Infinity, o 
pagamento pode ser 
feito em 10x no cartão 
e 6x no crediário. A 
loja fica na rua 15 
de Novembro, 663. 
Telefone (14) 3269 
7107. Na foto, Thaís, 
Adriana, Risley, 
Tamires, Lucas e 
Brunieli.

LOJAS SILVA

Confira, nas 
^ x  Lojas Silva, as 
novidades em moda 
desde bebê, infanto 
juvenil à coleção para 
adultos masculino e 
feminino. Nas Lojas 
Silva, o cliente encontra 
as melhores peças 
da estação além do 
excelente atendimento. 
Entre as condições de 
pagamento, as Lojas 
Silva divide em até 
10x nos cartões ou em 
até 6x no crediário. A 
loja fica na rua 15 de 
Novembro, 691, Centro. 
Telefone (14) 3269 7101.

^ X  Sempre com 
^ x  novidades, na 

Marihá você  
encontra marcas 
exclusivas em 
moda feminina e 
masculina como 
Pura M ania, Lado 
Avesso, Paco e muito 
mais, além da moda 
infantil Pituchinhus 
e PacoKids. Na 
M arihá, o pagamento 
pode ser feito em 
até 10x nos cartões.
A loja fica na rua 
15 de Novembro,
540. Telefone (14) 
3264 9555. Na foto, a 
equipe Marihá.
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