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NEGOCIOS S/A
Continua hoje o M ega 
Feirão d a  F ia t na
praça do Tonicão (N)

ENTREVISTA
Edenílson Grecca revela 
d e ta lh es  do Centro de 
Quimioterapia (B̂

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

POLÍCIA

Em cinco meses, 
polícia recolhe 
12 kg de drogas

Levantamento feito pelo O ECO 
constatou que as polícias Civil e Mi
litar, em  cinco meses, recolheram  
12 kg de drogas, sendo que 11,2 qui
los de maconha. Os núm eros repre
sentam  as megaoperações realizadas 
na cidade desde 2011. Entre as de
mais ações dos policiais neste ano, 
foram 92 pessoas presas e 21 arm as 
de fogo foram apreendidas.

CONTRAVENÇÃO

Porta secreta escondia 
caça-níquel em bar

A chegada do inverno foi registrada oficialmente ontem, às 2h04 
 ̂ A  estação que só termina em' agosto tem as temperaturas mais 

amenas do ano. Apesar de ser a estação ma^  aconchegante do 
ano, ela começou com temperaturas na casai l os 26 graus.

FESTIVAL DO LIVRO 
Mais de 800 p esso as  
são  e sp e ra d a s  para 
Dia do Reencontro

SAAE

Ministério das 
Cidades aceita 
projeto de R$ 6,5 mi

D ireto r do SAAE e vice-prefeito 
de Lençóis Paulista, José A ntonio 
M arise apresen tou  ao M inistério  
das C idades, em  Brasília, projeto 
básico que altera  o ponto de capta
ção de água no rio Lençóis. A m a
té ria  foi aceita. O próxim o passo é 
defin ir a form a de pagam ento da 
obra, se a fundo perd ido  ou por 
financiam ento.

EQUOTERAPIA 10 ANOS

Centro já atendeu 
252 praticantes

Bel apóia m anifestação popular nas ruas
Prefeita ouve reclamações dos jovens e diz que trabalha para melhorar serviços públicos; pauta do movimento excede alçada municipal ©
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FUTEBOL

Santa Luzia estreia 
contra Borebi, 
no Vagulão

Em má fase no ano, o Santa Luzia es
treia amanhã na Copa O ECO 2013 con
tra Borebi pelo grupo C, no estádio Va- 
gulão, às 8h30. A equipe foi reformulada 
e tenta se recuperar de uma eliminação 
trágica na primeira fase da Copa O ECO 
de Futebol de Macatuba 2013. Ainda no 
grupo C, no mesmo horário, o 100 Mala/ 
Porto encara o Duratex no Bregão. Pelo 
grupo B, Maringá e Atlético Macatuba se 
enfrentam às 10h, no Vagulão.

BASQUETE

Alba pega Taubaté em 
casa pelo Estadual ®

O - viaduto construído .sobre^^a rodovia Osni Matheys (SP 261) pare 
interligar as regiões da - Vila Cruzeíro-e oJardim  América deve-ser liberado-.: 

Vf f  para o tráfego de veículos na-quarta-feira 26,;a.pós a sinalização: A  liberação:: 
■ do tráfego, porém, vai - dependerdasçondições do tempo até a próxima

semana, uma vez. que a pintura -da sinalização-de trânsito ■ deve ser executada I  
com tempo bom. Com. a liberação do viaduto,.a .Diretoria, de - Obras e jnffaestrutura;:' 

inicia. a. -construção de um_a - nova rotatória no cruzamento da-' avenida Cruzeiro- do'; 
- . Sul, próximo-à- base de Corpo de Bombeiros.

VIAGENS SUSPEITAS

Justiça cassa 
direitos políticos 
de Formigão

Ex-vereador e ex-presidente da 
Câmara de Lençóis Paulista, Ismael 
de Assis Carlos (PSDB), Formigão, 
foi condenado por denúncias do ex
-promotor de Justiça local, Daniel 
Passanezi Pegoraro. A Terceira Coluna 
apurou que foram três sentenças con
tra ele. Formigão foi sentenciado a res
sarcir os cofres públicos pelas viagens 
com carro oficial consideradas ilegais 
e à perda dos direitos políticos.

AGUDOS

Acira anuncia finalistas 
de campanha
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TEMPO
SÁBADO, 22/06

Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 

_ Períodos de nublado, 
♦ O O o p com chuva .

Í 18»C @72̂ %

DOMINGO, 23/06
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

■ 4 O C 0 P  tarde e à noite.

Í 18»C ®

C&T
W h ats  App tem  m ais usuários 
que o Tw itter; serviço preocupa  
operadoras de te le fon ia  ce lu la r WhatsApp

Fechamento*̂ ' 
desta edição:
20h50
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Opinião í
FRA SE
• "Primeiro porque eu tenho como filosofia de vida agradecer tudo 
o que eu já consegui para mim e para minha família. Eu acho que é 
uma obrigação nossa ajudar o próximo e vou continuar com isso" 

Edenilson Grecca, sobre a instalação do Centro de Quimioterapia.

PA RA  PEN SA R
• "A força não provém da 
capacidade física e sim de 
uma vontade indomável." 

Mahatma Gandhi

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

Hoje é Dia do Reencontro
A  Prefeitura de Lençóis Paulista realiza 

hoje o Dia do Reencontro. O objetivo é 
promover a confraternização de atuais 

e ex-moradores da cidade. É um evento que 
coloca a cidade no centro da vida coletiva e 
isso realmente deve ser louvado. O ECO traz 

ainda nesta edição uma entrevista com o 
empresário Edenilson Grecca que pode 
ser considerado o 'pai' do Centro de Qui
mioterapia. Ele afirmou que tem muita 

... gente querendo pegar carona no ser
viço que deve começar a ser ofereci
do nos próximos 6o dias.

O jornal de hoje também repercu
te o protesto ocorrido na quarta-feira. 

Além de manifestar indignação contra 
a nova sede do Poder Legislativo, o Pa

lácio de Vidro, eles também foram 
até a casa da prefeita Bel Lorenzetti.

Em entrevista exclusiva ao jornal, a prefei
ta afirmou ser favorável às manifestações, 
porque entende que os jovens serão os 
políticos do futuro. Mas ela ressaltou que 
muitas reivindicações demonstravam certo 
desconhecimento com os fatos. Para ela, é 
importante protestar, mas é fundamental 
conhecer o assunto para não ser apenas 
usado pelo movimento.

Na área policial, O ECO traz hoje um ba
lanço da atuação da força tática. Em cinco 
meses, retirou mais de 12 quilos de drogas 
das ruas. Apesar de ser um número signi
ficativo o trabalho não pode parar. Se 12 
quilos foram apreendido é possível imaginar 
que muita droga ainda chegou às mãos de 
usuários doentes.

São informações completas, para o delei
to do nosso exigente leitor.

/////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Nasce o protesto
Fernando Darcie
é empresário

Tudo começou na segunda 17. Pela pri
meira vez em anos, brasileiros saíam 
às ruas em massa, parando cidades 

pacificamente e ganhando o apoio de 
muitos que consideravam aquilo tudo ba
derna. Frente a esses protestos, lençoen- 
ses manifestavam nas redes sociais seus 
sentimentos perante as marchas: orgulho, 
esperança, empolgação. Uma das publi
cações, do meu amigo Igor Moretto, me 
chamou a atenção:

-Imagina se a gente parasse a rua 15 
em Lençóis?

Criei, então, um grupo despretensio
so no Facebook, com um nome até bobo 
(Occupy Rua XV; referência aos movimen
tos Occupy ao redor do mundo), e voltei 
ao trabalho. No fim da tarde, para meu 
espanto, já havia 600 pessoas animadas 
com a ideia de um ato na cidade -  e esse 
número só aumentava. Foi feita uma en- 
quete para definir a data de um ato e, es
colhida a quinta (20), o amigo Murilo Cilli 
criou um evento no Facebook para este 
dia: estava agendada a primeira Passeata 
Lençóis Livre, saindo da Concha Acústica 
e terminando na avenida Padre Salústio.

Mas a coisa cresceu rápido demais; a 
vontade de sair do Facebook e ir às ruas 
expressar indignação -  cada um com seu 
motivo -  era enorme, e o evento foi an
tecipado para a quarta 19. O movimento 
nasceu, portanto, sem um foco, diretriz ou 
objetivo comum. Tampouco foi criada uma 
liderança: não houve tempo suficiente 
para nenhuma reunião, e muitas das pes
soas que conversavam sobre o tema na 
internet mal se conheciam pessoalmente.

Confesso que assustei quando soube 
da reunião da prefeita com a Polícia, na 
manhã de terça, acerca do evento que 
emergia no Facebook. Eu tinha, de certa 
forma, ajudado a começar aquilo, e per- 
cebi que haviam dois lados com o mesmo 
medo: tanto manifestantes quanto polí
cia e governo temiam atitudes violentas 
durante a marcha. Por conta disso, eu e 
o Murilo falamos com o capitão Valentim, 
a fim de fazer com que ambas as partes 
estivessem cientes do que iria acontecer, 
enquanto muitas pessoas se mobilizavam 
na internet para organizar a manifestação. 
Isso tudo, meus caros, ocorreu na terça e 
na manhã da quarta.

A chuva que caiu um pouco antes do 
início da concentração na Concha Acústi
ca não intimidou ninguém. Centenas de 
pessoas estavam lá com cartazes e faixas 
quando a passeata começou, às 18h, a su
bir a Antônio Tedesco em direção à aveni
da. A polícia bloqueou o trânsito e os mani
festantes, cada um com sua reivindicação, 
fizeram muito barulho e ganharam o apoio 
de quem estava do lado de fora. Foi bonito!

E o animado grupo quebrou o proto
colo: percorreu a Padre Salústio, desceu a 
28 de Abril, virou na avenida Brasil, e foi 
finalmente em direção ao prédio conhe
cido como "Palácio de Vidro". Ali, sim, o 
ato foi político; até então apenas chamava 
a atenção pelo volume e barulho. Mani
festantes ficaram em frente à nova e bela 
sede da Câmara Municipal, e contestaram 
o valor do aluguel do edifício. Logo após, 
o grupo se dirigiu à casa da Bel, numa ati-

tude que julguei desnecessária e invasi- 
va à privacidade dela e de sua família. A 
prefeita, no entanto, deu as caras, para a 
surpresa de boa parte dos participantes. O 
resultado foi o agendamento de uma au
diência na manhã desta sexta. Por fim, as 
pessoas foram embora e, à noite, assinei 
o boletim de ocorrência da PM, relatando 
o acontecido: uma manifestação pacífi
ca e sem infrações à lei. Nunca havia me 
sentido bem assinando um B.O.!

Apesar da falta de pautas fixas, de li
derança e do pouco tempo para organizar, 
eu senti firmeza neste primeiro ato. Acre
dito que, aos poucos, a população aprende 
a fazer barulho frente aos mandos e des
mandos dos governos e a não esperar a 
boa vontade de políticos para que as coisas 
aconteçam. As causas eram muitas, mas o 
ato de se importar com uma ou várias de
las é um avanço em relação à conivência de 
décadas. Aos mais jovens: envolvam-se. 
Tenham opinião, leiam, ouçam diversas fon
tes, discordem, ponderem. O mundo é cheio 
de versões e opiniões; devemos beber de 
várias fontes para saber em quais versões 
confiar e, assim, poder entender, respeitar e 
debater opiniões alheias. Aos que puxaram 
o grupo (muitos dos quais conheci durante 
o ato): parabéns pela atitude, por animarem 
e incentivarem o povo. A próxima marcha 
está marcada para a tarde de hoje (sábado) 
e promete parar o Centro.

Vejo que do ato surgiu um grupo infor
mal e plural, com gente de diversas cama
das da sociedade. Espero que este grupo 
acompanhe de perto os atos dos poderes 
públicos, os discuta nas redes sociais e se 
manifeste na vida real. Há um mês, partici
pei do Encontro Municipal da Cidade, onde 
foram debatidos os temas mobilidade, 
habitação e saúde na cidade. Percebi, no 
entanto, que os presentes ao evento não 
eram tão heterogêneos nem jovens quanto 
o pessoal da passeata. Tomara que, a partir 
de agora, a participação ativa se sobrepo
nha às postagens indignadas na internet.

É importante, ainda, não confundir mo
vimento apartidário, como esse foi (emergi
do da população, sem vínculo com partidos 
políticos) com movimento antipartidário. O 
antipartidarismo é perigoso e sinônimo de 
intolerância. Seria como dizer que, como a 
manifestação foi laica (ou seja, sem origem 
em igrejas), seguidores de qualquer religião 
não poderiam participar dela. Devemos ter 
opinião própria, mas aceitar que existem 
pessoas que pensam diferente, e respeitá
-las, é básico para poder reivindicar tudo 
que foi escrito nos cartazes. Se não, o mo
vimento plural perde o pensamento livre e 
pode se tornar violento.

Quanto à reunião com a prefeita (este 
artigo foi escrito antes), da qual não pude 
participar por não estar na cidade: foi 
elaborada uma pauta de reivindicações, 
e um grupo heterogêneo foi designado 
para esta reunião. Acredito que a Bel irá 
analisar a pauta e batalhar para atendê
-la com a mesma disposição que teve ao 
aparecer na porta de sua casa. E creio 
mais ainda de que esse novo conscien
te coletivo que desperta em Lençóis irá 
acompanhar o andar da carruagem de 
perto, e encher o saco -  seja nas ruas, 
seja em novas audiências com o Executi
vo, seja durante sessões da Câmara. Co
ragem, todos viram, existe!

Justiça condena Formigão por viagens suspeitas
O ex-vereador Ismael de Assis Carlos (PSDB), o Formigão, foi condenado em 

denúncias apresentadas pelo ex-promotor de Justiça de Lençóis Paulista, Daniel 
Passanezi Pegoraro. De acordo com informações obtidas pela Terceira Coluna, fo
ram pronunciadas três sentenças contra o ex-vereador. Formigão foi sentenciado 
a ressarcir os cofres públicos por viagens com carro oficial da Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista consideradas ilegais. Durante os depoimentos ao então pro
motor de Justiça da 2® Vara, nem o ex-vereador, nem assessores e funcionários 
do Legislativo conseguiram justificar as viagens a serviço do Legislativo.

Sem direitos políticos
Além de ter que ressarcir os cofres 

públicos, a sentença propõe que o ex
-vereador fique inelegível, ou seja, per
de os direitos políticos. Ele não poderá 
votar e nem se candidatar nas próxi
mas eleições, além de não poder con
tratar serviços com órgãos públicos.

Confirmado
As sentenças foram confirmadas on

tem, mas a Justiça deve divulgar o teor 
de cada uma delas após ser publicada e 
o advogado do ex-vereador tomar co
nhecimento. A sentença não significa 
condenação definitiva. Ele ainda pode 
recorrer em segunda instância.

FOTO: DIVULGAÇÃO
I Em destaque

Em seu primeiro mandato como 
vereador, Marcos Goes vem se desta
cando entre os parlamentares de Ma- 
catuba com diversos requerimentos, 
indicações e projetos de lei. O parla
mentar recebeu ontem a Medalha dos 
Inconfidentes -  Colar de Ouro - do Insti
tuto Tiradentes como mais atuante.

Trabalhando forte
Outros dois vereadores macatuben- 

ses receberam a premiação. Ricardo 
Genovêz (PV) e Carlos Augusto Ma- 
ganha Vanni (PV) foram citados como 
parlamentares que se destacaram.

Coincidência?
O principal alvo dos protestos em 

Lençóis Paulista foi o Palácio de Vidro. 
No dia do protesto, funcionários da 
Câmara foram dispensados às 15h40, 
bem mais cedo que o normal. Quando 
os manifestantes chegaram, não havia 
ninguém para recebê-los.

Predisposta
A atitude da prefeita Bel Lorenzetti 

(PSDB) foi diferente. Ela teve reunião 
em São Paulo na manhã e desmarcou 
o compromisso da tarde para chegar 
a tempo de receber os manifestantes. 
Como o protesto demorou a chegar, a 
prefeita foi para casa. Lá, falou com os 
manifestantes.

Boa notícia
Bel recebeu esta semana e-mail do 

Dnit confirmando a ordem de serviço 
para que a Vega Engenharia e Consul
toria inicie o EVTEA (Estudo de Viabili
dade Técnica, EconômicaeAm biental) 
e Projeto Básico que vai apontar a me
lhor maneira de realizar a transposição 
da linha férrea no Centro.

Transposição
A empresa tem 210 dias para 

entregar os estudos. O Dnit quer a 
transpor a linha férrea em Lençóis nas 
passagens em nível das ruas Coronel 
Joaquim Anselmo Martins e Niterói.

Reunião
Prefeito de Agudos, Everton Octa- 

viani (PMDB), e o vereador Paulo V i
nícius Wolber (PMDB), o Paulinho do 
Pastel, se reuniram com dirigentes de 
uma construtora que realiza as obras 
do projeto Minha Casa, Minha Vida.

Cobrou
Everton cobrou agilidade nas 

obras das 80 casas construídas próxi
mo ao bairro Santa Cândida. As obras 
estão paradas há mais de um ano de
vido a problemas com empresas res
ponsáveis pelas construções.

Faliu
A empresa que venceu a licitação 

inicial teve problemas financeiros e 
faliu. Outra licitação foi aberta e outra 
empresa ficou responsável por termi
nar o serviço.

M aré
A segunda construtora que ven

ceu a licitação também teve proble
mas financeiros e parou as obras. As 
80 famílias reclamam da demora.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCA
ÇÃO PARA AS PROVAS

PROCESSO SELETIVO N°. 04/2013 -  COSTUREIRO

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

RESOLVE:

I -  HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos 
candidatos inscritos para o cargo de Costureiro:

Denominação
Costureiro

Quantidade de inscritos 
5

II -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realiza
das no dia 30 DE JUNHO DE 2013, nos seguintes locais e horários:

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  30/06/2013

Denominação Local de Prova Endereço

Costureiro EMEF “Esperança 
de Oliveira”

Rua Anita Garibaldi, 
959 -  Centro -  Lençóis 

Pta -  SP.

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto 
e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.
No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se permitindo 
a entrada de candidatos retardatários.

Lençóis Paulista -  SP, 20 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será realizada 
a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobran
ça da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Valor

Maria Luiza Comércio 
e Empreendimentos 

Ltda

Rua Décio Celso 
Campanari L21 Q07 

Maria Luiza IV

27805/5128 R$166,38

Marcelo de Mello 
Jorge e Maria Inês

Rua Joaquim Maria 
Contente L30 Q06 

Maria Luiza I

24330/3202 R$118,00

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

PARA AS PROVAS
PROCESSO SELETIVO N°. 05/2013 -  AGENTE DE SAÚDE

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

RESOLVE:

I — HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candi
datos inscritos para o cargo de Agente de Serviços Gerais, Costureiro e Agente 
de Saúde:

Denominação
Agente de Saúde

Quantidade de inscritos 
10

II -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas 
no dia 30 DE JUNHO DE 2013, nos seguintes locais e horários:

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  30/06/2013

Denominação Local de Prova Endereço
Agente de 

Saúde
“E.M.E.F. Esperança 

de Oliveira”
Rua Anita Garibaldi, 959 -  

Centro -  Lençóis Paulista -  SP

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mí
nima de 30 (trinta) minutos, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e 
borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.
No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se permitindo a 
entrada de candidatos retardatários.

Lençóis Paulista -  SP, 20 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 01/2013 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  Centro 
-  Lençóis Pta. - SP 
Data: 25 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Silvana Martins Pereira Picoli 

Lençóis Paulista, 20 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identificado para o preenchimento de 6 (seis) vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no 
dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 25 de junho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Patricia de Oliveira Capelari
02 -  Wesley Barreto Cambui
03 -  Roberto do Livramento Bueno
04 -  Adriana Marques de Oliveira Souza
05 -  Ana Gisele Martins
06 -  Shalise Andreia Roque

Lençóis Paulista, 20 de junho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 

CONVOCAÇÃO PARAAS PROVAS 
PROCESSO SELETIVO N°. 03/2013 -  AGENTE DE SERVIÇOS 

GERAIS

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

RESOLVE:

I -  HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos 
candidatos inscritos para o cargo de Agente de Serviços Gerais:

Denominação
Agente de Serviços Gerais

Quantidade de inscritos 
40

II -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realiza
das no dia 30 DE JUNHO DE 2013, nos seguintes locais e horários:

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  30/06/2013

Denominação Local de Prova Endereço
Agente de Serviços 
Gerais

E.M.E.F. “Esperança 
de Oliveira”

Rua Anita Garibaldi, 
959 -  Centro -  
Lençóis Pta. - SP

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto 
e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.
No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se permitindo 
a entrada de candidatos retardatários.

Lençóis Paulista -  SP, 20 de junho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 088/2013; DATA ASSINAT: 06/06/2013; CONTRATADO: Antonio 
José Contente; CPF 038.043.918-26; ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, n° 
1.655, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para abri
gar a diretoria de saúde; VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo o valor 
mensal; VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses; MODALIDADE: DISPEN
SA n.° 018/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 089/2013; DATA ASSINAT: 11/06/2013; CONTRATADO: Danny 
Benatto Ferreira da Silva - ME; CNPJ: 07.023.457/0001-60; ENDEREÇO: Rua 
Marechal Deodoro, n.° 1349, município de Piracicaba/SP; OBJETO: aquisição e 
renovação de licença de software Antivírus, Symantec Endpoint Protection 12.1; 
VALOR: R$ 37.498,50 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais 
e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 064/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 090/2013; DATA ASSINAT: 12/06/2013; CONTRATADO: Cootelpa 
Cooperativa de Transportes Especiais Lençóis Ltda.; CNPJ: 01.570.843/0001- 
96; ENDEREÇO: Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, n.° 27, no município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: contratação de empresa para fornecimento ser
viços de transporte de alunos das escolas municipais para o evento da Feira do 
Livro; VALOR: R$ 26.529,00 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e nove re
ais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 030/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 091/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CONTRATADO: M.S 
Sports Ltda.; CNPJ: 03.496.089/0001-17; ENDEREÇO: Rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 701, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisi
ção de material esportivo para a Diretoria de Esportes e Recreação; VALOR: R$ 
28.126,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 029/2013; FUNDAMENTO: Art. 23, II, 
“a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 092/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CONTRATADO: Dal- 
tro Santarém CPF 049.025.138-20 e Marlene R. Serralvo Santarém CPF 
079.055.188-84; ENDEREÇO: Rua Papa João XXIII, n.° 370, município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel para abrigar o setor de plane
jamento e urbanismo; VALOR: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 019/2013; FUNDAMENTO: 
Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 22/06/2013. 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 093/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CONTRATADO: Rivas 
Produções Culturais Ltda -  EPP; CNPJ: 11.944.069/0001-90; ENDEREÇO: Rua 
Dr. Cardoso de Almeida, n.° 1970 Centro, no município de Botucatu/SP; OBJE
TO: realização de 38 apresentações teatrais da peça “Contos da Carochinha” no 
período de 17 a 28 de junho no Festival do Livro; VALOR: R$ 46.000,00 (qua
renta e seis mil reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: INEXI- 
GIBILIDADE n.° 012/2013; FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III, da Lei Federal 
8.666/93; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 094/2013; DATA ASSINAT: 19/06/2013; CONTRATADO: Léo Ma
rio Andretto e Outros; CPF 012.766.118-20; ENDEREÇO: Raul Gonçalves de 
Oliveira n° 118, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de imóvel 
para abrigar o varejão; VALOR: R$ 108.240,00 (cento e oito mil, duzentos e qua
renta reais); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; MODALIDADE: DISPEN
SA n.° 022/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 095/2013; DATA ASSINAT: 19/06/2013; CONTRATADO: Claudi- 
nei Nogueira de Lima; CPF 510.936.858-91; ENDEREÇO: Avenida Brasil, n.° 
848 (Superior), Centro, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de 
imóvel para abrigar a diretoria de obras; VALOR: R$ 15.066,00 (quinze mil e 
sessenta e seis reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: DISPEN
SA n.° 020/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 096/2013; DATA ASSINAT: 19/06/2013; CONTRATADO: Claudi- 
nei Nogueira de Lima; CPF 510.936.858-91; ENDEREÇO: Avenida Brasil, n.° 
848 (Superior), Centro, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação de 
imóvel para abrigar o setor de trânsito; VALOR: R$ 6.276,00 (seis mil, duzentos 
e setenta e seis reais); VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: DISPEN
SA n.° 021/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 105/2013; DATA ASSINAT: 06/06/2013; CON
TRATADO: Eraldo Bacelar Soares Junior - ME; CNPJ: 04.099.394/0001-38; 
ENDEREÇO: Rua 13 de Maio, n.°. 750, município de Agudos/SP; OBJETO: 
registro de preços aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VI
GÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 039/2013; FUNDA
MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; 
DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 106/2013; DATA ASSINAT: 06/06/2013; CON
TRATADO: V.C.M Theodoro - EPP; CNPJ: 05.244.792/0001-63; ENDEREÇO: 
Rua Fuad Azer, n.°. 273, município de Itapuí/SP; OBJETO: registro de preços 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 039/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 107/2013; DATA ASSINAT: 13/06/2013; CON
TRATADO: Kid Lixo Ind. E Com. De Embalagens Plásticas Ltda - EPP; CNPJ: 
65.548.290/0001-95; ENDEREÇO: Sítio Bomba, s/n°, município de Jaú/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de sacos de lixo para o Diretoria 
de Agricultura e Meio Ambiente para varrição das ruas; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 063/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 108/2013; DATA ASSINAT: 13/06/2013; CON
TRATADO: Ricardo Rubio - ME; CNPJ: 00.826.788/0001-90; ENDEREÇO: 
Rua Julio de Mesquita, n.°. 488, município de Marília/SP; OBJETO: registro 
de preços para aquisição de suplementos alimentares; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 061/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 109/2013; DATA ASSINAT: 13/06/2013; CON
TRATADO: Empório Hospitalar Com. Prod. Cirúrgicos Hospitalares Ltda.; 
CNPJ: 04.106.730/0001-22; ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Couto de 
Barros, n.°. 2.342, município de Campinas/SP; OBJETO: registro de preços para 
aquisição de suplementos alimentares; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO n.° 061/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 110/2013; DATA ASSINAT: 13/06/2013; CON
TRATADO: Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.; CNPJ: 
54.361.381/0001-63; ENDEREÇO: Rua Padre Lopes, n.°. 840, município de Pi- 
racicaba/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de suplementos alimen
tares; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 061/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 111/2013; DATA ASSINAT: 13/06/2013; CON
TRATADO: CM Hospitalar Ltda.; CNPJ: 12.420.164/0001-57; ENDEREÇO: 
Avenida Luís Maggioni, n.°. 2727, município de Ribeirão Preto/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de suplementos alimentares; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 061/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU
BLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 112/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CON
TRATADO: Pedreira Diabásio Ltda.; CNPJ: 06.044.367/0002-74; ENDEREÇO: 
Rodovia Waldemar Geraldo da Motta, Fazenda São Joaquim, no município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição pedra BGS 
(Brita Graduada Simples); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 065/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 113/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CON
TRATADO: Pedreira Diabásio Ltda.; CNPJ: 06.044.367/0002-74; ENDEREÇO: 
Rodovia Waldemar Geraldo da Motta, Fazenda São Joaquim, no município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de areia grossa, 
areia fina e diversos tipos de pedra britada; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n.° 066/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 114/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CON
TRATADO: Comai Lençoense Com. Mat. P/ Construção Ltda.; CNPJ: 
04.452.547/0002-60; ENDEREÇO: Rua José Antônio Blanco, n.° 750, no mu
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de 
areia grossa, areia fina e diversos tipos de pedra britada; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 066/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
22/06/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 115/2013; DATA ASSINAT: 17/06/2013; CON
TRATADO: Isamix Trading Ltda.; CNPJ: 05.329.570/0001-43; ENDEREÇO: 
Avenida Capitão João, n.° 748, município de Mauá/SP; OBJETO: registro de 
preços para aquisição de areia grossa, areia fina e diversos tipos de pedra bri
tada; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 066/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 22/06/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de junho de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 552,49.



Uma imagem postada 
na conta do Twitter 
da Sony sugere que a 
empresa deve lançar 
um novo relógio 
inteligente.

WhatsApp alcança 
250 milhões 
de usuários e 
ultrapassa Twitter

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O aplicativo de mensagens WhatsApp al
cançou a marca de 250 milhões de usuários 
em todo o mundo, superando o alcance de 
redes sociais como o Twitter, que conta com 
uma média de 200 milhões de usuários ati
vos mensais. De acordo com reportagem do 
jornal americano The Wall Street Journal, o 
crescimento do aplicativo preocupa as ope
radoras, que vê o seu serviço de mensagens 
SMS ameaçado. Com uma assinatura anual 
de 0,99 dólar, 0 WhatsApp permite que os 
usuários troquem mensagem gratuitas pelo 
celular, permitindo compartilhar fotos, v í
deos e áudios, além de criar conversas em 

grupo. Na semana passada, 0 serviço 
alcançou um recorde, com 27 bilhões 
de mensagens trocadas por dia. Em 

r  31 de dezembro de 2012, esse núme
ro era de 18 bilhões de mensagens. Os 

números registrados pelo The Wall Stre
et Journal confirmam as afirmações de Jan 
Koum, fundador do WhatsApp. Em abril, ele 
afirmou que 0 aplicativo já tinha superado 
0 Twitter em número de usuários ativos. O 
executivo também negou que mantém ne
gociações com Google e Facebook, empre
sas interessadas em adquirir o serviço.

Rápidas
• DATA PROVÁVEL - O PS4, novo console da 
Sony, deve chegar ao mercado em 13 de no
vembro. A data foi vazada em um cartaz pro
mocional da rede europeia de lojas Media Ma- 
rkt. A Sony ainda não divulgou oficialmente 
uma data específica para o lançamento do 
PS4, mas sites de vendas digitais mantêm 
uma estimativa genérica na página de pré- 
-venda do console, como 31 de dezembro ou 
"Natal" - apenas para acompanhar a previsão 
já confirmada de lançamento ainda em 2013.

///////////^ /////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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FASES DA LUA
J U N H O

F a s e  D ia
Lua Nova 8
Quarto Crescente 16 
Lua Cheia 23
Quarto Minguante 30

H o ra
12:58
14:25 
8:33 
1:55 

N o  h o rá r io  de

TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

P o líc ia
M i l i t a r

190
C o r p o  d e  
B o m b e i r o s

193
S A M U

192
L e n ç ó is  P a u l is ta  B o r e b i
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

A g u d o s
Conselho Tutelar...... 3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos........ 3262-8500

A r e ió p o l is
Conselho Tutelar....... 3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar....... 3298-3036
Santa Casa................. 3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P e d e r n e ir a s
Conselho Tutelar....... 3284-6426
Santa Casa.................. 3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia ROUBO
Dois indivíduos armados e encapuzados roubaram uma fazenda quinta- 
feira 20, à noite, em Lençóis Paulista. Segundo o caseiro da fazenda, 
todo o tempo a dupla fez ameaças a ele e a sua esposa enquanto 
outro assaltante roubava a casa. Os ladrões deixaram as vítimas sem 
comunicação, já que subtraíram também o celular.

B A L A N Ç O

Polícias retiram 12 quilos de 
drogas das ruas em cinco meses
De janeiro a maio, 
foram 92 pessoas 
presas e 21 armas 
apreendidas

Carlos A lberto  Duarte

A ções das polícias Civil 
e Militar retiraram 12 
quilos e 77 gramas de 

drogas das ruas entre os meses 
de janeiro e maio deste ano. A 
maioria das apreensões realiza
da pelas equipes da Força Táti
ca mediante denúncias e duran
te patrulhamento pela cidade.

A maconha lidera as apre
ensões, de acordo com dados 
obtidos pelo jornal O ECO. 
Ao todo, neste período, foram 
apreendidos 11,2 quilos do en-

torpecente. A quantidade de 
cocaína e crack apreendida é 
quase a mesma: 392 gramas e 
398 gramas, respectivamente.

Nas ações das polícias, 92 
pessoas foram presas entre ja
neiro e maio de 2013, sendo 72 
em flagrante e 20 por manda
dos de prisão. Ainda de acor
do com os números, nos cinco 
meses deste ano, 21 armas de 
fogo foram apreendidas e dez 
adolescentes infratores foram 
sindicados, ou seja, menores 
que respondem por crimes em 
liberdade até possível conde
nação. Os números mostram 
também que 26 veículos foram 
recuperados nos cinco primei
ros meses deste ano.

As ações de combate ao 
tráfico de drogas vêm sendo 
intensificadas pelas polícias

Civil e Militar de Lençóis Pau
lista desde uma megaoperação 
realizada em agosto de 2011 na 
cidade. À e'poca, 47 pessoas fo
ram presas acusadas de tráfico 
ou associação ao tráfico. Muitas 
ainda permanecem presas e 
foram condenadas de três a 14 
anos prisão. O tráfico de drogas 
é considerado o principal crime 
que desencadeia outros delitos, 
como furtos e roubos.

No início desta semana, 
uma adolescente de 16 anos foi 
internada na Fundação Casa do 
Belém, em São Paulo, depois 
de ser reconhecida por vítimas 
de vários roubos ocorridos na 
cidade. A menor havia sido de
tida na megaoperação de 2011 
suspeita de associação ao tráfi
co de drogas. Ela disse à polí
cia que migrou do tráfico para

o roubo em função do aperto 
da polícia ao tráfico de drogas. 
O adolescente que cometia os 
crimes com a menor também 
foi internado. Ele também era 
conhecido nos meios policiais 
pelo tráfico de entorpecentes. 
O maior, proprietário da mo
tocicleta usada nos crimes, 
também foi preso. A polícia 
descobriu em mensagens tro
cadas com o casal de menores 
que ele sabia que o seu veículo 
era usado para crimes. O casal 
de adolescentes foi detido pela 
equipe da Força Tática da PM 
no último final de semana, de
pois de roubar R$ 30,00 e um 
celular de um casal no Centro 
de Lençóis Paulista e o Rancho 
da Pamonha, às margens da 
Rodovia Marechal Rondon (SP- 
300), em Areiópolis.

C O N T R A V E N Ç A O

'Passagem secreta' em bar escondia caça-níquel
Polícia investigava o local e esta é a terceira vez que é encontrado jogos de azar no estabelecimento

Priscila Pegatin

O ntem , por meio de in 
vestigações, a Polícia 
Civil de Lençóis Pau

lista apreendeu  três m áqui
nas caça-níquel em  um  bar

localizado perto  da rotatória 
do Júlio Ferrari.

Segundo a polícia, esta 
é a terceira vez que jogos 
de azar são encontrados no 
local. O  que cham ou a a ten 
ção dos policiais, desta vez,

foi que um a porta falsa, sem 
m açaneta, que só abria após 
acionar um  dispositivo abai
xo do balcão, levava à sala 
onde estavam as m áquinas.

O  p roprietário  local, 
em  um  prim eiro  m om ento,

negou a existência da sala, 
mas depois confirm ou. A 
porta falsa era escondida 
por engradados de bebidas. 
O  dono do local responde 
por contravenção de jogos 
de azar.

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

APREENDIDAS -  Máquina 
caça níqueis foram encontradas 
pela polícia no Júlio Ferrari

S E G U R A N Ç A

PM e Civil prende comerciante com armas em Agudos
Duas espingardas e munições foram encontradas dentro de um bar

W elin ton  Barros

Policiais Civis e Militares 
de Agudos cumpriram 
um mandado de busca 

e apreensão em um estabele
cimento comercial na aveni
da Antônio Maria dos Santos

Escada, Parque Pampulha, na 
quinta-feira 20.

No local, as equipes apreen
deram duas espingardas e mu
nições. B.G., de 54 é o proprie
tário do bar onde os policiais 
cumpriram o mandado. Ele foi 
preso em flagrante e ficou à dis-

posição da justiça.
Segundo informações do 

boletim de ocorrência, o ho
mem não tinha registro das 
espingardas, uma escopeta ca- 
líbre 12 e outra calíbre 28. A 
polícia também apreendeu mu
nições das armas e ainda, balas

de revólver calibre 22.
O dono do estabelecimento 

foi preso em flagrante por por
te ilegal de armas. O delegado 
da polícia civil, José Claudinei 
Salvadeo, arbitrou fiança de R$ 
1.400. O valor foi pago pelo co
merciante que foi liberado.



Administração EM CENA
Hoje, o Emcena Brasil começa às 15b, no Parque 
Pampulha, em Agudos. Termina às 21h, com a peça A 
noiva do defunto. Amanhã, tem contação de história 
às 15h, oficina, teatro e show no resto da tarde e 
espetáculo de circo Versão Brasileira, às 20h.

MINISTERIO DAS CIDADES

SAAE tem projeto de R$ 6,5 milhões aceito
Marise esteve em 
Brasília para propor 
mudança no local da 
captação de água

Angelo Neto___________

O diretor do SAAE (Servi
ço Autônomo de Água e Esgo
to) e vice-prefeito de Lençóis 
Paulista, José Antônio Marise, 
esteve em Brasília na segunda
-feira 17, onde apresentou no 
Ministério das Cidades o pro
jeto básico que altera o ponto 
de captação de água no rio 
Lençóis. A matéria foi aceita, 
o que representou um avanço 
importante no processo que 
vai ocorrer a longo e médio 
prazos.

A ideia do SAAE é levar o 
sistema de captação -  hoje na 
própria autarquia -  até um lo
cal próximo à antiga Pedreira 
Rondon, a 4,5 quilômetros de 
distância. “O nosso projeto 
básico foi elogiado e aceito 
em suas linhas gerais. A ideia 
inicial é alterar a captação. A 
tubulação deve acompanhar o 
trajeto do rio e teria 6,2 quilô
metros. É um trabalho bastan
te extenso e que está previsto 
para acontecer nos próximos 
anos, a médio e longo prazos. 
Não temos necessidade ime
diata que isto aconteça", expli
cou Marise.

Segundo o diretor, a deci
são foi tomada porque a cheia 
do rio Lençóis atrapalha a cap
tação de água. Com a mudan
ça de local, o problema seria

lO IO :  M Á R C IO  M O R E IR A  N | i M

CAPTAÇAO -  Cheias atrapalham captação da água do Rio Lençóis; hoje, processo acontece no SAAE

resolvido. “Estamos antecipan
do um problema futuro, como 
fizemos com a estação de tra
tamento de esgoto. O projeto 
ficou alguns anos no ministé
rio e, no momento que houve 
o recurso, foi atendido. É exa
tamente o mesmo procedimen
to. Estamos cadastrando nossa 
intenção de receber recursos 
para isso e vamos cumprindo 
a cada etapa proposta pelo Mi
nistério das Cidades", avisou.

O valor da obra depende 
de uma série de estudos para 
aperfeiçoar o projeto, como o 
sistema de captação (bombas 
de sucção, de recalque ou

gravidade). “Em um primei
ro estudo, bastante primário, 
imaginamos que isso poderia 
custar em torno de R$ 10 mi
lhões. No projeto básico que 
apresentamos nesta semana 
para o Ministério das Cidades, 
este custo caiu para R$ 6,5 mi
lhões. Tenho a impressão que, 
com o aperfeiçoamento do 
projeto, teremos condições de 
implantar este novo ponto de 
captação de água em um valor 
entre R$ 4 milhões e R$ 5 mi
lhões", estima.

Após a manifestação da 
área técnica do Ministério das 
Cidades, a parte financeira será

detalhada. A liberação do di
nheiro pode ser tanto a fundo 
perdido -  sem que o município 
tenha a necessidade de devolver 
o recurso -  ou através de finan
ciamento -  na qual a obra teria 
que ser paga pelo SAAE. “A 
partir daí, teremos noção para 
onde irá caminhar a concepção 
final do nosso projeto. Após 
isso, o projeto deverá ir para a 
parte financeira, quando nós 
iremos ter ou não a liberação 
dos recursos para sua implan
tação. Esta decisão deve acon
tecer futuramente. Tem várias 
etapas a serem vencidas até que 
isso aconteça", finaliza Marise.

CURSO

Abertas inscrições para o programa Alimente-se bem
Curso traz dicas 
de alimentação 
saudável; serão 
formadas 12 turmas

Carlos A lberto  Duarte

A  partir da próxima segun
da-feira, 24 de junho, es
tarão abertas as inscrições 

para o programa Alimente-se 
Bem, parceria entre Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e o 
Sesi (Serviço Social da Indústria).

As inscrições devem ser feitas no 
Posto de Saúde do Núcleo Habi
tacional Luiz Zillo, das 8h30 às 
16h até o dia 4 de julho.

De acordo com a Diretoria 
de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, serão 
formadas 12 turmas com aulas 
ministradas uma vez por sema
na de segunda a sexta-feira nos 
períodos da manhã, tarde e noite 
e aos sábados no período da ma
nhã. A interessada que se inscre
ver para aulas na segunda-feira 
frequentará o curso durante três 
segundas-feiras, medida que au-

menta o número de vagas.
O programa deste ano traz 

novidades, como alimentação 
específica para diabéticos, pes
soas com colesterol, hiperten
sos, obesos, alimentação saudá
vel na terceira idade e frutas e 
hortaliças. Outra novidade de
nominada Missão Impossível, 
visa orientar o público sobre 
alimentação saudável para o 
público infantil.

Criado em 1999, o pro
grama educativo “Alimente
-se bem" incentiva a mudança 
de hábitos alimentares entre a

população, além de difundir 
conceitos nutricionais por meio 
de uma culinária econômica e 
atraente, baseada na substitui
ção de ingredientes tradicionais 
e no reaproveitamento integral 
de alimentos diminuindo, as
sim, os custos com alimentação 
e, ao mesmo tempo, proporcio
nando uma alimentação balan
ceada. O curso ainda oferece 
importantes dicas de saúde ad
quiridas através do consumo de 
alimentos funcionais e orienta
ções sobre armazenamento cor
reto e higiene dos produtos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

LEI N° 2494

Dispõe sobre o índice de revisão geral dos subsídios do Prefeito, Vice- 
-Prefeito e dos Secretários Municipais para o Exercício de 2013.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono e pro
mulgo a seguinte Lei:

Artigo 1o Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Mu
nicipais para o exercício de 2013 será majorado em 6,20% (seis inteiros e 
vinte pontos percentuais), retroagindo na data de 1° de março de 2013, em 
conformidade com o artigo 1° da Lei Municipal n° 2.093, de 22 de dezembro 
de 2004, valor que compreende a recomposição do poder aquisitivo pela in
flação acumulada no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, segundo o índice 
INPC-IBGE.

Artigo 2o Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Macatuba, 19 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 19 de ju
nho de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA 
na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 235 de 18.06.2013.........Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 38.382,20.
Decreto 236 de 19.06.2013.........Dispõe sobre a homologação par
cial do Concurso Público referente ao Edital n.° 03/2013.
Portaria 779 de 20.06.2013........Autorizar a empresa Via Marconi
Veículos LTDA. a utilizar a Praça “Comendador Antônio Lorenzetti 
Filho”.
Portaria 780 de 20.06.2013........Autoriza a Associação de Moradores
do Jardim Caju I e II a utilizar a Praça de Esportes e Lazer “Silvio 
Capoani Junior”.
Portaria 781 de 21.06.2013........Autoriza a Igreja Assembléia de
Deus Ministério Piracicaba a utilizar o Ginásio de Esportes “Hiller 
João Capoani”.
Portaria 782 de 21.06.2013........Prorroga o afastamento concedido a
Marcelina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 783 de 21.06.2013........Prorroga o afastamento concedido a
Juliana Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 784 de 21.06.2013........Prorroga o afastamento concedido a
Magali Fadoni Bazzuco, Cozinheiro.
Portaria 785 de 21.06.2013........Prorroga o afastamento concedido
a Terezinha de Fátima Stanízio de Oliveira, Agente Administrativo.
Portaria 786 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Rita de Cássia de Sousa Minatel, Professor de Educação Infantil II 
Ensino Fundamental I.
Portaria 787 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Fabiana Bonaci Bernardo Feitoza, Professor de Ensino Fundamental 
I.
Portaria 788 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Luiz Carlos Dias, Motorista.
Portaria 789 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Selma Benedito Pedro, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 790 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Claudinéia Aparecida Rodrigues Santos, Agente Comunitário de 
Saúde.
Portaria 791 de 21.06.2013........Afasta, para tratamento de saúde,
Euridice Estela Rancura, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 792 de 21.06.2013........Concede licença gestante a Fabiana
Cristina Silva, Monitor de Creche.
Portaria 793 de 21.06.2013........Concede licença gestante a Marinal-
va da Silva Mendes, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 794 de 21.06.2013........Concede licença gestante a Letícia
Soares Gnutzmann, Agente Administrativo.
Portaria 795 de 21.06.2013........Convalida o afastamento concedido
a Adalgima Aparecida Vieira Santana, Agente de Serviços Gerais.

Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação n.° 13/2005, lavrado entre 
o Município de Lençóis Paulista e a empresa Ferragens São Carlos 
Objeto: prorrogação de prazo de vigência 
Vigência: 4 anos

Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação n.° 16/2005, lavrado entre 
o Município de Lençóis Paulista e a empresa Auto Posto Leão de 
Lençóis Paulista Ltda.
Objeto: prorrogação de prazo de vigência 
Vigência: 4 anos

Lençóis Paulista, 21 de junho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 03/2013
Cargo: Médico de Saúde da Família
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 24 de junho de 2013 
Horário: 7h ãs 17h

01 -  Darlon Vacchi Santarem

Lençóis Paulista, 20 de junho de 2013.

M a rc o s  N o r a b e le
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o 
edital da Tomada de Preços n° 004/2013, Processo n° 136/2013, 
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para execu
ção das obras de reforma e ampliação do prédio da Creche “Odette 
Moreira Cruz Pietraróia”, no município de Lençóis Paulista, foi 
retificado. O edital encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Len
çóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 10 de junho de 2013. JOSÉ DENILSON NO
GUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 072/2013 -  Processo n° 148/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus veículos leves. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
03 de julho de 2013 ãs 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 21 de junho de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de junho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 175,45.

http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


Regional EDUCA BRASIL
No dia 27 de maio, a Secretaria de Educação de Agudos 
recebeu a equipe do projeto Educa Brasil. Após adquirir os 
jogos de Educação Emocional, coordenadores pedagógicos 
participaram de uma capacitação, onde foi abordado o 
tema "A importância dos Jogos de Educação Emocional".

ECONOMIA

Acira encerra promoção Quem Ama Fala
Frases foram 
escolhidas por 
jurados e valem 
almoço e prêmios

Da Redação

Em clima de amor e ale
gria, o Restaurante Vila de 
São Francisco foi o palco 

do encerramento da campanha 
“Quem Ama Fala!", da Asso
ciação Comercial de Agudos. A 
comissão responsável em avaliar 
as frases, levou uma hora e meia 
para definir as dez melhores, no 
último sábado, 15.

Os contemplados, cujos no-

mes foram divulgados na progra
mação da Rádio 87 FM, puderam 
saborear o melhor da culinária 
mineira, no domingo 16. Ao longo 
de toda promoção, 24 consumido
res foram contemplados com prê
mios distribuídos pelo comércio 
agudense. A campanha contou 
com blitz em pontos estratégicos 
da cidade, onde o consumidor foi 
estimulado a declarar o lado posi
tivo do amor entre as pessoas.

Esta foi a primeira realização 
da nova diretoria da Associação 
Comercial de Agudos, empossa
da oficialmente dia 6 de junho, 
para o biênio 2013/2015. Para o 
presidente da entidade, Vinicius 
Carvalho Lima, a campanha su
perou as expectativas. “Agradeço

imensamente a população de 
Agudos que aderiu a campanha 
de forma maciça. O Dia dos 
Namorados agora faz parte do 
calendário oficial da Associação 
Comercial. Foi fantástico o re
sultado, atingimos todos os ob
jetivos e ultrapassamos todos os 
desafios. Consolidamos o traba
lho nas redes sociais e na mídia 
local, através dos jornais locais e 
da Rádio 87 FM. Agradeço ao co
mércio, que acreditou na nossa 
iniciativa e que contribuiu para o 
nosso propósito, que é levar uma 
mensagem de amor a toda popu
lação de Agudos", concluiu.

A campanha “Quem Ama 
Fala!" teve a iniciativa da Acira 
e contou com o apoio das em-

presas: Restaurante Vila de São 
Francisco, Variedades Farragoni, 
Estação Lanches, Paladar Pastel, 
Carola Pizzaria, Restaurante Ke- 
roKero, Pizzaria Cheiro Verde, 
Lanchonete e Sorveteria Califór
nia, Hélio Lanches, Bellot Pre
sentes, Lucia Camargo Acessó
rios, Sine Ótica, JR Bolsas, Ótica 
Menina dos Olhos, Art Flora 
Flores e Plantas, Espaço Ótico, 
Espaço Mix, Presente Mania e 
Floricultura Rosa Maria.

A próxima ação da Associa
ção Comercial ficará por conta 
da escolha do nome da nova mas
cote da entidade. Uma campanha 
nas redes sociais e com os con
sumidores deverá ser realizada a 
partir desta próxima semana.

AGUDOS

Paróquia São Paulo Apóstolo comemora 115 anos com festa
Programação tem 
tríduo religioso, missa 
festiva, procissão, 
quermesse e shows

Da Redação

AParóquia São Paulo Após
tolo, de Agudos, realiza de 
27 a 30 de junho a festa em

comemoração ao seu aniversário, 
completando 115 anos. As festi
vidades contam tríduo religioso, 
missa festiva, procissão, quermes
se e shows.

O início é na quinta-feira 27, 
com o primeiro dia do tríduo reli
gioso celebrado com bênção espe
cial para as famílias. O tríduo se
gue na sexta-feira 28 e sábado 29, 
com bênção dos doentes e a reno
vação do batismo. As celebrações

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 49-2013 - PRO
CESSO: 72-2013- OBJETO Prestação de serviços para a execução do 
evento denominado “21“ Festa do Peão de Boiadeiros de Macatuba”, que 
será realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 de setembro de 2.013 no Centro de 
Lazer do Trabalhador, devendo, o vencedor, fornecer toda a estrutura, equi
pamentos, materiais, mão de obra, shows, bandas e promover as medidas 
necessárias para a realização do evento a contento, que contará com um 
público de aproximadamente 5.000 (cinco mil) pessoas com ENTRADA 
FRANCA, seguindo as especificações do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES 
E TERMO DE REFERÊNCIA: 08h30min do dia 05/07/2013. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br. ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov. 
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 18 de junho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRE
SENCIAL 45-2013, EDITAL 49-2013, PROC: 67-2013. ÓRGÃO: Prefeitu
ra de Macatuba. OBJETO: Aquisição de equipamentos de saúde, que serão 
destinados à execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saú
de -  SUS, seguindo os descritivos do ANEXO II do edital. Prazo de entrega: 
até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato. O pagamento será realizado 
com recurso proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Macatu
ba e a Secretaria de Estado da Saúde (Convênio n° 271/2007, termo aditivo 
n° 02/11). A Prefeitura de Macatuba COMUNICA a todos os interessados 
que, tendo em vista impugnação do edital, fica temporariamente suspenso o 
processo licitatório para análise.
Macatuba, 19 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 41-2013 PROC: 62-2013 EDI
TAL: 44-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição 
de equipamentos e instrumentos médicos e móveis para ambiente de saúde, 
destinados às salas da Unidade de Saúde Familiar “Dr. João Carlos Hueb”. 
A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de: 
VG FÁBRICA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- 
-ME, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6. VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO 
R$7.706,40.
Macatuba, 18 de junho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES 
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 43-2013 PROC: 64-2013 EDI
TAL: 46-2013- ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de 
equipamentos e móveis de escritório destinados as salas do Ambulatório de 
Saúde Mental e Núcleo de Especialidades Médicas/Setor de Reabilitação. A 
Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o pro
cesso em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de: NAIR 
CREPALDI DE GODOI -ME, itens 3 e 6 total de R$3.413,95; FLEX MO
BILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA. ME, item 10 total de R$1.252,00; 
J.R. DA SILVEIRA ELETROMÉSTICOS ME, item 4 total de R$1.313,28; 
COMERCIAL MIX 10 EIRELI EPP, item 9 total de R$4.062,00; SPAC 
COMÉRCIO DE AÇO EIRELI EPP, itens 1, 2, 5, 7, 8 total de R$8.301,68. 
TOTAL GERAL ADQUIRIDO R$18.342,91(dezoito mil trezentos e 
quarenta e dois reais e noventa e um centavos)
Macatuba, 18 de junho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

acontecem todos os dias, às 19h.
As atividades religiosas se 

encerram no domingo 30, com 
missa festiva e procissão em come
moração aos R5 anos da Paróquia 
São Paulo Apóstolo, às 19h.

A parte recreativa promete 
novidades. “A programação social 
foi elaborada com shows para toda 
faixa etária, em especial as famí
lias de Agudos e região", diz Ail- 
ton Zagato, organizador do evento.

O público contará com shows 
da dupla Ruan e Rob (dia 28), Ban
da Matéria Prima (dia 29) e Ban
da Amigos S/A (dia 30), além de 
barracas típicas organizadas por 
membros das seis comunidades 
da Paróquia. “Esperamos mais de 
5 mil pessoas este ano", comenta.

Para Frei Ademir Sanquetti, 
Pároco, a festa é um momento de 
oração e integração entre a comu
nidade local e regional.

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

SAAE
LENÇdISPAUUSTA

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria n° 54/2013 de 18.06.2013 - Designa, para exercer do dia 
12/06/2013 até 01/07/2013, a função de Tesoureiro, a servidora Rosângela 
Biazi, em substituição ao titular, Sérgio José Basso.

Lençóis Paulista, 18 de junho de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 31,89.

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA” LENÇÓIS PAULISTA/SP

PORTARIA N° 10/2013

W a n d e r le y  F ra n c a ti, D iretor Executivo do C entro  M unicipai de  
Form ação Profissional de  Lençóis Paulista, E stado de  S ã o  Paulo, 
usando das atribuições que lhe são  conferidas por lei, e, em  
cum prim ento ao  disposto na a línea  “a ” do artigo 5 9  da lei O rgân ica  do  
M unicípio, torna público os seguintes atos oficiais.

R E S O L V E :

Art. 1° E xonera  M arie le  Siquinelli Giglioli, R .G . n° 4 2 .4 6 8 .7 5 7 -4 , do  
cargo de Técn ico  em  Tre in am en to  de  Inform ática a pedido do  
funcionário, em  18  de  Junho de 2 0 1 3 .

Art. 2° Esta portaria entra  em  vigor na d a ta  d e  sua publicação

Lençóis Paulista, 21 d e  Junho de  2 0 1 3 .

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 38,28.

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

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

Sede: Rua XV de Novembro, 581 -  1° Andar -  Sala 11 -  CEP: 18.681- 038 
Fone/Fax: (14) 3263-4499 - Centro -  Lençóis Paulista -  São Paulo 

E - mail: stipapelecelulose@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Atendendo o que dispõe o parágrafo único do artigo 612 e parágrafos 1° 
e 2° do artigo 615 da C.L.T., o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
do Papel, Celulose e Pasta de Madeira para Papel e Papelão de Lençóis 
Paulista e Bauru, vem convocar todos os trabalhadores (as) sindicalizados 
ou não para participarem e deliberarem em Assembleias a serem realizadas 
nos dias e horários abaixo: Dia 25/06/2013 -  Terça-Feira: Turma A -  Entra
da (14h00); Turma E -  Entrada (22h00); Dia 26/06/2013 -  Quarta-Feira: 
Turma C -  Entrada (06h00); Turma D -  Entrada (14h00); Dia 28/06/2013 
-  Sexta-Feira: Turma B -  Entrada (06h00), tendo por local o Auditório da 
Empresa Lwarcel Celulose Ltda, sito Rodovia Marechal Rondon, Km 303,5 
Lep 060, Km 04, nos termos do artigo 612 da C.L.T, em consonância com 
o disposto nos estatutos desta Entidade para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
b) Manutenção das Cláusulas, condições e formato de Acordo Vigente;
c) A presente Assembléia esta amparada, nos termos do inciso XIV do artigo 
7° da Constituição Federal de 05/10/1988;
d) Outorga de poderes à Diretoria para firmar eventual acordo;
e) Outros assuntos de interesses dos trabalhadores.

Lençóis Paulista, 21 de junho de 2013 
Silvio Domingues de Oliveira - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

D E C R E T O N° 2 8 9 2

“PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLI
CO 01/12, PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS PU- 
BLICOS MUNICIPAIS”

TARCÍSIO MATEUS ABEL, Prefeito Municipal de Macatuba, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Artigo 1° - Fica PRORROGADO o prazo de validade de 01 (um) ano do 
CONCURSO PÚBLICO 01/2012, para provimento a cargos vagos de: 
CARPINTEIRO, CONTADOR e OFICIAL ADMINISTRATIVO, e 
para Concurso Público de Provas e Títulos para nomeação de docentes para 
classes e/ou aulas vagas de PROFESSOR DE ARTE e PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, e para Cadastro de Reserva para os cargos de: CO
ZINHEIRO, INSPETOR DE ALUNOS, PEDREIRO, PINTOR e SER
RALHEIRO.

Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, 18 de junho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

REGISTRADO na Secretaria de Negócios Jurídicos e PUBLICADO por 
afixação do texto na sede do Paço Municipal, e em outros locais de costume 
em 18 de junho de 2013.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa
Oficial Administrativo

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista/SP -  ACIL- 
PA, com fundamento no artigo 27, alínea “g” do Estatuto Social, convoca todos 
os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária, prevista nos artigos 13, 
§ único, inciso II e 44 do mesmo Estatuto Social, que acontecerá na sede da 
ACILPA, situada na Rua Piedade n.° 161 -  Centro, nesta cidade de Lençóis Pau
lista/SP., no dia 10 de Julho de 2013, às 18h00 em primeira convocação, com a 
presença de metade mais 01 (um) dos Associados quites com seus deveres, nos 
termos do artigo 6.°, parágrafo único do Estatuto Social e, inocorrendo “quorum”, 
após 30 (trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de qualquer 
número de Associados, nas mesmas condições, para tratarmos da seguinte pauta 
de reunião: 1) Reforma do Estatuto Social da ACILPA para: 1.1 -  proibir o voto 
nas eleições da ACILPA por procuração; 1.2 - que a eleição para a diretoria 
executiva e conselho fiscal ocorra no mês de Setembro e não mais em Novembro; 
1.3 - aumentar e definir competência da diretoria executiva, incluindo cargos de 
Vice Presidente, 2.° Secretário e 2.° Tesoureiro; 1.4 - conste no estatuto social a 
obrigatoriedade de Reunião Mensal da Diretoria Executiva, lavrando respectiva 
ata da reunião; 1.5 -  que altere a composição do Conselho Fiscal; 1.6 - que a pos
se da diretoria e conselho fiscal se dê em 01 de Janeiro do ano após a realização da 
eleição; 1.7 - seja suprida a obrigatoriedade das reuniões semestrais do Conselho 
Deliberativo; 1.8 - que o Conselho Deliberativo dê posse a Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. 2) Outros alterações necessárias apresentadas pela Assembleia; 
3) Outros assuntos de interesse da Associação.
Lençóis Paulista/SP., 22 de Junho de 2013.

JOSÉ ANTONIO SILVA 
PRESIDENTE DA ACILPA

mailto:pregao@macatuba.sp.gov
mailto:stipapelecelulose@gmail.com


Esporte

COPA O ECO

Em má fase no ano, Santa 
Luzia estreia amanhã

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

REDENÇÃO -  Santa Luzia estreia amanhã na Copa O ECO 2013 em busca de redenção no ano; equipe foi reformulada para o campeonato

Eliminado na 
Copa Regional de 
Macatuba; elenco 
foi reformulado

Angelo Neto___________

O Santa Luzia faz amanhã 
a sua estreia na Copa O 
ECO 2013. Eliminada 

na primeira fase da Copa O 
ECO de Futebol de Macatuba 
2013, a equipe foi reformulada 
e inicia o campeonato pensan
do em título. Outro lençoense 
que faz a sua estreia é o Pales
tra. Atlético Macatuba e Ma
ringá jogam pela liderança do 
grupo B.

O 100 Mala/Porto encara 
o Duratex, a partir das 8h30, 
no estádio Archângelo Brega, 
o Bregão. O jogo vale a lide
rança do grupo C. No mesmo 
horário, mas no estádio João 
Roberto Vagula, o Vagulão, o 
Santa Luzia faz seu primeiro 
jogo contra Borebi. O técni
co lençoense Helder Gotardi

CLASSIFICAÇÃO COPA O ECO 2013

GRUPO A

lAREIOPOLIS
FLAMENGUINHO ^ 1  M M  II II ^ 1  M l  0
MONTE MOR M l  M M  II M M  IM  II 2 II -1

I ALFREDO GUEDES M M  II M l  M M  IM  II 2 II -1
rSPÕRT M M  II M l  M M  IM  II 2 II -1

GRUPO B

MARINGA M M  IM  II M l  M l  M l  M l  6
lAT.MACATUBA M M  IM  II M l  M l  M l  M l  2
PALESTRA M l  M l  M l  M l  M l  M l  M l  0
EXPRESSINHO M M  II M l  M M  II M l  M l  -2
PRATANIA M M  II M l  M M  II M l  M l  -6

GRUPO C 1

100 MALA II M M  IM  II M l  M l  4 M l  2 1
DURATEX II M M  IM  II M l  M l  4 M l  2 1
SANTA LUZIA II M l  M l  M l  M l  M l  0 M l  0 1
GREMIO DA VILA II M M  II M l  M M  II 2 4 II -2 1
BOREBI II M M  II M l  M M  II 2 4 II -2 1

GRUPO D

GREMIO CECAP M  II M M  IM  II M l  7 1 M l  4 1
BOTAFOGO M  II M M  IM  II M l  3 1m  2 1
ITATINGA IM  IM  II M M  II M l  2 1 M l  0 1
PAULISTANO IM  IM  II M M  II M M  1m  0 1
CAÇULA M l  M l  M l  M l  M M  II 7 II -6

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

adiantou que a equipe vem 
bastante modificada e acre
dita na vitória. "Trouxemos 
vários jogadores novos, entre 
16 anos e 18 anos. Estamos 
formando um grupo forte 
mesclando juventude com ex
periência". O Grêmio da Vila 
folga na rodada.

Pelo grupo B, Maringá e 
Atlético Macatuba se enfren
tam às 10h no Vagulão. Já o 
Palestra mede forças com o 
Pratânia, também às 10h, mas 
no Bregão. "O Palestra se pre
parou bem para este campe
onato. Estamos bastante mo
tivados. Não conhecemos os 
adversários, mas vamos jogar 
em busca da vitória. Temos 
um grupo forte e vamos ten
tar novamente surpreender", 
reforço Manoel Roberto Fer
reira, técnico do Palestra. O 
Expressinho não joga no final 
de semana.

A Copa O ECO 2013 é or
ganizada pela LLFA (Liga Len
çoense de Futebol) através da 
diretoria de Esportes e apoiada 
pelo jornal O ECO.

RELIGIÃO

Amanhã tem caminha e pedalada em combate às drogas
Pastoral da 
Sobriedade organiza 
os eventos a 
partir das 8h

Priscila Pegatin________

A manhã é dia da 4^ Cami
nhada Vida sim, drogas 
não e da 6  ̂ Pedalada 

pela vida, em celebração a Se
mana Nacional de Combate às 
drogas. Os eventos são organiza
dos pela Pastoral da Sobriedade 
da Igreja Católica de Lençóis 
Paulista. "Convido a todo o pú
blico a participar. É uma forma 
de mostramos o quanto esta
mos indignados com as drogas 
na cidade", explica o coorde
nador da Pastoral, Eloi Apare
cido Alberconi. "As inscrição

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

AM ANHÃ
8h -  4® Caminhada Visa 
sim, Drogas não -  saída do 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade
8h30 -  6® pedalada pela vida -  
saída da paróquia São Pedro e 
São Paulo

SEXTA-FEIRA, 28
20h - Palestra com Dom Irineu 
Danelon, líder nacional da 
Pastoral da Sobriedade - no 
salão do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade

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

podem ser feitas no escritório 
paroquial do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade ou da pa
róquia São Pedro e São Paulo e 
no local".

Para participar é necessário 
doar dois litros de leite longa 
vida que serão revertidos para 
uma entidade de recuperação.

Aos 160 primeiros inscri
tos tem camiseta, lanche e 
frutas que serão distribuídos 
durante o percurso. "A peda
lada sai às 8h30 da São Pedro 
e São Paulo e passa por todas 
as paróquias da cidade: Nos
sa Senhora Aparecida, Cristo 
Ressuscitado, São José e ter
mina no Santuário", explica. 
"Já a caminhada sai às 8h do 
Santuário, passa pela Cecap, 
em frente ao cemitério Para
íso da Colina, Parque do Povo 
e retornamos ao Santuário".

A expectativa da organiza
ção é reunir mais de 50 pes
soas, público do ano passado. 
"Gostaríamos que a popula
ção tivesse a consciência que 
é um dever de todos lutarmos 
contra esse mal que atinge as 
nossas famílias aqui em Len
çóis Paulista".

A programação da Semana 
só termina na sexta-feira, 28, 
com palestra, de graça e aberta 
ao público, com o bispo Dom 
Irineu Danelon, líder nacional 
da Pastoral da Sobriedade. "A 
Pastoral completa 15 anos no 
Brasil e em Lençóis Paulista 
nos reunimos desde 2002", 
conta. "Quem tiver interesse, 
seja familiar, dependente quí
mica, pode procurar o centro 
catequético Nossa Senhora da 
Piedade todas as quartas-feiras 
às 20h", finaliza Alberconi.

A REIA
Esperantina do Piauí e Grêmio Cecap (atual campeão) 
disputam amanhã o título da 8  ̂ edição da Copa Sport 
Shoes/O ECO de Futebol de Areia -  Troféu Cristiano Diniz.
O confronto acontece às i6h, no campo de futebol de areia 
da Praça Maria Batista dos Santos, na Cecap/Fiesp.

BASQUETE

Alba começa caminhada 
pela série Ouro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DECISIVO -  Jogo de hoje, contra Taubaté, pode colocar o Alba 
na briga por uma vaga na série Ouro do Campeonato Estadual

Equipe sub-16 
entra em quadra 
hoje, no Tonicão, 
contra Taubaté

Angelo  Neto________

OAlba/Lençóis Paulista 
começa hoje a série 
de dois jogos que vão 

definir o futuro da equipe no 
Campeonato Estadual orga
nizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basketball). Os 
lençoenses entram em qua
dra contra Taubaté, a partir 
15, no ginásio Antônio Lo- 
renzetti Filho, o Tonicão.

O Alba já tem a vaga 
garantida na série Prata do 
campeonato. No entanto, 
caso vença os dois últimos 
jogos desta fase, a equipe tem 
grandes chances de conseguir 
a classificação para a série 
Ouro. "Conseguindo a oitava 
vitória, vamos entrar na briga 
pela vaga na série ouro. Vai

faltar um jogo contra Barueri, 
também em casa. Se vencer
mos novamente, a possibili
dade de entrar na série ouro 
é muito grande. Convido a 
todos para comparecer no 
ginásio do Tonicão, pois será 
um jogo bastante importante 
para nós".

Amanhã, às 14h, tam
bém no Tonicão, os garotos 
lençoenses do sub-16 voltam 
à quadra contra Macatuba 
pela Copa São Paulo. Caso 
vença o confronto, o Alba 
será o campeão da fase clas- 
sificatória e garante a classi
ficação para a fase final da 
Copa São Paulo que será no 
mês de setembro, em Ava- 
ré. "Se isso acontecer, será 
o segundo ano consecutivo 
que vamos representar nossa 
região nesta fase da competi
ção", finalizou Dudu.

O Alba/Lençóis Paulista 
é mantido pela Prefeitura 
Municipal através da direto
ria de Esportes e patrocinado 
pelo grupo Lwart e Lutepel.

V ila  Cruzeiro recebe 10^ etapa  
do Campeonato de Truco

A Diretoria de Esportes e 
Recreação promove amanhã, 
mais uma etapa do Campeo
nato Municipal de Truco. O 
torneio será realizado no Bar 
do Henrique na Vila Cruzei
ro. As inscrições devem ser 
feitas no local, momentos an
tes do início da competição, a 
partir das 9h.

Pela 9^ etapa, 24 duplas 
participaram do torneio reali
zado no Bar do Pantanal, Ce- 
cap. A dupla Fio e Mazinho

conquistou o título da etapa. 
Carlão e Walisson conquista
ram o vice-campeonato, se
guidos pela dupla Mineiro e 
Bahia, 3° lugar e Baianinho e 
Gerson, 4° lugar.

Ao final de todas as etapas, 
um torneio com as melhores 
duplas vai definir os repre
sentantes de Lençóis Paulista 
no torneio promovido pela 
Delegacia Regional de Espor
tes. Seis duplas representam o 
município na competição.

LENÇOIS PAULISTA
VIVER BEM , CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência 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^e4  ̂das 8hás llh ;
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 sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3* e 5® 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 Oli
veira e os auxiliares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Uniraed (CTU), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Tonlquinho e CESEC 3̂  e 5̂  das 14h ás 16h, 
Nelson BroUo (escola) 3* e 5® das 13h30 ás

16h; Tonicão 2®,4̂ ,6® das 14h ás 16h. 
M asculinoiTreinamentos de 2^ a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian-
chini e CESEC.

BOCHA -  M ASCULINO E FEM ININO: 
Aulas para iniciantes na cancha do  CESEC, de 
2̂ , 4* e 6* feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CA POEIRA -  M ASCULINO E FEM IN I
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Fühp, de 
3  ̂ e 5̂  feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAM PO -  M ASCULINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Quíntílhano e Baraca- 
te, de 3^ a 6  ̂feira

TÊNIS DE MESA -  M ASCULINO E FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2^,4^ e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

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



Cotidiano H1N1
O expediente nas unidades de saúde de Lençóis Paulista 
tem palestra dos agentes comunitários antes de começar o 
atendimento médico. O assunto na pauta é a H1N1, conhecida 
como gripe suína ou gripe A. A palestra consiste em informações 
sobre higiene pessoal e características do sintoma da doença.

PROTESTOS

Bel defende 
manifestação, mas diz 
que há desinformação
Em protesto, jovens questionam demora para entrega do teatro e preço 
dos combustíveis na cidade; grupo foi recebido ontem pela prefeita

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos A lberto  Duarte

A prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) defendeu, na tarde de 
quinta-feira 20, a manifesta
ção dos lençoenses que se en
gajaram na onda de protestos 
que ocorrem em todo o país. 
"Fico feliz de saber que os jo
vens estão interessados e se 
manifestam por melhorias em 
saúde, educação... Que que
rem mudanças. Como prefeita, 
também trabalho para que isso 
aconteça, para construir uma 
cidade cada vez melhor”, disse 
em entrevista exclusiva ao O 
ECO.

A favor do movimento, Bel 
alerta que há falta de informa
ção sobre algumas reivindica
ções feitas pelos lençoenses. 
"Reclamaram do custo dos 
combustíveis na cidade, mas é 
preciso ficar claro que a Prefei
tura não tem poder de regular 
os preços da gasolina, álcool e 
diesel”, explicou.

Entre os pedidos apresen
tados à prefeita, um deles se 
refere ao Executivo intervir 
para que o Legislativo reduza o 
valor do aluguel do novo pré
dio da Câmara Municipal. "São 
poderes independentes. Os ve
readores recebem o duodécimo 
(repasse obrigatório por lei) e 
tomam as decisões deles. Não 
posso interferir”, disse Bel e 
ressaltou que respeita a inde
pendência dos poderes.

Na passeata da quarta-feira 
19, os manifestantes gritaram 
palavras de ordem pela demora 
na entrega do Teatro Municipal 
e da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento).

A prefeita disse que o tea
tro está sendo construído com 
doações de empresas privadas 
- através da Lei Rouanet de in
centivo à Cultura -  e que o rit
mo das obras é compatível com 
as velocidades das doações 
ocorridas. Ela explicou que o 
baixo desempenho da econo

mia afeta as empresas, o que se 
reflete no volume de recursos 
destinos à obra. "Não estamos 
investindo dinheiro da saúde 
ou de infraestrutura no teatro”, 
esclareceu. Sobre o assunto, a 
prefeita disse que busca alter
nativas para viabilizar a conti
nuação das obras, sem onerar 
os cofres municipais.

Sobre a entregar da UPA, 
a prefeita declarou que o atra
so nas obras foi em razão de a 
primeira empresa contratada 
ter desistido da construção. A 
UPA está em fase final de aca
bamento e deve ser entregue no 
segundo semestre. Bel lembrou 
que o pronto-socorro muni
cipal funciona normalmente. 
"Não há prejuízo à população 
por causa do atraso nas obras 
da UPA”, emendou. Em rela
ção à construção de rotatórias 
na cidade, a prefeita lençoense 
explicou que, além de garanti
rem maior fluidez ao trânsito, 
a obra é um investimento indi

OUVINTE -  Bel elogiou a manifestação e afirmou que trabalha para garantir melhores serviços para população

reto em saúde. "Toda vez que 
fazemos obras para evitar aci
dentes, estamos investindo em 
saúde”, emendou.

Os manifestantes reclama
ram também da falta de polí
ticas para combater o tráfico 
de drogas, ao afirmar que es
tão reféns do tráfico de entor
pecentes na cidade, afirmação 
contestada por Bel Lorenzetti. 
Além do trabalho realizado pe
las polícias, a prefeita explicou 
que a administração lançou o 
Fórum Permanente de Com
bate às Drogas e que a Pre
feitura custeia tratamento de

dependentes químicos. "Fiquei 
feliz em saber que os jovens, 
principal alvo dos traficantes, 
também estão preocupados. 
Essa preocupação ajuda muito 
a coibir o tráfico”, concluiu a 
prefeita.

MANIFESTAÇÃO
Na quarta-feira 19, cerca de 

600 pessoas, segundo a Polícia 
Militar, participaram de uma 
passeata pelas ruas do Centro 
de Lençóis Paulista. Os mani
festantes protestaram em frente 
ao novo prédio da Câmara Mu
nicipal e a passeata terminou

em frente à casa da prefeita. 
Bel Lorenzetti atendeu aos ma
nifestantes e agendou para re
ceber um grupo na manhã de 
ontem, em seu gabinete. Em
bora não tenha sido convidada 
oficialmente a receber os ma
nifestantes, Bel fez questão de 
estar em Lençóis Paulista du
rante as manifestações. Quarta
-feira, a prefeita participou de 
audiências no período da ma
nhã em São Paulo e cancelou 
compromissos do período da 
tarde para retornou à cidade na 
expectativa de ouvir as reivin
dicações dos manifestantes.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ENCONTRO
Prefeita Bel Lorenzetti 

recebeu ontem, em seu 
gabinete, representantes 

do movimento Lençóis 
Paulista Livre. Eles 

apresentaram oficialmente 
algumas reivindicações do 

movimento. Participaram 
do encontro Aline Alves 

da Silva, Cleiton Rezende 
Piras, W ilson Bartolomeu 

Breda Neto e Diego 
Fernando Evangelista.

FESTIVAL

Venda de livro será revertida  
para a Rede do Câncer
Obra fala de mulheres 
diagnosticadas com 
câncer de mama

Da Redação___________

A contece amanhã, durante 
o Dia do Reencontro, a 
venda do livro "Sempre 

viva... com Qualidade”. A obra 
conta a história de mulheres que 
foram diagnosticas com câncer 
de mama, como é o caso da or
ganizada do livro, Izabel Cristi

na Rossi Landro, que soube que 
tinha a doença aos 36 anos.

A peça tem a colaboração de 
diversas mulheres, educadores 
e profissionais da saúde como o 
mastologista William Davila Del- 
gallo e a psicóloga Luciana Maria 
Biem Neuber, e de Roberto Fran
cisco Daniel, o padre Beto.

O evento para a venda do 
livro começa às 14h, no Espaço 
Cultural e todo dinheiro arreca
dado em vendas, na cidade, será 
revertido para a Rede de Com
bate ao Câncer do município.

íM 
J  í |

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

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

http://www.lwartlubrificantes.com.br
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CULTURA
Hoje tem Dia do 
Reencontro em
Lençóis; atrações 
do Festival do Livro 
seguem nesta 
semana

Equoterapla 
completa 10 anos
Centro atende 48 praticantes de Lençóis Paulista e região; instituição tem muito a comemorar

Priscila Pegatin
l " l "  MÁRCIO MOREIRA" l> "

Neste ano, o Centro de 
Equoterapla de Lençóis 
Paulista completa 10 

anos. Durante a semana, o ani
versário da organização foi lem
brado pelos profissionais e prati
cantes em estilo caipira, com a 
3® Equo Junina.

O centro funciona no recinto 
de exposições José Oliveira Pra
do, local que recebe a Facilpa 
(Feira Agropecuária e Industrial 
de Lençóis Paulista), e atende, 
atualmente, 48 praticantes de 
faixa etária variada.

Segundo a coordenadora 
do projeto, a psicóloga Cláudia 
Maria Finco, há muito que co
memorar em uma década de 
atuação. "No início, era uma 
terapia pouco conhecida. Em 
centros particulares, é uma te
rapia muito cara e temos crian
ças que se beneficiam, de graça, 
de atendimento duas vezes por 
semana. Agora é uma terapia 
mais aceita, conquistou um es
paço grande e respeito pela evo
lução que apresenta e seriedade 
do trabalho”, diz.

O tratamento - gratuito e 
mantido pela Associação Rural 
de Lençóis Paulista - é acom
panhado por uma equipe com 
fonoaudiólogo, terapeuta ocupa- 
cional, psicólogo e fisioterapeuta 
e atende de segunda a quinta-fei
ra, alunos da APAE (Associação

a l t o  e s t il o  -  Praticantes e profissionais do Centro de Equoterapla comemoram os 10 anos de atividades

de Pais e Amigos dos Excepcio
nais) e a comunidade em geral.

"O tratamento pode ser 
feito por crianças, adolescen
tes, adultos ou idosos e precisa 
passar por um médico, que vai 
atestar a saúde física para poder 
vir aos atendimentos”, explica 
Cláudia. "A rotatividade de pra
ticantes é muito grande. Em 10 
anos, já se passaram 252 pes
soas. O tratamento dura de oito 
meses a três anos, mas se tiver 
ainda em evolução, mesmo que 
passar do período, pode perdu
rar até quatro anos”.

Além dos alunos e comuni
dade de Lençóis Paulista, o Cen-

tro atende também pacientes de 
Macatuba, Pederneiras, São Ma
nuel e Areiópolis. "A equotera- 
pia é indicada para patologias e 
deficiências. Trazem benefícios, 
por exemplo, para paralisia ce
rebral (se não houver luxação do 
quadril), patologias físicas, orto
pédicas, traumas neurológicos 
como AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), transtornos de com
portamento, inclusive doenças 
características da terceira ida
de”, explica. "E percebemos que 
patologias físicas, neurológicas, 
sensoriais, intelectuais, educa
cionais e emocionais passam a 
se beneficiar também”.

O Centro, uma iniciativa da 
Associação Rural, em especial 
de José Oliveira Prado, tem par
ceria com a Prefeitura e a APAE 
e já planeja, para o futuro, avan
ço nos atendimentos. "Temos, 
sim, em 10 anos, muito que 
comemorar. Muitas crianças 
se beneficiaram. É um centro 
respeitado por muitos profissio
nais da região. Mas, se o Centro 
puder aumentar o número de 
atendimento, será sempre bem
-vindo, assim como toda verba e 
doação é bem-vinda, porque se 
soma ao atendimento que é to
talmente voltado à população”, 
finaliza Cláudia.

/VO RE CANTO DO C ftF t

• 17 hrs
O arraiádaASPvaitábom  

di mais da conta, sô!
Grátis:

* Chocolate quente • Vinho quente • Otientão 
• 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 r in c a d e i r a s :  r o l e t a  d a  s o r te ,  p e s c a r i a ,  
jo g o  d a  a r g o la  e  b o c a  d o  c a ip i r a

Mais infomiaçõés no site;
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Entrevista í FRA SE
• "Eu posso ser sincero e bem claro. Até hoje, não tive nenhum 
centavo de ajuda de ninguém. Estou, sim, na expectativa de resposta 
positiva de uma grande empresa de Lençóis Paulista, na qual mandei 
um ofício pedindo a ajuda. Financeiramente, ninguém me ajudou."

empresário Edenílson Grecca

FILANTROPIA

Grecca afirma que 
Centro de Quimioterapia 
opera em dois meses
Em entrevista ao O ECO, empresário responsável pelo projeto disse que 
faltam apenas adequações internas para que obra esteja finalizada

A n g e lo  N e to

P rincipal responsável 
pelo Centro de Qui
m ioterapia em Lençóis 

Paulista, o empresário Ede
nílson Grecca confirmou, em 
entrevista exclusiva ao jornal 
O ECO, que o serviço deve 
iniciar em dois m eses. Toda 
a estrutura física situada no 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade já está pronta. Fal
tam adequações internas, 
orçadas em R$ 120 mil, para 
que o projeto esteja totalm en
te finalizado. O corpo técnico 
também já está treinado e o 
clínico definido.

O empresário fez questão 
de desm entir qualquer boato 
sobre ajudas financeiras e foi 
enfático: não teve nenhum 
centavo de ajuda. Até o mo
mento, foram gastos R$ 220 
mil no local. Grecca ainda 
confirmou que houve um 
atraso de oito meses na en
trega do Centro de Quimio
terapia devido a problemas 
técnicos de adaptação dentro 
do hospital e as negociações 
com o hospital Amaral Car
valho de Jaú, que no final 
não foram concretizadas.

O Centro de Quim iotera
pia vai funcionar em parceria 
com o Hospital Estadual de 
Bauru e terá quatro médicos 
especialistas trabalhando. A 
capacidade de atendimento 
será de oito pessoas por vez e 
vai atender à região. Os pre
feitos de Agudos, M acatuba, 
Areiópolis e Borebi demons
traram  interesse em firm ar 
parceria com o projeto. Leia 
a seguir trechos da entrevista 
com o empresário.

O ECO - Como está o 
projeto do Centro de Q ui
m ioterap ia?

Edenílson Grecca -  O
projeto está caminhando mui
to bem. Está na fase final. A 
estrutura física está pronta. 
Falta a instalação de ar condi
cionado, oxigênio na parede e 
poltronas adaptadas, televisão 
para dar um conforto maior 
aos pacientes, macas e armá
rios. Estamos dependendo 
da complementação da sala 
e colocar o mobiliário. Já te
mos todo um levantamento 
de custo e estou aguardando 
uma resposta de outro par
ceiro (empresa) da cidade de 
Lençóis Paulista. Acredito que 
vamos obter êxito, mas se não 
conseguirmos uma resposta 
positiva, asseguro que de qual
quer maneira, o projeto vai ter 
continuidade e em aproxima
damente 60 dias já vamos ter 
funcionando na nossa cidade o 
Centro de Quimioterapia.

O ECO - Como in ic iou  o 
projeto?

Edenílson G recca - O
projeto iniciou quando me 
pediram  ajuda para com prar 
um veículo que iria trans
portar pessoas que tinham 
necessidade de fazer suas 
aplicações em Jaú. Fui um 
pouco adiante e questionei, 
porque não trazíamos para cá 
o tratamento quimioterápico. 
No início, tivemos uma por
ção de dificuldades. Em Jaú, 
o pessoal do Hospital Amaral 
Carvalho se recusou a abrir 
essa parceria com Lençóis 
Paulista. Com o apoio da pre
feita Bel Lorenzetti (PSDB), 
o vice, José Antônio Marise 
(PSDB) e o diretor de Saúde, 
Márcio Santarém, nós tive
mos uma reunião com a dire
toria de Saúde de Bauru, que 
entendeu claramente a nossa 
proposta e aceitou a parceria. 
Iniciamos a obra no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. 
Tivemos várias dificuldades 
no sentido de interpretar o 
propósito desta ideia. Sabe
mos que saúde é um tema 
muito complicado para se 
discutir, mas, finalmente, 
conseguimos a aprovação. 
Tivemos continuidade e hoje 
está praticam ente pronto.

O ECO - Qual será a c a 
pacidade de atendim ento?  
A região será atendida?

Edenílson Grecca - Va
mos ter uma sala adaptada 
com oito poltronas, ou seja, 
atenderemos ao mesmo tem 
po oito pessoas. Além do tra
tamento chamado de infusão, 
terá também o tratamento via 
oral, que será feito no hospi
tal de Lençóis. Já conversei 
com prefeitos de Agudos, 
Macatuba, Borebi e Areió- 
polis. Todos acharam a ideia 
muito boa, agradeceram e já 
deram um ok. Vamos, sim, 
atender essas cidades e, em 
troca disso, vamos receber 
uma ajuda desses municípios 
para que sejam custeados os 
gastos do hospital na parte de 
atendimento, como médicos, 
enfermeiros, entre outros.

O ECO - Qual a im por
tân c ia  do Centro de Q ui
m ioterapia?

Edenílson Grecca - Vejo 
uma importância muito gran
de. Primeiro, porque estamos 
fazendo um projeto inovador. 
Além de humanizar o trata
mento desta doença, que é 
uma coisa pesadíssima para 
quem precisa fazer, vamos 
também dar um destaque 
para a cidade de Lençóis Pau
lista e para o hospital. Isso vai 
nos perm itir ir em busca de 
outros valores para novos in
vestimentos dentro do próprio 
hospital. É claro que nós se
remos muito bem vistos. Len

çóis, com 65 mil habitantes, 
terá um Centro de Quimio
terapia. Isso vai nos ajudar 
muito a pedir ajuda para ou
tros investimentos da cidade.

O ECO - M u itas  pesso
as se m ostraram  dispos
tas ajudar. O que tem  de 
verdade em tudo isso?

Edenílson G recca -
Uma vez, ouvi uma frase as
sim: "depois que a onça está 
morta, todo mundo quer tirar 
foto do lado". Na verdade, vá
rias pessoas quiseram pegar 
carona no projeto, porque sa
bem que é de extrema im por
tância. Eu posso ser sincero e 
bem claro: até hoje, não tive 
nenhum  centavo de ajuda de 
ninguém. Estou, sim, na ex
pectativa de resposta positi
va de uma grande empresa 
de Lençóis Paulista, à qual 
mandei um ofício pedindo a 
ajuda. Financeiramente, n in
guém me ajudou. O que pos
so dizer é que tive uma ajuda 
im portantíssim a da arquiteta 
Simone Dalbén, da Prefeitu
ra. Ela, sim, sempre acredi
tou junto comigo que o pro
jeto iria vingar e dar certo. 
Ela sempre me ajudou muito, 
tanto em pedir verbas quanto 
discutir detalhes técnicos e 
isso foi bastante importante.

O ECO -  O que lhe m o
tivou a tom ar a frente des
te projeto?

Edenílson Grecca -  Pri
meiro, porque tenho como fi
losofia de vida agradecer tudo 
o que eu já consegui para mim 
e para minha família. Acho 
que é uma obrigação nossa 
ajudar o próximo e vou con
tinuar com isso. Vendo esta 
questão da quimioterapia, eu 
fui a Jaú duas vezes no Hospi
tal Amaral Carvalho e vi como 
é triste e desumano o trata
mento quimioterápico aos que 
não têm recursos financeiros 
suficientes para terem um tra
tamento particular. A partir 
deste momento, resolvi que 
iria encarar o desafio e que 
iria trazer para a cidade o tra
tamento quimioterápico.

O ECO - Como você se 
sente nesta causa?

Edenílson G recca -
Sinto-me bastante feliz e, 
principalm ente, porque acre
dito que estou conseguindo 
fazer as pessoas enxergarem 
este desafio de forma diferen
te. Repito sempre uma frase 
que ouvi do monsenhor Car
los (José de Oliveira), de que 
eu tinha uma missão maior. 
Além de fazer algumas coi
sas, eu deveria também con
vencer outras pessoas a faze
rem. Então, tenho procurado 
seguir esta mensagem.

MISSÃO - Edenilson Grecca 
encara o desafio e anuncia 

para breve o funcionamento 
do Centro de Quimioterapia 

em Lençóis



Cultura
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ROCK’N  ROLL
A banda Biquini Cavadão se apresenta hoje, no 
estacionamento do Alameda Quality Center, a partir 
das 22h. Show faz parte do Harley-Davidson Motor 
Cycles Show, evento que conta com a exposição 
oficial de uma das maiores lendas do motociclismo.

FESTIVAL DO LIVRO

Dia do Reencontro é a principal atração de hoje
Evento na Praça Comendador José Zillo promete grandes emoções e novidades aos lençoenses

Angelo Neto
rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  programação do Festival do 
Livro 2013 segue neste final 
de semana com grandes 

atrações. A principal delas acon
tece hoje, na Praça Comendador 
José Zillo. Mais de 800 convites 
foram enviados a lençoenses que 
residem em outras cidades. A 
abertura oficial será às 9h, com 
concerto da Orquestra Municipal 
de Sopros. As atividades serão en
cerradas com a Missa do Reencon
tro, às 19h30, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.

Durante o encontro, a Direto
ria de Cultura, em parceria com 
a Diretoria de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda de 
Lençóis Paulista irão disponibili
zar City Tour com vários pontos 
turísticos e históricos. A novidade 
este ano é a renovação batismal 
para os católicos. Um grupo de 
voluntários do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, membros de 
pastorais e movimentos da comu
nidade católica local, propôs que a 
visitação ao Santuário, especifica
mente fazer uma oração diante da

SUCESSO - restival do Livro já atingiu as expectativas dos organizadores; 
peças teatrais (foto) e exposições são as atrações diárias

pia em que o visitante foi batizado.
Professora formada em letras, 

especialista em marketing e mes
tre em saúde coletiva, Izabel Cris
tina Rossi Leandro, lança o livro 
"Sempre Viva... Com Qualidade", 
a partir das 14h, no Espaço Cul
tural "Cidade do Livro". A obra 
tem depoimentos de amigos, fami
liares e de mulheres que tiveram 
câncer de mama. Já a partir das 
15h, na Tenda das Livrarias, é a

vez de Marco Antonio de A. Gon
çalves lançar o livro "As Aventuras 
do Pequeno Giga". Em ambos os 
casos, as obras estão disponíveis 
para aquisição no local.

Na Casa da Cultura, das 16h 
às 17h30, haverá um Workshop de 
RPG. Role-playing game, também 
conhecido como RPG é um tipo 
de jogo em que os jogadores as
sumem os papéis de personagens 
e criam narrativas colaborativa-

mente. Criando histórias próprias 
ou se baseando em uma literatura 
já existente. Mas o que é que um 
personagem pode e não pode fazer 
dentro de um jogo? Como jogar? 
Estas serão algumas informações 
passadas pelo mestre Rodolfo 
Willian Ferraz. As inscrições limi
tadas e gratuitas são feitas no local.

A Cia Pic Nic de São Paulo 
apresenta a peça teatral "Avoar", 
a partir das 20h. A história acon
tece em uma metrópole qualquer, 
entre edifícios e em meio à con
fusão do dia-a-dia, personagens 
melancólicos movidos pela sau
dade de um tempo feliz, perdidos 
em suas lembranças, quebram a 
monotonia e frieza da cidade com 
brincadeiras e canções. Saem en
tão em busca da alegria perdida 
personificada em Uma Lua, Uma 
Palmeira e Uma Canção, pedidas 
na brincadeira "Boca de Forno". 
A partir daí o enredo ganha forma 
através de um jogo lúdico de ação 
e de belas canções.

Para fechar a programação de 
hoje, às 21h, tem a apresentação 
do grupo "Pagode Toque Novo", 
na Concha Acústica.

Nilceu faz balanço positivo 
do Festival do Livro

PROGRAMAÇÃO do  d ia  do  r eenco ntro  (NA PRAÇA 
COMENDADOR JOSÉ ZILLO)

O diretor de Cultura de Len
çóis Paulista, Nilceu Bernardo, 
vem acompanhando de perto todas 
as atrações do Festival do Livro. 
Em entrevista ao jornal O ECO, 
ele afirmou que até o momento, as 
expectativas sobre o evento foram 
alcançadas. "Tivemos uma pro
gramação bastante diversificada.

As pessoas estão participando. No 
primeiro dia, tivemos em torno 
de 400 pessoas durante a abertu
ra. Na terça-feira o número já foi 
maior. É muito bom promover um 
evento em que as pessoas partici
pam com prazer e diversão. Sem 
dúvida alguma está sendo muito 
bacana", lembrou.

9h -  Abertura oficial com concerto 
da Orquestra Municipal de Sopros 
10h - Banda Jovem da Casa da 
Cultura
11h - Banda da EMEF Guiomar 
Fortunata Coneglian Borcat 
12h - Música raiz com Emílio 
Campanholi
13h30 - Coreografias - Academia 
In Pulsus

14h30- Grupo de dança da EMEF 
Maria Zélia
15h - Coreografia Grupo da 3® 
Idade
15h30- Coreografias - Academia 
Corpus
16h30 - Grupo Street Star 
18h30 -  Missa do Reencontro 
(no Santuário Nossa Senhora da 
Piedade)

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

m u s ic a

Banda Cidade do Livro 
estreia no Festival do Livro
Grupo quer resgatar as grandes orquestras

FOTO: DIVULGAÇAO

Da redação

A  banda Cidade do Livro faz 
sua estreia na terça-feira 
25, a partir das 20h30, no 

Festival do Livro na Concha Acús
tica. O projeto teve início quando, 
em uma conversa entre o Marcelo 
Maganha e Marcos Norabele (que 
sugeriu o nome do grupo), vice 
presidente da Orquestra Munici
pal, cogitaram montar um grupo 
menor que pudesse suprir as va
rias solicitações de concertos.

"É realmente poder levar a

Banda, uma pequena orquestra, 
a outros lugares que não estavam 
sendo contemplados pela agenda 
da orquestra municipal" disse Ma- 
ganha. A ideia de realizar concer
tos menores com repertório bem 
conhecido, resgatando grandes 
orquestras como Glenn Miller, 
Tabajara, Véritas, entre outras, foi 
prontamente abraçada com muito 
carinho e compartilhada com a 
diretoria da orquestra, Nilceu Ber
nardo (diretor de Cultura) e músi
cos. O projeto tem como principal 
fundamento levar e resgatar mú-

de Sopros de Lençóis Paulista 
(Heliton e Micheli/sax alto; Wag- 
ner/sax tenor; Diego/sax barítono; 
Ricardo, Wellington e Julinho/ 
trompetes; Murilo, Marcio e 
Salles/trombones; Bazuco/Tuba; 
Marcos/contrabaixo e Enzo/per- 
cussão). Os ensaios iniciados há 
15 dias utilizam toda a estrutura 
da Orquestra Municipal (sala de 
ensaio, instrumentos, e outros 
equipamentos) e que hoje serve 
de referência no país graças aos 
investimentos da Prefeitura.

ALTERNATIVA - Banda quer 
suprir demanda por boa música

sicas que fazem parte da vida de 
todos em prol a boa música, ami
zade e bem das pessoas que fazem 
parte do grupo.

A equipe é formada por 13 
músicos da Orquestra Municipal

AGENDA FESTIVAL DO LIVRO

AMANHA

O que: apresentações de dança
H orários: 15h - Grupo Ballet e Cia
da Casa da Cultura
16h - Coreografias Academia
Tablado
17h - Academia Passo a Passo 
Local: Concha Acústica

O que: Contação de História - 
Histórias de Curupira 
H orário: 18h
Local: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

O que: Apresentação do Grupo de 
Clarinetes Revirando 
H orário: 18h20
Local: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

O que: Apresentação do Grupo 
"Choro Fino"
H orário: às 21h 
Local: Concha Acústica

O QUE: Encontro de RPG -  
Coordenação: Rodolfo W illian Ferraz 
H orário: das 16h às 17h30 
Local: Espaço Cultural "Cidade do 
Livro"

SEGUNDA-FEIRA 24

O que: apresentação do Coral 
Vicenthe Themudo Lessa e Coral 
Zillo Lorenzetti 
H orário: às 19h30 
Local: Concha Acústica

O QUE: Espetáculo "Contos da 
Carochinha"
H orário: às 20h30 
Local: Concha Acústica

TERÇA-FEIRA 25

O que: Apresentação da Orquestra 
de Viola e Violão "Boca do Sertão" 
da Casa da Cultura 
H orário: 19h30 
Local: Concha Acústica

Agenda Festival do 
LivroApresentação B ig Band 
"Cidade do Livro" - da Orquestra 
M u n ic ip a l de Sopros 
Horário: 20h30 
Local: Concha Acústica

QUARTA-FEIRA 26

O que: Apresentação da Bandinha 
Ritmica da EMEF "Maria Zélia 
Camargo Prandini"
Horário: às 19h30 
Local: Concha Acústica

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

QUINTA-FEIRA 27

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

O que: Espetáculo "Histórias de 
Malazartes", com Cia Chafariz de 
Botucatu 
Horário: 19h30 
Local: Concha Acústica

O que: Apresentação da Banda 
AMALP (Associação de Música e Artes 
de Lençóis Paulista)
Horário: 20h30 
Local: Concha Acústica

SEXTA-FEIRA 28

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

O que: Apresentação de Duo Jazz 
Horário: 20h30 
Local: Concha Acústica

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

PROGRAMAÇAO do CINE'N fu n , do  a l a m e d a  q u a l ity  
CENTER (DE 21 A 27 DE JUNHO)

SALA 01
Universidade Monstros 
Classificação: Livre 
14h -  16h -  19h -  21h20 -  
23h20 (diariamente)

SALA 02
Além da Escuridão - Star Trek 
Classificação: 12 anos 
15h30 -  18h30 -  21h10 -  23h35 
(diariamente)

SALA 03
Odeio o Dia dos Namorados 
Classificação: 14 anos 
14h05 -  16h05 (diariamente)

SALA 03
Velozes e Furiosos 6 
Classificação: 14 anos 
18:40 (diariamente)

SALA 03
Se Beber Não Case 3 
Classificação: 14 anos 
21h30 (diariamente)

SALA 03
Depois da Terra 
Classificação: 14 anos 
23h30 (diariamente)

SALA 04
Minha Mãe é Uma Peça 
Classificação: 12 anos 
14h20 -  16h10 -  17h50 -  
19h30 -  21h05 -  22h45 (sexta à 
quarta-feira)
14h20 -  16h10 -  17h50 -  19h30 
(quinta-feira)

SALA 04
Guerra Mundial Z 
Classificação: 12 anos 
21h05 -  23h25 (quinta-feira)

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

LENÇÓIS PAULISTA - Rua Dt. Antonio Tedesco, 295 -  (14) 3263-6997



Mulher NO LIMITE
Mães modernas chegam ao seu limite de cansaço 
e estresse pelo menos cinco vezes por dia, diz 
estudo. O preparo de refeições e o malabarismo 
com as tarefas são algumas das atividades 
executadas diariamente pelas mulheres
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 ̂ESCOLHA - Usar o 
creme certo para cada tipo 
de pele evita oleosidade e 
dá efeito iluminador

BB Cream, CC 
^ream  e DD Cream:
saiba a diferença entreeles

Cremes que reúnem proteção, hidratação e 'primer' caem no gosto das brasileiras

Da Redação

Com o friozinho dando as caras, é hora de tratar de 
disfarçar os estragos deixados pelo verão. E os produ
tos queridinhos da vez atendem  por letras que pare

cem milagrosas: BB Cream, CC Cream e DD Cream. Mas 
o que são e quais as diferenças entre eles?

O BB Cream , beau ty  balm  ou blem ish  balm , nasceu 
da necessidade de as orientais m anterem  a pele sem pre 
b ran q u in h a . Com posto por h idratan te, pro tetor solar 
(fator entre 15 e 30) e um  p rim er ou base, o produto 
prom ete uniform izar a pele, proteger da ação dos raios 
UV e h id ra ta r. Existem  várias m arcas no Brasil, m uitas 
até com adição de substâncias anti-idade e outros ele
m entos rejuvenescedores.

Apesar dos benefícios do produto, segundo especialis
tas, as brasileiras ainda reclamam da hidratação, que, para

quem tem pele oleosa, pode ser um pouquinho exagerada. 
Como o nosso clima é mais quente e úmido o indicado é 
a manipulação dos BB Creams que já é possível englobar 
substâncias que amenizam a oleosidade e potencializam a 
proteção sem prejudicar a pele.

Já o CC Cream, ou Color Control Cream, é a versão 
mais potente do BB Cream. Além dos mesmos ativos, pos
sui alguns agentes clareadores e antioxidantes. Por isso, 
tem uma cobertura melhor para manchas, imperfeições e 
rugas finas. Além disso, possui textura mais leve se adap
tando melhor à  pele mista ou oleosa e quanto mais perola- 
do for o produto, maior será o efeito ilum inador na pele.

Agora, na contramão do que tanto pedem as orientais, 
o DD Cream chega para dar cor à pele. Mas os efeitos de 
proteção e hidratação são ultrapotentes por isso podem ser 
usados no corpo já que para o rosto é pesado demais para 
nosso clima tropical.

â
o

Anéis de falange 
viram tendência
Variados e para todos os gostos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Depois da onda do "pulseirismo", com itens co
locados até sobre a mão, agora são os anéis que 
ganham força entre os acessórios neste inverno. 

Além de usar em mais de um dedo, os chamados anéis 
de falange aparecem entre as famosas, como é o caso 
de Eliana, da Ester, personagem de Grazi Massafera em 
"Flor do Caribe" e a atriz Giovanna Lancellotti.

Finos, superfinos, mais grossos, com pedra, com 
caveira, flor, cruz... A variedade do modelo aumenta a 
possibilidade na hora de compor um look.

O falange cai bem em diferentes estilos, por isso, a 
mulher tradicional ou moderna pode investir sem medo.

DISCRETO OU FASHION
Em um look para o dia a dia, o falange dá um toque 

elegante e charmoso, mas sempre pense na ocasião quan
do for escolher o modelo. Se for para o trabalho ou para 
um casamento, o ideal é usar os modelos mais discretos, 
com cristais, por exemplo. Agora, se estiver com um vi
sual despojado, está tudo liberado! É só escolher o que 
mais te agrada e investir sem medo.

Vale também usar dois anéis no mesmo dedo, porque 
eles são discretos e não deixam com o ar exagerado. O 
grande diferencial desse modelo é a posição em que ele, 
então, dá para usar a criatividade.

LAZER E PASSATEMPO
CRUZADINHA

SOLUÇÃO

0 Q V Z 1 ti 0 1 V A
1 N II 1 s l i 1 V lAI
1 3 A V s N Od 8 3 ti
0 V u 3 N
d V H n V 0 9 V lAI
1 0 V s s 1 V d
1 1 1 1 V ti a 1 A
N n'' V Q 3
V U 0 1 N 3 i 3 Q
V 3 N V ti 8 V 8 V 3
N 1 d 0 9 1
1 V S 0 Qv ti ti 0 i
3 N V A n V ti 9
V .1 3 H 1 n d V
A V 9

HORÓSCOPO 22/06 A 28/06
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ÁRIES
A vida profissio
nal, os negócios, 
as associações, 
estarão bastante 
favorecidos neste 

período. Faça novas amizades e 
procure auxiliar a quem necessitar 
de sua ajuda. Por outro lado, o 
fluxo é dos melhores para compra 
de bens móveis e imóveis.

TOURO
Pessoas do seu 
relacionamento 
estão propensas e 
colaborar com seus 
projetos e ideias. 

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

o
GÊMEOS
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.

CÂNCER
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 ideia felíz a 
respeito dos seus próprios assuntos.

LEÃO
Agir com prudên
cia 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.

VIRGEM
Grandes possibili
dades de sucesso 
estão ao seu redor. 
Período promissor. 
Seja otim ista e 

aproveite as chances que surgirão 
agora. Procure ser mais amigo e 
cortês, a fim  de ganhar dinheiro e 
conquistar simpatias.

LIBRA
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.

ESCORPIÃO
M om entos de 
tranquilidade, 
de harmonia e 
de recuperação 
psíquica em fe u  lar. 

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

SAGITÁRIO
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.

O
CAPRICÓRNIO
Novos planos para 
a sua elevação de 
cargo e de conhe
cimentos profis
sionais deverão 

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

AQUÁRIO
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
negócios.

PEIXES
M uito boa influ
ência para você. 
Aproveite o bom 
fluxo para tratar dos 
assuntos familiares 

pendentes, para obter melhores 
resultados profissionais possíveis 
e para tratar com pessoas conhe
cidas ou colegas de trabalho.
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Televisão MOVIMENTO PEDE MUDANÇAS NO BRASIL
Carmo Dalla Vecchia, Fernanda Rodrigues e outros famosos postaram no 
Instagram fotos em que aparecem com o olho roxo em referência à repórter 
Giuliana Vallone, atingida durante manifestação em São Paulo. As imagens 
fazem parte do protesto fotográfico "Dói em Todos Nós", do fotógrafo Yuri 
Sardenberg.

MALHAÇAO

Mais magra, M irella Santos admite 
fase fortona: 'Já perdi a noção'
Aos 30 anos, apresentadora, que perdeu 4 quilos, trocou a musculação por um treino funcional

Da Redação

M irella Santos está quatro 
quilos mais magra, mas 
não foi a perda de peso 

que mudou o corpo da apresen
tadora de 30 anos. Há alguns 
anos, Mirella costumava desfi
lar por aí muito mais musculosa 
e integrava o time de famosas 
chamadas de fortonas. "Eu já 
tive uma época em que estava 
maior e acho que isso vira uma

doença. Você perde a noção e eu 
já perdi essa noção", disse.

Quando chegou aos 70 kg, 
Mirella resolveu mudar de vida. 
Entrou em contato com sua mé
dica ortomolecular, que a acom
panha há anos, e disse que queria 
perder peso: "Eu tenho facilidade 
para emagrecer, é genética. Mas 
queria dar uma diminuída, não 
colocar o pé no acelerador como 
eu fazia e comer tudo".

Depois de diminuir o ritmo

na comilança, a principal mu
dança foi na academia. Com aju
da do personal trainer ela trocou 
as horas de musculação intensa 
por um treino mais funcional.

Com o corpo mais fininho, 
Mirella também teve que rever 
seu guarda-roupa. "Perdi gordu
ra e acabou diminuindo a massa 
muscular. Antes, eu era bem 
maior e isso complica, né? Tinha 
que comprar calça com stretch, 
senão não entrava, ficava esma

gando", contou a apresentadora.
Agora, Mirella não preten

de perder mais peso, mas se 
preocupa em não voltar a ser 
musculosa. "Acho que mulhe
res muito malhadas assustam 
as pessoas. Eu tenho medo de 
ficar muito grandona. Eu malho 
hoje por saúde e porque adoro 
comer besteira, então preciso 
dar uma equilibrada. Eu estou 
tão em paz, não tenho mais es
sas paranoias", contou.

FOTO: DIVULGAÇÃO

MANTENDO A SAUDE -  Apresentadora conta que não quer mais ter 
um corpo forte, mas pretende continuar praticando exercício por saúde

NOVO VISUAL

D eborah S ecco  a lo nga e pinta  
os cab e lo s  em  sa lão  de be leza

FOTO: DIVULGAÇÃO
EM FOCO

Atriz posou com 
vestido comportado 
e terço enrolado no 
pulso em São Paulo 
nesta semana

Da Redação___________

Deborah Secco alongou 
e pintou os cabelos em 
salão de beleza de São 

Paulo nesta semana. A atriz, 
que é mais uma vez garota- 
-propaganda da Garnier Nu
trisse, posou com um vestido 
comportado, um terço enro

lado no pulso, um pingente 
que representa o Espírito 
Santo, mas sem deixar de fa
zer caras e bocas. Deborah 
atualm ente namora o cantor 
gospel Allyson Castro.

Nas fotos, além da m u
dança de visual e dos objetos 
religiosos, também é possível 
visualizar a tatuagem altera
da no pulso esquerdo de De- 
borah. Onde se lê "Liberté" 
(liberdade, em francês) um 
dia já  esteve escrito "Jet", 
apelido do ex-namorado da 
atriz, o cantor Falcão. Debo- 
rah também exibiu um anel 
"falange" no dedo esquerdo.

MUDANÇAS -  Deborah Secco 
muda algumas coisas no visual, 
inclusive o estilo da roupa

Anitta diz que usa a sinceridade como arma de sedução

Sobre a carreira, cantora confessa que teme deixar de ser famosa
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Afunkeira Anitta, do su
cesso "Show das Pode
rosas", revelou em entre

vista que usa a conversa quando 
quer seduzir alguém. "Não pre
cisa de quadradinho nenhum, 
fisgo pelo papo. Minha arma 
secreta é a sinceridade", disse 
ela, referindo-se ao passo do 
quadradinho, criado por ela.

Anitta ainda disse qual é 
sua combinação preferida de 
roupas. "Eu gosto mesmo é de 
um shortinho detonado e uma 
blusinha larga", contou, acres-

SUCESSO -  Funkeira 
teme por fim da fama e 
garante que na hora da 

conquista investe no papo

centando que gosta mais da noi
te do que do dia.

Recentemente, a cantora 
também foi entrevistada no 
"Mais Você" e a disse que está 
tão feliz com o sucesso que 
teme o dia em que vai deixar de 
ser famosa. "Nossa, parece que 
eu estou sonhando. Eu penso 
'Meu Deus, estou tão feliz que 
dá medo de acabar".
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Isabel e os tenentes 
fazem  uma busca na casa de Dionísio 
à procura das obras de arte roubadas. 
M arizé desconfia que Lipe não quer 
ir à escola por causa das ameaças de 
Mateus. Taís comenta com Marinalva  
que acha que Paçoquinha está apai
xonado por ela. Isabel e os tenentes  
encontram o bunker vazio.

Terça-feira - M antovani avisa a Cas- 
siano que a interceptação ao avião 
de Gonzalo foi feita. Duque sugere 
a Cassiano que ele tenha um caso 
com Cristal. Samuel aconselha Ester 
a contar para os tenentes que Dioní- 
sio desconfia de que ela denunciou a 
existência do bunker.

Quarta-feira - Alberto e Dionísio ne
gam que as joias sejam deles. Alberto 
acompanha Isabel e os agentes até a 
polícia. O piloto finge que não conhece 
Alberto e ele consegue se livrar da acu
sação. Dionísio fica furioso com Alberto 
por ter perdido suas joias. Lindaura te 
me por Ester estar na casa de Dionísio.

Quinta-feira - Alberto fica desnorteado 
e pede ajuda a Ester que, com medo, 
acaba abraçando o ex-marido. Isabel 
desconfia de que algo está errado 
com Ester depois que fala com ela ao 
telefone. Donato pergunta a M arizé  
se ela sabe de algo que possa estar 
acontecendo com Lipe na escola.

Sexta-feira - Alberto destrata Samuca 
quando o menino pergunta por Ester. 
Ester desmaia no bunker. Alberto li
berta Ester, mas a am eaça, caso re
vele o que sabe no depoim ento que 
fará à  polícia. Cassiano vai à  casa de 
Alberto avisar que está com Samuca 
e nota algo errado com Ester.

Sábado - Samuca liga para Ester e 
avisa que está no barco com Alberto. 
Ester entende que o filho corre perigo 
estando sozinho com Alberto e resol
ve dizer em  seu depoimento à polícia 
que não reconhece as joias. Carol su
gere a Lino que ambos vão ao Rio de 
Janeiro encontrar M aria Adília. Isabel 
marca um encontro com Ester.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Irene foge de casa, e 
Fabinho se desespera. Maurício dis
cute com Amora. Sheila denuncia Ti- 
to. Tábata muda o visual de Filipinho 
para uma entrevista. Bárbara coloca 
um vírus no computador de Kevin. 
Xande pede para continuar nam o
rando Luz escondido.

Terça-feira - Jonas e Douglas fla 
gram  Zito saindo da casa de Bento, 
e A m ora destrói as fotos tiradas  
por ele. Bárbara se prom ove com  
a m entira  que conta sobre Kevin. 
Filipinho provoca Rosem ere ao 
elogiar Brenda. Érico afirm a que  
perdoou R enata. Santa incentiva  
Verônica a investir em  Érico.

Quarta-feira - Plínio e M alu se surpre
endem  com a revelação de Fabinho. 
Bárbara pede que Gilson a ajude a 
separar Bento de Amora. Tina se la
m enta com Áurea de ter atingido Ke- 
vin com sua vingança. Bento expulsa 
Bárbara da casa de Gilson. Bárbara 
obriga Kevin a voltar para casa.

Quinta-feira - Am ora fica com ciúmes 
de Bento. Celinha aconselha Plínio a 
conversar com Irene antes de julgá
-la. Bento tira satisfações com M alu  
por estar com Fabinho. Barrabás fica 
incomodado com a presença de Fa
binho. Kevin é carinhoso com Bárba
ra. Damáris é  expulsa de uma boate.

Sexta-feira - Fabinho marca um e n 
contro com Bárbara e m anda M alu  
colocar um a câm era em  seu quar
to. Perácio interroga Brenda para 
saber do d inheiro da venda dos 
quadros de sua m ãe. R osem ere  
v ê  Palm ira conversando com Lili. 
A m ora garan te  a Bento que vai as
sum ir o rom ance dos dois.

Sábado - Bárbara tenta se explicar 
para Natan. Fabinho orienta M alu  
a salvar o vídeo com as confissões. 
M alu pede que Kevin transfira o ar
quivo da câmera para seu com puta
dor. Bárbara se enfurece com Fabi
nho, que a ironiza. M alu revela à mãe  
que gravou todas as suas confissões.

AM OR A VIDA
Segunda-feira - Amarilys impede Ni
nho de contar para Bruno que é o pai 
biológico de Paulinha. Paloma acorda 
e pede para ver a filha. Edith implora 
para que Félix fique com ela. Paloma 
conta que é m ãe de Paulinha e pede 
que César a deixe ver a menina. A m a- 
rilys e Valentim tentam  acalmar Ninho.

Terça-feira - Félix acusa Lutero de 
não estar capacitado a continuar co
mo diretor clínico do hospital. César 
conversa com Lutero. Félix avisa a 
Jacques que precisa que ele conte o 
que viu na cirurgia de sua irmã para 
o conselho do hospital. Paloma pede  
para Amarilys inventar uma desculpa 
para mandar Bruno embora.

Quarta-feira - Félix convence o pai a 
conversar com os médicos em  parti
cular. Jacques conta a César que Pa
loma poderia ter morrido por causa 
de Lutero. César decide afastar Lutero 
do cargo de diretor clínico do hospital. 
Valdirene é expulsa do vestiário e se 
lamenta com Márcia.

Quinta-feira - Paloma explica por que 
não pode beijar Bruno e o tranquili
za. Paloma pede para Ciça ajudá-la a 
m anter Bruno longe. Félix vai embora  
frustrado da casa de Jacques. Carlito é 
atingido ao tentar afastar uma briga 
entre Márcia e Rita Cadilac. Tamara 
aconselha Félix a pedir ajuda a César 
para conversar com Jonathan.

Sexta-feira - Ninho tenta se entender 
com Paulinha. Bruno vende um apar
tam ento. Márcia chora ao descobrir 
que foi abandonada. Atílio volta para 
casa e sente-se confuso. Thales con
sidera os conselhos de Vega sobre o 
plano de Leila. Nicole descobre que 
tem  pouco tem po vida.

Sábado - Paloma tenta convencer Bru
no a deixá-la levar Paulinha para casa. 
Jonathan elogia Félix para Edith e Ta
mara. Pilar cobra atenção de César. Edi- 
th pede para Félix não usar Jonathan 
para se aproximar de César. Patrícia e 
Michel ficam juntos Paloma garante 
que vai levar Paulinha para sua casa.

I r ra g e c n  c r ie ra m e n te  ilu s tra t iv a
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Promoção válida até dia 30/06/2013. Financiamento sujeito a aprovação de crédito. Chevrolet zero com taxa 0%, confira o valor da entrada com nossos vendedores. Na 
compra de um veículo seminovo o cliente ganha um forno de microondas da marca Panasonic (modelo: NM-ST252W) ou a Transferência do veículo, a escolher. Para 
maiores informações, consulte nossa equipe. Os veículos Chevrolet estão de acordo com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores. Preserve a vida. Use cinto de segurança. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis falhas de impressão ou digitação.

PROESTE
DIVELPA

Fone (14) 3269.1581 - www.proeste.com.br
CHEVROLET

http://www.proeste.com.br


Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISKGRATIS: 
0800 77 21 295

Parabéns a você, que fez, aconteceu e apareceu 
na coluna Giro Social. Não importa a idade. 

Aconteceu, saiu no click.
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Arraiá Studio A:Dani, Carol, Luana e Fernanda.
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Alice e Mariana foram batizadas no domingo 16. 
Os familiares das pequenas estavam presentes
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R .C eIJ. A. M artins. 1045 

F: 3263-2414

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

LOJA 3:
R. Luiz Voz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@ lpnet.com.br
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Hemolob
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 
das 6h30 às U h30

Rua Geraldo P. de Borros, 331 
Centro • Lençóis Paulista
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Lavinya, 7 meses Lucas, 10 meses Maria Teresa, 10 meses

(14)3264-3613 *9741-3712
Rua: XV de Novembro,06 - Centro
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Coluna do
iano Castelhano

Projeto e criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

Diagramação e arte
Denis Silva

Colaboraram com esta edição
Telm a Romão, M árc io  M ore ira  e Studio A 

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

A p o i o :

Distribuidor Oficial

ítR ID C E S ronE f t r e s to n e

Av. 9 de Julho com 13 de Maio  
Centro Lençóis Pta.

(14) 3264-8989 - 3263-6500

R. Momo Tranquilo, 
146 - Pq. Rondon - 

Lençóis Pta. 
DISK MEDICAMENTOS 

3264-6660  
3263-7435

AQUI TEM

FARMACIA
POPULAR

AV. 9 DE JULHO, 741 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.
(14) 3264-1351

CONTENTE
Ó P T I C A  

LENÇÓIS PAULISTA
R. DrAntonioTedesco, 232 (14) 3264-3161
R.XVde Novembro,636 3263-0087
MACATUBA
Av. Cel.Virgilio Rocha, 18-25 (14) 3298-1283

opticacontente.com.br • facebook.com/optica.contente

mailto:castelo@jornaloeco.com.br


Coluna da
Maria Nilza í

fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Expresse gratidão com palavras 
e atitudes. Sua vida mudará m uito 
de m odo positivo..."

M a s a h a r u  T a n íg u c h í

Fale com a gente
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

1 - Deputado estadual Pedro Tobias brinca 
com repórter fotográfico de O ECO; 

2- O secretário Marcos Olivatto com o 
deputado federal M ilton M onti

PELO MUNDO
A colunista Maria Nilza 

continua seu passeio regis
trando os principais pontos 
turísticos da Itália. Participam 
da excursão cerca de 30 len- 
çoenses, dentre eles o mon
senhor Carlos José de Oliveira, 
flagrado na coluna de hoje em 
dois momentos: na cidade de 
Bari e também no Vaticano.

Aniversário
No domingo 16, cerca de 

3 mil pessoas acompanham 
o Desfile Cívico em comemo
ração aos 113 anos de M aca- 
tuba. Políticos e autoridades 
estiveram presentes. Dentre 
eles estão do deputado fe
deral Milton Monti e o depu
tado estadual Pedro Tobias. 
Ambos destacaram o impor
tante vínculo com a cidade.

De perto
O administrador do Hos

pital Nossa Senhora da Pie
dade, Juliano Botero, acom
panhou de perto a votação 
de uma emenda de R$ 500 
mil que entrou em votação 
na segunda-feira na sessão 
da Câmara de Vereadores. O 
dinheiro vai reforçar o caixa 
da entidade.

1- Monsenhor Carlos celebra a Santa M issa na Basílica 
Vaticana por ocasião do Ano da Fé;
2- A colunista M aria Nilza com amigas na Itália;
3- Monsenhor Carlos com a bandeira de Lençóis em Bari;
4- Grupo de Lençóis Paulista na Praça São Marco, em 
Venezia

0 melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

A chama de SEU.

QUEM CONHECE, CONFIA.

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

TOLEDO
i m o  v e i s

COPA
CONFEDCRACÕE

L J I  N! I L X J I  \ l
T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o

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

MrémscrfíPartner NetWork' S A P B u s in e s s
One ^ gW E B o O

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

(14) 3263-3637
www.facebook.com/Uniontecnologiadainfornnaca^

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainfornnaca%5e
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Hoje tem Mega Feirão da Fiat em Lençóis
Via Marconi leva carros 0 km, seminovos e multimarcas para a praça do Tonicão; motoristas podem fazer tes drive (N̂
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Informe Publicitário

H idro  Lençóis
I  ■ ■ ■

tecnologia em irrigação
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Hidro Lençóis foi fundada em 
1984 para atender aos grandes produto
res da região. Com o passar dos anos, a 
tendência do setor agrícola da nossa re
gião mudou bastante. As áreas plantadas 
dim inuíram  e tivemos que nos adaptar 
à  nova realidade. Passamos atender aos 
horticultores, viveiros para refloresta- 
mentos, campos de futebol e gramados. 
Com o surgimento dos condomínios 
fechados na nossa região, tivemos que 
nos adaptar novamente, agora não só 
com a mão de obra, mas com tecnologia 
avançada im portada de países desenvol
vidos. Hoje, gramados com irrigação es- 
camoteáveis de baixo consumo de água 
e totalmente automatizadas representa 
noventa por cento de nosso trabalho.

Entre as empresas atendidas pela 
Hidro Lençóis estão grupos de peso 
como Lwart, Duraflora, Zilor, Prefeitu
ras da região toda, Senai, Construtora 
Assuã, além de uma série de serviços

Venha
conferir
Serviço
HIDRO LENÇÓIS
Rua Manoel Caetano de Godoy, 509 - 
Jardim Ubirama 
FONE/FAX: 3263 0961 
SITE: www.hidrolencois.com.br

realizados para empresários da cidade 
que possuem chácaras, plantação ou 
criação de animais, sem se esquecer 
dos jardins.

A Hidro Lençóis está habilitada a 
fazer qualquer serviço de irrigação, 
que vai do orçamento até a obra. ”É 
muito im portante frisar que oferece
mos garantia de nossos serviços. Se 
uma bom ba apresentar defeito, reali
zamos a troca rapidam ente, sem custo 
adicional ao cliente"

A empresa trabalha com conhecidas 
marcas do mercado como Amanco, Ti
gre, KSB Bombas, Schneider, asperso- 
res e controladores Hunter, aspersores 
Naan Dan, Agropolo, Fabrimar, tubos 
gotejadores de alta tecnologia, entre 
outras. Engana-se quem acha que toda 
essa tecnologia custa caro demais. Hoje, 
é possível realizar projetos totalmente 
automatizados apenas com a pressão de 
uma torneira a um custo acessível.

http://www.hidrolencois.com.br


Classificados

UNO WAY, ano 2008, gasolina, 
básico. Tratar (14) 9652-1739.

ASTRA, ANO 99, cor prata,
2 portas, completo. Tratar (14) 
9838-7080.

GOL 1.0, ano 99, cor cinza, 2 
portas. Tratar (14) 9838-7080.

FIESTA 1.6, ano 2007, cor prata, 
4 portas, completo. Tratar (14)

FORD LANDAU LTD, ano 1976, 
cor azul, todo original. Tratar (14)
3263- 5654/ 9757-2820.

CORCEL II, ano 79, cor verde, 
álcool, bom estado. Tratar (14)
3264- 1116/ 9718-2991.

RENALT SANDERO, ano 11/12, 
cor prata, básico. Tratar (14) 
9778-0336.

BELINA 1.6, ano 89, original, 
álcool, em bom estado. Tratar (14) 
3264-5236/ 9702-6802.

FOX, ANO 2005, completo, flex, 
entrada R$ 2.500,00 + 46x R$ 
614,00. Transfiro financiamento 
pela BV financeira, pago trans
ferência. Tratar (14) 3264-9575/ 
7834-2483.

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

CELTA, ANO 2004, gasolina, 
básico, R$ 15 mil. Tratar (14) 
9754-9032/ 9783-8148.

CELTA, ANO 2004, gasolina, 
básico, R$ 15 mil. Tratar (14) 
9754-9032 ou 9783-8148.

S10, ANO 2001, flex, 
conservada, R$ 35 mil. Tratar (14) 
3263-1542.

GOL MI 8v, ano 98/99, cor verde 
metálico, vendo ou troco por Gol 
mais novo. Tratar (14) 9124-2968.

GOL G3, ano 2003, 4portas, 1.0 
8v, cor preto, impecável, único 
dono, com ar/tr/al/som/manual/ 
chave reserva/doc. 2013 ok, R$ 
14mil, sem contra oferta. É ver e 
comprar. Tratar (14) 3262 2529/ 
(14) 9625 7613 (particular).

CORSA HACTH 1.4, ano 10, 
vendo ou troco por Astra, Vectra 
ou Fox+ valor. 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, 4 bicos, ano 96, cor cin
za metálico, 4 portas, excelente 
estado, R$ 9.600,00. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

PALIO, ANO 99, 4 portas, 
metálico, excelente estado, R$ 
10.200,00, doc ok. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

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

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

LOGUS GL 1.8, ano 1994, gaso
lina, azul metálico, originalíssimo, 
FIPE. Tratar (14) 3263.3979 ou 
9752.7297.

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

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

PICKUP S10 (cab.simples), cor 
prata, ano/modelo 2000, com 
92.000 km, R$19.500,00. Tratar 
(14) 3263-4949. ECO ESPORT XL 1.6, ano 

2006, cor prata, completa, R$ 
27.500,00. Tratar (14) 9607-0397OPALA COMODORO SL-E 6cc, 

4 portas, ano 89, álcool, vendo 
ou troco por moto. Tratar (14) 
9775-8111. MERIVA 1.8, ano 2003, comple

ta, cor prata, R$ 18.500,00. Tratar 
(14) 9607-0397

Qin AMO Q"7 pnr pnmr̂ lQS10, ANO 97, cor prata, comple
ta, vendo ou troco por Montana 
ou Saveiro. Tratar (14) 9686-6030 
com Carlos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUSCA 1.300, ano 81. Tratar 
(14) 9744-9474/ 8144-9474 com 
José Carlos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VECTRA GLS, ano 2000, 
completo, motor 2.2. Tratar (14) 
3263-6721/ 9701-0060.

RENAULT CLIO, ano 2000, 4 
portas. Tratar (14) 3263-6721/ 
9772-7536.

GOL 1.0 8v, ano 99, 4 portas, 
ar cond. Tratar (14) 9701-0060/ 
3263-6721.

NEW CIVIC LXS, ano 2008, au
tomático. Tratar (14) 3263-6721/ 
9701-0060.

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

ESCORT 1.6, ano 87, cor
marrom, álcool, R$ 4.500,00 -  
Fusca 1.600, ano 83, cor azul, 
reformado, R$ 4.500,00. Tratar 
(14) 9711-9729.

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

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

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



Classificados

VECTRA GLS, ano 94, completo. 
Tratar (14) 9701-0060

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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.

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

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.

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

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

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

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

PARATI, ANO 91, cor
branca, excelente estado, gaso
lina, doc. ok, R$ 7.500,00 ou R$ 
8.200,00transferido p / o nome, R: 
Siqueira Campos, 141, V Conten
te. 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 + alarmie e rabicho, prote
tor de caçamba, R$ 27 mil. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617.

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

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$ 13.900,00. 
Tratar (14) 9837-0775/ 8182-3424 
(carro particular).

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

MONTANA, ANO 2010, cor pre
ta, básica. Tratar (14) 3264-3644/

PALIO FIRE 1.3, ano 2004, cor
9610-5960 shop cars veículos.

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

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

UNO FIRE 1.0, ano 2006, flex, 
2p, cor prata, vidro/ trava/ alar
me, ótimo estado, R$ 13.500,00. 
Tratar (14) 9837-0775.

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

GOL SPECIAL 1.0, ano 99, cor 
cinza, 2p, trava/ alarme, ótimo 
estado, R$ 10.500,00. Tratar (14) 
9837-0775

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

FIESTA HATCH 1.6, flex, ano 
2007, 4p, cor prata, completo, 
alarme, ótimo estado, R$ 
20.500,60. Tratar (14) 9834-0470/ 
9135-1816.

COROLA XLI, ano 2011, cor 
prata, flex, completo, cambio 
automático, R$ 59 mil. Tratar 
evidence veículos (14) 3264-1600.

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.

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.

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

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

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

SAVEIRO 1.6, ano 2009, cor 
branca, flex, ar condicionado, dh, 
R$ 23.560,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

CORSA HATCH Maxx 1.4, cor 
preto, completo -  ar, com rd. 
Tratar (14) 3264-3644/9610-5900 
shop cars veículos.

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

MONTANA SPORT, ano 2011, 
cor prata, flex, completa. Tratar 
(14) 3264-3644/9010-5900 shop 
cars veículos.

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

CORSA WAGON 1.6, ano 
98, cor verde, gasolina, básico, 
R$ 11.960,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

MERIVA PREMIUM Easytronic, 
cor prata, ano 2008, completa. 
Tratar (14) 3264-3644/9010-5900 
shop cars veículos.

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 Eviden- 
ce 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 2064, D.H/ Limp./ 
Desemb, R$ 14.960,60. Tratar Evi
dence 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
Toyota, 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.

COMPRO CORSA 97 à
2002. Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

TRICICLO PARA 3 pessoas 
impecável, novo, motor 1.666 
VW, ótimo preço. Tratar (14) 
9752-3588.

HONDA HORNET 666F, ano 
2011, cor azul, 7.666 KM, re
visada com documento 2013 
pago. Tratar: (14) 3264-4542/ 
9103-5964.

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

BIZ, ANO 2006, cor prata,
R$ 3.366,66. Tratar (14) 3264- 
1104/ 9817-6160.

BROZ 150CC, ano 08, cor
prata/amarelo, partida elé
trica, R$ 6.366,66. Tratar (14) 
3264-1104/ 9817-6160.

BIZ 125 ES, ano 05/06, cor 
preta, baixa km, partida elé
trica. Tratar (14) 9183-8666/ 
81111-3075.

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.

CONTRATA-SE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

COM EXPERIÊNCIA. 
NECESSÁRIO CNN "AR” .

ENUIAR currículo PARA 
TECNIC0INF0LP@GMAILC0M

SUSUKY, ANO 08, cor preta. ^  

Tratar (14) 9614-3499.

CAPACETE EBF ou liberty 

aberto ou fechado, $ 60,00 só 

na Pagan Motos. Tratar (14) 

3264 4345.

FINANCIAMENTO DE moto 

honda okm com entrada com 

a menor parcela do mercado. 

''Grátis 02 capacetes'' Pagan 

Motos. Tratar (14) 3264 4345.

VILAS MOTO Peças -  Ofi

cina especializada, pinturas 

especiais, acessórios, paco

tes de revisão multimarcas, 

personalização em led. Agora 

com toda a linha Susuki de 

alta e baixa cilindrada. Rua 

Antonio Paccola, 20, Fone 

(14) 3263-5436.

YES, ANO 2006, cor prata, 

único dono. Tratar (14) 3263- 

2129/ 9749-3534.

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

COMPRO BIZ, ano 2669 à 
2012, pago a vista. Tratar (14) 
9600-9286/ 3263-3398.

RENDA EXTRA -  Seja um 

representante e conheça 

os produtos UP. Assista à 

apresentação de negócios as 

terças e quintas as 19h30m 

na R: Tiradentes, 223 -  Cen

tro. Tratar (14) 9652-4056.



Classificados

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.

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.

VENDO FILHOTE de Shitsu 
com 27 dias, fêmea. Tratar 
(14) 3264-3801.

VENDO FILHOTES de
Rotweillers, com pedigree, 
ótima linhagem, pais 
puros, vermifugados. Contato 
91684360.

VENDO 1 filhote de dober- 
man, fêmea com 7 meses, 
vacinação em dia. Tratar (14) 
9737-8480 com Josimar

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

VENDO FILHOTE de
Yorkshire (macho), R$450,00. 
Tratar (14) 9122-7350.

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

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

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 
cartuchos e toners. Tudo com 
garantia e preço imbatível, 
(temos micros usados e ser
viço de leva e trás gratuito). 
Tratar na R: Pará, 10 - Jd 
Cruzeiro ou (14) 3263-3052/ 
9793-3134/ 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.

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

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

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

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.

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.

DESIGN MÓVEIS, cada dia 
mais pensando no conforto e 
bem estar de seus clientes, 
msn: designmoveis-lp@
nn+mo 1 pnm  / c i+d xaaaaa/

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

hoLmail.com/ site www. 
designmoveis-lp.com.br. 
Tratar (14) 3264 5658 ou Rua: 
Humberto Alves Tocci, 698 
Jd. Humaitá.

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.

TRABALHADORES QUE
possuíram registro em cartei
ra de trabalho antes de 1990, 
agende seu horário para 
verificar se você tem direito a 
correção índice inflacionário 
do FGTS (expurgo do FGTS), 
consulta gratuita. Tratar (14) 
9601-5330/ 9607-8461.

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

LIMPEZA DE pele, massagem

OFEREÇO MÃO de obra, 
final de semana e durante a 
semana (noite), construção e 
reformas, mão de obra para 
pequenos serviços, divido no 
cartão direto na loja. Tratar 
(14) 9749-3106.

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

A CHINELOS e Cia esta com a 
loja toda em promoção. Moda 
praia com 50% de desconto e 
chinelos Havaianas, tênis Ha
vaianas e sapatilhas com 20% 
de desconto. Venha conferir 
e aproveite esta promoção.

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

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

Dividimos em até 2 X nos car
tões Visa, Master, Diners Club 
e Hipercard. A Chinelos e Cia 
fica na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 853- Centro. Telefone: 
(14) 3263-2816.

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.

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

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

VENHA CONHECER o novo 
breshop do salão da Helen. 
Roupas, calçados, acessórios 
e lindas bolsas. Aberto de ter

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

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 PROGRESSIVA
sem Formol, linha Diva, R$ 
250,00. Tratar (14) 3261- 
1036/ 9730-1686/ 8159-3721.

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.

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

TÉCNICA EM enfermagem 
free-lance, com treinamento 
em primeiros socorros, 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.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alicates
Confecção de 
carimbos

^3263 -6395
^ 9794 -6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

FRBrJTE AO SAA/OO &RADBSCO

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.

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

SERVIÇO DE jardinagem,

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.

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.

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

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

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

RUBINHO ESTOFADOS, confor
to 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.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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TROCO AEROMODELO
Tucano (escala), por moto ou 
Biz. Tratar (14) 9734-1084.

VENDO MÁQUINA de
costura. Tratar (14) 3261-1036/ 
9822-7205/ 9730-1686.

VENDO 6MIL tijolos baiano, 9 
furos, próprio para construção 
de barracão, esta no Maria 
Luiza II. Tratar (14) 9749-3106.

MASSEIRA MARCA pasiani 
110v/220v, R$1.200,00 (usado) 
- Cilindro elétrico 27 cm. 
110v/220v, R$1.000,00 (usado), 
tudo para trabalhar com mas
sas. Tratar (14) 9749-3106.

VENDO LANCHA 19 pés
0KM -  1 banheira 6 lugares, 
tipo SPA -  1 Carreta para 
barco (pesca) 6m. Tratar (14) 
9756-0258.

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

COCHI
m m
m m

GINÁSTICA, VENDO apa
relho 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 CONTEM
PLADO Itaú no valor de 
R$113mil. Tratar (14) 9771
1693 Nivaldo Bispo.

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

PROPAGANDA EM muro, 
ótima localização. Tratar (14) 
9772-7315.

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

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

LOJA DE confecções na Rua 
15 de novembro, com 200 
m^ (montada), estabelecida 
a 9 anos, com clientela e 
crediário próprio. Aceita-se 
casa ou veiculo, faço parce
lamento mensal. Tratar (14) 
9755-3638.

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

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

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

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

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

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

VENDO 1 cofre, tamanho 
médio, pesando 400K -  1 
escrivaninha, tamanho nor
mal. Tratar (14) 3263-1418/ 
8187-8324.

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

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

VENDO BETONEIRAS
revisadas 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.

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

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

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

( 1 4 ) 3 2 6 4 -3 8 1 7  A P Ó S  A S  1 8 H 0 0
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
JUNHO

Dia 26 Dia 29
Quarta Sábado

JULHO
Dia 03 Dia 06
Quarta Sábado

9702-7108 3263-6938 
3264-7919 9794-7639 

Falar com Ariindo ou Eliza

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

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.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE FOGÃO Esmal- 
tec, R$ 100,00. Tratar (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.

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

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

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

CÔMODA, R$ 120,00, mesa 
de mármore + 4 cadeiras,
R$ 250,00. Tratar (14) 9674- 
5789/ 9115-5295.

JOGO SOFÁ, marron, R$ 
300,00 e jogo se sofá, azul,
R$ 230,00. Tratar (14) 9674- 
5783/ 9115-5295.

VENDO TÍTULO Águas 
Quentes de Piratininga. Tratar 
(14) 9794-4304.

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

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

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

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

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

Jíibogâ

(1 4 )  3 2 6 3 -1 4 8 5  
9 7 9 1 -4 4 8 8

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

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

http://www.regionaltodaraca
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VENDO FIOS e cabos 
elétricos, lâmpadas eco
nômicas a partir de 10w, 
interruptores e tomadas. 
Tratar (14) 3263-5859/ 
9620-0962/ 9862-0930.

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

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

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

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

VENDE-SE VARAS de eu
calipto, (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.

VENDO GUARDA roupa 
com 3 portas de correr + 3 
gavetas, branco e tabaco, 
R$250,00 e 1 estante de 
sala na cor tabaco e branco, 
R$300,00. Tratar (14) 3263- 
5892/ 3269-3311.

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

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

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.

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

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

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

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

EVENTOS EM geral 
(Caricatura ao vivo e sob 
encomenda). Tratar com 
Cristiano Paccola (14) 
9112-7826.

KIT FESTA, 5kg bolo, 300 
salgados, 200 doces +
100 mini beijinhos grátis. 
Panificadora e Confeitaria 
Trigo de Ouro. Tratar (14)
3264- 4430.

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

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

C AM A ELÁSTICA WG,
R$ 85,00 de 2° a 5° feira. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
9791-4488.

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

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

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

OLIM PIA, s a íd a s
18/08 e 22/09, preço 
especial -  Ibitinga (Feira), 
saída 07/07, R$25,00 -  
São Paulo, 2° sábado do 
mês, R$55,00 -  Foz do 
Iguaçu, todo mês. Tratar 
(14) 3263-3761/ 9724- 
8206/ 9721- 0436.

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

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

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

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

EXCURSÃO PARA São
Paulo, 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.

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

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

APTO: FAÇA um investi
mento 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 BEM localiz. c/ 
ótimo acabam. no M.
Azul. São 106m^ em boa 
planta, 3 dorms, wc social, 
s.estar, coz. c / ligação p / 
s. jantar + rancho de lazer 
c / 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

CASA JD M. Luiza II c /
3 dorms, (1 suíte), 2 wc 
sociais, s.tv, coz, área de 
lazer ,c/ churrasq., 3vgs 
cobertas Oportunidade! 
Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00263

SOBRADO BEM loc. 
no pq das Nações Baixo: 
linda s. visitas, coz. c / sala 
jantar, w c soc. Cima: 3 
dorms, wc social e sacada 
+ edíc. c / disp e wc.,2 
vagas cob. -  Bom acab. 
ac. financ! Creci J23626 -  
Rosangela 14-9635-2120 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00283

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

JD. STA Terezinha, casa 
na R: Regina Rissato 
Paccola. Tratar (14) 9647- 
0016/ 98286147.

CONDOMÍNIO VALE
Verde -  Mineiros do Tiete, 
casa de alvenaria, toda 
avarandada, 3 dorms, sala, 
cozinha, 2 WC, com área 
total de 240m^, em terreno 
de 665m^, as margens do 
rio Tiete, R$200mil. Tratar 
(14) 9175-1472.

JD. PRIMAVERA,
casa toda reformada 
com edícula nos fundos 
(separada), com laje, 
documentada, aceita 
financiamento, R$ 85 mil. 
Tratar (14) 8151-4215 ou 
R: José Serralvo, 43.

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

M ACATUBA, CASA na
R: França, 2-14 - Jd. Eu
ropa, c / 2 quartos, 1 sala, 
coz., WC, garagem. Ao 
lado da sorveteria tropical. 
Tratar (14) 9790-9378/ 
3298-1837 Paulo.

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

MONTE AZUL, casa com 
2 quartos, sala, cozinha, 
WC, área de serviço e 
garagem coberta e ponto 
para comércio na frente, 
vendo ou troco por cháca
ra, R$160 mil. Tratar (14) 
9648-6977/ 9113-2888.

M A M E D IN A  PROX.
Igreja São Benedito- 2 
dorms, sala, cozinha, 
lavand., bho. Terreno gran
de. R$100mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

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

JD. M A R IA  Luiza II- 3 
dorms, sala, cozinha, área 
de serviço, bho social, 
garagem. 115m^ de cons
trução. Aceita-se parte do 
valor em carro ou terreno. 
R$ 160 mil -  Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

M AR IA  LUIZA IV, casa, 
toda murada, quitada, 
aceito financiamento. 
Tratar (14) 9682-7621.

PRIMAVERA- CASA
geminada c / 2 entradas, 
aproveitamento p / 2 
alugueis, cd casa c / 2 
dorms, sala, cozinha, bho, 
lavand., 1 das casas c/ 
garagem. R$75mil. - Habi
tare 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.

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

JD. EUROPA, casa nova 
com 3 dorm., sendo 1 (su
íte), sala, copa, cozinha, 
a/s e wc social, garagem 
para 2 carros. R$ 230 mil. 
Tratar (14) 9692-9693.

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

CASA JD. M. Luiza II c/3 
dorms (1 suíte), wc soc., 
sala.tv, s.jantar interlig a 
cozinha. 3vagas cobertas. 
Ótimo preço, aceita 
permuta por terreno e 
financia. Oportunidade! 
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263
3163 -  vitagliano.com.br /  
ref:00260
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DESEMPREGO
Os executivos brasileiros estão levando mais tempo para voltar 
ao mercado de trabalho. Dados da consultoria de recrutamento 
Hays e do instituto de ensino Insper indicam que, neste ano, 
cresceu a parcela de profissionais que ocupavam cargos de 
gerência e coordenação e estão sem trabalho há 4 meses.
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Escola de Negócios abre 128 vagas para cursos
Cursos de departamento 
pessoal começa na próxima 
semana; costura industrial 
tem início em julho

Carlos A lberto  Duarte

PROFISSIONALIZAÇÃO
-  Escola de Negócios 

abre vagas para a área de 
costura industrial

Q programa Escola de Negócios, da Dire
toria de Desenvolvimento, Geração de 
Emprego e Renda, está com inscrições 

abertas para preencher 128 vagas para cursos 
de costura industrial, na área de vestuário e 
auxiliar de departamento pessoal. São 96 vagas 
no ramo de confecção e 32 no setor adminis
trativo. As 96 vagas estão distribuídas nos perí
odos da manhã, tarde e noite.

O diretor da pasta, Altair Toniolo, o Roci
nha, disse que o objetivo do programa é ensinar 
técnicas através de oficinas variadas, que vão da 
confecção a alimentação. Além das aulas teóri
cas e práticas, de acordo com Rocinha, ocorrem 
aulas de empreendedorismo, onde os alunos 
são orientados sobre planejamento, orçamento 
e marketing.

Os cursos em parceria com Senai, Etec Cida
de do Livro e Centro Municipal de Formação Pro
fissional prefeito Ideval Paccola, são totalmente 
gratuitos e as inscrições podem ser feitas na Dire
toria de Desenvolvimento, Geração de Emprego

e Renda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Para se inscrever é necessário levar cópia do 

RG, CPF, comprovante de endereço e de escola
ridade. Menores de 18 anos precisam levar có
pia do CPF do responsável. Lembrando que as 
vagas são preenchidas por ordem de chegada.

O curso de departamento pessoal tem pre

visão para começar no dia 24 deste mês, com 
término em 16 de agosto. Já o curso de costura 
começa na semana do dia 15 de julho.

350 VAGAS DE TRABALHO
Rocinha voltou a destacar as vagas de 

trabalho que continuam abertas na diretoria.

Segundo ele, ao todo, são 354 vagas. Disse que 
cada vez mais as empresas buscam mão-de
-obra qualificada e afirmou que tanto os que 
buscam o primeiro emprego, quanto as pesso
as que estão inseridas no mercado de trabalho, 
devem procurar cursos para se atualizar à mo
dernização das empresas.

FOTO: O ECO
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RECALL DE FREIOS
A Chevrolet anunciou recall para Prisma e Onix chassis 

DG260034 a DG334810 produzidos entre 20/5 e 8/6 e Cobalt e 
Spin chassis DB323045 a DB335478 e de EB104832 e EB111963 

produzidos entre 21/5 e 8/6. Ao todo dão 11.521 veículos .
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Este fim de semana tem Mega Feirão na Praça
Via Marconi leva carros 0 km, seminovos e multimarcas; motoristas podem fazer test drive e avaliar seu carro usado

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

Começou ontem e termina amanhã o 
segundo Mega Feirão na Praça da Via 
Marconi -  Fiat deste ano. Na praça 

do ginásio Antônio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, o público pode conferir veículos 0 
km, seminovos e multimarcas. "O Feirão 
funciona das 8h às 18h. O primeiro foi em 
março e agora estamos nesse. A gente bus
ca estar perto dos clientes, que eles fiquem 
à vontade para escolher a compra e a gente 
sabe que o dia a dia é corrido e que sábado 
e domingo é o dia de fazer negócio", diz 
Thiago Galhardo, gerente geral da filial de 
Lençóis Paulista.

No local os clientes podem fazer test 
drive, levar o seminovo para avaliação e 
consultar possibilidades de financiamento. 
"Temos operadores de banco na praça. É 
só trazer CPF, RG e Comprovante de Re
sidência e de repente o cliente já sai com 
o financiamento", explica Galhardo. "E 
todos os veículos são de procedência, tem 
credibilidade e garantia".

Entre os veículos expostos o novo Palio 
e o Grand Siena estão em destaque. "O Pa
lio foi reestilizado, mas temos vários outros 
carros que a população de Lençóis e região 
podem fazer um test drive para conhecer a 
tecnologia Fiat".

Todo veículo adquirido no Feirão, se
guem os padrões da concessionária. "Todo 
0 km tem pós-venda que são serviços de 
oficina, peças e acessórios, tudo é disponi
bilizado aqui na concessionária", explica. 
"Até mesmo depois da garantia a marca dá 
todo o respaldo ao cliente e ele pode conti
nuar fazendo as revisões e consertos aqui".

FOTO: DIVULGAÇÃO

EQUIPE -  Ao todo 20 funcionários trabalham na Via Marconi com serviços de venda, mecânica 
e setor administrativo; parte da equipe está à disposição dos clientes no Mega Feirão da Praça

Via Marconi em 
Lençóis Paulista

Desde 2008 na cidade, a em
presa conta com 20 funcionários, 
entre eles, vendedores, m ecâni
cos e o setor administrativo. "O 
grupo faz parte da EBD -  Em
presa Brasileira de Distribuição 
-  que tem  a matriz no norte do 
país e filias em Avaré e aqui", 
explica Thiago Galhardo, gerente 
geral de Lençóis Paulista.

Atualmente a concessionária 
trabalha de segunda a sexta-fei
ra das 8h às 18h e aos sábados 
das 8h às 13h. Lembrando que 
o pós-venda fecha para o alm o
ço das 11h30 às 13h30. "Temos 
todos os serviços de vendas e 
assistência para os clientes", fi
naliza Galhardo.
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EM ALTA TEMPORADA
Aluguel de temporada subiu 2 7 %  nas cidades-sedes 
da Copa das Confederações. O levantamento, feito por 
site de aluguel, apresentou aumento nos aluguéis em 
todas as capitais, menos Belo Horizonte (MG).

www.pontoi9.com.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949
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Planejar acabamento traz economia
Gastos para finalizar a obra e decorar a casa são consideráveis; é essencial calcular com antecedência

Da Redacâo
FOTO: DIVULGAÇÃO

Um dos maiores erros na hora de ad
quirir o tão desejado imóvel é ignorar 
os gastos com acabamento. Piso, pa

rede, metais, louças e móveis podem custar, 
em média, R$ 1 mil por metro quadrado 
-  para um bom padrão de moradia -  mas o 
preço vai depender do gosto e da disponibi
lidade orçamentária do morador. Há quem 
gaste até R$ 3 mil por metro quadrado.

Os valores pesam no bolso, ainda 
mais para quem acaba de comprar casa 
ou apartamento. A combinação "pesqui
sa e planilha” é ideal e ajuda a encarar 
o acabamento do imóvel com menos 
estresse, além de gerar economia e sa
tisfação. Planejar é essencial. Pelo me
nos a cozinha e o banheiro devem ser 
os primeiros a ficar pronto. Os outros 
cômodos podem ser feitos aos poucos.

OPÇÕES
Depois de fazer a lista do que será 

preciso adquirir, tenha em mente que 
há opção para tudo. E a indústria não 
para de lançar novidades. No lugar do 
piso de m adeira pode-se usar um lam i
nado, por exemplo.

Um forro para distribuir a ilum ina
ção e deixá-la mais aconchegante pode 
ser mais barato do que destruir a laje 
para em butir pontos de luz. Substituir 
móveis planejados pelos soltos, com me
didas padrão, também custa menos.

Cortinas prontas e adesivos de pa
rede, com cores e design interessantes, 
são opções para uma decoração barata e

DE OLHO NOS DETALHES -
Piso, parede, metais, louças e 
móveis podem custar, em média, 
R$ 1 mil por metro quadrado

com efeito e podem se contrapor a mó
veis, paredes e piso em tons neutros.

TEMPO
Optar por m ateriais de acabamento 

mais baratos não significa m enor con

forto ou qualidade. Há muitos produtos 
bons e em conta, mas é  preciso tempo 
para pesquisar e fazer a m elhor esco
lha. Pesquisando bastante, dá para che
gar a valores entre R$ 700 a R$ 800 o 
metro quadrado.

Orçamento
apertado

Dicas e soluções que ajudam 
a economizar:
• /  Em áreas molhadas, como cozi
nha e lavanderia, dá para usar tinta 
específica nas paredes em vez de 
revestimento cerâmico.
■/ Uma faixa de azulejos de demoli
ção no banheiro ou uma faixa de pa
pel de parede na sala dão um toque 
especial sem custar muito;
✓  Reveja o orçamento da família 
e tente estipular valores para gas
tar com cada cômodo;
■/ Itens decorativos são mais 
atraentes aos olhos, mas pense 
prim eiro nos móveis e depois 
nos acessórios;
V  É natural querer tudo novo, 
mas antes de m udar analise o 
que pode ser reaproveitado: es
pelhos, cadeiras, poltronas e 
mesa de centro podem ser reuti
lizados, ganhando novas funções 
em espaços diferentes.
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Classificados

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

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 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

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

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.

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

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 Imobiliá
ria (14) 3264-3343

JD. GRAJAÚ, 2 dormitórios, 
sala, cozinha americana, 
banheiro social, área de 
serviço e entrada p / carro. - 
R$ 155.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374),
Fone 3263-7094 /  9795
0722.

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

JD. ITAPUÃ, 1 dormitório, 
banheiro, área coberta c / 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 140.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

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

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

Os melhores imóveis

wm,vitagliano,com.br
OPORTUNIDADE
Apto: Faça um investimento rentável e seguro -  2 dorms, várias opções 
de lazer Últimas unidades, confira! -  ref:00238 Beto 14-9724-8803

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

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.

NÚCLEO, 3 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Fundos c /  01 
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social e varanda.
R$ 130.000,00 - 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. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e 
garagem p / 2 carros - R$
300.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

PQ. 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.

JD. MARIA Luiza IV, 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC 
social, lavanderia e garagem 
p/ 02 carros. R$ 220.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

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

GRAJAÚ (VENDA), casa c / 
64,5 m^ de construção, piso 
laminado, valor R$158 mil, 
aceita financiamento. Tratar 
(14) 3263-0021/9728-1313.

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

STA. CECÍLIA (venda), casa 
c /  2 quartos, 80 m^ constru
ção, 360 m^ área. Tratar (14) 
3263-0021/9728-1313

RONDON (VENDA), casa 
c /  2 quartos, garagem 
coberta p / 2 carros, valor 
R$131.250,00 não aceita 
financiamento. Tratar (14) 
3263-0021/9728-1313

MARIA LUIZA (venda), casa 
c /  perto da creche, cozinha 
planejada, piso frio, churras
queira. Valor R$164.300,00. 
Tratar (14) 3263-0021/ 
9728-1313.

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIDENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

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

RESIDENCIAL ATHENAS
(venda), casa c / 2 quartos, 
garagem coberta. Valor 
R$85 mil. Tratar (14) 3263- 
0021/9728-1313.

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.

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.

JULIO FERRARI:03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem Valor R$
100.000,00 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

TIJOLO ECOLÓGICO
V A N T A G E N S

Economia de 30 a 40% na alvenaria 
Rapidez em 50% do tempo de construção 

Sua casa terá conforto térmico 
Você estará contribuindo com a natureza 

Venha conhecer o produto e suas vantagens! 
Fazemos sua planta e construção. Confira!

Santa Ana materiais de construção 
(representante da fábrica)

Rua Amauri Tadeu Ciccone, 220, Monte Azul 
(14) 3263-0732 -  9677-1663 e 9129-2898

ESTRUTEL CONTRATA
• 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

ITAM ARATI
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 . U B IRA M A
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 TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

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

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

JA R D IM  ITAM ARATY
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  

JA R D IM  V ILLA G E
03 dorm, sendo 01 suíte c/closet, 02 salas, 

lavabo, coz, sala de estar, sala de jantar, 
despensa, lavanderia, garrem coberta 

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

JA R D IM  V ILLA G E
Casa com 3 dorms, sendo 1 suíte com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

www .toledoim oveis.com .br
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro

http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

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

JD. EUROPA: 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/sala/copa/ 
coz planejada/banheiro/ 
lavanderia/garagem/edícula 
c /  despensa e banheiro Valor 
R$ 320.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

CENTRO: 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/02 salas/ 
banheiro/coz/lavanderia/des- 
pensa/área c / churrasqueira/ 
garagem Valor R$ 405.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/ 
sala/copa/coz/02banheiros/ 
lavanderia/área c / churrasq./ 
garagem Valor R$ 225.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JD. ALVORADA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/copa/coz/sala/ 
banheiro/lavanderia/área c/ 
churrasq/piscina/banheiro/ 
pomar/02 salas comerciais. 
Valor R$ 195.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

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

JD. UBIRAMA: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavande- 
ria/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.

MARIA LUÍZA IV: dorm/coz 
americana/sala/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/sala/copa/coz/ 
banheiro/lavanderia/edícula 
c / despensa e banheiro Valor 
R$ 320.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. CAJU: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/ba- 
nheiro/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/jardim/lago/ 
garagem Valor R$ 700.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

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

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

MARIA LUÍZA IV: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/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: 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

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

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

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

JD. JOÃO Paccola: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/escritório/ 
lavanderia/garagem/área c/ 
churrasq./ banheiro Valor R$
170.0000,00 32630187

CENTRO: 1° casa: 03 dorm/ 
sala ampla/02 banheiros/ 
área de serv./2° casa 02 
dorm/sala/coz/banheiro/área 
serv./ 3° casa c / coz/banhei- 
ro/slão c / churrasqueira. 
Todas edificadas no mesmo 
lote entrada p / vários carros. 
Valor R$ 700.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

CENTRO-CASA PROXIMO
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

NOVA LENÇÓIS, com
2 quartos, sala, cozinha 
revestida, WC social, garagem 
coberta p/ 2 carros, piso frio, 
laje, churrasqueira, lavanderia 
coberta, R$ 115 mil, aceito 
financiamento. 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

NOVA LENÇÓIS, casa com 2 
quartos, sala, cozinha revesti
da, w c 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$125 
mil. 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.

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 TERRENOS EM DIVERSOS BAIR

ROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

n ia b ib a r e
CRECI 76074 I MÓVEI S

h a b i t a r e l p . c o m . b r
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209  
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JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c 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.

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$ 230 mil, não aceito 
financiamento. Tratar (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.

SÃO 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.

JD. NAÇÕES, casa com 1 
quarto, sala, cozinha e WC,
R$ 70 mil, não aceito finacia- 
mento. Tratar Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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.

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
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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).

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).

CAJU, CASA com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, piso frio, 
laje, R$80 mil, não aceita fi
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).

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.

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.

NÚCLEO (2 casas) R$
110.000,00 (ALUGADA)
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

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 Imo
biliários na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou no 
fone: (14) 3264-7260.

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

JD GRAJÁU, casa nova, 
c/03 dormitórios, sala 
tv, sala jantar, cozinha c / 
fogão embutido, lavanderia 
fechada, garagem coberta 
02 carros R$ 195.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA Luiza I, casa 
geminada, cada casa c /  02 
dormitórios, sala, cozinha 
e lavanderia, entrada p/ 
carro, c / 70,00m2 cada,
(valor R$ 650,00 de aluguel 
de cada casa) valor R$
140.000. 00 mais 70 parcelas 
de R$ 290,00 do terreno. SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD AÇAI, 02 dormitórios, 
casa c /  (piso laminado), sala 
de tv, cozinha americana, 
edícula c /  churrasqueira, 
banheiro e despensa, 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.

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

MARIA LUIZA II, casa 
c /  03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha, garagem 02 
carros R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

EDÍCULA JD
Itamaraty(parte alta), 02 dor- 
mitórios(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 dor- 
ms(1 suíte), sala tv, cozinha 
americana, garagem coberta 
02 carros. R$ 275.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/8118-1234.

CASAS, TERRENOS, refor
mas e construção, entrada 
de R$ 1.541,94 com parcelas 
a partir de R$ 491,94. Tratar 
(14) 9654-9616.

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.

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 
dormitório, banheiro, sala, 
copa, cozinha, área de 
serviço, despensa 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

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

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

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14)
3263- 2129/ 9749-3534.

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

APTO IPÊ: 02 dorm c / 
armários/sala ampla/coz. 
Planejada/banheiro/lavand./ 
garagem Valor R$ 160.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JARDIM UBIRAMA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para vários 
carros. Casa nos fundos: 01 
dormitório, sala, cozinha e 
banheiro, R$180 mil, obs: 
Frente: forro pvc e piso frio. 
Fundos: forro e vermelhão. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

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

NUCLEO- 3 dorms, 1 bho, 
cozinha, área de serviço, 
garagem. R$110 mil- Habi- 
tare 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

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

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

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.

JARDIM VILLAGE, 1 suíte, 
02 dormitórios, 02 salas, cozi
nha, 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

3263-0021
• S A L A  C O M E R C IA L  JD . C A JU  (LO C A Ç A O ): 
Ó tim a localização, préd io  novo com  a dap
tação  p / defic ientes . V alo r R $660,00  -  Trat. 
32630021/97281313
S A L A  C O M E R C IA L  C E N T R O  (LO C A Ç A O ): óti
m a loca lização  próxim a ao  santuário  P iedade. 
Trat. 32630021/97281313  
B A R R A C A O  JD. S A N TA N A  (LO C A Ç A O ): 208  
m^ excelente  loca lização  com  a daptação  p / d e 
fic ientes. Trat.32630021 /9 7 28 1 313  
TE R R E N O  JD . C A JU  (V EN D A ): ó tim a loca
lização, 200  m^. V alor R $50.000 ,00  -  Trat. 
32630021/92281313
C A S A  STA. C E C ÍL IA  (V EN D A ): 2  q uar
tos, 80 m “ construção , 360  m^ área. Trat. 
32630021/97281313
TERRENOTDTDBIRAMÃlVENDAjriSllT?; 
to d o  m urado, va lo r R $136.500 ,00  á v ista . Trat.
32630021/97281313____________________________
C A S A  R O N D O N  (V EN D A ): 2 quartos, garagem  
coberta  p / 2  carros, va lo r R $131.250 ,00  não  
aceita  financiam ento . Trat. 32630021/97281313  
C A S A  M A R IA  LU IZA  (V EN D A ): perto  d a  creche, 
cozinh a p lanejada, piso frio, churrasqueira . V a 
lor R $164.300,00
C A S A  G R A JA U  (V EN D A ): 64,5  m" de  c onstru 
ção, p iso lam inado, v a lo r R $158.000 ,00  aceita  
financiam ento . Trat. 32630021/97281313  
C A S A  R E S ID E N C IA L  A TH E N A S  (V EN D A ): 2 
quartos, g arag em  coberta . V alor R $85.000 ,00  -  
Trat. 32630021/97281313

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br
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LINDA CHAGARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c / sala ampla, 
coz., 2 dorms, w c social. 
linda varanda, piscina + casa 
p / caseiro. Obs: curral e ót. 
árvores frutíferas - energia 
e água da propriedade -  
Imperdível - Creci J23626 
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  www.vitag liano. 
com.br -  ref. 00264

OTIMA CHAGARA c /
5000m2 á 8 min. de Lençóis 
Pta, casa c /  230m2 3 dorms 
(1 suíte), 2 wcs social toda 
avarandada + ár. lazer c / 
quiosque, piscina, 2 wcs, 
churrasq. piscina e edícula. 
Obs: confira, exc. prop, -  
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com.br -  
ref. 00265

TIA EMÍLIA, chácara c / 
2500,00 m^ - Res. c / 01 dor
mitório, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, canil.
- R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CHAGARA 5.200M2 boa p/
produzir c /  estufas, além de: 
pés de frutas, poço caipira 
e energia elétrica + casarão 
de 400m^. Obs: terra rocha 
-  prop. bem tranq. - docts 
tudo ok! Dist. aprox. 20km 
de Lençóis Pta ou 9km de 
Areiópolis. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00276

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 investimento 
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.

CASA JD EUROPA, 03
d o rm itórios(1  suíte  c /  
closed e arm ários), sala 
d e  t v  c /ja rd im , cozinha  
am erican a  c / arm ários e  
fo g ão , edícu la  c / la v a n d e 
ria e  banheiro , g arag em  
co b e rta  p /0 2  carros R$ 
3 10 .00 0 ,0 0

CASAJDITAMARATY,
0 4  dorm itórios(1  suíte  
c / b anheira  e  closed c /  
arm ários), 0 2  banheiro s  
social, saia d e  tv, cozin ha  
am erican a, lavanderia , 
lazer c /c h u rras q u e ira , 
g a ra g e m  03  carros, 
lag o  o rn a m en ta l, const. 
c /2 8 1 ,0 0 m 2  
R$ 3 50 .00 0 ,0 0

CASA (NOVA) JD EURO
PA (ALTOS), 03 d o rm s d  
suíte), sala tv, cozinha  
am erican a, lavanderia  R$ 
2 65 .00 0 ,0 0

EDÍCULA JDITAMA- 
RATY, 01 d o rm itó rio , 
sala d e  tv, cozinha c /  
arm ários  churrasqueira, 
q u iosq ue, piscina g rande, 
piscina c /h id ro , b a n h e iro  
c /1 8 0 ,0 0 m 2  R$ 3 50 .00 0 ,0 0

APARTAMENTO RESIDENCIAL Paineiras(Piso  
Térreo) 0 3  dorm s, sala 0 2  
am b ien tes , cozinha, lavan 
d eria  R$ 180 .000 ,00

CHÁCARA SÃO JUDAS 
TADEU d e  esquina  
c /5 .0 0 0 m 2 , casa la je  c /  
0 4  dorm is(1 suíte), sala, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina, cam p o , to d a  
m u rad a  R$ 4 00 .00 0 ,0 0 .

VENDE-SETERRENOJD 
ITAMARATY c /  5 1 5,OOm2 
R$ 135 .000 ,00

e d íc u la  DE FESTAS 
JD ITAMARATY, 01
d o rm itó rio , cozinha, 
banheiro , salão d e  festas  
c /0 2  banheiro s  e  churras
queira , renda m ensal d e  
R$ 2 .0 0 0 ,00 (a lu g u e l) R$ 
2 95 .00 0 ,0 0

CASA JD ITAMARATY, 03
dorm s(1 suíte c /b a n h e ira  
e closet), sala estar, sala 
jan ta r, cozin ha p lan e jad a , 
piso lam in ad o , esp aço  
para área d e  lazer R$ 
4 20 .00 0 ,0 0

CASA JD ITAMARATY, 03
dorm s(1 suíte c /c lo s e d  e 
arm ário ), m ezan in o , sala 
d e  estar, sala d e  jan tar, 
cozin ha p la n e jad a , lazer c /  
piscina R$ 5 90 .00 0 ,0 0

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

VENDO CHACARA em
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 9704-3307.

SITIO (ANTIGA estrada de 
São Manoel e Botucatu), sitio 
com 20.000 pés de café, 10 
alqueires de terra, secador de 
café, tulha de armazenamen
to, terreno ladrilhado, casa 
para empregado, água de 
poço artesiano, reserva de 
reflorestamento, propriedade 
com 99% para mecaniza
ção, café certificado tipo 
exportação, R$700 mil, aceito 
propostas. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

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.

VENDO MEIO alqueire de 
terra em Alfredo Guedes. 
Tratar (14) 3264-3635/ 
8822-1372.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE terras: com a 
área total de 15.960m^ 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, JARDIM Ca-
pri, chácara com 2.204,12m2 
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

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

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

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

JD. VILLAGE, 1 suíte (com 
closet), 02 dormitórios, sala 
de tv, sala de jantar, cozinha, 
lavabo, banheiro social, área 
de serviço, despensa e gara
gem 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 dormitó
rios e móveis em madeira na 
á/ea de lazer. 2 lotes juntos. 
Ótimo acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM EUROPA, 1 dor
mitório, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço 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

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

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

CENTRO, AREA de
1.163,25m^, construção 
772.56m2. Tratar (14) 9175
1472.

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

GUARUJÁ, PRAIA pitan- 
gueiras (kit e AP). Tratar (14) 
9772-7315.

EVENTOS? RESERVE já seu
Natal e Reveillon. Tratar (14) 
9772-7315.

ALUGO ESPAÇO para 
estética em salão de cabelei
reiro. Tratar (14) 3263-5338/ 
9789-3425.

ALUGA-SE AREA de lazer 
para festas e confrater
nizações (casa, piscina, 
churrasqueira), localizado a 6 
km do centro cidade (acesso 
pela Rodovia Marechal 
Rondon), junho a setembro, 
R$ 200,00 (diária). Tratar (14) 
9755-3638.

ALUGA-SE CASA na rua 15
de novembro com 4 quartos, 
4 salas, 2 banheiros, dispen
sa, cozinha, 2 lavanderias, 
churrasqueira, garagem (208 
m^ área construída), R$ 2mil 
(mensal), aceito propostas. 
Tratar (14) 9755-3638.

ALUGA-SE PONTO comer
cial na Rua 15 de novembro, 
com aproximadamente 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 
total 160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto do 
bairro, ideal p / supermercado 
e deposito de material de 
construção (não tem no bair
ro), 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 Alves c /  R: Luiz Vaz 
Pinto (local de bastante fluxo 
de veículos), R$700,00. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617.

SALÃO PARA Festas Humai- 
tá Hall, continuamos com as 
promoções. Tratar (14) 3264 
5658/ 8115-4390.

HUMAITA HALL O melhor 
lugar para sua festa. msn: 
humaitahall@hotmail.com/ 
site: www.humaitahall.com. 
br/ tw itter: humaitahall.
Tratar (14) 3264-5658 ou Rua: 
Lídio Bosi, 425 Jd. Humaitá.

HUMAITA STAR: Aqui a 
estrela é você. msn: humai- 
tahall@ hotmail.com/ site: 
www.humaitahall.com.br/ 
tw itter: humaitahall. Tratar 
(14) 3264-5658 ou Rua: Lídio 
Bosi, 399 Jd. Humaitá.

ALUGO CHÁCARA para fes
tas em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704-3307.

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

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

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

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

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

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

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet. 
Consulte nosso site. W W W . 
Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

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

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

CHÁCARA PARA festas em 
geral, semana e finais de se
mana. 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 casamentos, bo
das, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 9735-5505.

COMPRO TERRENO
para assumir parcelas no 
Jd. Maria Luiza IV Tratar 
(14) 9710-6601.

JARDIM CAJU , terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 
mil n/aceito financiamento. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

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

CENTRO, TERRENO
com área total de 628 m^, 
ótima localização, aceitamos 
propostas. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m^, próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (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).

PARQUE ELIZABETH,
terreno, venda somente a 
vista, n/aceita financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

JD. CAJU (venda), terreno 
c / ótima localização, 200 m^, 
R$50 mil. Tratar (14) 3263- 
0021/9228-1313.

JD. UBIRAMA (venda) ter
reno c / 295 m^, todo murado, 
R$136.500,00 á vista. Tratar 
(14) 3263-0021/9728-1313.

CONTRATA-SE
Em presa do  ram o d e  tabaco  está con tra tan d o  para Lençóis 

Paulista, Agudos e Borebi.

• Vendedores(as) externos com  experiência  e carro próprio . 
Salário fixo + a juda d e  custo ou a u tô n o m o  (comissão).

Interessados(as) deverão enviar currículo para o e-mail 
trabalheconosco@imperialdealer.com.br

http://www.vitagliano
http://www.vitagliano.com.br
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.humaitahall.com
http://www.humaitahall.com.br/
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
mailto:trabalheconosco@imperialdealer.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

✓  Insta lação  e  m anutenção  de  hidrantes:
✓  Insta lação  e  m anutenção  d e  a la rm es  de  incêndio;
✓  Insta lação  e  m anutenção  d e  luzes de em ergência;
✓  Insta lação  e  m anutenção  de  G LP  (gás  liquefeito de petróleo)
✓  Insta lação  e  m anutenção  d e  redes de a r com prim ido  

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP. 
lEmissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. J a c o m o  N ico lau  P acco la , 261 

L en çó is  P au lis ta  - S P

IMPERDÍVEL 2 lotes juntos 
c / área total de no Jd. 
Grajaú, bem localizado. Ven
de tbm 1 lote separado Venha 
conferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00294

OPORTUNIDADE LOTE de
esquina no Jd. Nelli c / área 
de 266m^, bem localizado, 
ideal para comércio. Venha 
conferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00309

RONDON, TERRENO de
esquina, lado de cima, ótimo, 
não aceito financiamento. 
Tratar (14) 9112-8113/ 9660
7812 com Roberto Castiglioni.

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).

MARIA LUIZA I, terreno 
com 200m^, localizado R: 
Presbitero Carlos Gomes 
(parte alta), R$65 mil a vista 
ou R$68 mil finaciamento. 
Tratar (14) 9710-6601.

JD ITAMARATY, terreno 
com 458m^, excelente locali
zação. Tratar (14) 3263-3468/ 
8199-0888/ 9664-2031.

TERRENO IDEAL para 
chácara, com água, energia 
elétrica, a 7km de Lençóis, 
asfaltado e documentação 
em ordem, R$30 mil. Tratar 
(14) 9169-0538.

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.

JD NELLI, terreno de 
esquina, c / 280m^, ótima 
localização, R$ 75.000,00. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários 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 I, terreno 
com 200m^, aceito finacia- 
mento, R$ 70 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

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

eletROMa;
MATERIAIS ELETRICOS

^R IB E IR O W  CARNBRO
R.MACHAD0DEA55I5N'>327- VIIA ANmNIETA I-LENÇÓIS PAULISTA

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.

TERRENOS, JARDIM
Grajaú, Jardim Europa, Vila 
Antonieta, Res. Santa Terezi- 
nha, Jardim Morumbi, Jardim 
Maria Luiza I - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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

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
MATERIAIS  PARA CONSTRUCA O

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2 R$ 45.000,00 mais 
52 parcelas de R$ 295,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

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

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 
400m2, na Av. João Paccola, 
R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m^, parte alta á 100 
metros da avenida, entrada 
de R$ 36 mil mais 96x R$
340,00. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM STA Terezinha, 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 GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90m^, por R$ 23 
mil de entrada + parcelas de 
R$ 290,00. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha.

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

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

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

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

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

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

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos + prestações - 
R$ 70.000,00 - Toledo Imóveis 
- 3263-0187

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

TERRENO NA beira do rio, a 
4 km de Lençóis, documenta
do, área de 10.500 m, (troco 
por edícula no mesmo valor). 
Tratar (14) 3263-2043 (horário 
comercial).

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 
na Av. Jácomo Augusto 
Paccola,medindo 401m2 com 
entrada+ financiamento em 
até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

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.

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

http://www.pedraoimoveis
http://www.pedraoimoveis.com
http://www.pedraoimoveis.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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DELTA INFORMÁTICA

Há 15 anos no 
mercado, a Delta 
Informática

oferece equipamentos 
e suprimentos 
de informática, 
manutenção em 
microcomputadores e 
rede, além da novidade 
em instalação de 
câmeras de vigilância, 
ajudando o cliente 
a cuidar do seu 
patrimônio através 
da internet. Confira 
as vantagens de ser 
cliente Delta. Avenida 
Ubirama, 479, Centro. 
Telefones (14) 3264 7331 
e 3263 1235.

TALENTO JEANS MODAS

A Talento Jeans 
Modas está 
há seis anos 

no mercado com 
modelos exclusivos 
em roupas femininas 
e masculinas, moda 
plus size, além de 
roupas brancas sob 
encomenda para 
profissionais da 
saúde. Pagamento nos 
cartões e Associação 
dos Servidores 
Públicos. Promoção de 
até 30% de desconto. 
Talento Jeans Modas, 
rua Dr Antônio 
Tedesco, 421, Centro. 
Telefone (14) 3263 3943.

LABORATÓRIO VITALE

^ X  O Laboratório 
^ x  Vitale recebeu do 

PNCQ (Programa 
Nacional de Controle 
de Qualidade), no 
seu primeiro ano de 
atuação, certificado 
de desempenho 
excelente (2012) nas 
determinações das 
amostras-controle do 
ensaio de proficiência. 
O resultado certifica 
a confiabilidade 
e segurança aos 
resultados dos 
exames realizados 
no laboratório. Vitale: 
contato (14) 3264 8880 
ou (14) 3298 2574. DROGARIA ULTRA POPULAR

^ X  Com uma equipe 
^ x  qualificada 

para melhor 
atendê-lo, a Drogaria 
Ultra Popular oferece 
o melhor preço em 
medicamentos, 
inclusive nos de 
uso contínuo, além 
de produtos de 
perfumaria e fraldas 
com descontos 
especiais. Confira! A 
Ultra Popular fica na 
rua Geraldo Pereira 
de Barros, 771, Centro. 
Telefone (14) 3263 
6899. Na foto, Vagner, 
Fernanda, Maria 
Helena e Graziele.

OPORTUNIDADE DE COIVIPRA I S u ít e  i 2 D o r m it ó r io s  I 2 C a r r o s

CONSTRUÇÃO NOVA, s e n d o  01 s u It e , 02 d o r m it ó r io s , s a l a , c o p a ,
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 02 CARROS, 
ÓTIMO ACABEMENTO, SENDO TODA DE LAJE E PORCELANATO,

V  J ardim M aria Luiza

R,  Pedro Natálio Lorenzetti, 66 
Lençóis Pautista, SP

,R$ 270,000,00
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