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GAMARA

Guerra na 
Gomissão de Etica 
antecipa 2016

H á um  racha escancarado na 
Comissão de Ética e Decoro Par
lam entar da C âm ara de Lençóis 
Paulista, exposto publicam ente 
na form a de dois relatórios sobre 
o caso M anoel dos Santos Silva, o 
vereador M anezinho.

JUSTIÇA

Formigão está 
inelegível 
por oito anos

Além do ex-vereador e ex-presi
dente da Câmara, Ismael de Assis 
Carlos, o Formigão, um servidor e um 
ex-servidor do Poder Legislativo fo
ram condenados pela Justiça à perda 
dos direitos políticos por improbidade 
administrativa. Cabe recurso.

R$ 1,50

MELHORES 2012

Orquestra Gidade 
do Livro receberá 
os convidados

Acontece no dia 17 de agosto a 
festa Melhores do Ano 2012. Para o 
evento, um a das atrações contratadas 
é a Big Band Cidade do Livro. Lan
çada durante o Festival do Livro, o 
grupo vai recepcionar os convidados 
na noite de gala e festa.

INICIAÇÃO

PM educa para o 
trânsito no bairro 
Júlio Ferrari

A Escolinha de Ciclismo Busca- 
pé, organizada pela Polícia Militar 
em parceria com o CMFP, começa 
a funcionar na segunda-feira. A es
cola M aria Zélia Camargo Prandini, 
no Júlio Ferrari, foi o local escolhi
do para dar início ao projeto.

Agudos festeja os 115 anos a partir de quinta
Festa do peão tem montarias, parque de diversões, praça de alimentação e shows com Pedro Paulo e Alex, Sérgio Reis e Gian e Giovani ©
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CANTA CANARINHO
Criador de aves conta  
com o se  apaixonou pelo 
hobby desde criança C)

ENTREVISTA
André Vianco fa la  d e  
su a s  v ia g e n s  pela 
literatura do terror
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CONFEDERAÇÕES

Brasil e Espanha 
se enfrentam 
amanhã na final

O jogo mais esperado da Copa das 
Confederações acontece amanhã, às 
19h, com transmissão pela TV. Brasil 
e Espanha decidem o título.

I

P R O T E S T O
Um grupo de lençoenses, formado 
majoritariamente por profissionais 
da saúde, organizou ontem um 
protesto na frente do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. Os 
manifestantes protestaram contra o 
projeto de lei conhecido como Ato 
Médico que, entre outras coisas, pode 
limitar a atuação de profissionais da 
saúde como enfermeiros, psicólogos, 
fisioterapeutas e outros.
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TEMPO
SÁBADO, 29/06

Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado,

t ' 25 ° C  com chuva. 

♦ 15° C (G R 53 %^56%

D O M IN G O , 30/06
Sol com muitas 
nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, 

■ 4 .0 i;o p com chuva.
T 2 5 „ C  rM R 100%  
* 16° C  ^m r 51%

SOCIAL
Confira muita gente bonita brilhando 
seu mais belo sorriso na coluna do 
Cristiano Castelhano

Fechamento" 
desta edição:

2 0 h 5 0
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Opinião CFR A S E
• "A orquestra na entrada garante o luxo e glamour que 
queremos dar à festa"

P A R A  P E N S A R
• "Qualquer pessoa é capaz de 
ficar alegre e de bom humor

Marta Rocha, coordenadora geral da festa Melhores do Ano, quando está bem vestido"
sobre a contratação da orquestra Cidade do Livro. Charles Dickens

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

O orgulho de ser Cidade do Livro

C
| hegamos ao fim de mais uma edi
ção do Festival do Livro de Lençóis 

' Paulista. Mais de 15 mil pessoas -  em 
grande parte estudantes da rede pú

blica e privada de ensino -  participa
ram do evento, um dos mais impor
tantes da região na área da literatura. 

E o jornal O ECO tem orgulho de fa
zer parte da história que construiu a 
Cidade do Livro. Uma história que é 
formada por aquela que está regis
trada nas páginas dos livros da lite

ratura -  notadamente as de Orígenes 
Lessa, o grande símbolo nessa área 

para o povo lençoense- como tam
bém aquela da vida real, registrada

nos últimos 75 anos pelo O ECO.
Nos aproximamos da festa dos Melho

res do Ano e o jornal O ECO vai mostrar 
mais uma vez que valoriza também aque
las pessoas que sabem ler os números de 
sua empresa e contar a história do sucesso 
pessoal e também de toda a cidade. Afi
nal, quando uma empresa cresce, a cidade 
também cresce com ela. A arrecadação 
de imposto aumenta o que se reverte em 
benefícios de toda comunidade, com mais 
serviços públicos.

O jornal O ECO deseja que, na Cidade 
do Livro, todos tenham oportunidade de 
escrever e contar sua história. E que esta 
história tenha sempre um final feliz.

O
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A luta contra a corrupção
Antonio  Carlos M endes Tham e
é deputado federal pelo PSDB e pre

sidente da Organização Global de Parla
mentares Contra a Corrupção no Brasil

A Câmara dos Deputados coloca o 
tema do combate à corrupção d e
finitivam ente na agenda da Casa. 

Após um ano de diálogos com organis
mos internacionais, instalou-se, nes
sa terça-feira, o Capítulo Brasileiro da 
Organização Global de Parlamentares 
contra a corrupção (GOPAC). A GOPAC é 
uma organização que, desde a sua cria
ção em 2002, procura dissem inar ideias, 
casos de sucesso, boas práticas e ações 
efetivas no combate à corrupção. Atu
almente, deputados e senadores de 40 
países integram a organização, que tem 
representações nos cinco continentes. 
Ao divulgar experiências bem sucedidas 
de combate à corrupção em outros paí
ses, ajuda a acelerar, em cada nação, o 
processo de criação de um arcabouço ju 
rídico que proteja efetivam ente o erário.

Não são poucos os estudos que mostram 
que a corrupção é um dos principais entraves 
ao crescimento e desenvolvimento social 
do Brasil. Estimativa mais recente feita pela 
Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, em 2010, mostra que o rombo provo
cado pela corrupção representa entre 1,38% 
a 2 ,38 %  do PIB, isto é, de R$ 50 bilhões a 
R$ 85 bilhões por ano. Para ilustrarmos essa

descabida quantia, o menor valor citado da
ria para arcar com o custo anual de 24,5 mi
lhões de alunos do ensino fundamental ou 
comprar 160 milhões de cestas básicas ou 
construir 918 mil casas populares.

O Brasil ainda ocupa a vergonhosa 69^ 
posição entre 176 países analisados no 
ranking de corrupção da ONG Transparên
cia Internacional. Nos últimos seis anos, o 
governo nada tem feito para mudar este 
quadro, já que em 2006, primeiro ano de 
aferição procedida pela ONG, ocupávamos 
a 70^ posição. Há, portanto, um longo ca
minho que precisa ser percorrido, para 
tornarmos eficiente o controle e a transpa
rência das contas públicas, desde a fisca
lização das transações e licitações do go
verno até o combate à impunidade, a fim 
de inibir e condenar os que persistem na 
prática de desvio de verbas públicas. A ins
talação do capítulo brasileiro da GOPAC é 
um passo firme e decidido neste caminho. 
A união e institucionalização dos esforços 
conjuntos, sem dúvida alguma, vão ajudar 
no enfrentamento deste flagelo que é a 
corrupção, a qual tanto mal tem causado à 
população brasileira.

A instalação do Capítulo Brasileiro da 
GOPAC pode ser uma nova ferramenta, 
com ajuda de novos participantes e cola
boradores internacionais e nacionais, para 
tornar nosso país um bom exemplo na luta 
contra a corrupção e as terríveis mazelas 
que ela provoca.
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Pessoas não são escorpiões
Padre Beto
é radialista e professor de filosofia

Apesar de toda a carga genética que 
recebemos, nós, seres humanos, 
não vivemos em um determinismo 

natural. Definitivamente a natureza não 
se constitui em uma simples prisão ou for
ça dominadora que nos limita e determi
na nossas ações e posturas. Pessoas não 
são escorpiões, pois possuem algo que os 
difere dos outros seres vivos em nosso 
planeta: a razão. A atividade de pensar 
e refletir constitui-se na capacidade que 
caracteriza a nossa liberdade de escolha. 
Nós não somos simplesmente controla
dos por leis naturais e nossos sentimen
tos, ações ou formas de vida não estão 
apenas programados por fatores genéti
cos. Justamente na relação dialética entre 
razão e natureza podemos concretizar o 
que gostaríamos de ser e como teríamos 
o prazer de viver. Graças à razão huma
na podemos aprender novas maneiras de 
ver o mundo e compreender o universo, 
podemos, também, desaprender valores 
e tradições. Através da capacidade de re
fletir e questionar descobrimos que não 
precisamos ser vítimas do passado, mas 
somos capazes de construir nossa vida 
de uma forma diferente de outras gera
ções ou, simplesmente, podemos modifi
car nossos costumes e comportamentos 
quando não encontramos neles um cam i
nho de realização pessoal.

A liberdade de escolha, porém, exige 
o trabalho, muitas vezes desagradável, de 
autocrítica e a coragem de assumir a res
ponsabilidade de nossas posturas. Exercer 
a liberdade de escolha significa a despedida 
de um mundo infantil, no qual nos sentimos, 
de certa forma, protegidos por uma falsa se
gurança. Sem dúvida alguma torna-se mui
to mais cômodo e nos dá uma sensação de 
tranqüilidade se acreditamos que "a vida é 
assim". Se adotamos esta "verdade", o nos
so único esforço é nos acostumarmos com

as regras e estruturas que encontramos em 
nossa atual mentalidade social. Desta forma, 
nos sentimos seguros na comodidade de 
continuar a vida sem mudanças. O problema 
é que a vida não é assim, mas ela se en
contra assim no momento. Se dermos uma 
olhadinha na história da humanidade cons
tataremos que a mudança e a diversidade 
sempre fizeram parte da vida. Na verdade, 
a riqueza da vida está na diversidade e cada 
um de nós contribui realmente, na passa
gem por aqui, buscando sua autenticidade e 
respeitando a das outras pessoas. Outra for
ma cômoda de não tomarmos as rédeas de 
nossa existência é encontrarmos um ótimo 
"bode expiatório". A vida, a natureza, Deus 
ou diabo sempre servem a este objetivo. 
Assim, preferimos nos consolar com clichês 
que escondem, na verdade, a nossa covar
dia: "eu nasci assim", "a minha natureza é 
essa", "meu temperamento", "meu destino", 
"minha cruz", "Deus quis assim"... Frases de 
efeito muitas vezes nos transformam em 
escorpiões, nos fazem matar os sapos e no 
final morremos todos juntos. Ser ou não ser 
vítima de sentimentos, emoções, da vida ou 
da natureza consiste, na verdade, em uma 
escolha humana. Dentre todas as "razões" 
para nossos problemas, o demônio bate o 
recorde. O que seria do ser humano se ele 
não tivesse um "anjo do mal" para jogar 
suas culpas, erros e fraquezas. É claro que 
Deus também não escapa das acusações de 
suas crianças. Seríamos mais justo com Ele 
se o compreendêssemos como Aquele que 
possui como único desejo a nossa realiza
ção pessoal. Afinal, o que mais desejaria um 
verdadeiro pai? No fundo, afirma Michel de 
Montaigne, não existe uma definição defi
nitiva do que somos e como nos realizamos 
como pessoa. Assim, não existem receitas 
prontas para sermos humanos. Cada um é 
convidado a encontrar seu próprio caminho, 
no que consiste seu chamado para a vida. O 
que você tem capacidade de fazer, tem ca
pacidade também de não fazer, a escolha, 
na maioria das vezes, é sua.

Marise é empossado prefeito

Ovice-prefeito de Lençóis Paulista, José Antonio Marise (PSDB), foi empos
sado prefeito da cidade por 16 dias. A cerimônia com o ato da assinatura do 
termo de posse aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença 

de oito dos doze vereadores. Marise assume o lugar da prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), que ficará de licença durante este período. As férias já estavam progra
madas há algum tempo pela chefe do Poder Executivo.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ASSUMINDO -  Marise foi 
empossado prefeito de Lençóis 
Paulista durante cerimônia na 
Câmara Municipal; Bel Lorenzetti 
retoma o posto dia 12 de julho

Cadê?
A falta de alguns parlamentares na 

assinatura do ato foi notada por muitos 
na Casa de Leis. Ailton Tipó Laurindo 
(PV), Nardeli da Silva (PSC), Gumercindo 
Ticianelli Junior (DEM), o Junior Dentista, 
e Francisco de Assis Naves (PSDB), o 
Chico, não compareceram no plenário. 
José Santana (PSDB), o Dodô, chegou 
atrasado, mas foi.

Será?
Se o assunto é Câmara de Vereado

res, vale lembrar que o Palácio de Vidro 
está praticamente pronto. Fica a pergun
ta: será que o presidente Humberto José 
Pita (PR) inaugura a nova sede do Poder 
Legislativo no mandato de Marise?

Minha casa, minha vida
Seria estranho se isto realmente 

ocorresse. O fato é que o republicano 
quer realmente colocar o seu nome na 
história de Lençóis Paulista e o momen
to realmente seria apropriado.

Entrega carros
Já prefeito de Lençóis Paulista de 

novo, Marise, o diretor de Saúde, Márcio 
Santarém, e o vereador Júnior Dentista 
foram conferir os novos veículos adqui
ridos para o transporte de pacientes.

O dinheiro
A frota municipal conta com uma 

nova van para transporte de pacientes. 
O veículo foi adquirido graças à emen
da do deputado federal Arnaldo Jardim 
(PPS), no valor de R$ 75 mil. O pedido foi 
feito pelo vereador democrata. A con
trapartida da Prefeitura lençoense foi de 
R$ 13,5 mil.

Repercussão
Após a publicação de matéria do 

jornal O ECO sobre o futuro Cento de 
Quimioterapia, algumas movimenta

ções ocorreram nos bastidores políticos 
de Lençóis Paulista. Políticos locais, que 
dizem ajudar o empresário Edenílson 
Grecca, não gostaram das declarações.

Em boa hora
O fato é que Grecca bancou sozinho 

o projeto Centro de Quimioterapia até o 
momento. Conforme noticiado hoje pelo 
O ECO, o Grupo Lwart anunciou que vai 
doar R$ 80 mil para o mobiliário e infra- 
estrutura interna.

Concretizado
Notícias de bastidores dão conta 

de que outras empresas da cidade de
monstraram interesse em ajudar no 
projeto Centro de Quimioterapia. No en
tanto, apenas o anúncio do Grupo Lwart 
pode ser considerado concreto.

Batalha verbal
Há um cenário de guerra escondido 

atrás das palavras que recheiam os rela
tórios que saem da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. 
De um lado, oposicionistas buscam criar 
fatos que evidenciem erros e fragilizem 
o governo Bel Lorenzetti (PSDB). Do ou
tro, situacionistas agem para desarmar 
eventuais armadilhas políticas. No meio, 
o povo é feito a corda no cabo de guerra.

Política tem lado
Ao expectador da cena política é 

interessante observar como as pesso
as chegam ao poder e, depois de bem 
alojadas lá, como se comportam. Mes
mo no mundo nem sempre revelado 
do jogo político, há regras de boa con
duta que evidenciam o caráter do per
sonagem. É preciso ver bem se quem 
faz tudo por uma causa pessoal não é, 
também, capaz de fazer tudo para che
gar onde quer, sem se importar com os 
meios. Ah, se Nicolau Maquiavel pudes
se republicar sua obra revisada...
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im Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista y
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, conforme determina o artigo 15, § 2° , da 
Lei Federal n° 8.666/93, torne público os preços registrados no 2° trimestre de 2013 e 
os preços que sofreram alterações.

Execução de caixa de passagem p/ elétrica UN 21,25 Empório Hospitalar Com. Prod. Cir. Hosp. Ltda ATA 109/2013
Instalação de bebedouro UN 170,00 VIGÊNCIA: 13/06/2013 Á 12/06/2014 UN Vr. unit. (R$)
Assentamento de Tubo PEAD para água M 3,84 Dieta para uso oral ou enteral LTA 39,00
Serviços Complementares (por hora-homem) H 8,67 Dieta para nutrição hipercalórica em pó LTA 37,00

Leite em pó fórmula infantil 1 semestre LTA 11,30
Arrozeira Santa Lucia Ltda ATA 094/2013 Leite em pó fórmula infantil -  até 6 meses LTA 11,20Petronac Distr. Nacional de Deriv. De Petrol. E Álcool S/A ATA 170/2012 VIGÊNCIA: 23/04/2013 Á 22/04/2014 UN Vr. unit. (R$)

VIGÊNCIA: 03/10/2012 Á 02/10/2013 UN Vr. unit. (R$) Câmara Ar Transporte 7.00 - 16 UN 25,50 Samapi Distr. Prod. Farmacêuticos Ltda. ATA 110/2013Óleo Diesel L 2,025 Câmara Ar Transporte 7.50 - 16 UN 26,96 VIGÊNCIA: 13/06/2013 Á 12/06/2014 UN Vr. unit. (R$)

Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta Ltda ATA 076/2012 Câmara Ar Transporte 10.00 - 20 UN 51,43 Dieta para nutrição enteral, 400 g LTA 22,80
Câmara Ar Maq. Agr. 14.9 X 24 UN 90,00 Suplemento Alimentar composto por 28 vitaminas LTA 45,00VIGÊNCIA: 12/06/2012 Á 11/06/2013 UN Vr. unit. (R$)

Milho de canjica KG 2,47 Câmara Ar Maq. Agr. 14.00 X 24 UN 90,00
Protetor Pneu Transporte 7.50 - 16 UN 14,56 CM Hospitalar Ltda ATA 111/2013

Comercial e Transportadora Luizinho Ltda ATA 002/2013 Protetor Pneu Transporte 10.00 - 20 UN 18,94 VIGÊNCIA: 13/06/2013 Á 12/06/2014 UN Vr. unit. (R$)
VIGÊNCIA: 24/01/2013 Á 23/01/2014 UN Vr. unit. (R$) Protetor Pneu Agrícola 14.00 - 24 UN 43,74 Dieta nutricionalmente completa e balanceada LTA 38,50
Cimento CP II, saco 50 kg SC 19,61 Dieta para nutrição enteral com fibras 1.000 ml CX 26,50

N.F Pini Transportes - Me ATA 095/2013 Nutrição complementar a base de leite em pó, integral LTA 18,00
Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta Ltda ATA 058/2012 VIGÊNCIA: 26/04/2013 Á 25/04/2014 UN Vr. unit. (R$)

Suplemento alimentar em pó 400 g LTA 34,00Transporte para a faixa de 0 a 40 quilômetro por dia KM 2,10VIGÊNCIA: 08/05/2012 Á 07/05/2013 UN Vr. unit. (R$)
Leite em pó integral -  400g PCT 5,64 Transporte para a faixa de 41 a 80 quilômetro por dia KM 2,00

Pedreira Diabásio Ltda ATA 112/2013Transporte para a faixa acima de 81 quilômetro por dia KM 1,90
VIGÊNCIA: 17/06/2013 Á 16/06/2014 UN Vr. unit. (R$)Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta Ltda ATA 076/2012

VIGÊNCIA: 12/06/2012 Á 11/06/2013 UN Vr. unit. (R$) Nutricionale Comércio De Alimentos Ltda ATA 096/2013 Pedra BGS M' 49,50

Feijão Carioquinha Tipo 1 KG 5,75 VIGÊNCIA: 02/05/2013 Á 01/05/2014 UN Vr. unit. (R$)
Farinha De Trigo Especial - Kg KG 1,72 Pedreira Diabásio Ltda ATA 113/2013

André Kamimura & Filho Ltda ATA 086/2012 Farinha Integral KG 4,00 VIGÊNCIA: 17/06/2013 Á 16/06/2014 UN Vr. unit. (R$)
VIGÊNCIA: 18/06/2012 Á 17/06/2013 UN Vr. unit. (R$) Farinha De Trigo Pré Mistura - Kg KG 1,72 Pedra britada n° 1 M' 48,50
Cebola -  saco de 20 kg SC 73,80 Farinha De Trigo Pré Mistura P/ Pão Doce - Kg KG 2,30 Pedra britada n° 2 M' 48,50
Beterraba CX 70,00 Melhorador De Farinha PCT 5,70 Pedra britada tipo pedrisco M' 49,50
Tomate para Molho CX 110,00 Pedra britada em pó M' 49,50
Tomate para salada CX 117,40 Grão Brasil Ind.Com E Torrefação Café Ltda. ATA 097/2013 Pedra britada 5/8 M' 48,50

VIGÊNCIA: 03/05/2013 Á 02/05/2014 UN Vr. unit. (R$)Quitanda Gilioli Ltda Epp ATA 088/2012
Café Torrado Em Pó, Embalagem Aluminizada PCT 4,67 Comai Lençoense -  Com. Materiais para Construção Ltda ATA 114/2013

VIGÊNCIA: 18/06/2012 Á 17/06/2013 UN Vr. unit. (R$)
Alface Lisa MÇ 2,97 VIGÊNCIA: 17/06/2013 Á 16/06/2014 UN Vr. unit. (R$)

Batata lisa graúda -  saco 50 kg KG 150,00 Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. ATA 098/2013 Areia fina branca M' 52,90

Cenoura CX 55,00 VIGÊNCIA: 07/05/2013 Á 06/05/2014 UN Vr. unit. (R$)

Repolho, tipo verde KG 1,98 Amitriptilina 25 Mg -  Genérico COM 0,077 Vitória Trading Ltda ATA 115/2013
Naltrexona , Cloridrato 50mg COM 1,709 VIGÊNCIA: 17/06/2013 Á 16/06/2014 UN Vr. unit. (R$)

Schneider Comércio Atacadista de Prod. Alimentícios Ltda ATA 081/2012 Areia grossa M' 59,00
VIGÊNCIA: 12/06/2012 Á 11/06/2013 UN Vr. unit. (R$) Prati, Donaduzzi & Cia. Ltda. ATA 099/2013 Areia fina -  Rosada M' 56,00
Creme de leite -  300gr LT 2,39 VIGÊNCIA: 07/05/2013 Á 06/05/2014 UN Vr. unit. (R$)

Nitrato De Miconazol 20 Mg - 80 G BIS 2,50 André Kamimura & Filho Ltda ATA 116/2013
Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda ATA 163/2012 Tiamina Cloridrato De Tiamina - 300 Mg COM 0,063 VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)
VIGÊNCIA: 27/08/2012 Á 26/08/2013 UN Vr. unit. (R$) Sulfametoxazol +TRIMBTOPRIMA 400 Mg+80 Mg-Genérico COM 0,042 Banana nanica em caixa CX 25,20
Bateria 60A UN 272,89 Melancia tamanho médio UN 16,00
Bateria 100A UN 404,56 Dupatri Hospitalar Com.Imp.E Exp. Ltda ATA 100/2013 Abacaxi hawai UN 4,40Bateria 150A UN 477,56 VIGÊNCIA: 07/05/2013 Á 06/05/2014 UN Vr. unit. (R$)

Acetonido De Fluocinolona FR 2,97
Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta. Ltda ATA 117/2013Drogaria Ortega Ltda. ATA 078/2013 Vitamina A, Aminoácidos, Cloranfenicol 3g -POMADA TUB 7,15
VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)VIGÊNCIA: 01/04/2013 Á 31/03/2014 UN Vr. unit. (R$) Tropicamida 1% - 5ml FR 10,20
Banana prata KG 3,50Aquisição de medicamentos lei 2.980/2001 (desc.tabela) % 21,00% Succinato De Hidrocortizona 500 Mg Inj. F/A 4,66

Dexclorfeniramina Maleato 0,4mg/Ml -  Genérico FR 1,68 Limão tipo taiti KG 2,35
Araçasfalto Comércio De Alfalto Ltda ATA 079/2013 Maça nacional em caixa CX 69,00
VIGÊNCIA: 03/04/2013 Á 02/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. ATA 101/2013
Asfalto Diluido De Petróleo CM-30 TON 1.900,00

VIGÊNCIA: 07/05/2013 Á 06/05/2014 UN Vr. unit. (R$) Quitanda Gilioli Ltda EPP ATA 118/2013
VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)

M.E. Cartuchos E Toners Ltda - Me ATA 080/2013 Sulfato De Atropina 0,5 Mg - Inj. 1 Ml AMP 0,40
Laranja pera em caixa CX 25,40

VIGÊNCIA: 03/04/2013 Á 02/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Insulina Humana Regular FR 18,60
Mamão tipo formosa KG 3,90

Cartucho Toner P/ Hp CE410A UN 182,25 Vitamina Complexo B - Inj - 2 Ml AMP 0,485
Melão tipo extra UN 7,95

Cartucho Toner P/ Hp CE411A UN 210,00 Vitamina C - 5 Ml - Injetavel AMP 0,64

Cartucho Toner P/ Hp CE412A UN 210,00 Dimeticona 75 Mg/Ml-Gotas -15 Ml -  Genérico FR 1,26
André Kamimura & Filho Ltda ATA 119/2013Cartucho Toner P/ Hp CE413A UN 210,00 Furosemida 10 Mg/Ml - Inj. - Amp. 2,0 Ml AMP 0,465
VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)Sinvastatina 10 Mg COM 0,04

Flavor Tec - Aromas De Frutas Ltda ATA 081/2013 Metoclopramida Injetável AMP 0,226 Abobrinha tipo nacional em caixa CX 62,00

VIGÊNCIA: 03/04/2013 Á 02/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Metoclopramida 10 Mg COM 0,027 Cebola em saco de 20 kg SC 75,00
Suco Concentrado Natural Sabor Uva L 3,94 Ipratropio , Brometo 0,25 Mg Sol.P/Inalação 20 Ml FR 0,574 Couve tipo manteiga MC 3,20
Suco Concentrado Natural Sabor Uva - 5 Litros BOM 19,65 Levodopa 250 Mg + Carbidopa 25mg COM 0,244 Couve flor em caixa CX 45,00
Suco Concentrado Natural Sabor Tangerina - 5 Litro BOM 19,65 Tramadol , Cloridrato 50 Mg CAP 0,118 Ovo tipo extra DZ 4,00
Suco Concentrado Natural Sabor Maracujá - 5 Litros BOM 19,65 Midazolam 15 Mg COM 0,843 Pimentão verde CX 33,00

Pimentão vermelho CX 85,00
Frutti Life Ind. E Com. De Sucos Ltda. ATA 082/2013 Armentano Lobo Diagnosticos Médicos S/S Ltda ATA 102/2013 Pimentão amarelo CX 85,00
VIGÊNCIA: 03/04/2013 Á 02/04/2014 UN Vr. unit. (R$) VIGÊNCIA: 13/05/2013 Á 12/05/2014 UN Vr. unit. (R$) Repolho tipo verde KG 2,40
Suco Concentrado Natural Sabor Acerola, L 3,95 Serviços De Exame Ultrassom Aparelho Urinário UN 59,50 Tomate para molho em caixa CX 80,00
Suco Concentrado Natural Sabor Acerola - 5 Litros BOM 19,50 Serviços De Exame Ultrassom Pelvica UN 59,50 Tomate para salada em caixa CX 90,00
Suco Concentrado Natural Sabor Tangerina L 3,89 Serviços De Exame Ultrassom Obstétrica UN 59,50 Acelga verde UN 3,70

Serviços De Exame Ultrassom Transvaginal UN 59,50 Almeirão maço MC 2,90Antonio Angelo Masseran Me ATA 083/2013 Serviços De Exame Ultrassom Articulação UN 59,50
VIGÊNCIA: 05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Serviços De Exame Ultrassom Duplex Scan Ven.M.Inf UN 59,50 Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta. Ltda ATA 120/2013Prótese Dentária UN 130,00 Serviços De Exame Ecografia Tireóide UN 59,50 VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)
Gráfica Coelho Bauru Ltda ATA 084/2013 Serviços De Exame Ecografia Mama Bilateral UN 59,50 Alho em caixa CX 135,00
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Serviços De Exame Ecografia Bolsa Escrotal UN 59,50 Berinjela tipo comum em caixa CX 22,70

Serviços De Exame Ecografia Próstata (ABDOMINAL) UN 59,50Jornal do Educador com 4 páginas UN 0,443 Mandioca descascada KG 3,50
Jornal da Família presente com 4 páginas UN 0,16 Serviços De Exame Ultrassom Abdomen Superior UN 59,50 Pepino tipo nacional em caixa CX 36,63

Serviços De Exame Ultrassom Duplex Scan Ven. MMII UN 119,00

A A Soares Dos Santos Papel. E Informatica ATA 085/2013 Quitanda Gilioli Ltda EPP ATA 121/2013
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Leitesol Indústria e Comércio S/A ATA 103/2013

VIGÊNCIA: 16/05/2013 Á 15/05/2014 UN Vr. unit. (R$) VIGÊNCIA: 25/06/2013 Á 24/12/2013 UN Vr. unit. (R$)
Papel Sulfite A4 210 X 297 Mm 75g/M2 C/500 Fls PCT 8,69 Alface tipo lisa MC 2,95Leite em pó integral -  400g UN 5,70

Batata lisa graúda saco 50 kg SC 166,00Uniformes Campinas Eireli Epp ATA 086/2013
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda ATA 104/2013 Beterraba em caixa CX 64,00

Calça Profissional Em Oxford Preta Fem. UN 21,72 VIGÊNCIA: 03/06/2013 Á 02/06/2014 UN Vr. unit. (R$) Chuchu em caixa CX 47,50
Cenoura em caixa CX 45,00Calça Em Oxford Preto UN 22,72 Pneu Agrícola 18.4 -  26,10 Lonas UN 1.230,00

Pneu Agrícola 24.5 -32,12 Lonas UN 3.854,00 Mandioquinha tipo especial KG 8,50
Gustavo Henrique Rodrigues Me ATA 087/2013 Pneu Agrícola 17.5 -  25,12 Lonas UN 2.710,00 Quiabo tipo extra em caixa CX 81,00
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Pneu Agrícola 14.0 -  24,12 Lonas UN 1.769,00 Vagem tipo extra em caixa com 15 kg CX 88,00
Calça Profissional Em Terbrim Azul Marinho Fem. UN 23,00 Cebolinha verde em kg KG 26,00
Calça Profissional Em Terbrim Azul Marinho Masc. UN 23,00 Eraldo Bacelar Soares Junior -  ME ATA 105/2013 Salsa em kg KG 28,00
Calça Profissional Em Terbrim Branca Unissex UN 23,00 VIGÊNCIA: 06/06/2013 Á 05/06/2014 UN Vr. unit. (R$) Escarola maço MC 2,95

Protetor Auditivo Tipo Concha -  27 dB UN 183,15
Macoury Negócios Empresariais Ltda. ATA 088/2013 Protetor Auditivo Tipo Concha -  24dB UN 212,6 Dupatri Hospitalar Com.Imp.E Exp. Ltda ATA 122/2013
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Capa de segurança p/ Chuva (sem mangas) -  M UN 19,75 VIGÊNCIA: 27/06/2013 Á 26/06/2014 UN Vr. unit. (R$)
Calça Profissional Em Jeans Masc. UN 21,04 Capa de segurança p/ Chuva (sem mangas) -  G UN 19,75 Azitromicina 40 mg/ml -  genérico FR 3,18

Capa de segurança p/ Chuva (sem mangas) -  GG UN 21,25 Cefalexina 250 mg/5ml genércio -  suspensão oral 100ml c/ dosador FR 6,55Fabiano Nadoti Molina Me ATA 089/2013
VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Capa de segurança p/ Chuva (com mangas) -  M UN 19,75 Diclofenaco sódico 75mg -  genérico -  amp. 3Ml AMP 0,67

Camiseta Em Malha Fria Manga Longa - Amarela UN 6,82 Capa de segurança p/ Chuva (com mangas) -  G UN 19,75 Dimenidrinato Vit. B6 inj. - amp. 1Ml AMP 0,99

Camiseta Em Malha Fria Manga Curta - Amarela UN 6,82 Capa de segurança p/ Chuva (com mangas) -  GG UN 21,25 Metronidazol 4% suspensão oral VDR 1,56
Camiseta Em Malha Fria Manga Curta - Branca UN 6,82 Capa de segurança p/ Chuva em PVC Laminado -  M UN 6,85 Metronidazol creme vaginal -  tubo 50 gr TUB 3,36
Camiseta Em Malha Fria Manga Longa - Branca UN 6,82 Capa de segurança p/ Chuva em PVC Laminado -  G UN 6,85 Nortriptilina 25 mg COM 0,25
Camisa Polo Feminina UN 23,18 Capa de segurança p/ Chuva em PVC Laminado -  GG UN 8,35
Camisa Polo Masculina UN 23,18 Capa de segurança p/ Chuva em PVC Laminado -  EXG UN 9,85 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. ATA 123/2013
Camisa Social Em Grafil Branca Manga Curta UN 25,52 Calça de segurança para Chuva -  M UN 9,85 VIGÊNCIA: 27/06/2013 Á 26/06/2014 UN Vr. unit. (R$)
Camisa Social Em Grafil Cinza Claro Manga Curta UN 25,52 Calça de segurança para Chuva -  G UN 9,85 Cloridrato de ranitidina 50 mg. Inj. Amp. 2Ml AMP 0,32
Camisa Tipo Camisete Manga Curta UN 23,18 Calça de segurança para Chuva -  GG UN 11,47 Lidocaína 2% s/ vaso -  geléia 30g BIS 1,48
Camisa Tipo Camisete Manga Longa UN 23,18 Escudo em Polipropileno UN 12,30 Nifedipina 20 mg -  comprimidos COM 0,048
Camisa Social Em Grafil - Azul Turquesa UN 25,52 Máscara em polipropileno c/ visor fixo e carneira simples UN 18,20 Palmitato de retinol + colicalciferol + óxido de zinco TUB 1,766
Camisa Social Em Polybrim - Azul Claro UN 25,52 Máscara em polipropileno c/ visor fixo e carneira c/ catraca UN 18,90 Succinato de hidrocortizona 100mg inj. Com diluente F/A 2,05Camisa Social Manga Curta - Masculina UN 23,18 Máscara em polipropileno c/ visor fixo articulado e carneira simples UN 22,30 Sulfadiazina de prata 1% - pote 400 grs POT 12,34Camisa Social Manga Longa - Masculina UN 23,18 Máscara em polipropileno c/ visor fixo articulado e carneira c/ catraca UN 24,80

Clomipramina 25mg COM 0,64
Protetor facial transparente de carneira simples UN 18,00

Água Viva Uniformes Profissionais Ltda Me ATA 090/2013 Protetor facial transparente de carneira c/ catraca UN 24,00
Camila Aparecida Minari ME ATA 124/2013VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Protetor facial policarbonato de carneira simples UN 24,00
VIGÊNCIA: 27/06/2013 Á 26/06/2014 UN Vr. unit. (R$)Jaleco Em Grafil Azul-Marinho Fem. UN 24,00 Protetor facial policarbonato de carneira c/ catraca UN 28,00
Adrenalina 1:100.000 injetável -  1 ml AMP 1,188Jaleco Em Sitel Azul-Marinho Masc. UN 28,87 Protetor facial telado de carneira c/ catraca UN 25,50
Água destilada 10 ml AMP 0,107Protetor facial telado de carneira simples UN 24,00MRP Indústria E Comércio Ltda - Me ATA 091/2013 Glicose 50 % - 10 ml injetável AMP 0,155

VIGÊNCIA:05/04/2013 Á 04/04/2014 UN Vr. unit. (R$) Creme de proteção, bisnaga com tampa Flip-Top UN 11,40
Nistatina creme vaginal -  60g BIS 2,24

Jaqueta De Segurança (VIGILÂNCIA Patrimonial) UN 28,90 Creme de proteção grupo 3 -  200ml (bactérias e fungos) UN 21,00
Proximetacaina cloridrato 0,005g/ml FR 7,30

Jaqueta De Segurança (VIGILÂNCIA Eletronica) UN 68,00 Creme de proteção grupo 3 -  200ml UN 12,10
Olanzapina 10mg/ml -  injetável AMP 28,30Creme de proteção hidratante -  120 gr UN 21,55

Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta. Ltda ATA 092/2013
Classmed -  Produtos Hospitalares Ltda EPP ATA 125/2013VIGÊNCIA: 11/04/2013 Á 10/04/2014 UN Vr. unit. (R$) V.C.M. Theodoro EPP ATA 106/2013

Queijo Mussarela Fatiado KG 17,10 VIGÊNCIA: 06/06/2013 Á 05/06/2014 UN Vr. unit. (R$) VIGÊNCIA: 27/06/2013 Á 26/06/2014 UN Vr. unit. (R$)

Queijo Prato Fatiado KG 19,80 Óculos de Segurança na cor cinza UN 3,40 Aminofilina Injetável 10 ml AMP 0,766

Apresuntado Fatiado KG 12,00 Óculos de Segurança UN 3,40 Cloridrato de Etilefhna 10 mg -  inj. Amp. 1 ml AMP 0,958
Mortadela Fatiada KG 8,80 Respirador semi-facial UN 84,00 Deslanosido 0,2 mg/ml inj. Amp. 2Ml AMP 1,099

Diclofenaco sódico 50mg -  genérico -  revestido COM 0,024
Isamix Trading Ltda ATA 093/2013 Kid Lixo -  Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda EPP ATA 107/2013 Dopamina injetável -  10ml/ 5mg/ml AMP 0,447
VIGÊNCIA: 16/04/2013 Á 15/04/2014 UN Vr. unit. (R$) VIGÊNCIA: 13/06/2013 Á 12/06/2014 UN Vr. unit. (R$) Fenobarbital 200mg inj. Amp. 1Ml AMP 1,021
Assentamento de Piso Intertravado 4 cm M̂ 19,39 Saco plástico p/ lixo reforçado em kg, medida 080x1,00m KG 7,74 Gentamicina 20mg -  1ml AMP 0,40
Assentamento de Piso Intertravado 6 cm M̂ 19,39 Metronidazol 250 mg COM 0,063
Assentamento de Piso Intertravado 8 cm M̂ 19,39

Óleo mineral 100ml FR 1,722Assentamento de guia pré-fabricada M 11,90 Ricardo Rúbio ME ATA 108/2013
VIGÊNCIA: 13/06/2013 Á 12/06/2014 UN Vr. unit. (R$)Assentamento de banco sem encosto UN 12,75

Lençóis Paulista, 28 de junho de 2013

JOSÉ DENLSON NOGUEIRA 
Diretor de Suprimentos

Assentamento de banco com encosto UN 17,00 Dieta para nutrição enteral 1.000 ml CX 17,00
Assentamento de Montante p/ alambrado UN 15,30 Leite em pó fórmula infantil após 6 meses de idade, com ferro LTA 8,69
Assentamento de Lixeira UN 8,50 Alimento com proteína isolada de soja LTA 14,45
Assentamento de brinquedos AP 18,70 Dieta nutricionalmente completa CX 18,00

1 Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de junho de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 552,49. |



Sonda Voyager i  explora 
última fronteira do Sistema 
Solar. Recente estudo 
mostrou que a sonda lançada 
em 1977 ainda não saiu deste 
sistema, como se esperava.

Brasil fecha maio com 
103 milhões de acessos 
em banda larga

^  FOTO: DIVULGAÇÃO

l l
^  O Brasil fechou o mês de maio com 103 mi- 

"rô ^  Ihões de acessos em banda larga, apresentan- 
o  ^  do um crescimento de 3 7 %  em relação a maio 

de 2012. Segundo levantamento da Associação 
Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), 28 
milhões de novos acessos foram ativados nos 
últimos doze meses, a um ritmo de uma nova 

.E  ^  conexão por segundo. A evolução mais significa
tiva em número de acessos nos últimos 12 me
ses se deu no segmento móvel da banda larga, 

I •- com 4 5 %  de crescimento em relação a maio de 
2012. A internet rápida pela rede móvel alcançou 
um total 81,7 milhões de acessos em maio. Na 
banda larga móvel, 67 milhões são de conexões 
de celulares 3G, incluindo os smartphones, e 14,7 
milhões são terminais de dados, entre eles mo
dems de acesso à internet e chips de conexão 
máquina-máquina (M2M). A expansão também 
se deu na cobertura das redes de banda larga 
móvel, que cresceu 13 % , com a ativação de 451 

municípios nos últimos 12 meses. Ao todo, as 
^  redes de terceira geração (3G) estão ins

taladas em 3.409 municípios, onde moram 
^  8 9 %  dos brasileiros. A novíssima tecnolo

gia de quarta geração (4G), inaugurada no 
dia 30 de abril e que permite velocidade de 

acesso ã internet até dez vezes mais rápida que a 
3G, já conta com cerca de 80 mil acessos. Na ban
da larga fixa, por sua vez, os acessos somaram 
21,3 milhões em maio. Desse total, 2,6 milhões de 
conexões foram ativadas nos últimos 12 meses, 
com crescimento de 1 4 %  no período.

I Rápidas
^  • VÍDEO GAME - A pré-venda do Xbox One, o

novo console da Microsoft, começou nesta quar- 
^  ta-feira no Brasil. O videogame de última geração 
^  será comercializado no país por R$ 2.199. O lan- 
^  çamento oficial acontecerá em novembro, em 21 
^  países, incluindo o Brasil. Segundo a companhia, 
^  a edição de lançamento inclui o console, um con- 
^  trole, um código de resgate para desbloquear o 

Day One Achivement (troféu por ser um dos pri
meiros jogadores a adquirir o videogame), disco 

^  rígido de 500 GB e o novo Kinect. O aparelho roda 
Blu-ray e também traz Wi-Fi integrado.

I
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar......3264-8005 Conselho Tutelar.........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

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

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

Polícia IM A G E N S
A  Polícia Civil de Lençóis Paulista analisa as imagens de videomonitoramento de 
uma padaria da Avenida Brasil assaltada na noite de quarta-feira, 2 6 . Dois indivíduos, 
armados e encapuzados entraram no estabelecimento comercial por volta das 21h 
e anunciaram o roubo. Além de subtrair R$ 280 do caixa, os assaltantes roubaram 
celulares e dinheiro dos clientes que estavam no local o momento do assalto.

PREVENÇÃO

Educação de trânsito começa 
na escola do Júlio Ferrari
Escolinha de ciclismo 
vai orientar crianças 
como se comportar 
com bicicletas

Carlos A lberto  Duarte

T em início nesta segunda
-feira, 1° de julho, na esco
la municipal Maria Zélia 

Camargo Prandini, no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Fer- 
rari, o programa Escolinha de 
Ciclismo Buscapé, desenvolvido 
pela Polícia Militar em parceria 
com o CMFP (Centro Municipal 
de Formação Profissional) pre
feito Ideval Paccola.

De acordo com o capitão 
Paulo Cesar Valentim, coman
dante da 5® Companhia da 
Polícia Militar, o 4° BPMI (Ba
talhão da Polícia Militar do In
terior) enviou bicicletas e equi
pamentos de segurança para 
que o programa seja realizado 
em Lençóis Paulista.

Ainda de acordo com o ofi
cial, o principal objetivo é ensinar 
as crianças como se comportar 
corretamente com bicicletas no 
trânsito, tendo em vista recentes 
acidentes envolvendo ciclistas.

As crianças, entre 9 e 11 
anos, também serão orientadas 
sobre a maneira "correta” de 
cair, para evitar traumas mais 
sérios, por exemplo. O curto 
também dará atenção especial 
para o uso de equipamentos de 
segurança, pouco utilizados por 
ciclistas comuns.

Outra meta do programa é 
ensinar às crianças sinalização de 
trânsito e funcionamento dos semá
foros. Os alunos também receberão 
aulas de civismo e cidadania.

Na parceria com CMFP, 
uma vez por semana, um profes
sor vai ensinar às crianças a ma
nutenção das bicicletas, como 
calibrar pneus, verificar freios, 
entre outros itens de segurança. 
O programa, que dura de segun
da a sexta-feira, será oferecido a 
22 crianças por semana. No final 
de cada semana, os alunos serão

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DIREÇÃO -  Em visita ao estúdio do ECO 901 Noticias, capitão confirmou início de escolinha de ciclista

Comandante pede apoio da população 
para combater criminalidade

Durante visita à redação 
do jornal O ECO e estúdio 
do ECO 90.1 Notícias nesta 
quarta-feira, 26, o capitão 
Paulo Cesar Valentim pediu 
apoio da população para 
combater a criminalidade.

Disse que é importante que 
as pessoas façam denúncias, 
mesmo que sejam anônimas. 
Pediu participação da comu
nidade nas reuniões do Con- 
seg (Conselho Comunitário

de Segurança) que acontecem 
toda terceira quinta de cada 
mês nos bairros da cidade. "A 
população conhece as pessoas 
dos bairros, sabe quem comete 
delitos”, disse o oficial.

Durante entrevista, Va- 
lentim agradeceu o apoio que 
tem recebido da população e 
reafirmou que a PM está de 
portas abertas inclusive para 
críticas. "A gente sabe que os 
policiais militares também

podem cometer abusos. A 
Polícia Militar reprime abu
sos e nós temos o rigor de ve
rificar isso. Então estamos de 
portas abertas para sugestões 
e críticas”, concluiu.

O capitão chegou a dizer 
que as pessoas que tiveram 
denúncias além de ligar para 
o 190 -  central da Polícia Mi
litar -  podem telefonar para 
o 3263-0321 e também para 
seu celular 9817-1281.

certificados com documento se
melhante a primeira habilitação.

Desde que assumiu o coman
do da 5® Companhia, com sede 
em Lençóis Paulista, Valentim 
demonstrou interesse em reativar 
tanto o programa Escolinha de 
Ciclismo Buscapé, como o Pro- 
erd (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên
cia). Enquanto policiais militares 
concluem curso para ministrar

aulas do Proerd, ao menos duas 
vezes por semana, policiais mili
tares estão ministrando palestras 
contra as drogas nas escolas.

NÚMEROS
As aulas de educação de 

trânsito chegam às escolas depois 
que, com base em dados da pró
pria polícia, a PM concluiu que 
0,2% da frota de veículos da cida
de se envolvem ao menos em um

acidente por ano. Lençóis Paulis
ta registra mais de 700 acidentes 
de trânsito a cada 12 meses.

Nas próximas semanas, a 
Diretoria de Saúde também 
deverá desencadear campanha 
contra a violência no trânsito. 
Somente este ano quatro pesso
as perderam a vida em aciden
tes urbanos. Nos últimos dois 
anos, 14 pessoas morreram víti
mas de acidentes, sete por ano.

CONCURSO

Detran abre vagas na região
Inscrições para concurso começam dia 22 de 
julho; novos funcionários da autarquia terão 
salário de até R$ 4,5 mil; doadores de sangue 
terão isenção da taxa de inscrição

Da Redação

O Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito) abre 
concurso para preencher 

1.200 vagas no Estado, sendo 51 
na região. O edital do concurso 
foi publicado no Diário Oficial 
do Estado nesta quinta-feira, 27 
de junho. As inscrições pode
rão ser feitas a partir de 22 de 
julho, no site da Fundação para 
o Vestibular da Universidade Es
tadual Paulista (Vunesp. As va
gas destinam-se às unidades do 
Detran de 217 cidades paulistas, 
distribuídas entre as 15 regiões 
administrativas, com contrata-

ção sob o regime celetista e car
ga semanal de 40 horas. Do total 
de cargos oferecidos, 600 serão 
para oficiais de trânsito (nível 
médio), com salário inicial de 
R$ 1,8 mil, e 600 para agentes 
de trânsito (nível superior com 
formação em qualquer área), 
com vencimentos de R$ 4,5 mil. 
O concurso terá reserva de 5% 
das vagas para pessoas com de- 
ficiência.As taxas de inscrição 
serão de R$ 42,50 para nível mé
dio e R$ 63,50 para nível supe
rior, e poderão ser pagas em di
nheiro ou cheque, em qualquer 
agência bancária. O candidato 
poderá prestar o concurso para

as duas carreiras. A seleção terá 
validade de um ano, prorrogável 
por mais um. As vagas da região 
serão distribuídas entre as ci
dades de Agudos, Bariri, Barra 
Bonita, Bauru, Igaraçu do Tiete, 
Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Pe
derneiras e Promissão.

INSCRIÇÕES
As inscrições começam às 

10h do dia 22 de julho e poderão 
ser feitas até às 16h do dia 16 
de agosto, no site www.vunesp. 
com.br. Para participar do con
curso, é preciso ter mais de 18 
anos, estar com o CPF regular, 
não possuir antecedentes crimi
nais e estar em dia com a Justiça 
Eleitoral, entre outros requisitos. 
Os candidatos à carreira de agen
te de trânsito devem ter Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
no mínimo, na categoria B. No 
momento da inscrição, o candi-

dato deverá optar por uma das 
regiões listadas no edital. Os 
aprovados poderão escolher o 
município de atuação dentro da 
região escolhida, se houver va
gas disponíveis. Quem compro
var ter doado sangue pelo menos 
três vezes nos últimos 12 meses 
poderá pedir a isenção da taxa 
de inscrição. Cidadãos regular
mente matriculados no ensino 
médio, curso pré-vestibular ou 
superior poderão ter 50% do va
lor reduzido, desde que estejam 
desempregados ou recebam até 
dois salários mínimos, devendo 
comprovar a situação. Essas soli
citações deverão ser feitas entre 
às 10h do dia 10 de julho e às 
23h59 do dia 22 de julho, no site 
da Vunesp, no link "solicitação 
de isenção/redução do valor da 
taxa de inscrição”. O resultado 
será divulgado pela Vunesp no 
dia 8 de agosto.

http://www.vunesp


Política A TR Á S DAS G R A D ES
Primeiro deputado com ordem de prisão no 
exercício do mandato desde a redemocratização 
do país, Natan Donadon (PMDB) entregou-se à 
Polícia Federal ontem, quase dois dias depois de 
o mandado de prisão ser expedido.

GAMARA

Guerra na Gomissão de Etica antecipa 2016
Racha entre 
presidente e relator 
expõe disputa de 
poder político

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Saulo Adriano
Especial para O ECO

H á um racha escancarado 
na Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar da 

Câmara de Lençóis Paulista, 
exposto publicamente na for
ma de dois relatórios sobre o 
caso Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o vereador Manezi- 
nho. Um acusa o tucano de 
ferir a ética parlamentar, outro 
inocenta o vereador. No pano 
de fundo da guerra de relató
rios estão o poder de mando na 
atual Câmara e a antecipação 
da sucessão municipal, o que 
deveria ocorrer apenas no se
gundo semestre de 2016.

Quando relata supostos er
ros do colega tucano e propõe 
como punição a destituição de 
Manezinho da Mesa Diretora 
da Câmara (Prado é segundo 
secretário e Manezinho é o 
primeiro secretário), Anderson 
Prado de Lima (PV) mira no 
vereador tentando se fortale
cer na Casa e atingir o governo 
da prefeita Bel Lorenzetti e do 
vice José Antonio Marise (am
bos também do PSDB).

A estratégia do relator inte
ressa politicamente a dois alia
dos de Prado de Lima: o presi
dente da Casa, Humberto José 
Pita (PR), e o vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV, do mes
mo partido do relator). Tipó 
e Pita tentam cacifar seus no-

GABO DE GUERRA -  Disputa de força política na Câmara 
revela objetivos eleitorais para sucessão que só ocorre em 2016

mes como virtuais candidatos 
a prefeito em 2016. Os movi
mentos neste episódio revelam 
o posicionamento do trio no 
espectro político local. Prado 
de Lima, Tipó e Pita ficam 
cada vez mais à vontade como 
opositores do governo tucano.

Vice-presidente da Mesa, 
Jonadabe José de Souza (PSC) 
preside a Comissão de Ética 
e apresenta relatório em sepa
rado, no qual pede o arquiva
mento das denúncias contra 
Manezinho, as quais conside
ra improcedentes. Ao atuar 
em defesa do colega tucano, 
Jonadabe -  consequentemen
te - também sai em defesa do 
governo Bel e Marise. Há no 
horizonte político a eterna dis
cussão de que vice-prefeito é o 
candidato natural do governo à

sucessão. Ao defender Mane- 
zinho, Jonadabe se posiciona 
mais próximo do governo e 
simpático a uma eventual can
didatura Marise em 2016.

A sessão da Câmara da 
segunda-feira 1° de julho pode 
ter ou não os relatórios da Co
missão de Ética na pauta de 
votações, decisão que cabe ao 
presidente Pita. Se não incluir, 
a discussão se arrasta para o 
segundo semestre, já que o Le
gislativo entra em recesso nas 
próximas semanas. Se votar os 
dois relatórios na próxima ses
são, a decisão da Casa tende a 
revelar quem está de qual lado 
e qual grupo está mais forte e 
unido para uma eleição que 
só acontece daqui a três anos, 
mas que está sendo discutida 
desde já.

Presidente e relator digladiam com argumentos
Se estivesse unida, a Co

missão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara de 
Lençóis Paulista não apre
sentaria ao Plenário dois 
relatórios divergentes sobre 
o mesmo fato. Cada lado da

Fato_comum_
Dois munícipes (Emerson Adriano de Lima e Nelson Tadeu de Godoy) apresentam requerimento e documentos 
pedindo apuração de suposto uso irregular de telefone celular corporativo por Manoel dos Santos Silva (PSDB) 
e recebimento de subsídio (salário) integral, mesmo tendo faltado a sessão legislativa em 15 de outubro de 20l2.

disputa por poder na Casa 
vê com um olhar próprio 
a denúncia de que o verea
dor Manoel dos Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, teria 
usado irregularmente telefo
nes corporativos em 2012.

Para o leitor de O ECO 
entender melhor os argu
mentos de Anderson Prado 
de Lima (PV) e Jonadabe 
José de Souza (PSC), trans
crevemos a seguir trechos de 
ambos os relatórios.

Relatório de Anderson Prado de Lima (PV)
Vereador, segundo secretário da Mesa da Câmara e relator 
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

- O vereador Manoel recebeu os vencimentos 
relacionados a sessão em que não esteve presente.
- Utilizou celular da Câmara para ligações interurbanas 
"que demonstram-se impossíveis de mensuramento de 
finalidade ou propósito, se públicas ou pessoais" (sic).
- Não possui "mínimo de senso administrativo".
- Falta de comprometimento do vereador para com o 
decoro exigido para o cargo.
- Não checou em seu holerite "se as acusações 
procediam".
- Não procedeu com decoro ao usar celular da Câmara 
"para fins que suscitassem dúvidas quanto à finalidade".
- Negligência em relação ao "zelo aos cofres públicos, 
tendo em vista que o Poder Legislativo seria o pagador 
da conta".
- Não havia, na gestão passada, critérios ou 
regulamentos do Poder Legislativo para controle ou 
restrição do uso do celular.
- O vereador procurou ressarcir os cofres públicos 
(devolveu valores gastos com celular e pagamento por 
sessão em que esteve ausente), mas isso não anularia 
o fato de "ter agido de modo não zeloso para com os 
gastos públicos.
- Sugere aplicação parcial da punição prevista no 
Regimento Interno (artigo 45-A).

Sugestões, nos, relatórios

Relatório de Jonadabe José de Souza (PSC)
Vereador, vice-presidente da Mesa da Câmara e presidente 
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

- Parecer do relator Prado não tem respaldo coerente no 
Regimento Interno para a punição que sugere.
- Anotação na lista de presença da sessão sugere aviso 
prévio à Mesa Diretora de que Manoel estaria ausente.
- Responsabilidade pelo pagamento ou não dos 
vencimentos é da Mesa, que deve tomar as providências 
para correta condução do fato.
- Vereador não assinou lista de presença e não tentou 
mascarar sua ausência da sessão, devolveu o valor 
quando tomou conhecimento do erro da Mesa da época.
- "Não praticou qualquer ato pelo qual possa ser 
condenado", "comunicou sua ausência", não tentou 
esconder os fatos ou induzir a erro e "devolveu os 
valores recebidos".
- Não havia regras estabelecidas para uso de limite da 
cota de telefone. Ao estabelecer cota de uso, a Mesa 
Diretora deveria fazer o controle de gastos.
- Vereador é vítima de "uma conspiração política".
- Não há justificativa para "o vazamento de cópias da 
lista de presença da sessão de 15 de outubro de 2012 e 
da conta telefônica do aparelho" usado pelo vereador e 
nem requerimento dos documentos dirigidos à Mesa.
- Relator não respeitou os trâmites obrigatórios e legais 
mínimos, ao colocar requerimento em pauta de votação, 
o que gera a nulidade do documento.
- Conduta do vereador não deu causa a qualquer 
punição.

- Destituir o vereador Manoel da Mesa Diretora.
- Apurar a forma de obtenção de documentos internos 
da Gâmara (holerite e conta telefônica) por populares, 
sem requerimento à Mesa Diretora.
- Griar medidas administrativas para controlar uso de 
aparatos tecnológicos por servidores e vereadores

- Analisar o uso de celulares por todos os 
vereadores remanescentes do mandato passado
- Investigar vazamento de informações e documentos 
internos da Gâmara, pois estavam em poder dos 
denunciantes antes de requererem investigação.
- Extinguir e arquivar o processo contra Manoel.

JUSTIÇA

Formigão perde direitos políticos por 8 anos
Servidor e ex- 
servidor da Câmara 
foram condenados à 
perda de função

Carlos A lberto  Duarte

O ex-vereador Ismael de As
sis Carlos (PSDB), o For- 
migão, está inelegível por 

oito anos em três sentenças pro
nunciadas pelo Judiciário no dia 
20 de junho. Em uma delas, apa
recem como réus um servidor 
e um ex-servidor do Legislativo 
local, Eleutério Martins Pereira 
e Roberto Tomaz Faria, respecti
vamente. Os dois também foram 
punidos com perda da função 
pública e suspensão dos direitos 
políticos por oito anos. Nesse pe
ríodo, os três não poderão can
didatar-se nem votar. A punição 
refere-se às denúncias do Minis
tério Público contra ex-vereador 
e os servidores por improbidade 
administrativa. Todos os envol
vidos nas ações podem recorrer 
da decisão.

Além de suspender os direi
tos políticos e da perda de fun
ção pública, a sentença prevê 
pagamento de multa civil cor
respondente a duas vezes o valor 
do benefício patrimonial obtido 
com a viagem, tomando-se como 
parâmetro o valor de locação de 
um veículo de igual porte, com
bustível e pedágio, com a inci
dência de juros de 1% ao mês

desde a citação e correção mone
tária segundo a Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo.

Os três também estão proi
bidos de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais direta ou indi
retamente, ainda que por inter
médio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo 
de dez anos. Os réus ainda foram 
condenados a pagar as custas e 
despesas processuais atualizadas.

A reportagem do O ECO ten
tou contato com o ex-vereador na 
quinta e sexta-feira, mas não ob
teve retorno das ligações.

Formigão, que foi presiden
te da Câmara de Vereadores 
entre 2009 e 2010, responde 
a 22 denúncias na Justiça de 
Lençóis Paulista, algumas sozi
nho, outras com servidores, ex
-servidores, empresas e sócios 
de empresas que prestaram 
serviço ao Legislativo durante 
sua gestão.

Ao todo o Judiciário acumu
la 30 ações contra vereadores da 
legislatura passada. Tramitam no 
Fórum local ações contra o ex
-presidente da Câmara, Ailton 
Rodrigues de Oliveira, os ex
-servidores Sandro Alponte, An- 
derson Burato, Herbert Juliano 
Geraldo e Roberto Tomaz Faria e 
os servidores e vereadores Selmo 
José de Matos, Eleutério Martins 
Pereira, Eduardo de Almeida 
Silva, Gumercindo Ticianelli Jú
nior e Jonadabe José de Souza.

GONGURSO 

Goncurso público 
será realizado no 
dia 7 de julho

Prova será na Escola 
Virgílio Capoani

Da Redação___________

A  Câmara de Lençóis Paulis
ta informou que as provas 
do concurso público para 

Contador, Técnico Legislativo de 
Recursos Humanos, Escriturário, 
Recepcionista e Servente serão no 
domingo 7, na escola estadual Vir
gílio Capoani (rua José Paulino da 
Silva, 61, Centro).

Os cargos de Contador, Recep
cionista, Técnico Legislativo de Re
cursos Humanos e Servente farão 
provas às 9h. Para Escriturário, as 
provas terão início às 14h. O candi
dato deve comparecer no local da 
prova com antecedência mínima 
de 30 minutos, com o protocolo de 
inscrição (boleto bancário) e docu
mento de identidade original.

O candidato que chegar atrasa
do ou comparecer a outro local que 
não o determinado estará excluído 
do concurso. O edital de homologa
ção das inscrições com os dados dos 
candidatos ficará à disposição dos 
interessados nos sites www.camara- 
lencois.sp.gov.br e www.omegaitu. 
com.br e no mural da Câmara.

Os candidatos devem verificar 
se constam seu nome e dados no 
edital de homologação das ins
crições. Caso não conste, devem 
entrar em contato com a empresa.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PAPEL, CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL 
PAPELÃO E CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

I R E C E I T A S  I1 D E S P E S A S  1
C O N T A S C O N T A S por cta. da por cta.da

COD. DESIGNAÇÕES TOTAL COD. DESIGNAÇÕES ConLsind. r.próprias T O T A L

RENDA TRIBUTÁRIA a d m in is tr a çAo  g e r a l

111 Contribuição Sindical 28.929,80 28.929,80 211 Diretoria (Art.521 § único) 61.200,12 61.200,12
RENDA SOCIAL 212 Departamentos 17.848,33 17.848,33

121 Mensalidades 44.718,52 213 Serviços 22.896,41 22.896,41
122 Carteiras Sociais 214 Edifício (conservação) 6.705,64 6.705,64
125 Rev.Desp.Gab.Odontoogico 219 Diversas Despesas 4.052,34 4.052,34
127 Rev. Desp.Colonia de Férias Contribuições Regulam.
128 Reversão Salão Barbeiro 221 Emprego e Salário 4.339,47 4.339,47
129 Outras Rendas (Conféd.) 58.598,08 103.316,60 222 Federação 2.892,98 2.892,98

RENDA PATRIMONIAL 223 Confederação 1.446,49 1.446,49
131 Aluguel de Imóvel Assistência Social
132 Aluguel de Móvel 231 Assistência Médica
133 Juros de Títulos 232 Assistência Hospitalar
134 Juros de Depósitos 3.072,14 233 Assistência Dentária
135 Correção Monetária 234 Assistência à Maternidade
136 Recuperações (exerc.ant.) 235 Assistência Judiciária 42.171,11 42.171,11
139 Outras Rendas 3.072,14 236 Colônia de Férias

RENDA EXTRAORDINÁRIA 237 Auxílios Diversos
141 Donativos 239 Diversas Despesas 3.263,32 3.263,32

141\1 Subv.Ent.Publ.l.N.S.S. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
143 Multa Mora Contr.Sindical 241 Esc.Alfab.Prevoc.

143\1 Muita Contratual 242 Bolsas de Estudo
149 Eventuais 243 Agências de Colocação

Totais de Rendas 135.318,54 244 Finalidades Esport.Sociais 14.901,22 14.901,22
MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS 245 Auxílio de Viagem

311 Bens Imóveis - Vendas 246 Cooperativa de Crédito
312 Mob.e Instalaçóes-Vendas 248 Salão de Barbeiro 8.424,56 8.424,56
315 Veículos - Vendas 249 Cooperativa de Consumo
321 Títulos de Rendas ASSISTÊNCIA TÉCNICA
332 Depósitos Bancários 251 Ens.Técnicos - Prof.

Poupança-Saque 147.050,00 147.050,00 252 Congressos e Conferências
EXIGIBILIDADE 253 Estudos Científicos

324 Devedores Diversos 254 Prêmios A/Cientifícos
329 Juros e Alugueis a Rec. 255 Real.Estudos Econ.Financ. 2.405,05 2.405,05

256 Med.Divulg.ComI.Industrial 14.028,58 14.028,58
257 Cursos Sindicais
259 Asssitência Técnica 6.472,22 6.472,22

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
261 Restituições
262 Multas
263 Desp.Arrec.Contr.Sindical 3.112,63 3.208,86 6.321,49

Total Custeio 11.791,57 207.577,76 219.369,33

APLICAÇÃO DE CAPITAIS
311 Bens Imóveis-Aquísiçóes

Obras
Reconstr.

312 Mobiliário e Instalações-em Geral
Aparelhos

313 Biblioteca
315 Veículos - Aquisição
321 Títulos de Renda 2.825,34 2.825,34
332 Depósitos Bancários

Poupança-Saque 60.173,87 60.173,87

TOTAL 282.368,54 TOTAL
Saldo exercício anterior Saldo que passa ex.fuüiro | |
,.. -T O T A L / 282.368,54 1 TOTAL 11 11.791,571 270,576,97 282.368,54

SILVIO bOMINCÜEs/ Dfe OLIVÉRA
Presidente

CALJL NUNES MACHADO 
Tesoureiro

JÚLIjÔ CÉZAR BROQÍIA  
Contador CRC-SP 127.931

http://www.camara-lencois.sp.gov.br
http://www.camara-lencois.sp.gov.br
http://www.omegaitu


Cotidiano LIMPEZA DE GALERIAS
Está prestes a ser concluído o serviço de limpeza de 
galerias de águas pluviais instaladas ao lado da avenida 
Virgilio Rocha, próxima à rodovia Osny Matheus, em 
Lençóis Paulista. Pedras e terras estão sendo tiradas do 
local para permitir o escoamento de água da chuva.

MELHORES 2012

Big Band 'C idade do Livro' vai recepcionar convidados
Grupo estreou no 
Festival de Livro e vai 
receber convidados 
com alto astral

Da Redação___________

A  direção da festa Melho
res do Ano, do jornal 
O ECO, anunciou mais 

uma atração do evento deste ano, 
que acontece no dia 17 de agosto, 
às 20h, no Clube Esportivo Ma
rimbondo. Marta Rocha, coorde
nadora do evento, anunciou que 
a banda escolhida neste ano para 
recepcionar os premiados e seus 
convidados foi a Big Band Cida
de do Livro, lançada oficialmente 
nesta semana, durante o 5 Festi
val do Livro.

“Como já tem se torna
do uma tradição nas festas do 
jornal O ECO, antes de entrar 
no salão os premiados, seus 
familiares e convidados serão 
recepcionados por uma banda, 
neste ano, a 'Cidade do Livro'. 
Apesar de nova, a banda tem 
sob seu comando o experiente 
e competente maestro Marcelo

Maganha o que, por si só, já é 
garantia que teremos música de 
qualidade e um excelente astral 
logo na entrada da festa", decla
rou a coordenadora da festa.

A escolha da orquestra, que 
tem formato de Big Band, tam
bém está relacionada à temática 
definida para a festa Melhores 
do Ano de 2012. Segundo Mar
ta Rocha, grandes festivais do 
cinema sempre tiveram na 
música -  inclusive com a pre
sença de bandas e orquestras 
-  um destaque. “Acredito que 
tem tudo a ver com a festa. A 
orquestra na entrada garante o 
luxo e glamour que queremos 
dar à festa", declarou.

O maestro Marcelo Ma
ganha afirmou que ficou feliz 
com o convite para tocar mais 
uma vez na principal festa da 
cidade. “Já toquei com outras 
formações e é sempre um pra
zer estar na festa Melhores do 
Ano, um evento que reúne toda 
a cidade para festejar conquis
tas", declarou.

Maganha explicou que a 
orquestra “Cidade do Livro" 
é formada por 12 experientes 
músicos que também tocam

DOAÇÃO

Grupo Lwart apóia Centro 
de Quimioterapia
Empresa doa R$ 80 
mil para comprar 
mobiliário e 
complementar obra

Angelo  Neto___________

A poiando a iniciativa do 
empresário Edenílson 
Grecca na implantação 

do projeto Centro de Quimio
terapia, o Grupo Lwart, sen
sibilizado com a importância 
da obra, anunciou a doação de 
R$ 80 mil para a complemen- 
tação da infraestrutura neces
sária para o início das ativida
des previstas para daqui dois 
meses. O valor será destinado 
à compra de todo mobiliário, 
implantação do oxigênio e dos 
aparelhos de ar condicionado.

A notícia foi confirmada 
na manhã de ontem, em en
trevista exclusiva de Grecca 
ao O ECO. “Ontem (quinta
-feira), tive uma notícia muito 
boa trazida pelo marketing do 
Grupo Lwart. Eles me pas
saram a informação de que 
a diretoria aprovou a doação 
de R$ 80 mil destinados à 
complementação do que falta 
no local do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade para co
meçar a funcionar o Centro de 
Quimioterapia".

O em presário confirm ou 
que o projeto deve atender 
Lençóis Paulista e a região 
em dois meses e agradeceu o 
Grupo Lwart. “O valor che
ga em um a hora im portantís
sima. Gostaria de aproveitar 
a oportunidade para agrade
cer im ensam ente a diretoria 
do Grupo Lwart que enten
deu , se sensibilizou e que, 
como sem pre, dá o seu apoio 
e um a qualidade de vida 
m elhor para a população de 
Lençóis Paulista".

No sábado 22, o jornal O 
ECO publicou entrevista com 
o empresário Edenílson Grec- 
ca, na qual ele atualizou as 
informações sobre o Centro 
de Quimioterapia. Na época, 
Grecca ainda aguardava a res
posta do Grupo Lwart. “Como 
eu disse, toda a parte civil está 
pronta. O atendimento médico 
e o corpo médico estão monta
dos. Já temos todo o orçamento 
para a compra deste material 
que deve ser entregue e insta
lado em 45 dias. Eu só estava 
aguardando essa boa notícia".

Gerente de Marketing Co- 
orporativo do Grupo Lwart, 
Eliane de Oliveira afirmou que 
a empresa foi procurada pelo 
empresário Edenílson Grecca 
e resolveu ajudar diante do 
importante serviço que será 
prestado pelo Centro de Qui
mioterapia. “A empresa foi 
procurada e ficou sensibilizada 
com o trabalho e a possibilida
de de humanizar o atendimen
to desses pacientes que preci
sam de tratamento, evitando 
longas e cansativas viagens. 
Ciente de seu papel social, o 
Grupo Lwart resolveu cola
borar", declarou Rubens Ney 
Damacena, diretor da Contro- 
ladoria do Grupo Lwart.

Na terça-feira, 2 de julho, 
o diretor do Hospital Estadual 
de Bauru, Luiz Eduardo Nares- 
si, fará uma visita ao Hospital 
Nossa Senhora da Piedade 
para verificar o andamento do 
projeto. “Vamos receber uma 
visita do doutor Naressi, que 
vem fazer uma checagem fi
nal e saber os detalhes todos 
do contrato de serviços e real
mente dar a autorização final 
para o funcionamento do Cen
tro de Quimioterapia", afir
mou o empresário. Centro de 
Quimioterapia irá funcionar 
em parceria com o Hospital 
Estadual de Bauru.

na Orquestra Municipal de 
Sopros Maestro Agostinho Du
arte Martins. “Nosso objetivo 
foi criar uma formação justa
mente para tocar em festas e 
eventos como esse. Fazer a 
recepção da festa Melhores 
do Ano será uma excelente 
oportunidade de divulgarmos 
o trabalho que começou nesta 
semana", completou.

Sobre o repertório, Maga- 
nha frisou que o grupo vai to
car grandes clássicos da música 
como New York, New York, 
My Way, Aquarela do Brasil, 
entre outras. “Nosso objetivo é 
resgatar o trabalho de grandes 
bandas que começaram lá nos 
anos 1940 como grande Glenn 
Miller que liderou várias big 
bands como também da bra
sileira Orquestra Tabajara que 
faz boa música", ressaltou.

FOTO: DIVULGAÇÃO

NOVIDADE -  Orquestra Cidade do Livro vai recepcionar os convidados na festa Melhores do Ano, de O ECO

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 075/2013 -  Processo n° 157/2013 

Objeto: Registro de preços para o fornecimento e distribuição de cestas 
básicas para os servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e de suas autarquias. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 12 de julho de 2013 às 10:00 horas -  O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 28 de junho de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 23,92.

Corcril Pinturas e Comércio Ltda, torna público que requereu na Cetesb a renova
ção de licença de operação para tratamento de superfície por meio de jateamento, 
serviço de, a rua Julio Andreolli, 200 Distrito Industrial Lençóis Paulista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 34/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Endereço: Avenida Industrial Dr. Jose Erineu Ortigosa, 296, Distrito Industrial
Cidade: Barra Bonita -  SP
CNPJ: 44.745.677/0001-24

OBJETO: Contratação de empresa no ramo de pavimentação asfáltica, para forneci
mento de 95 (noventa e cinco) metros cúbicos de C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usi
nado a Quente), com fornecimento de mão de obra e equipamentos, a fim de executar 
obra de tapa buracos em Vias Públicas do Município de Areiópolis, conforme Memo
rial Descritivo anexo.
VALOR: R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), parceladamente, após a conclusão de 
cada etapa, até 10 (dez) dias após entrega e faturamento da Nota Fiscal.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assina
tura deste instrumento, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 
(dois mil e treze).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

449051999900 1026 Outras Obras e Instalações

AREIOPOLIS, aos 17 de Maio de 2013 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 35/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA COOP DE TRABALHO MEDICO

Endereço: Rua Manoel Amâncio, 65, Centro
Cidade: Lençóis Paulista - SP
CNPJ: 67.417.519/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguran
ça e medicina do trabalho para aproximadamente 400 (quatrocentos) servidores desta 
Prefeitura, conforme Anexo I que faz parte integrante deste edital de Licitação. 
VALOR: R$ 62.640,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), mensalmente, 
até o décimo dia do mês subseqüente a prestação dos serviços.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assina
tura do contrato, vigorando a avença até 28 (vinte e oito) de maio de 2014 (dois mil e 
quatorze)^ prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 213 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

AREIOPOLIS, 28 de Maio de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 37/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

PLANEJAMENTO FERREIRA E SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA -  EPP

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 295, Centro
Cidade: Anhembi -  SP
CNPJ: 17.385.302/0001-28

OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria técnica parlamentar na 
área de análise de orçamentos da União Federal e Governo do Estado de São Paulo, 
bem como na elaboração de planos de execução interna na Prefeitura Municipal para 
encaminhamento dos pedidos de formalização dos convênios junto aos órgãos para ob
tenção de recursos e orientação para os setores da Prefeitura Municipal, pelo período de 
12 (doze) meses, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mensalmente, até o décimo dia do 
mês subseqüente a prestação dos serviços.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente, vigorando a 
avença até 04 (quatro) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), prorrogável na forma do 
art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 213 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

AREIOPOLIS, 04 de Junho de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N° 001/2013 
CONVOCAÇÃO DA PROVA ESCRITA

O Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, com supervisão da Comissão nomeada 
pelo Ato da Mesa da Câmara n.° 061/2013 - INFORMA através do presente 
instrumento que:

a) CONVOCA todos os candidatos inscritos no concurso público de provas 
n.° 001/2013 para os cargos de Contador, Técnico Legislativo de Recursos 
Humanos, Escriturário III, Recepcionista e Servente para realização das pro
vas escritas no dia 7 de julho de 2013 (domingo), na “Escola Estadual 
Virgílio Capoani”, situada na Rua José Paulino da Silva, n° 61 -  Centro
-  Lençóis Paulista nos seguintes horários:

- No horário das 09h00 (nove horas), para os cargos de Contador, Recep
cionista, Técnico Legislativo de Recursos Humanos e Servente.

- No horário das 14h00 (quatorze horas), para os cargos de Escriturário 
III.

b) IMPORTANTE: O candidato deve comparecer no local da realização da 
prova com antecedência mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS, munido do 
protocolo de inscrição (boleto bancário) e do original do Documento de Iden
tidade. O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta, 
lápis e borracha. Em hipótese alguma, será permitida a entrada do candidato 
na escola após o horário previsto, pois a prova começará impreterivelmente 
no horário. O candidato que chegar atrasado ou comparecer a outro local que 
não o determinado acima, não poderá fazer a prova e estará excluído do pre
sente concurso, não importa o motivo alegado para o atraso ou erro de local.

c) O EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES com os dados 
dos candidatos inscritos ficará a disposição dos interessados nos sites www. 
camaralencois.sp.gov.br e www.omegaitu.com.br e no mural da Câmara Mu
nicipal de Lençóis Paulista.
Os candidatos devem verificar se consta seu nome e dados no edital de ho
mologação das inscrições, caso não conste seu nome na relação de homolo
gação das inscrições devem entrar em contato com a empresa.

Lençóis Paulista, 26 de junho de 2013.

Humberto José Pita
Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de junho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 72,29.

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


Esporte B A SQ U ETE
A equipe s u b -i6  do Alba/Lençóis Paulista joga hoje contra Barueri, pela 
última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da Federação 
Paulista de Basketball. O confronto será no ginásio Antônio Lorenzetti 
Filho, o Tonicão, às 12h. Caso vença, o Alba entra na briga por uma vaga 
na série Ouro do Campeonato.

COPA O ECO

Guedes encara Flamenguinho 
em busca de recuperação
Equipe do distrito estreou com derrota; Caçula também tenta primeira vitória contra o Paulistano

Angelo Neto

A  Copa O ECO 2013 segue 
amanhã com mais quatro 
jogos nos estádios João 

Roberto Vagula, o Vagulão, e Ar- 
chângelo Brega, o Bregão. Atual 
campeão da Copa Lençóis, Al
fredo Guedes estreou com der
rota na competição e tenta se re
cuperar contra o Flamenguinho 
de Agudos. Já o Caçula, tam
bém de Agudos, mede forças 
contra o Paulistano, que vem de 
um empate no campeonato.

Pelo grupo A, são dois jogos 
no Vagulão. Flamenguinho e 
Alfredo Guedes jogam às 8h30. 
"O jogo é bastante difícil. Já 
enfrentamos eles na Copa O 
ECO de Futebol de Macatuba e 
vencemos, mas cada jogo é uma 
história diferente. Precisamos 
buscar o resultado e nos encon
trar dentro do campeonato. Não 
podemos deixar escapa a vitó
ria", lembrou Vantoir Provence,

o Tuili, técnico de Alfredo Gue
des. Logo em seguida, às 10h, o 
Sport joga contra o Monte Mor. 
O Areiópolis folga na rodada.

Já no Bregão, pelo grupo D, 
o Caçula, que vem de duas der
rotas em dois jogos, mede for
ças contra o Paulistano. Para o 
te'cnico agudense, Abrão Ayub, 
uma vitória pode significar o 
início de uma recuperação no 
campeonato.

"Não tivemos um come
ço bom de campeonato, mas 
temos esperança de buscar a 
classificação e vamos buscar 
isso. Tivemos que recompor o 
elenco e não deu tempo de nos 
entrosarmos". No jogo de fun
do, Itatinga e Botafogo da Bar
ra Bonita jogam às 10h. Nesta 
rodada, o Grêmio Cecap folga.

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

m iO : MÁRCIO MOREIRA/O II

RECUPERAÇÃO -A lfredo  Guedes tenta hoje a primeira vitória na Copa 
O ECO 2013 contra o Flamenguinho

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A II PG 1 J V E D 1 GP GC SG 1
AREIOPOLIS 6 2 2 0 0 4 1 3
FLAMENGUINHO II 3 1 2 1 0 1 1 2 2 0 1
MONTE MOR 3 2 1 0 1 1 2 -1
ALFREDO GUEDES II 0 1 1 0 0 1 1 1 2 -1 1
SPORT 0 1 0 0 1 1 2 -1

GRUPO B PG J V E D GP GC SG
AT.MACATUBA II 6 1 2 2 0 0 1 4 1 3 1
MARINGA 3 2 1 0 1 7 2 5
PALESTRA II 3 1 1 1 0 0 1 5 0 5 1
EXPRESSINHO 0 1 0 0 1 0 2 -2
PARTANIA II 0 1 2 0 0 2 1 0 11 -11 1

GRUPO C II PG 1 J V E D 1 GP GC SG 1
100 MALA 4 2 1 1 0 6 4 2
DURATEX II 4 1 2 1 1 0 1 6 4 2 1
SANTA LUZIA 3 1 1 0 0 1 0 1
GREMIO DA VILA II 0 1 1 0 0 1 1 2 4 -2 1
BOREBI 0 2 0 0 2 2 5 -3

GRUPO D PG J V E D GP GC SG
GREMIO CECAP II 4 1 2 1 1 0 1 7 3
BOTAFOGO 4 2 1 1 0 3 1 2
ITATINGA II 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1
PAULISTANO 1 1 0 1 0 1 1 0
CACULA II 0 1 2 0 0 2 1 1 7 -6 1

Lençóis vence duas de 
três partidas contra Jaú

As equipes de Basque
tebol de Lençóis Paulista 
estiveram em quadra na 
semana passada contra Jaú 
pelo campeonato Unimed.

O sub-13 fez uma par
tida disputada ponto a 
ponto, do início ao fim, 
mas deixou escapar no 
último minuto a vitória e 
acabou perdendo por 22 a 
25 Jaú. O grande destaque 
da partida ficou com a ar-

madora lençoense Maisa. 
Já na segunda partida, a 
equipe sub-15 fez um jogo 
mais tranquilo e logo con
seguiu abrir uma diferen
ça no marcador. No fim, 
Lençóis Paulista venceu 
por 44 a 23.

Hoje, as equipes sub- 
11, sub-13, sub-15 e sub- 
17 estarão em quadra no
vamente contra Botucatu, 
a partir das 9 horas.

Vôlei masculino joga 
pela APV

A equipe masculina 
adulta de vôlei da AAVLP 
(Associação dos Amigos do 
Voleibol de Lençóis Pau
lista) joga contra Barretos, 
hoje, a partir das 18h30, 
pela última rodada da pri
meira fase do Campeonato

Paulista da APV (Associa
ção Paulista de Voleibol). 
Em caso de vitória, os 
lençoenses terminam esta 
etapa da competição em 
primeiro lugar do grupo B 
e consegue o acesso direto 
a segunda fase.

CURSOS

Escola de Negócios está com vagas abertas
Cursos começam em julho; Senai e CMFP são 
oportunidade de profissionalização

Da Redação

O programa Escola de Ne
gócios, da Diretoria de 
Desenvolvimento, Gera

ção de Emprego e Renda, conti
nua com inscrições abertas para 
os cursos de costura industrial, 
costura lingerie e moda praia 
e padeiro confeiteiro. As aulas 
são nos períodos da manhã, 
tarde e noite, sendo que a de 
costura lingerie e moda praia só 
tem grupos para os sábados.

As vagas são distribuídas por 
ordem de chegada, no Centro do 
Empreendedor, das 8h às 17h. 
Para se inscrever é necessário le
var original e cópia do CPF, RG, 
comprovante de endereço, com
provante de escolaridade e cartão 
cidade. Menor de 18 anos precisa

levar o CPF do responsável.
Já os cursos em parceria com 

o Senai são distribuídos entre o 
período da manhã e tarde. Os 
interessados, maiores de 16 anos 
podem se inscrever nos cursos 
de mecânico de autos leves, au
xiliar financeiro, mecânico de 
máquinas industriais e operador 
de microcomputador. O início 
das aulas é em 22 de julho.

O programa Alimente-se 
bem do SESI também está com 
vagas abertas. A turma tem 
início no dia 11 de julho, nos 
períodos da manhã ou tarde. 
As aulas acontecem na Unida
de Móvel que instalada no Pos
to de Saúde do Núcleo Habita
cional Luiz Zillo. As inscrições 
estão abertas no local e podem 
ser por ordem de chegada.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 241 de 25.06.2013.....Altera dispositivo do Decreto Executivo n.° 224,
de 11 de junho de 2013.
Decreto 242 de 25.06.2013........Dispõe sobre a suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 48.900,00.
Decreto 243 de 25.06.2013........Dispõe sobre a suplementação de verbas do orça
mento vigente no valor de R$ 12.700,00.
Decreto 244 de 26.06.2013....... Exonera José António Marise do cargo de Diretor
do Serviço Autônomo de Água e Esgotos -  pedido.
Decreto 245 de 27.06.2013........Designa Waldir Gomes para exercer cumulativa
mente o cargo de provimento em comissão de Diretor do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos.
Portaria 800 de 27.06.2013........Designa José Augusto Lemes Duarte para
exercer a função de Coordenador de Desenvolvimento e Arrecadação no pe
ríodo de 17 a 31 de julho de 2013.
Portaria 801 de 27.06.2013........Torna sem efeitos a Portaria n.° 760 de
14.06.2013.
Portaria 802 de 27.06.2013........Autoriza a 1“ Igreja do Evangelho Quadran-
gular a utilizar o Conjunto Poliesportivo Claudinei Quirino da Silva.
Portaria 803 de 27.06.2013........Autoriza a Casa de Apoio Projeto Esperança
a utilizar a Praça Armando Orsi.
Portaria 804 de 27.06.2013........Exonera Ivanir Martins Pereira de Souza do
cargo de Agente Administrativo -  pedido.
Portaria 805 de 27.06.2013........Exonera Valderez Dias Geremias do cargo
de Monitor de Creche -  pedido..
Portaria 806 de 27.06.2013........Exonera Vera Lúcia Rodrigues Donato Cos
ta do cargo de Agente de Saúde -  pedido..
Portaria 807 de 27.06.2013........Exonera Rogério Crispiniano de Oliveira do
cargo de Agente de Serviços Urbanos -  pedido..
Portaria 808 de 27.06.2013........Exonera Guilherme Calderon do cargo de
Agente Comunitário de Saúde -  pedido..
Portaria 809 de 27.06.2013........Exonera Valéria Regina Soares do cargo de
Agente de Serviços Gerais -  pedido.
Portaria 810 de 27.06.2013........Exonera Elisa Yukie Yamada do cargo de
Agente Escolar -  pedido.
Portaria 811 de 27.06.2013........Exonera Gislaine Monteiro da Silva Piropo
Leopoldino do cargo de Monitor de Creche -  pedido.
Portaria 812 de 27.06.2013........Exonera Lucinéia Domingues dos Santos
da Silva da função temporária de Agente de Serviços -  término de contrato. 
Portaria 813 de 27.06.2013........Exonera Eliane de Oliveira da função tem
porária de Agente de Serviços Gerais- término de contrato.
Portaria 814 de 27.06.2013.........Exonera Rosangela Amorim Bezerra da
função temporária de Agente Comunitário de Saúde -  término de contrato.
Portaria 815 de 27.06.2013....... Exonera Angela Maria Rodrigues da função
temporária de Agente de Serviços Gerais -  término de contrato.
Portaria 816 de 27.06.2013........Exonera Eliege Marçal Pipa da função tem
porária de Agente Comunitário de Saúde -  término de contrato.
Portaria 817 de 27.06.2013........Exonera Edna Rosa Alves de Brito Sanches
da função temporária de Agente Comunitário de Saúde -  término de contrato.
Portaria 818 de 27.06.2013........Exonera Roberta Rocha de Souza Goes da
função temporária de Agente Comunitário de Saúde -  término de contrato.
Portaria 819 de 27.06.2013........Exonera Jane Viecente Ferreira dos Santos
da função temporária de Agente Comunitário de Saúde -  término de contrato.
Portaria 820 de 27.06.2013........Exonera Laura Regina Paniagua Justino do
cargo de Diretor de Escola -  pedido.
Portaria 821 de 27.06.2013........Exonera Greice Kelli Oliveira de Lima da
função temporária de Professor de Educação Infantil II -  término de contrato.
Portaria 822 de 27.06.2013........Exonera Tania Regina Monticeli da função
temporária de Professor de Educação Especial -  pedido.
Portaria 823 de 27.06.2013........Exonera Fernanda Dias Grama Machado
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de 
contrato.
Portaria 824 de 27.06.2013........Exonera Diana Aparecida dos Santos Salles
da função temporária de Professor de Educação Infantil II -  'pedido.
Portaria 825 de 27.06.2013........Exonera Erika de Paula da Silva Crisostomo
do cargo de Cozinheiro -  pedido.
Portaria 826 de 27.06.2013........Exonera Fabiano Airão Barboza do cargo de
Médico Psiquiatra -  pedido.
Portaria 827 de 27.06.2013........Exonera Maria José Fernandes do cargo de
Cozinheiro -  pedido.
Portaria 828 de 27.06.2013........Exonera Silmara Cristiane Bazo do a função
temporária de Professor de Ensino Fundamental I -  término de contrato.
Portaria 829 de 27.06.2013........Exonera Natália Aline da Silva do cargo de
Monitor de Creche -  pedido.
Portaria 830 de 27.06.2013........Torna sem efeitos a Portaria n.° 772 de
17.06.2013.
Portaria 831 de 27.06.2013........Designa servidores municipais para atuar
como Agentes de Trânsito.
Portaria 832 de 27.06.2013........Designa Silvia Maria Gasparotto para exer
cer os cargos de Diretor de Finanças, no periodo de 10 a 24 de junho de 2013 
e, Diretor de Saúde no período de 10 a 19 de julho de 2013.
Portaria 833 de 27.06.2013........Designa Leandro Orsi Brandi para exercer
os cargos de Diretor de Planejamento e Urbanismo no periodo de 17 a 26. de 
julho de 2013 e Diretor de Desenvolvimento Geração de Emprego e Renda 
no período de 22 a 31 de julho de 2013.
Portaria 834 de 27.06.2013........Designa Cézar Aparecido Sampaio respon
sável pelo expediente da Diretoria de Obras e Infraestrutura no período de 
10 a 25 de julho de 2013.
Portaria 835 de 27.06.2013........Designa José Vergílio Paccola responsável
pelo expediente da Diretoria de Educação no período de 15 de julho a 3 de 
agosto de 2013.
Portaria 836 de 27.06.2013........Repreende funcionário público municipal
em virtude de setença proferida em processo sumário.
Portaria 837 de 28.06.2013........Nomeia Simone Cristina da Silva Santos
para o cargo de Assistente de Saúde da Família.
Portaria 838 de 28.06.2013........Nomeia Elisabete Regina Brasílio Alves
para o cargo de Agente Comunitario de Saúde -  Área 9.
Portaria 839 de 28.06.2013........Nomeia João Victor Oliver para o cargo de
Agente Comunitario de Saúde -  Sub-Área 4C.
Portaria 840 de 28.06.2013........Nomeia Evaldete Pereira Rocha Dias dos
Santos para o cargo de Agente Comunitario de Saúde -  Sub-Área 8A. 
Portaria 841 de 28.06.2013........Nomeia Gisele Maria de Moraes para o car
go de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 842 de 28.06.2013........Nomeia Viviane Machado Martinez para o
cargo de Assistente Social.
Portaria 843 de 28.06.2013........Nomeia Simone Gomes da Silva para o car
go de Agente Administrativo.
Portaria 844 de 28.06.2013........Nomeia Marina Amaral Coneglian para o
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 845 de 28.06.2013........Nomeia Sandra Nisimura para o cargo de
Agente Administrativo.
Portaria 846 de 28.06.2013........Nomeia Priscila Elisabete Coutinho Cava
lheiro para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 847 de 28.06.2013........Torna sem efeitos a Portaria n.° 525 de
15.04.2013.

Lençóis Paulista, 28 de junho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de junho de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 175,45.



Regional LE ILÃ O
A Prefeitura de Macatuba programa para 19 de julho o 
leilão de bens inservíveis, como trator, lixadeiras, fogões. A 
concorrência pública é do tipo maior oferta. Os documentos 
e propostas serão abertos no mesmo dia, a partir das 14h. 
O edital é fornecido no Paço Municipal.

AGUDOS

Pedro P au lo  e A le x  ab rem  fes ta  do peão  nesta quinta
Programação de aniversário da cidade ainda 
tem shows com Gian e Giovani e Sérgio Reis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Welinton Barros

No mês de julho, Agudos 
comemora 115 anos de 
emancipação política e 

administrativa. Para celebrar a 
data, a Prefeitura realiza - de 4 
a 8 de julho - a tradicional Festa 
do Peão. O evento acontece no 
bairro Chácara Avato, às mar
gens da avenida Richard Freu- 
demberg, próximo ao trevo de 
saída da cidade, que dá acesso 
à rodovia Marechal Rondon. 
Com praça de alimentação e 
parque de diversões, a festa 
contará com equipe de seguran-

ça e estacionamento.
A festa começa nesta quinta

-feira 4, com show de Pedro Pau
lo e Alex e tem entrada franca. 
Conhecida pelos sucessos "Fama 
de Pegador" e "Normal, mamãe 
passou açúcar em mim", os serta
nejos irão agitar o público a partir 
das 21h desta quinta-feira.

Na sexta-feira, sobe ao palco a 
dupla Zé Ricardo e Thiago, donos 
do sucesso "Sinal Disfarçado". Os 
ingressos antecipados custam R$ 
5. No sábado, acontece a abertura 
oficial do rodeio, com a presença 
de Carol Narizinho (ex-Pânico). 
A dupla Felipe Costa e o Grupo

Bamboa fazem a festa após as 
montarias. Os ingressos também 
estão sendo vendidos a R$ 5.

Domingo, a atração da fes
ta é o sertanejo Sérgio Reis, que 
sobe ao palco às 23h. A entrada é 
franca. Segunda-feira, véspera de 
feriado, a dupla Gian e Giovani 
encerra a festa com grande apre
sentação, também gratuita.

Mais de R$ 20 mil em prê
mios serão distribuídos aos par
ticipantes do rodeio em touros 
e da prova dos três tambores. 
Os camarotes para a festa estão 
à venda no setor de turismo da 
Prefeitura pelo valor de R$ 1 
mil. Os ingressos antecipados 
estão à venda no Paladar Pastel, 
Drogaria Cruzeiro, Divã Cabelei
reiro e Kuecão Jeans em Bauru.

Câm ara de Vereadores é notificada por 
operar canal ilegal de televisão

COMÉRCIO

Legislativo usava o 
canal 14 UHF para 
transmitir sessões ao 
vivo e conteúdo da 
TV Câmara federal

Welinton Barros________

Câmara Municipal de Agu
dos manteve no ar, desde 
2005 e até ontem, quinta

-feira 27, um canal de televisão 
aberta que transmitia as sessões 
legislativas às segundas-feiras, 
programas produzidos pela pró
pria Câmara e também conteúdo 
da TV Câmara, mantido pelo 
Governo Federal e disponível na 
programação das tevês a cabo. 
Após ser questionado por O ECO 
e também notificado pela Anatel 
(Agência Nacional de Telecomu
nicações), o presidente Auro Octa- 
viani (PMDB) resolveu tirar do ar 
o canal de forma preventiva.

Pelo canal 14 UHF, os agu- 
denses podiam acompanhar as 
decisões do Legislativo e também 
assistir aos programas da Câma
ra Federal e Senado. A TV, que 
segundo Octaviani tem autoriza-

F O T O " PAULO FRANCO

A cira  realiza
concurso cultural
Primeira fase termina amanhã; finalista 
será anunciado no dia 8 de julho

Da Redação

ção para funcionar desde 2005, 
apresentava também programas 
produzidos pelo próprio Poder 
Legislativo, que trazia entrevistas 
com vereadores e autoridades do 
município.

Segundo apurou o jornal O 
ECO, até então o canal operava 
irregularmente. A assessoria de 
imprensa da TV Câmara infor
mou que não existia nos registros 
nenhum convênio ou autorização 
permitindo a veiculação de seu 
conteúdo pelo Poder Legislativo 
de Agudos.

Na quinta-feira 24, a Câmara 
foi notificada pela Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) 
para se adequar à nova legisla
ção publicada sobre o tema. A 
agência apresentou uma lista de 
adequações que devem ser feitas 
para que o sinal seja homologado 
e a emissora passe a transmitir a 
programação legalmente.

O assessor de imprensa da 
Câmara de Agudos, Paulo Cor
rêa, disse que o sinal voltará ao 
ar assim que sejam feitas as ade
quações técnicas para que haja a

autorização e consequente homo
logação do sinal. "Não tínhamos a 
informação de que o sinal deveria 
ser digital. A Anatel entrou em 
contato e, então, nos informou 
o que é preciso para podermos 
transformar o sinal para digital. 
Nós paramos as transmissões por 
pedido deles, para que façamos as 
adequações necessárias", disse.

A previsão, segundo Corrêa, é 
que as alterações sejam feitas em 
30 dias, para que a população vol
te a ter acesso às sessões do Poder 
Legislativo de Agudos.

Termina amanhã a pri
meira etapa do con
curso cultural "Dê um 

nome para nosso mascote" 
da ACIRA (Associação Co
mercial de Agudos). Para 
participar o consumidor 
precisa, através da Fan Page 
Acira Eventos no Facebook 
curtir e sugerir um nome 
para o mascote. Além da in
ternet é possível indicar um 
nome durante a programa
ção da rádio 87 FM.

As três melhores indica
ções, escolhidas pela ACI- 
RA, seguem para a segunda 
fase do concurso em que in- 
ternautas e ouvintes, por vo
tação popular, também pela 
internet e pela rádio podem 
dar sua opinião, a partir de 
segunda-feira.

O ganhador do concur
so será premiado com um 
tablet Samsung Galaxy 7 e 
os outros finalistas também 
serão contemplados com 
um smartphone Samsung 
Galaxy Pocket.

Segundo o presidente 
da Associação Comercial, 
Vinicius Carvalho Lima, 
o principal intuito do con
curso cultural é promover 
uma identificação direta da 
comunidade com a associa
ção, já que o mascote será 
um porta-voz.

A divulgação do nome 
do mascote e do vencedor 
do concurso acontece no 
dia 8 de julho, durante a 
realização do Agudos Ro
deio Show. O regulamento 
do concurso cultural está 
disponível no site da Asso
ciação Comercial.
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O ficcionista 
André V ianco  
fa la  sobre su as  
h istória s de
literatura fantástica

CULTURA

Lençóis recebe 
esp etácu lo  de  
dança G irassóis,
que traz referências 
com a obra 
de Van Gogh
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Criador tem hoje em torno de 40 canários 
em sua casa, mas afirma que número 
chegou a 120; paixão veio desde criança

Angelo Neto

Uma paixão que começou 
desde os 9 anos com um 
presente do pai: um caná

rio do reino. ”Eu ganhei o ca
nário e foi um encanto. Andava 
com ele para cima e para bai
xo, ia à casa dos meus amigos 
e, desde daquele tempo, tenho 
esta paixão". Hoje, o criador 
Edílson Cachone tem em sua 
casa aproximadamente 40 aves 
(todos eles anilados), às quais 
ele conhece cada uma. Em en
trevista ao O ECO, o criador 
revela a intenção de aumentar

sua coleção que já chegou a 120 
aves.

Cachone conta que a espé
cie é específica para cativeiro e 
domesticável. "Temos que cons
cientizar a população de que não 
é necessário tirar um animal da 
natureza. Este é um pássaro ex
clusivo para quem quer ter em 
casa. Ele não é retirado do meio 
ambiente, é importante frisar 
isso. Se eu soltar algum deles, 
pode ter certeza que vai mor
rer", afirma o criador.

Em agosto, inicia o período 
de procriação que segue até 
dezembro. Desta forma, ele

CRIAÇÃO -  Cachone tem 
cerca de 40 canários do 
reino em sua residência; 
criador conhece todas as 
aves, uma por uma

coloca em uma mesma gaiola 
o macho e a fêmea. Cachone 
vende canários por R$ 75 em 
média. "Eles dependem de cui
dados, como se fosse criar um 
cachorro ou gato. Tem que ter 
dedicação. O canário é de fácil 
manejo. Tem as rações específi
cas e balanceadas e a cada dois 
dias trocar água e limpar gaiola. 
É uma paixão mesmo."

Lençóis Paulista participa 
de várias exposições oficiais de 
canários do reino. A cidade é 
associada à AJAC (Associação 
Jauense dos Canaricultores). O 
Canaril Lençóis já foi campeão 
em várias etapas realizadas pela 
AJAC. Cachone revela que os 
criadores lençoenses têm a in
tenção de futuramente montar 
uma associação na cidade.

Exposição de 
Criadores será 
na próxima 
semana

Entre os dias 6 e 14 
de julho, os criadores 
de canário do reino de 
Lençóis Paulista organi
zam no salão do Santu
ário Nossa Senhora da 
Piedade a Exposição de 
Criadores de Canários 
do Reino de Lençóis 
Paulista. As visitações 
podem ser feitas das 8h 
às 20h. O objetivo doe 
vento é divulgar o traba
lho os canários do reino 
para o público em geral.

Serão expostos entre 
500 a 600 aves de seis 
expositores. Animais po
derão ser adquiridos no 
local. "Esse evento movi
menta bastante a cidade, 
não só pelos expositores, 
mas também pelas pes
soas que vão visitar. En
volve o setor alimentício, 
hotelaria e o comércio 
em geral", afirma Cacho
ne, um dos expositores.
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Entrevista FR ASE
• "Até brinco que não quero 
quebrar o coração de ninguém, 
mas minhas histórias são 
inventadas."
André Vianco, escritor de ficção

M UNDO  FANTÁSTICO

'O senhor dos vampiros' visita Festival do Livro
André Vianco 
participou de bate- 
papo com os leitores 
na Casa da Cultura

Priscila Pegatin______

O escritor André Vianco, co
nhecido pelos fãs como 'o 
senhor dos vampiros', foi 

um dos autores que participa
ram da Caravana de Escritores, 
evento promovido pela Biblioteca 
Nacional no 5° Festival do Livro 
de Lençóis Paulista. Vianco, junto 
com Leandro "Radrak" Reis e João 
Henrique S. Paschoal receberam, 
na quinta-feira, os fãs, na Casa da 
Cultura para um bate papo sobre 
os livros publicados.

Pela primeira vez em Len
çóis, Vianco, que mora em Osas- 
co (SP) já publicou 17 livros. En
tre as histórias os leitores viajam 
no mundo do terror, suspense, 
fantasia e romance, sempre 
envolvendo o tema vampiros. 
Atualmente, o escritor lançou 
A Noite Maldita e em entrevista 
ao Jornal O ECO contou que já 
pensa na próxima obra, talvez 
continuação do livro recém-lan- 
çado. Confira a entrevista com 
o autor que falou ainda sobre o 
cenário da literatura de terror no 
Brasil, os trabalhos no cinema e 
o contato com os leitores.

O ECO -  No mundo da lite
ratura fantástica, o que o levou 
a escrever histórias sobre vam
piros?

André Vianco - Comecei 
com literatura por volta dos meus 
15 anos. Foi quando escrevi um 
primeiro romance, um esboço do 
que seria um romance. Ficou uma 
porcaria, mas me apaixonei, sabia 
que era aquilo que queria fazer, 
contar história, escrever. Daí para 
a frente, comecei a aperfeiçoar o 
modo de contar histórias e sempre 
buscando esse lado sombrio do 
terror que eu via que na literatura 
nacional era um gênero carente, 
que não tinham representantes. 
Como sempre fui fã tanto da li
teratura quanto do cinema de 
terror, dos quadrinhos de horror 
fui buscando essas criaturas des
se mundo sombrio e os vampiros 
acabaram gerando histórias tão pe
culiares e interessantes que acabei 
me dedicando mais tempo a eles, 
criando continuações.

O ECO - Como você se pre
para para iniciar uma obra? 

André Vianco - Ler é uma
constante para mim. Desde muito 
cedo, leio e leio de tudo. O curioso 
é que meus mestres não estão liga
dos ao terror. Meus autores favori
tos são Henry James, Victor Hugo, 
que trafegam um pouco pelo 
terror. Henry James ainda tem 
um pezinho no fantástico, umas 
histórias de fantasmas bem legais. 
Mas acabo partindo de uma ideia, 
alguma história para contar. De
pendendo de cada história, isso 
deriva para pesquisa ou não, se é 
mais emocional. Depende muito 
do contexto da narrativa. O último 
livro que lancei, A Noite Maldita, 
precisou de bastante pesquisa, tan
to das regiões que abordo e graças 
ao Google Street View você pode 
estar em todas as cidades sem 
precisar necessariamente ir até lá 
(risos). A Noite Maldita foi neces
sário um bom tempo de pesquisa 
porque trabalhei com uma cidade 
de São Paulo destruída, apocalípti-

ca, fui ver algumas circunstâncias 
que levariam isso.

O ECO - O público do terror 
é um público diferente das ou
tras literaturas?

André Vianco - Não acho 
que é um público diferente. Existe 
aquele leitor que simpatiza com 
gênero de terror e aquele que tem 
total aversão, às vezes por medo ou 
asco. Não é um público que eu di- 
ria especial, até mesmo tem uma 
característica curiosa na minha 
literatura que conquista a família 
inteira. Idades vão dos 13, 14 aos 
30, 40 anos, às vezes vem vó, pai, 
mãe. A família toda lendo aquele 
tipo de literatura. Então, não tem 
uma segregação. Minhas histórias, 
em particular, são bastante uni
versais, dialogam com as pessoas 
e são encharcadas de dramas, de 
realidade e, de repente, o fantásti
co terror explode na história. Te
nho uma abordagem bem pautada 
por isso. Tenho um mundo muito 
ordinário e de repente acontece 
aquelas coisas fabulosas e isso 
acaba chamando a atenção de um 
público amplo.

O ECO -  Além do contato 
através dos livros, você man
tém uma relação com os leito
res pela internet por meio do 
Facebook, blog. Poder usar a 
internet, neste caso, é um privi
légio dos escritores atuais?

André Vianco - É um privilé
gio dos escritores e, principalmen
te, dos leitores. Acho um barato 
poder trocar e-mail com autores 
que gosto e também poder respon
der os leitores, as curiosidades e 
tudo mais. Diminuiu a distância e 
acho legal porque desmistifica um 
pouco esse glamour que tem em 
cima de um escritor que é aquele 
ser solitário que vive na caverna e 
escreve. Não é bem assim. É um 
trabalho que exige muita discipli
na como qualquer outro e esse 
contato com o leitor é saudável.

O ECO -  Desse contato já 
surgiu algo inusitado?

André Vianco - Eventu
almente, entram em contato 
alguns leitores que realmente 
acreditam naquele universo 
que você cria. O meu é total
mente fantasioso, ficcional. Até 
brinco que não quero quebrar 
o coração de ninguém, mas 
minhas histórias são inventa
das. Alguns leitores perguntam 
se sou vampiro (risos), essas 
coisas. Se eu escrevesse livro 
de alienígena iam perguntar se 
sou de outra galáxia (risos). Isso 
acontece, mas a maioria sabe 
que está lidando com um autor 
de ficção.

O ECO -  Você lançou neste 
ano A Noite Maldita. Já come
çou a pensar no próximo livro?

André Vianco - Estou sem
pre pensando. Tenho muita 
ideia. Uma vantagem enorme 
de qualquer coisa que eu olho, 
uma bituca de cigarro caída no 
chão gera uma história inteira na 
cabeça, mas tenho menos tempo 
que as ideias propriamente ditas. 
Tem ideias para continuações de 
A Noite Maldita e de outros uni
versos que criei. Mas preciso de 
tempo para que tudo isso chegue 
ao leitor.

O ECO -  Você comentou 
sobre o cenário da literatura 
de terror de quando começou 
a escrever. Hoje, o cenário é
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PARTICULARIDADE
- Minhas histórias são 

universais, dialogam 
com as pessoas e são 
ncharcadas de dramas
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17 HORAS «RECANTO DO CAFE
Transporte qratis para os associados
Itinerário:

SílinQJcarifado M unicipal;
- Igreja São José (Vila Ubirama);
-Rcaça do Asilo;
- Reservatório de Água do Jardim do Caju;
- Rotatória de acesso ao Cemitério Paraíso da Colina;
- Centro de Saúde da Cecap;
- Acesso ao Jardim Primavera;
- Loja Cybélar (Avenida 25 de Janeiro);
- Semáforo da VÜa Cruzeiro (Rua Rio Grande do Sul);
- Rotatória de Acesso ao Conjunto Júlio Ferrari;
- Escola Idalina Canova de Barros

1° ônibus - 16hs;
2° ônibus - 16hl5;
3° ônibus - 16h30

SUGESTÕES DE 
LIVROS DO ESCRITOR

SAGA "OS SETE":
Os sete 
Sétimo
O Senhor da Chuva 
O turno da noite -  volume 1 
O turno da noite -  volume 2 
O turno da noite -  volume 3

SAGA O VAMPIRO-REI:
Bento -  VR1 -  Bento 
A bruxa Tereza -  VR2 -  Vampiro-rei 1 
Cantarzo -  VR3 -  Vampiro-rei 2

AS CRÔNICAS DO FIM DO 
MUNDO:
A noite maldita - interliga-se a saga o 
Vampiro-rei

LIVRO INDEPENDENTES:
A casa
Sementes no gelo 
O caminho do poço das lágrimas 
O caso Laura
A Noite Maldita -  lançamento 2013 

/////////////////////̂ ^ ^ ^

diferente?
André Vianco - Mudou bas

tante. Desde que publiquei o 
primeiro livro, em 2000, mu
dou bastante. Tem aceitação 
muito maior das editoras na
cionais em publicar literatura 
de fantasia e terror. Sob este 
aspecto, está melhorando.

O ECO - A saga Crepúsculo 
interferiu no interesse dos seus

leitores?
André Vianco - Ajudou. Cre

púsculo ajuda porque gera um 
interesse na criatura, no mito. No 
período que Crepúsculo estava 
em alta, meus livros aumentaram 
imensamente as vendas, às vezes 
até mesmo pela comparação da 
criação estrangeira com a criação 
nacional. Mas o meu vampiro é 
um tipo mais clássico, podemos 
assim dizer, ele mata mesmo (ri
sos). E foi muito benéfica essa onda 
de Crepúsculo, mas vampiro está 
sempre na onda vem desde Anne 
Rice que esteve um bom tempo no 
Brasil vendendo muito bem. É um 
mito que agrada muitos leitores. 
Não sei por que exatamente, mas o 
vampiro chama mais atenção que 
os outros, é até curioso.

O ECO -  Além dos livros, 
você tem trabalhos na televisão 
e longa metragem. Qual o mais 
recente?

André Vianco -  Estou traba
lhando na pré-produção de um 
longa metragem, na adaptação 
de um conto meu que se chama 
Canção de Maria. O filme vai 
ter o mesmo nome, por enquan
to. Trabalho com televisão, com 
alguns projetos na Rede Globo. 
Escrevo roteiros de cinema tam
bém com essa pegada de sus- 
pense, terror.

Assorroção dos Servidores 
Yh Pdblitfls de Uncóis Paulista



Cultura FESTA
A 5  ̂ edição da Festa Julina no Museu Alexandre 
Chitto acontece no dia i6  de julho, às i9h30, no 
estacionamento do prédio. A atração deste ano será 
Emílio Campanholi e seu conjunto, que aproveitam 
para lançar seu novo disco "Rocinha em Festa".

ARTES

Em julho tem espetáculo de dança Girassóis
Evento é gratuito e inspirado nas telas de Van Gogh; oficina com as artistas acontece no mesmo dia na Cultura

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

ençóis Paulista vai ser o pal
co, no próximo sábado, 6 de 
julho, do espetáculo de dança 

infanto-juvenil Girassóis. Inspi
rado nas telas do pintor holandês 
Van Gogh, a apresentação é patro
cinada pela empresa Duratex com 
o apoio do Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria de Estado da 
Cultura por meio do Programa de 
Ação Cultural 2012 -  PROAC.

O espetáculo de dança con
temporânea escolheu a obra ”O 
Semeador" como fio condutor da 
apresentação, além das cenas de 
Camponeses, Comedores de Ba
tatas, Noite Estrelada, O Quarto,

ESPETÁCULO -  Girassóis vai ser apresentado no dia 6 de julho, no CEM

Casa Amarela e Girassóis. fluxo de "plantar" e "colher", em
Pela regência de Miriam corpos que pulsam pinceladas

Druwe, a dança leva ao palco o carregadas de emoção no Clube

Esportivo Marimbondo, às 20h.
Na mesma data os artistas pro

movem a oficina Recursos e Per
cursos no Processo Criativo, das 
14h às 16h, na Casa da Cultura, 
para 25 vagas. A proposta é com
partilhar teorias e práticas que po
dem ser usadas em sala de aula, 
explorando tanto dança quanto ar
tes plásticas, além de conhecer os 
elementos do espetáculo, apresen
tando experiências criativas que 
contribuem para complementar a 
formação do educador. Diretores, 
coordenadores e professores de 
escolas podem se beneficiar des
ta capacitação, dada pela Miriam 
Druwe, diretora da companhia e 
também educadora.

AGENDA
6 de julho
das 14h às 16h
Oficina
Local: Casa da Cultura Prof® Maria Bove Coneglian 
Vagas: 25
Inscrições: 3263 6525

6 de julho
20h
Espetáculo Girassóis
Apresentação no Clube Esportivo Marimbondo 
Convites: gratuitos, mas devem ser retirados com antecedência 
na recepção da Casa da Cultura 
//////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

FESTIVAL DO LIVRO

Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo evento
Teatro, histórias, 
encontros com 
escritores e música 
foram atrações

A ngelo  Neto___________

A ssim como em outros 
anos, a edição 2013 do 
Festival do Livro foi um 

sucesso. Durante os 11 dias de 
evento, cerca de 15 mil pessoas 
passaram pela praça Comenda

dor José Zillo, a Concha Acús
tica. Intitulado "No Fantástico 
Mundo dos Livros", o festival 
levou aos leitores a literatura fan
tástica, um mundo de imagina
ção e que não existe na realidade.

O universo cultural e Len
çóis Paulista levou à população 
de toda região peças teatrais, 
contação de histórias, encontros 
com escritores, oficinas, músi
ca, dança, exposições e feira de 
livros. "Neste ano, nem o frio 
nem a chuva espantaram o pú
blico. Nossa meta foi atingida

pela frequência da população, 
das escolas, dos visitantes de 
toda a região", destacou Nilceu 
Bernardo, diretor de Cultura de 
Lençóis Paulista.

Ainda segundo o diretor, a 
grande surpresa deste ano do Fes
tival do Livro foi a Feira de Troca 
de Livros. "O festival é muito rico 
culturalmente, artisticamente e 
socialmente para a cidade. A fei
ra de troca de livros da Bibliote
ca Orígenes Lessa (BMOL), este 
ano, foi recorde. A leitura é uma 
grande magia que todos devem

descobrir. Uma comunidade que 
lê é uma comunidade mais ativa".

Mesmo com o sucesso do 
evento, Bernardo quer melhorar 
o festival ainda mais em 2014. 
"Nós ficamos entusiasmados em 
sempre melhorar e adaptar para 
que nós estejamos refinando e 
melhorando cada vez mais. O 
festival nos enche de alegria, pois 
temos um retorno imediato. As 
pessoas que participam já mani
festam sua apreciação e demons
tram vontade em voltar no ano 
seguinte", finaliza.

FOTOS RICARDO ROMERO

ATOS - A Cia de teatro lençoense Atos & Cenas está em turnê 
pela cidade de São Paulo. A última apresentação no teatro do 
shopping JK Iguatemy será este final de semana e já existe 
um convite para que a Cia inicie uma série de apresentações 
do espetáculo Contos da Carochinha no mesmo local. A Atos & 
Cenas vem se destacando no cenário teatral em todo o estado 
de São Paulo.



M ulher E V IT E  ERROS
É muito comum que as donas de peles oleosas sofram 
com o problema. Mas, para evitar, basta investir em 
um pó depois da base, focando principalmente a 
zona T (testa, nariz e queixo). Lenços que absorvem 
oleosidade da pele também são uma opção.
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OLEOS
CORPORAIS
ajudam a manter 
o corpo hidratado 
e livre de estrias

FOTO: DIVULGAÇÃO

Receitas são fáceis 
de fazer e deixam 
a pele macia e 
perfumada CASEIRO -  Óleo caseiro 

tem o mesmo efeito que 
o comprado; opção dá 

variedade para fragrâncias

Da Redação

Os óleos corporais deixam o corpo bem hidratado e dão 
uma mãozinha na batalha contra as estrias. Se não con
segue encontrar um pronto que te agrade ou acha que os 

valores são muito altos, a boa notícia é que eles são fáceis de 
preparar em casa. Confira duas receitas eficientes e práticas 
para usar no dia a dia, sem colocaras finanças em risco.

Os óleos corporais podem ser usados diariamente, antes 
ou durante o banho, para uma hidratação profunda do corpo 
todo. Os óleos podem ser trocados por azeite, sem que isso 
prejudique as misturas.

ÓLEO BIFÁSICO DE HORTELÃ
Ingredientes:
Chá de hortelã;

1 colher (sopa) de óleo de gergelim;
Água.

Preparo: Faça um chá bem concentrado de hortelã e colo
que uma colher de sopa de óleo de gergelim em um pote. Mistu
re a água. Como o óleo não mistura, então fica bifásico. Massa- 
geie todo o corpo com a mistura. Em seguida, enxague o corpo.

ÓLEO DE SEMENTE DE UVA COM LARANJA
Ingredientes:
Óleo de semente de uva ou azeite;
1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja.
Preparo: Junte o óleo e as raspas de laranja e deixe descan

sar de um dia para o outro. Dessa forma o aroma fica incrível e 
pode massagear meio copo do óleo por todo o corpo. Por conta 
das raspas, além de hidratar você vai esfoliar a pele.

I  CRUZADINHA

LAZER E PASSATEMPO
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F o n t e : In s t it u t o  O m a r  C a r d o s o

ÁRIES
Muita disposição, 
otim ismo e compre
ensão para com os 
outros, assim estará 
você neste período 

que tem tudo para ser ótimo. Mas 
evite estragar tudo por causa do 
ciúme e do orgulho pessoal.

TOURO
Uma fase em que 
se não precaver, 
facilmente poderá 
ver-se envolvido 
em escândalos e 

discussões. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva 
em questões que não lhe digam 
respeito.

o GÊMEOS
Período favorável 
para aventuras, mas 
não abuse. Cuidado 
com o nervosismo. 
Você estará exposto 

a sofrer um rápido declínio da re
sistência física. Imponha um novo 
ritm o em suas atividades e ficará 
surpreso com os resultados.

CÂNCER
Com inteligência, 
seu êxito será total, 
neste momento, 
principalmente no 
trabalho e na vida 

social. Período feliz no casamento 
e ao noivado e para tratar de seus 
interesses financeiros. Amizades 
bem sucedidas.

LEÃO
Ótimo momento 
para tratar de 
questões financei
ras, profissionais e 
associativas. Fluxo 

benéfico para os exames, os 
concursos, os testes vocacionais e 
os assuntos amorosos.

VIRGEM
Bastante harmonia 
familiar, conjugal e 
na vida sentimental 
e amorosa estão 
previstos para você 

neste momento. Muito favorá
vel também, aos negócios, às 
especulações e novas empresas. 
Contatos pessoais bem sucedidos.

LIBRA
Bom momento para 
solicitar a casa pró
pria em um órgão 
competente do go
verno, se ainda não 

a tem. Sucesso nos transportes 
e em viagens, principalmente as 
aéreas. Harmonia familiar e êxito 
sentimental e amoroso.

ESCORPIÃO
Bons contatos com 
pessoas de boa 
posição financeira 
e elevação de sua 
condição material é 

o que marca o fluxo" astral deste 
período para você. Boa disposição 
para o trabalho.

SAGITÁRIO
Todas as suas possi
bilidades de êxito, 
estarão conjugadas 
neste momento. 
Basta que dê mais 

atenção para as pessoas mais pró
ximas de você para desenvolver 
com sucesso qualquer transação.

O
CAPRICÓRNIO
Excelente perí
odo para novos 
empreendimentos 
e bons lucros na 
compra e venda de 

bens imóveis. Novas amizades 
poderão alertá-lo em algum sen
tido. Sucesso e diversão na vida 
romântica.

AQUÁRIO
Examine com 
atenção suas 
possibilidades de se 
realizar profissional
mente e fará novos 

contatos pessoais que poderão 
ser altamente proveitosos. Fase 
excepcionalmente benéfica.

PEIXES
Evite o pessimismo 
e seja mais confian
te e nas suas ações 
e ambicioso, que 
terá muito sucesso 

em tudo que fizer daqui para fren
te. Aum ento de vitalidade e das 
chances profissionais e amorosas.

ex-bbbíí
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NTAINER

\

+ D J GABRIEL Faça uma compra na CONTAINER e 
ganhe um convite para a balada ou..

Conuites antecipados 
somente na CO NTAINBi

Proibida a venda de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos. Se for dirigir 
não beba. Proibida a entrada de menores de 18 anos e de acessórios como 
gorros, bonés, etc. O brigató rio  a apresentação do RG ou CNH, RG falsificado ou 
utilizados por terceiros serão encaminhados aos Órgãos competentes. R. Humberto Alves Tocei. 1050
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Televisão
f a m íl ia

FORA DO PAIS
Tom Cavalcante e a fam ília se m udaram  para os Estados Unidos no 
último dom ingo. O hum orista vai m orar em Los A ng eles, Califórnia, 
com a m ulher e a filha. A  intenção de Tom, que está sem  contrato 
desde que saiu da Record, é rodar um film e enquanto estiver 
m orando fora, até pelo m enos janeiro  de 20 14.

Angelina Jolie e Brad Pitt querem ter mais dois filhos, diz jornal
O casal pretende adotar uma criança da Jordânia e ter mais um filho biológico

Da Redação

A ngelina Jolie e Brad 
Pitt irão se casar em 
breve e estão planejan

do ter mais dois filhos, diz 
o jornal “The Sun". Depois 
de ter visitado um campo de 
refugiados sírios, Angelina 
pretende adotar uma menina 
da Jordânia e o casal ainda 
quer ter mais um filho bioló
gico. Eles já são pais de seis 
crianças, sendo três adotados 
- Maddox, Pax e Zahara - e 
três biológicos - Shiloh, e os 
gêmeos Knox e Viviene.

“Angelina e Brad acredi
tam que quanto mais melhor, 
e uma vez que você já tem al
guns, um pouco mais não fará 
nenhuma diferença. Ela ficou 
particularmente tocada com a 
situação na Síria e quer adotar

rOTO : DIVULGACAO

MAIS FILHOS -  Mesmo com seis filhos, Jolie e Brad 
ainda planejam aumentar um pouco mais a família com a 
chegada, futura de mais duas crianças

uma criança da Jordânia para 
fazer a parte dela para ajudar", 
disse uma fonte ao jornal.

“Os gêmeos já tem quatro 
anos e eles concordam que está 
na hora de ter mais filhos. Eles 
estão com dedos cruzados para 
trazer a nova criança para casa. 
Ela é amiga da rainha Rania da 
Jordânia, então isso deve aju
dar no processo da adoção. 
Mas o casal ainda quer ter 
mais um filho biológico e por 
isso ela está tendo uma dieta 
rica em potássio", revelou uma 
pessoa próxima à família.

Angelina fez uma dupla 
mastectomia em maio deste 
ano para dim inuir o risco de 
ter câncer de mama. O casal 
ainda planeja se casar antes 
do final do verão, na proprie
dade que eles mantém no sul 
da França.

INTERNACIONAL

Segurança de Kate Middleton na casa 
dos pais vai custar milhares de dólares

Ex-guarda-costas da 
Lady Di diz que será 
muito perigoso para 
Kate e o bebê

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Segundo a imprensa britâni
ca, as autoridades inglesas 
e até a casa real estão pre

ocupados com a decisão de Kate 
Middleton de passar seis semanas 
morando com seus pais, depois de 
dar à luz, em julho próximo.

Um ex-segurança da falecida 
princesa Diana advertiu que mo
rar na casa dos pais pode colocar 
em risco a vida da Duquesa de 
Cambridge e também do bebê, 
sem contar nos altos custos que 
sua segurança vai ter nos bolsos 
dos contribuintes, que pode che
gar a milhões de dólares.

O agente assegura que mes-

PERTO DA MÃE -  Kate quis 
ficar ao lado da família

mo que Kate decida ficar so
mente uma semana com a mãe, 
o custo pode ser de milhares de 
dólares, de acordo com o diário 
Evening Standard.

A publicação afirma que os 
planos continuam os mesmos, e 
que a família real já está na conta
gem regressiva para a chegada do 
mais novo membro da realeza.
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FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - Samuca liga para Ester 
e avisa que está no barco com Alber
to. Ester entende que o filho corre 
perigo estando sozinho com Alberto 
e resolve dizer em seu depoimento 
à polícia que não reconhece as joias. 
Carol sugere a Lino que ambos vão ao 
Rio de Janeiro encontrar Maria Adília.

Terça-feira - Ester conta a Cassiano 
sobre a ameaça que Alberto fez a Sa
muca, e diz que se sente refém do ex
-marido. Cassiano resolve tirar Samuca 
da casa de Alberto. Ester avisa a Alber
to que Samuca ficará sob a proteção 
de Cassiano. Dionísio avisa a Guiomar 
que demitiu Doralice, por acreditar que 
ela tenha roubado seu relógio.

Quarta-feira - Guiomar leva Dionísio para 
o hospital. Samuel confessa à filha que 
não sabe o que fazer para se defender 
de Dionísio. Marizé esconde de Bibiana 
que Mateus a sujou com molho catchup. 
Samuca entrega a Cassiano a carta de 
amor que Ester lhe escreveu. Alberto 
culpa Ester pela internação de Dionísio.

Quinta-feira - Ester enfrenta Alber
to e diz ao ex-marido que espera 
que Dionísio não saia impune pelo 
fez contra sua família. Zuleika diz a 
Guiomar que Doralice sumiu. Bibiana 
desconfia que Marizé esconde algo 
da família, e comenta com Donato 
sobre a tristeza da filha.

Sexta-feira - Samuel deixa uma men
sagem gravada no celular de Ester avi
sando que se encontrará com Dionísio. 
Juliano avisa a Quirino que vai atrás de 
Doralice. Dionísio inventa uma descul
pa para justificar que não foi ele quem 
roubou as joias da família de Samuel, 
que finge acreditar. Paçoquinha beija 
Marinalva. Carol e Lino se beijam.

Sábado - Ester conta para Cassiano a 
história que Dionísio inventou para jus
tificar por que estava com as joias de 
sua família. Dionísio e Alberto plane
jam se vingar de Samuel. Quirino nota 
que Mateus fala com Lipe de forma 
hostil e conta a Donato que o filho po
de estar sofrendo bullying na escola.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Bárbara tenta se ex
plicar para Natan. Fabinho orienta 
Malu a salvar o vídeo com as confis
sões. Malu pede que Kevin transfira o 
arquivo da câmera para seu compu
tador. Bárbara se enfurece com Fabi
nho, que a ironiza. Malu revela à mãe 
que gravou todas as suas confissões.

Terça-feira - Amora não cede à chan
tagem de Fabinho. Bento se preo
cupa com o estado da namorada. 
Rosemere discute com Brenda e Pe- 
rácio fica a seu favor. Bento fica ten
so quando Amora não anuncia seu 
namoro na TV. Dorothy desconfia do 
comportamento de Tina.

Quarta-feira - Fabinho se faz de ví
tima para Plínio e acusa Amora de 
ser mau-caráter. Bárbara tenta se re
conciliar com Natan. Bento e Amora 
incentivam Plínio a descobrir quem é 
Fabinho. Wilson comemora seu divór
cio. Lucindo foge de Damáris e beija 
Nice. . Luz avisa a Malu que vai tra
balhar na TV para provocar Bárbara.

Quinta-feira - Bárbara tenta convencer 
Amora a se afastar de Bento. Lara des
cobre onde Maurício está hospedado. 
Filipinho cumprimenta Irene. Odila con
ta a Plínio o que sabe sobre Fabinho. Lili 
e os vizinhos preparam a festa de Lu- 
cindo no Cantaí. Wilson conta para Da- 
máris que vai se casar com Charlene.

Sexta-feira - Malu se afasta de Ben
to e se desculpa por tê-lo beijado. 
Amora expulsa Sueli Pedrosa de sua 
casa e tenta falar com Bento. Caio 
acompanha Giane até sua casa. Nel
son fica interessado em Rosemere. 
Jonas se encanta com Sheila. Filipi- 
nho foge de Mel, que é expulsa pelos 
seguranças do hotel.

Sábado - Salma descobre que Bento 
é filho de Wilson. Glória é carinhosa 
com Bento. Amora perde um contrato 
de uma campanha e discute com Na- 
tan. Perácio não gosta de saber que 
um cliente do Cantaí ficou interessado 
em Rosemere. Tábata pensa em ar
rumar uma namorada para Filipinho.

AMOR A  VIDA
Segunda-feira - Ninho discute com Bru
no, e Paulinha diz que não gosta mais 
dele. Bruno estranha o comportamen
to de Paloma. Félix guarda as cópias 
dos contratos com as empresas. Atílio 
é examinado por uma junta médica 
e se surpreende com o acidente que 
sofreu. Márcia reclama de Valdirene.

Terça-feira - Jonathan desconfia da con
versa dos pais. Bernarda e Lutero com
binam de cuidar do cachorrinho. César 
se despede de Aline e mente para Pilar 
ao chegar em casa. Félix manda Maciel 
armar outro acidente contra Atílio. Félix 
promete a Pilar que vai descobrir quem 
é a amante de César.

Quarta-feira - Paloma se afasta de Bru
no, mas Paulinha os une novamente. 
Valdirene discute com a família de 
Carlito. Paloma sofre ao admitir que 
ama Bruno. Jacques tenta se aproxi
mar de Aline. Félix tem uma ideia para 
descobrir quem é a amante de César. 
Pilar fala a Bernarda que Paulinha não 
vai mais ficar com Bruno.

Quinta-feira - Paloma teme estar fa
zendo mau juízo de Bruno. Bruno ga
rante a Ordália que contará a Paloma 
que Paulinha não é sua filha biológi
ca. Michel vai para o apartamento de 
Patrícia. Joana conta a Perséfone que 
acredita que Glauce tenha cometido 
um grave erro no hospital.

Sexta-feira - Paloma conta para Bru
no que Paulinha é sua filha. Félix vê 
Márcia e teme ser reconhecido. Palo
ma rompe seu noivado. Bruno conta 
para Glauce e Ordália que Paloma é 
mãe de Paulinha. Aline manipula Cé
sar para ganhar um cartão de crédito. 
Paloma não conta para Paulinha que 
discutiu com Bruno.

Sábado - Silvia orienta Bruno e Ordália 
a negar o que fizeram no caso de Pau- 
linha. Paloma proíbe Bruno de ver sua 
filha. Renan pede para ser amigo de 
Perséfone. Bruno e Ordália recebem o 
apoio da família. Márcia explica como 
fez o parto de Paloma. Leila comemora 
que Thales tenha aceitado seu plano.

F csn vcu u

PROESTE-DIVELPA FAZ AMIVERSARIO 
E AUEN GANHA É VOCE!



Sociedade

Tem gente em férias. Tem gente só namorando.
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Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

O M ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

A S S O C IA Ç Ã O  C O M E R C IA L  E 
IN D U S T R IA L  D E  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

AV. 9  DE JULHO, 741 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.

(14) 3264-1351
COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jornaloeco.com.br


C o lu n a  d a

N i lz a
fatos & pessoas

PENSE NISSO
"M eu esforço nunca será o 
de d im inuir a fé  do outro, 
mas to rná -lo  um m elhor 
seguidor da própria fé ."

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

fotografia@ jornaloeco.com .br

LONGEVIDADE
Completou 90 anos 

de idade Ida Maganha, 
no dia 5 de junho. Trans
crevemos a mensagem 
carinhosa e respeito
sa de sua filha Silvana 
com o marido Claudinei 
e netos: Jefferson, Jés- 
sica e William: "agra
decemos a Jesus pelos 
seus 90 anos de vida. 
Dedicamos esta festa 
com o tema de seu time 
do coração, o Palmeiras, 
esperando que continue 
irradiando e iluminan
do a vida de todos nós. 
Muita paz pela frente. 
Parabéns de toda a fa
mília Maganha". Em uma 
época sem valores, ain
da vemos famílias que 
conservam o respeito e 
solidariedade ao idoso 
entendendo que ele é o 
cerne do conhecimento 
acumulado nos anos.

VOLTA DE UM A
PEREGRINAÇÃO
O termo peregrino 

surgiu no século XVIII, 
designando até os dias 
atuais "aqueles que 
percorrem um caminho

de busca por algo espi
ritual". A peregrinação 
é uma viagem que tem 
uma finalidade de ex
pressão e alimento da 
fé e devoção.

Os peregrinos de 
Lençóis Paulista, sob a 
orientação do monse
nhor José Carlos de Oli
veira, voltam da Croácia, 
Itália e Eslovênia certos 
de que atingiram os ob
jetivos de daquele ali
mento de devoção.

PEREGRINAR É:
Afirmar laços 
Navegar e refletir 
Brincar com os amigos 
Aumentar a fé 
Sair a passeio

ENCONTRO
Conceição Langona, 

representando o Museu 
Alexandre Chitto, par
ticipou do 5° Encontro 
Paulista de Museus - 
nos dias 19, 20 e 21 de 
junho, em São Paulo. 
Sempre atenta e dedi
cada a conservar e pro
mover o principal refú
gio da história da nossa 
Lençóis Paulista.

« o  o o

1- Alexandre e Gerciley - navegar e refletir; 2- Alice e Gildo Coneglian reafirmando laços; 3 - Lena 
Trecenti, Geisa e Madalena Cortez - Brincando com as amigas; 4 - Aumentar a fé; 5 - Saindo a passeio

IMIQAMBIIOS! P U I^
0  melhor Lugar do mundo 

é aquele que você 
chama de SEU.

PROMOÇÃO
cnuteirBS para campo e sodelv

a e R $ 1 6 a 9 0 p o rR $ 9 9 JIO

QUEM CONHECE, CONFIA.

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

T O L E D O
R . D r .  A n t o n i o  T e d e s c o ,  2 4 9  •  C e n t r o  

L e n ç ó i s  P a u l is t a .  T e l :  3 2 6 3  3 5 3 5

I I X J I  \1
Tecnologia da Informação

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

Micfosoft Pa rtner NetWork- S A P Business
O n e % 6 gW E B E ^ c g C O R

FAÇA MELHOR
do que nunca.

( 1 4 )  3263-3637
www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacaol

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformacaol
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JM é referência 
no mercado de
empilhadeiras (B
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l l ^ â  Fluência no inglês 
amplia os
horizontes ®
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Agências dos Correios 
podem solicitar seguro Dpvat
Mudança facilitar acesso de vítimas de acidente à indenização; de janeiro a março, seguro beneficiou 124.846 pessoas O
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O ECO

N
Negócios

JM EMPILHADEIRAS
Com mais de 700 m áquinas distribuídas pelo país, 
em presa m antém Centro de Assistência Técnica 
em Lençóis Paulista. JM atua no cenário nacional 
gerando mais de 550 em pregos diretos.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 29 DE JU NHO  DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.150 '

JM  é referência em em pilhadeiras
Conhecida por atuar em 
autopeças, empresa 
conquista o mercado 
nacional de aluguel e venda

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

Tradicional em Lençóis Paulista como 
sinônimo de loja de autopeças, a JM 
atua também, há quase 30 anos, no 

mercado nacional de empilhadeiras. Com 
serviços de aluguel, venda e manutenção 
das máquinas, a JM se consolidou no ramo 
e hoje tem entre os parceiros grandes indús
trias, como Zilor, AmBev, Ajinomoto, Du- 
ratex, Volvo, Coca-Cola e Bunge Alimentos.

“Levamos à empresa que prestamos ser
viços operadores, técnicos e equipamentos", 
explica Genival Francisco Martins, geren
te. “Lençóis Paulista é o que chamamos de 
'coração' da JM. Aqui fica o CAT que é o 
Centro de Assistência Técnica. Fazemos todo 
tipo de assistência técnica em empilhadeiras 
da região e naquelas distribuídas pelo país, e 
também auxiliamos nossos técnicos à distân
cia por meio eletrônico", ressalta Martins.

A área administrativa da empresa fica em 
Agudos, mas além do Estado de São Paulo, a JM 
tem unidades em Minas Gerais, Paraná, Brasília, 
Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com mais de 700 empilhadeiras distri
buídas pelo país, a JM é representante ex
clusiva da marca Linde, a melhor do mundo 
em tecnologia. “É de fabricação alemã e 
através da qualidade do produto, atendi
mento e assistência técnica da empresa que 
conquistamos o mercado", diz Martins. “As 
empilhadeiras Linde proporcionam para os 
parceiros economia de combustível, emite

Técniclí a i
explica Geniv 
Francisto Martins, I 
gerente’ d a jM  
Empilhadeiras

1 1
CREDIBILIDADE -  Representante da marca Linde, JM Empilhadeiras conquista espaço no mercado nacional com serviços e produtos

Empresa visa responsabilidade ambiental
A JM Empilhadeiras é parceira também 

do meio ambiente. A empresa, localizada 
no Distrito Industrial de Lençóis Paulista 
conta, na nova estrutura com detalhes que 
colaboram para a economia de energia elé
trica e de água. “Fazemos tudo da melhor

menos poluente e o trabalhador tem muito 
mais conforto para operar a máquina".

Apesar de representar a marca Linde, 
Martins ressalta que a assistência técnica

forma para atender a legislação ambiental", 
reforça Genival Francisco Martins, gerente. 
“Aqui não se usa iluminação porque as te
lhas translúcidas possibilitam todo o traba
lho durante o dia sem iluminação elétrica".

Quanto à captação de água a JM Empi-

também é realizada para empilhadeiras mul- 
timarcas. “Outro produto da JM Empilhadei
ras são as plataformas. Há cerca de dois anos 
alugamos esses equipamentos para serem

lhadeiras criou uma cisterna de 30 mil litros. 
“Utilizamos a água para lavar o pátio, peça, 
regar a grama. Tudo isso aproveitando a água 
da chuva", diz. "A separação de óleo, descarte 
de resíduos e reciclagem são outras atitudes 
implantadas pela empresa", finaliza Martins.

utilizados no lugar de andaimes e escadas, 
por ser uma exigência para segurança do 
trabalhador", explica. “Somos referência em 
logística e movimentação de cargas", garante.

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


Classificados

UNO FIRE Flex, ano 2008,
2 portas, cor branco, R$
13.500.00 a vista ou 48x R$
486.00 sem entrada. Tratar 
(14) 3263-4349/ 9652-8188/ 
9652-1739.

PALIO FIRE, ano 2003,
2 portas, cor branco, R$
12.100.00 a vista ou 48x R$
497.00 sem entrada. Tratar 
(14) 3263-4349/ 9652-8188/ 
9652-1739.

ECO SPORT XLT 2.0, ano 
2005, completo, banco de 
couro, equipada, R$26 mil. 
Tratar (14) 9682-7551.

CELTA, ANO 2001, ̂ trava 
elétrica + rodas de liga leve + 
, ótimo estado, R$ 11.800,00. 
Tratar (14) 3263-4371/ 
9708-1331.

GOL CLI 1.6, ano 1996, 2 por
tas, cor branco, R$ 9.500,00 
a vista ou entrada de R$
1.000,00 + 48x R$ 413,00. 
Tratar (14) 3263-4349/ 9652- 
8188/ 9652-1739.

MONZA TUBARÃO Classic, 
ano 92, 4 portas, álcool.
Tratar (14) 9663-0905.

ESCORT EUROPEU 1.6, 
álcool, ano 94, motor novo. 
Tratar (14) 9663-0905.

MONZA GLS 2.0, álcool ori
ginal, ano 1995, 4 portas, cor 
azul, a vista R$ 8.000,00 ou 
48x R$ 385,00 sem entrada. 
Tratar (14) 3263-4349/ 9652- 
8188/ 9652-1739

CORSA HATCH 1.0, ano 
2001, branco, para choque 
da cor do carro, com manual, 
em ótimo estado. Tratar (14) 
9779-7664.

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.

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

ASTRA ADVANTAGE, ano
2009, cor prata, 4 portas, 
completo, quitado. Tratar (14) 
3264-4251/ 9746-2701.

MONTANA, ANO 2009, 
completa, R$ 24mil. Tratar 
(14) 8111-0146.

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

PAMPA, 1 ano 87 e a outra 
ano 92, álcool, bom estado. 
Tratar (14) 8193-9278.

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

CELTA, ANO 09, R$ 16 mil 
ou financiado, entrada R$ 2 
mil + 48 parcelas. Tratar (14) 
3263-3197.

ESCORT, ÓTIMO estado. 
Tratar (14) 9616-6336/ 
9742-3398.

HONDA NEW Fit LX, flex, 
cor prata, ano 09, 42 mil 
km, único dono. Tratar (14) 
9716-5874.

CORSA, 4 bicos, ano 96, cor 
cinza metálico, 4 portas, ex
celente estado, R$ 9.600,00. 
Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

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

FIESTA, ANO 2000, motor 
Zetec Rocan, ano 2000, cor 
prata metálico, 4 portas, 
vendo ou troco por moto ou 
carro menor valor. Tratar (14) 
3263-2327

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTANA CONQUEST,
ano 2009, cor preta, comple
ta, 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.

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

FUSCA, ANO 70, motor 
1300, bom estado, R$
2.300,00, vendo ou troco por 
moto. Tratar (14) 9863-6842.

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

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.

S10, CABINE simples, ano 
97, cor prata, completa, 4 
pneus novos, vendo ou troco 
por Montana, Strada ou Sa
veiro. Tratar (14) 9686-6030 
com Carlos.

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

MONZA, ANO 89/90, cor 
azul, 4 portas, VE, ótimo 
preço. Tratar R: Piauí, 131 -  
Cruzeiro.

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.

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

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

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

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, 
automático. Tratar (14) 3263- 
6721/ 9701-0060.

FORD KA, ano 1998, cor 
prata, com transferência 
paga. Tratar (14) 9769-4041/ 
9181-7920.

CAMINHÃO FORD cargo 
8-14, com furgão p/ transpor
te 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 97, bom esta
do, doc ok, R$ 10 mil. Tratar 
(14) 9778-2485 ou R: Siqueira 
Campos, 141 -  Contente com 
Juraci.

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.

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

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

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM  A  M EN O R  PA R C ELA  

DO M ER C A D O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNO FIRE 1.0, ano 2006, 
Flex, 2p, cor prata, vidro 
trava e alarme, ótimo estado, 
R$ 13.500,00. Tratar (14) 
9837-0775

ESCORT 1.8 AP, ano 1993, 
cor prata, álcool, R$ 7.000,00. 
Tratar (14) 9897-6606

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

FIESTA HATCH 1.6, flex, ano 
2007, 4p, cor prata, completo, 
alarme, ótimo estado, R$
20.500,00. Tratar (14) 9834
0470 9135-1816

FIAT IDEA ELX, ano 2007, 
cor preta, completa. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos.

SANDERO, ANO 2010, 
cor prata, com ve+te +limp 
e desemb. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

FORD FIESTA 1.6, ano 2012, 
completo, cor preto. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

FIAT UNO Fire Flex, cor 
cinza, 2 portas, ano 2006, 
com ve + te + som. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

PEUGEOT SW, ano 2009, 
cor dourada, completa, auto
mática e ótimo preço. Tratar 
(14) 3264-3644/ 9610-5960 
shop cars veiculos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRISMA MAXX 1.0, ano 
2009, cor prata, flex, ar e DH, 
R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

DOBLO ESSENCE 1.8, 6 
lugares, ano 2012, cor prata, 
flex, completo, R$ 47.900,00. 
Tratar Evidence Veiculos (14) 
3264-1000.

JEEP BANDEIRANTES
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, Celta, 

Palio ou Fox. Tratar (14) 9703- 

1919/ 3263-3348.

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.

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

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alitates 
Confetçõo de 
larímbos
^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

£ M  F R £ /\!T £ A O  B A N C O  3 R A D £ S C O

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

NXR BROS ESD, ano 2005, 
cor azul. Tratar (14) 9701- 
6361/ 9181-7920.

CBR 600RR, ano 2005, R$30 
mil. Tratar (14) 9682-7551.

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

BIZ 125 ES, ano 05/06, cor 
preta, baixa km, partida elé
trica. Tratar (14) 9183-8600/ 
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.

HONDA KS, ano 2003, 
2°dona. Tratar (14) 9720- 
4020/3263-4138.

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.

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

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



Classificados

CONTRATA-SE URGENTE
encarregado de produção, 
preferencialmente com 
experiência em confecção. 
Interessados comparecer ao 
PAT -  Lençóis Pta. até 03/07.

LWART QUÍMICA oferece 
estagio (remunerado) na área 
de pesquisa e desenvol
vimento de embalagens. 
Cursando desig ou desenho 
industrial. Interessados en
viar curriculum para ipaiva@ 
lwart.com.br

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

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

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.

GONTRATA-SE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

COM EXPERIÊNCIA. 
NECESSÁRIO CNH "AS” .

ENVIAR CURRÍCULO PARA 
TECNICOINFOLP@GMAILCOM

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.

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

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.

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

DETETIVE PARTICULAR,
todos os casos. Tratar (14) 
9644-2547 com Victor.

MOTO TAXI Paulist p/ Len
çóis e região, 24h, o melhor 
preço. Tratar (14) 3263-5272.

ALUGO MUCK e faço 
serviço de montagem indus
trial. Tratar (14) 9812-6791/ 
8222-9793.

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.

MOTOBOY, ENTREGA com
rapidez e segurança. Tratar 
Vivo (14) 9701-6362 ou Claro 
(14) 9181-7920.

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.

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.

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.

JF SERVIÇOS de jardina
gem, roçadas e podas. Tratar 
(14) 9841-2829/ 9880-4459.

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

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

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.

EMPRESA DO SETOR DE 
M AQUINAS AGRÍCOLAS

CONTRATA
////// / / / // / / / / // / / / / // / / / / // / /^ ^ ^ ^

• M ecânico;
• A u x ilia r de  m ecânico.

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

ENVIAR CURRÍCULO PARA: 
fe rc a ro ll 5@ hotm ail.com

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

PROJETO INOVADOR,
residencial e comercial, 
com os melhores preços do 
mercado, agende uma visita. 
Nós vamos até você, para 
sua maior comodidade. Tratar 
(14) 8127-5335/ 3263-3291.

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

LIMPEZA DE pele, 
massagem e drenagem 
facial, depilação, massagem 
corporal relaxante mode- 
ladora, 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 des
conto e chinelos Havaianas, 
tênis Havaianas e sapatilhas 
com 20% de desconto. Venha 
conferir e aproveite esta 
promoção. Dividimos em até 
2 X nos cartões Visa, Master, 
Diners Club e Hipercard. A 
Chinelos e Cia fica na Rua 
Geraldo Pereira de Barros, 
853- Centro. Telefone: (14) 
3263-2816.

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

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

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

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

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

FA C O L
Faculdade "Orígenes Lesso"

CONTRATAMOS
Advogado Junior

A Faculdade Orígenes Lessa -  FACOL está 
selecionando Advogado recém-formado 

com registro na OAB.

Função: Cobrança

Remuneração e horários a definir

ín t e r e s s a d o s
Enviar currículo para 

thiago@facol.br

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.

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

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.

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

FA C O L
Faculdade "Orígenes Lessa"

CONTRATAMOS
Analista de Compras Junior

A Faculdade Orígenes Lessa -  FACOL 
está selecionando profissional da 

área de Compras.

Salário compatível com a função, 
Transporte e Cesta básica.

INTERESSADOS
Enviar currículo para 

thiago@facol.br

mailto:5@hotmail.com
mailto:thiago@facol.br
mailto:thiago@facol.br


Classificados

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

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

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

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

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

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

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

LANCHONETE E 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.

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

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

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

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

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

FASHION DOG, equipe 
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.

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

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

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

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

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

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

VENDO 2 balcões para 
mostruário de loja. Tratar (14) 
9772-7315.

IMPERDIVEL, PROPAGAN
DA em muro, Centro. Tratar 
(14) 9772-7315.

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 M IN I moto, motor 
2tempos, partida no pedal. 
Tratar (14) 9663-0905.

COMPRO TELHA galvani
zada ou maderite usado para 
fechar construção. Tratar (14) 
8154-1999.

VENDO MACA para 
estética, moderna, semi nova, 
parcelo no cartão até 3x. 
Tratar (14) 9683-5430.

VENDO 1 grade de ferro 
3.40x1.90 -  1 portão social 
0.90x2.10, em ótimo estado. 
Tratar (14) 9642-6790 ou R: Gino 
Augusto A. Bosi, 481 -  Rondon.

COCHI
m m
m m

VENDO LAVADORA de
roupas (10K), R$ 300,00 -  1 
Freezer pequeno, R$ 180,00. 
Tratar (14) 9713-2132.

PLANO FÁCIL Disal, sem 
consulta SPC e Serasa, sem 
juros e sem entrada. Gol 0km 
a partir de R$ 300,00 e novo 
HB20,parcelas a partir de R$
384,00. Tratar (14) 9681-7853 
com Socrates.

VENDO BANHEIRA com
trocador (Galzerano), femi
nino, R$ 120,00. Tratar (14) 
9860-7001 com Renato.

VENDO CARRINHO de
bebê, novinho, R$ 120,00 
(feminino). Tratar (14) 9860
7001 com Renato.

VENDO BEBÊ conforto, no- 
vinho -  1 andador (feminino), 
ótimo preço, R$ 120,00 os 
dois. Tratar (14) 9860-7001.

VENDO TÍTULO do Clube 
Marimbondo. Tratar (14) 
3263-4285/ 9657-2554.

VENDO 1 estufa elétrica 
para salgados e diversas 
pranchas. Tratar (14) 9643
1495.

GELADEIRA/FREEZER GE
c/ gelo na porta, Import (na 
caixa) nova, branca capac 700 
litros - Jogo novo de mesa 
e 4 cadeiras e 2 banquetas 
giratórias (ferro) e sombrinha 
c armação madeira (para 
piscinas ou aérea lazer), peça 
única e rara -  2 poltronas 
courino (marron) grande c/ 
opção para sofá-cama, novas 
- Mesa Antiga e 6 cadeiras 
toda de madeira maciça - Tela 
para projetor 106 polegadas e 
lâmpada para projetor DELL. 
Tratar (14) 8815-4976.

VENDO CD Pionner, semi 
novo, ótimo estado, R$70,00. 
Tratar (14) 9637-7291.

VENDO BICICLETA, 21
marchas, adulto, pouco 
uso, R$ 190,00. Tratar (14) 
9797-5221.

VENDO CD Kewood, usado, 
semi novo, R$80,00. Tratar 
(9703-1919/ 3263-3348.

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

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

GINÁSTICA, VENDO apa
relho de ginástica simulador 
de caminhada da Caloi, com 
painel digital, preto, em 
excelente estado, R$ 350,00. 
Tratar (14) 9779-7664.

VENDO 1 guarda roupa gran
de, com 6 portas e 8 gavetas, 
marrom em MDF, R$ 350,00. 
Tratar (14) 9792-9129.

VENDO TRAILER completo, 
pronto para trabalhar, preço 
a combinar. Tratar (14) 9664
7363.

VENDO TABLET Multilaser 
Diamond, preto, android 4.0, 
tela LCD 7.0", multitoque, 
câmera frontal 1.3, memória 
interna flahs 8GB, suporte 
pra cartão até 32GB em 
perfeito estado. Acompanha 
um teclado USB portátil para 
tablet, carregador e fone. 
Tratar (14) 9704-3307/ 3264
5381 Marlene.

VENDO CABIDES de
acrílico e araras para lojas. 
Tratar (14) 8123-6974.

CONSORCIO CONTEM
PLADO Itaú no valor de 
R$113mil. Tratar (14) 9771
1693 Nivaldo Bispo.

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

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

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 BICICLETA ergomé- 
trica. Tratar (14) 9616-6336.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP
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ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS 
ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

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

Charles Darwin.

http://www.naturalionix.com.br
http://www.regionaltodaraca


Classificados

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO FIOS e cabos elétri
cos, lâmpadas econômicas a 
partir de 10w, interruptores 
e tomadas. Tratar (14) 3263- 
5859/ 9620-0962/ 9862-0930.

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

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

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

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

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

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

ANIVERSÁRIOS, CASA
MENTOS, confraterniza
ções, tudo para sua festa, 
Espetinhos em geral. Tratar 
(14) 9715-2013.

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

GI BISCUIT, lembrancinhas 
para todas as ocasiões, topo 
de bolo e perso nagens, acei
ta encomendas. Tratar (14) 
3263-5612 e 9619-1 155.

DJ PATETA faz sua festa 

em grande estilo, pacote 

completo, (projetor, pista de 
dança, estrutura e chuva de 

prata). Venha conferir os pa

cotes, tratar (14) 3263-0302 /  
8171-3865.

EMPÓRIO DA Cerveja

- bebidas em consignação - 

plantão durante seus eventos
-  bebida gelada em grande 

quantidade. Tratar AV. Padre 

Salústio Rodrigues Machado, 

1145 ou (14) 3264-1224.

CONSULTORIA EMPRE
SARIAL: (Análise PE, Análise 

financeira, RH etc). Tratar 

com Luiz (14) 9702-6597.

EVENTOS EM geral (Cari
catura ao vivo e sob enco

menda). Tratar com Cristiano 

Paccola (14) 9112-7826.

KIT FESTA, 5kg bolo, 300 
salgados, 200 doces + 100 

mini beijinhos grátis. Panifi

cadora 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 Aniversário 

WG (incluso cama elástica G 

e M, piscina de bolinha, pe- 

bolim, vídeo game, kit festa 
+ mesas e cadeiras e campo 

society), R$350,00. Tratar (14) 

3263-1485 ou 9791-4488.

CAMA 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.

EXCURSÃO PARA Praia Gran
de, 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 RODOVI
ÁRIA 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.

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.

EXCURSÃO RODOVIÁRIA,
Monte Sião/ Jacutinga 08/07 
- São Paulo 12/07 -  Olímpia/ 
Thermas dos Laranjais 15/09, 
parcelamos em até 3 x.
Tratar: (14) 8171-3582/ 9743- 
2483/ 4105-0264.

OLIMPIA, SAÍDAS 18/08 
e 22/09, preço especial -  
Ibitinga (Feira), saída 07/07, 
R$25,00 -  São Paulo, 2° sá
bado do mês, R$55,00 -  Foz 
do Iguaçu, todo mês. Tratar 
(14) 3263-3761/ 9724-8206/ 
9721- 0436.

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

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

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.

MARIA LUIZA II, casa nova 
c/ 03 dorms(1 suíte), sala tv, 
cozinha, garagem 02 carros 
R$ 270mil, Cód.225. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691)
3264- 5624/8118-1234.

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

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.

JD UBIRAMA, casa c / 03 
dorms(1 suíte), sala tv, sala 
jantar, cozinha, lazer c / chur
rasqueira e banheiro, casa c/ 
180,00m2 R$ 340 mil, Cód. 
252. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624/ 
9695-8789

JD VILLAGE, casa c / 03 
dorms(1 suíte c / closet e ba
nheira), sala estar, sala jantar, 
sala tv, cozinha planejada, 
lazer c/ churrasqueira, casa 
c/212,00m2 R$ 400 mil, Cód. 
255. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 32264-5624/ 
9695-8789.

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. 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.

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.

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.

CASAS, TERRENOS, refor
mas e construção, entrada 
de R$ 1.541,94 com parcelas 
a partir de R$ 491,94. Tratar 
(14) 9654-9616.

JD EUROPA casa nova 
(altos), 03 dorms(1 suíte), 
sala tv, cozinha americana, 
lavanderia R$ 260mil,
Cód. 205. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.
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EMPREGO X ROUPA CERTA
A maioria dos chefes do Brasil acha que os funcionários não 
sabem se vestir de acordo com os padrões das empresas.
5 4 %  dos diretores disseram em pesquisa que, repetidas vezes, 
os colaboradores vão com vestimentas inadequadas para o 
trabalho. Inadequação do guarda-roupa impacta na carreira.
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Inglês: opção ou necessidade
Profissionais de 
desenvolvimento e 
aprimoramento precisam 
ter domínio do idioma

Priscila Pegatin_________________ _

0 inglês, a terceira maior língua em núme
ro de falantes nativos, depois do chinês 
mandarim e do espanhol (segundo o ca

tálogo ethnologue.com), leva muitos brasileiros 
à sala de aula. Ter fluência no idioma é sinôni
mo de boa colocação no mercado de trabalho, 
mas nem sempre a língua americana é o único 
diferencial no currículo.

Simone Marcolino, diretora da Gente Re
cursos Humanos, explica que é preciso avaliar, 
dependendo da profissão, se o inglês é ou não 
necessário. "Por exemplo, uma pessoa que está 
procurando uma colocação na área financeira 
de uma empresa nacional que só atua no Bra
sil, dificilmente utilizará o idioma. Num pri
meiro momento, o inglês não será um diferen
cial, outras competências, porém, serão como 
o raciocínio lógico. No entanto, se a mesma 
empresa começar a atuar no Exterior, prova
velmente o inglês será mais exigido".

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

AS SALAS -  Mesmo profissionais que não utilizam o idioma buscam conhecimento em inglês

Entre as profissões que realmente preci
sam do idioma, Simone enumera algumas. 
"Sem dúvida, as que lidam diretamente com 
desenvolvimentos/aprimoramentos tecnológi
cos, onde a literatura técnica e a maioria das 
trocas de informações entre os profissionais 
ocorrem no idioma inglês", diz. "Além disso, 
profissionais que atuem com comércio exterior 
e que trabalhem em empresas multinacionais, 
precisam ter o inglês desenvolvido".

Sobre a avaliação do nível de inglês pedido, 
os critérios variam de empresa para empresa. 
"Para os cargos de gestão, o nível de exigência

é maior e com frequência são realizadas ava
liações orais da proficiência do idioma. Para 
funções mais operacionais, quando exigido a 
avaliação é escrita e o nível esperado é o in
termediário", explica Simone. "Exceção a essa 
regra são para os níveis operacionais, onde o 
inglês faz parte do dia-a-dia. Neste caso, a ava
liação oral é realizada".

Mas se dedicar o quanto antes ao idioma 
pode ser, sim, um diferencial para o futuro. 
"Formação nunca é demais, o inglês repre
senta apenas uma competência dentre muitas 
outras que os profissionais precisam", finaliza.

Escola de idiomas 
registra aumento 
de alunos nos 
últimos anos

O fato da exigência de uma se
gunda língua, em especial o inglês, 
leva inúmero ex-estudantes para a 
sala de aula, segundo Severino José 
Vila Nova, o Vila, proprietário da 
escola de idiomas Englishville. "A 
procura cresceu nos últimos anos, 
mas ainda é baixo, se compararmos 
a exigência do mercado", diz.

Um dos motivos, segundo ele, da 
resistência de alguns trabalhadores é 
o custo do curso. "Tem gente que acha 
que é inacessível, por isso não tem 
interesse. Mas a gente percebe que 
o profissional que busca pelo curso, 
mesmo que não vá usar de imediato 
na empresa ganha um reconhecimen
to por buscar se profissionalizar e isso 
é importante, inclusive, para quem 
está há anos no mesmo emprego".
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O ECO Autos
DUCATI ABRE LOJA NO BRASIL

Após iniciar operação própria no Brasil em 2012, a Ducati abre a 
primeira concessionária no país, em São Paulo. Na inauguração, 

a empresa também lançou a Monster 796, por R$ 37.900. 
Serão mais 10 concessionárias até o final do ano.
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Indenização do DPVAT deve ser solicitada pelos Correios
Agências se tornaram ponto de atendimento; mudança acontece em 15 estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro

Da Redacâo
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

V ítimas de acidentes de trânsito já 
podem solicitar gratuitamente o Se
guro DPVAT nas agências próprias 

dos Correios. A iniciativa pretende faci
litar o acesso dos beneficiários ao seguro, 
que pode ser solicitado gratuitamente e 
sem a necessidade de intermediários.

A parceria entre a ECT (Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos) e 
a Líder-DPVAT teve início em 2011 nos 
estados do Ceará, Maranhão e Piauí e 
foi estendido em 2012 para outros nove 
estados. O Distrito Federal e outros 14 
estados, incluindo São Paulo e Rio de 
Janeiro foram beneficiados agora.

INDENIZAÇÕES
A quantidade de indenizações pagas 

pelo Seguro DPVAT de janeiro a março 
de 2013 aumentou em 28% em relação 
ao mesmo período em 2012. De acor
do com a Seguradora Líder-DPVAT, fo
ram pagas 124.846 indenizações entre 
as três coberturas do Seguro DPVAT - 
morte, invalidez perm anente e reem bol
so por despesas médico-hospitalares. A 
indenização de invalidez perm anente 
representou 68% deste total.

Um dado preocupante é a quantida
de de indenizações pagas por acidentes 
envolvendo motocicletas: 70% do total, 
quando, de acordo com o DENATRAN, 
esses veículos representam  apenas 27% 
da frota nacional.

Os automóveis, que representam a 
maior parte da frota de veículos, 60%, 
foram responsáveis por 24% das indeni-

AUTORIZADA -
Agências dos Correios 
de todo o país estão 
autorizadas a dar 
atendimento para 
vítimas de indenização 
do DPVAT

zações. O perfil das vítimas permanece 
constante: 77% dos benefícios foram pagos 
para vítimas do sexo masculino. A maior 
incidência de indenizações envolveu aci
dentados de 18 e 34 anos, representando 
51%, parcela importante da população eco
nomicamente ativa.

PROCEDIMENTO
O DPVAT é um seguro de dano pes

soal que pode ser solicitado por vítimas

de acidentes de trânsito resultantes em 
invalidez permanente, morte e para re
embolso de despesas médicas e hospi
talares. Toda pessoa que sofrer um aci
dente no país, seja pedestre, motorista ou 
passageiro, tem direito ao seguro. Ao dar 
entrada no pedido através dos Correios, 
as vítimas ou seus beneficiários recebem 
um comprovante da respectiva solicita
ção, enviada à Seguradora Líder DPVAT, 
para o devido acompanhamento.

VEJA COMO SOLICITAR O DPVAT

✓  Informe-se sobre a documentação 
necessária pelo telefone 0800
022 12 04 ou pelo site www. 
dpvatsegurodotransito.com.br. 
Lembrando que o prazo para o pedido 
da indenização é de até três anos, a 
contar da data do acidente;
/  Dirija-se a uma agência dos 
Correios informada no site www. 
dpvatsegurodotransito.com.br;
✓  Guarde o comprovante de envio 
fornecido pelos Correios;
/  Até 30 dias da data da entrega 
da documentação solicitada, o 
pagamento das indenizações é feito 
por meio de crédito em conta corrente 
ou conta poupança da vítima ou 
de seus beneficiários. Os valores 
indenizados são de R$ 13.500 no caso 
de morte; até R$ 13.500 para invalidez 
permanente, variando conforme o 
grau de invalidez; e até R$ 2.700 para 
despesas médicas e hospitalares, 
dependendo dos gastos efetivamente 
realizados e comprovados.
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O ECO Imóveis ( 0)
p O D T o

OPÇÃO DE MATERIAL: COBRE
As propriedades do cobre, como durabilidade, 
resistência à corrosão, versatilidade e sustentabilidade 
têm chamado a atenção de designers, arquitetos e 
paisagistas na hora de decorar as áreas externas.

FORROS - PERSIANAS E CORTINAS 
PORTAS SANFONADAS - DIVISÓRIAS

w w w .p o n t o i9 .c o m .b r  
R ua C e l. J o a q u im  A n s e im o  M a r t in s ,  1 7 8 0  

C e n tro  - L e n ç ó is  P a u i is ta  - ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 3 9 4 9
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Sebrae orienta pequenos varejistas 
sobre adesão ao Minha Casa Melhor
100 mil micro e pequenas empresas paulistas têm perfil para entrar na rede; iniciativa injeta R$ 17 bilhões na economia

Da Redação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

0  Programa Minha Casa Minha Vida, 
ampliado pelo Governo Federal, 
beneficia a todos os credenciados a 

uma linha de crédito de R$ 5 mil para com
pra de até dez móveis e eletrodomésticos. 
Batizado de Programa Minha Casa Melhor, 
a medida é uma ótima oportunidade de 
negócio para micro e pequenos varejistas 
já que o programa pretende montar uma 
rede de 13 mil lojas credenciadas.

“Foi anunciado um investimento de 
R$ 17 bilhões. Se engana o empreende
dor que pensa que é um dinheiro que 
beneficia apenas as grandes redes. Micro 
e pequenos negócios podem e devem par
ticipar e um levantamento do Sebrae-SP 
apontou 105 mil micro e pequenas empre
sas no estado de São Paulo aptas a ven
der para o programa", explica Ivan Hus- 
sni, diretor técnico do Sebrae-SP. “Vamos 
orientar os varejistas. A adesão do lojista 
é rápida e simples."

Para ser uma loja credenciada e rece
ber o selo Programa Minha Casa Melhor, 
basta que o lojista procure a Caixa e abra 
uma conta para sua empresa. Toda opera
ção é feita por meio de cartão e o lojista 
precisa ser credenciado na Redecard (com 
domínio Móveiscard). A princípio, a par
ceria vale por 60 dias. Após esse período, 
se quiser continuar aceitando o cartão do 
programa basta ligar para o gerente da Cai-

CREDENCIAMENTO - Sebrae orienta micro e pequenas negócios a aderir ao programa Minha Casa Melhor, do Governo Federal

xa e renovar o convênio.
O valor da compra é creditado na 

conta do lojista como em uma operação 
de venda com cartão de débito. Entretan
to, para compras à vista com o cartão, o 
lojista participante é obrigado a oferecer

desconto mínimo de 5% no valor da nota.
Será permitida a compra de dez itens: 

guarda-roupa (até R$ 380), cama de casal 
(até R$ 370), cama de solteiro (até R$ 320), 
mesa com cadeiras (até R$ 300), sofá (até 
R$ 375), refrigerador (até R$ 1.090), fogão

(até R$ 599), lavadora de roupas (até R$ 
850), TV digital (R$ 1.400) e computador 
ou notebook (até R$ 1.150).

A Caixa disponibilizou o telefone 0800 
726 0104 para dúvida dos lojistas. O Se- 
brae-SP orienta pelo 0800 570 0800

http://www.pontoi9.com.br
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Classificados

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

JD. CAPOANI, sobrado 
com garagem coberta p/2 
carros, ótima localização. R$ 
255 mil n/aceito financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JD. VILLAGE, sobrado com 
3 quartos, wc social 1 suíte 
c / closet, banheira,lavabo, 
sala de jantar, sala de tv, 
garagem coberta p/ 3 carros 
e 2 vagas descoberta com 
portão fechado basculante 
automatizado, cerca elétrica, 
lavanderia revestida com 
armário, fundos temos 1 
dispensa, canil, piso lamina
do 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.

JD. NAÇÕES, casa com 
1 quarto, sala, cozinha e 
WC, R$ 70 mil, não aceito 
finaciamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

NOVA LENÇÓIS, casa 
com 2 quartos, sala, 
cozinha revestida, wc 
social, garagem coberta 
p/ 2 carros, com portão 
fechado basculante,piso 
frio, com laje, lavanderia 
coberta, no fundo temos 1 
edícula com 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, piso 
frio, com forro de madeira, 
terreno com área total de 
253 m ,̂ com 154,45 m̂  
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 churras
queira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno 
com área total de 347 m̂ , 
com 126 m  ̂de constru
ção, garagem coberta p/ 
vários carros. R$ 300 mil 
aceito financiamento com 
50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM PRÍNCIPE,
casa feita em L, com 2 
quartos, cozinha revestida, 
sala grande, wc social, 
suíte, piso frio, com laje,
1 bela varanda, em volta 
da casa, churrasqueira, 
lavanderia coberta, gara
gem descoberta p/ vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alar
me, terreno com área total 
de 200 m ,̂ com 124,77 
m  ̂de área construída, 
boa localização, parte 
alta. R$ 160 mil, aceito 
financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

CECAP, CASA com 6
cômodos de esquina, 
vendo ou troco. Tratar 
(14) 9653-6869 e (14) 
3264-8367.

Os melhores imóveis

wm,vitagliano,com,br
OPORTUNIDADE
Apto: Fa^a um investimento rentável e seguro -  2  dorms, várias opções 

de lazer Últimas unidades, confira! -  ref:00238 Beto I4-9724-8803

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

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 
202m2 com 82m^ de 
construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não 
aceita financiamento.
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

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

CAJU, CASA com 4
cômodos + 2 em constru
ção, R$ 85 mil não aceita 
financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

A IMOBILIÁRIA Sig
Imóveis comunica a todos 
que está administran
do alugueis, e nesse 
momento está precisando 
e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponíveis 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)

MARIA LUIZA IV: 2 dor
mitórios e 1 suíte, sala/ 
cozinha, garagem, 130m^ 
construção c/ terreno 
de 334m2 R$ 85.000,00 
+ parcelas. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

VILA CRUZEIRO, prédio 
geminado, 2 dormitórios, 
sala, cozinham, banheiro, 
garagem e área de lazer 
R$ 140.000,00 Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

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

ITAPUÃ, CASA c/ sala, 
copa, cozinha, 3 dormitó
rios 1 suíte, garagem p/
2 carros, rancho no fundo 
R$ 250 mil. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

MARIA LUIZA I, casa c/
2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, garagem p/ 2 
carros, ótima construção, 
R$ 250 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 acabamen
to R$ 280 mil. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários 
na rua: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou 
no fone: (14) 3264-7260.

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

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

CONTATO (1 4 ) 9 8 4 4 -8 1 6 4  
8117-8164

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

CAJU, CASA com 1
quarto, sala, cozinha, WC, 
piso frio, laje, R$80 mil, 
não aceita financiamento. 
Aceita casa de maior va
lor, paga diferença através 
de financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD. ITAPUÃ, 1 dormitó
rio, 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 so
cial, lavanderia e garagem. 
Fundos c/ 01 dormitório, 
cozinha, banheiro e des
pensa. - R$ 105.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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

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/ 
churrasqueira, banheiro e 
garagem -  R$ 170.000,00
- Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

VILA MAMEDINA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e ga
ragem. - R$ 145.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 
/  9795-0722.

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

T IJ O L O  E C O L Ó G IC O
VANTAGENS

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

ITAM ARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

salas, copa, coz, lavabo, banheiro, área de 
serviço, área de lazer cl 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 
c/ 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.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

JD. UBIRAMA, casa 03 
dorms(1 suíte), sala tv, sala 
jantar, cozinha, lazer c/ chur
rasqueira e banheiro, casa c/ 
180,00m2 R$ 340 mil, Cód. 
252. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624/ 
9695-8789

JD VILLAGE, casa 03 
dorms(1 suíte c/ closet e 
banheira), sala estar, sala 
jantar, sala tv, cozinha plane
jada, lazer c / churrasqueira, 
casa c/212,00m2 R$ 400 
mil, Cód. 255. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
32264-5624/9695-8789.

CASA DE tijolos com uma 
cozinha toda azulejada,e 
madeira no teto, com 3 
quartos,copa,banheiro e 
uma edícula fora, (quarto 
e banheiro enorme com 
banheira, azulejado), requer 
alguma reforma, preço 
ocasião e também móveis e 
utensílios em Agudos. Tratar 
(14) 8815-4976

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

MARIA LUIZA I (entre 
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

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
9772-7716 com Cláudio.

CECAP (VENDA), casa 
c/3 quartos, 3 banheiro, em 
reforma, laje, telhado tipo 
americano, excelente ma- 
deiramento. R$ 105.000,00. 
Tratar (14) 3263-0021 -  
Imobiliaria21

CAJU I (venda), casa c/ 
quartos, garagem coberta p/
2 carros, piso laminado. R$
127.500.00. Tratar (14) 3263
0021 -  Imobiliaria21

APARTAMENTO NO con
domínio camélias em bauru 
(venda) 3 quartos, ótimo 
preço. Tratar (14) 3263-0021 
-  Imobiliaria21

VILLAGGIO III (Bauru-venda) 
casa c/ 220 m  ̂de construção,
3 suítes, ar condicionado, 
armários embutidos, garagem 
p/ 4 carros. Tratar (14) 3263
0021 -  Imobiliaria21

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.

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

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

JULIO FERRARI:03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem Valor R$
100.000. 00 Toledo Imóveis 
32630187.

APTO IPÊ: 02 dorm c/ 
armários/sala ampla/coz. 
Planejada/banheiro/lavand./ 
garagem Valor R$ 160.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

APTO SEMI novo Rio 
Claro:03 dorm/sala em L /  
coz/lavanderia/banheiro/ 
garagem Valor R$ 190.000,00 
(aceita troca c / imóvel aqui 
em Lençóis) Toledo Imóveis 
32630187

APTO SAN Remo: 03 dorm 
sendo 1 suíte/dorm p/ em- 
pregada/sala 02 ambientes/ 
coz planejada/banheiro/ 
lavanderia/garagem Valor 
R$350.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

APTO BETHA: 03 dorm sen
do 1 suíte todos c/ armários/ 
sala 02 ambientes/lavabo/ 
banheiro/sala/coz planejada/ 
lavanderia/garagem Valor R$
530.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

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

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

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/ 
sala/copa/coz/02banheiros/ 
lavanderia/área c/ churrasq./ 
garagem Valor R$ 225.000,00 
Toledo Imóveis 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. 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)

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.

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. 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

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 aca
bamento final. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

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. 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$ 1 10.000,00 + 113 prest. 
terreno de 399,00 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. MARIA Luiza II: Prédio 
c/ 06 aptos de 42m2 cada de 
01 dorm/sala/coz/banheiro 
Valor R$ 600.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

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

iP R O R T U N ID 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 R$ 860 mil. Ref. Site 29.

Casa Centro, 3 doimit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavande
ria, copa, cozinha, escritório, bho social, churrasq., piscina. 

Garagem pra 3 carros cobertos. R$ 450.000,00.

Sobrado JD Itamaraty,3 dorms(1 suíte), sala grande tv, 
escritório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$ 

600.000,00. Ref. Site 14.

Casa Jardim Víllage - 3 dorms, 1 suite d  closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, lavan
deria d  armário. Garagem para 5 carros sendo 3 cobertos- 

R$ 580 mil - Habitare Imóveis (CRECI76074).

Vende-se Casa Mamedína, C /3 dorms, sala, cozinha, bho 
social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, lavande
ria, piscina. R$ 300.000,00. Habitare Imóveis (CRECI76074). 

Ref. Site 67

Vende-se Casa Jd. Víllage, d  3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de jantar, área de ser/iço, garagem p/
3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. 

Casa com piso laminado. R$ 600mil. Habitare Imóveis 
(CRECI76074).

Casa V. Capoani - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, bho social, lavanderia. Edícula 
d  1 dorms, bho, churrasq - R$270 mil - Habitare Imóveis 

(CRECI76074) 32644151/9860-1407.

Casa J D. Víllage - Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 
1 suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, 

despensa. R$ 300 m il- Habitare Imóveis (CRECI76074) 
32644151/9860-1407.

www.habitarelp.com.br
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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

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

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.

SÃO JUDAS Tadeu I , casa 
com 2 dormitórios, wc social, 
forro de madeira, esquina, R$ 
180 mil (aceito permuta e não 
aceito financiamento). Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

CASA NA altura da laje, 
com 2 quartos, sala, cozinha, 
WC, murada + portão, R$ 
48mil + parcelas. Tratar (14) 
9797-5221.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL IPÊ, aparta
mento com 02 dormitórios, 
sala (2 ambientes), banheiro 
social, cozinha, área de ser
viço e 01 vaga de garagem, 
R$160 mil, obs: laje, piso de 
madeira, acabamento em 
gesso. Armário embutido 
em 01 dormitório e cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CENTRO, 1 suíte, 02 
dormitório, sala copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, banheiro nos fundos e 
garagem para 01 carro, R$350 
mil, obs: laje, piso frio, aca
bamento em gesso. Armário 
embutido em 02 dormitórios. 
Ótima localização (esquina). 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CENTRO, 3 dormitórios, sala 
copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, e garagem. 01 
dormitório, cozinha e banheiro 
nos fundos. Salão comercial 
com banheiro, R$400 mil, obs: 
gesso e piso frio, 2 terrenos, 
ótima localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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 localização, 
próximo ao centro. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

BELA VISTA, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$140 mil, 
obs: laje/forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM UBIRAMA, 2
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para vários 
carros. Casa nos fundos: 01 
dormitório, sala, cozinha e 
banheiro, R$180 mil, obs: 
Frente: forro pvc e piso frio. 
Fundos: forro e vermelhão. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM VILLAGE, 1
suíte, 02 dormitórios, 02 salas, 
escritório, copa, cozinha, 02 
banheiros, área de serviço, 
despensa e garagem para 02 
carros cobertos +quiosque, R$ 
580 mil, obs: laje, piso de ma
deira, acabamento em gesso 
e armário embutido na área 
de serviço. 2 lotes de terreno 
juntos. 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 ATONIETA, 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$
350 mil, obs: laje, taco e 
piso frio. Cerca elétrica 
e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

RONDON, 1 suíte, 02 dormi
tórios, sala de estar, sala de 
TV, banheiro social, lavabo, 
copa, cozinha, área de serviço 
e garagem para 02 carros. 
Área de lazer com churras
queira, dormitório, banheiro e 
piscina, R$ 450 mil, obs: laje, 
piso de madeira, acabamento 
em gesso. Armário embutido 
na cozinha, garagem e área 
de lazer. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343

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

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

JARDIM CAJU, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, mais casa 
ao lado com sala, cozinha, 
banheiro e 01 dormitório, R$ 
170 mil, obs: forro madeira e 
piso frio. Ótima localização 
para comércio. Terreno 
com 312 m̂ . Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD PRÍNCIPE, casa 03 
dorms(1 suíte), sala tv, 
cozinha americana, lazer c/ 
churrasqueira, garagem 02 
carros c/170,00m^, R$ 245 
mil -  cód. 228. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

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

JARDIM AMÉRICA, 2
dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Área 
de lazer com churrasqueira, 
R$ 250 mil, obs: Laje e 
porcelanato. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

NÚCLEO LUIZ Zillo, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Edícula nos fundos 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro, R$ 150 mil, obs: 
forro e piso frio. Esquina, 
ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD GRAJÁU , casa nova, 02 
dormitórios(1 suíte), sala tv, 
cozinha, lavanderia fechada, 
R$ 150mil, Cód. 267. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JARDIM MARIA Luiza II, 1 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa/cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
entrada para carro, R$290 
mil, obs: Laje e piso frio. 
Pintura nova. Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD AÇAI, casa c / 02 dormi
tórios (piso laminado), sala de 
tv, cozinha americana, edícula 
c / churrasqueira, banheiro e 
despensa, garagem coberta 
02 carros, piso porcelanato, 
quintal todo c / piso frio, casa 
reformada c/150,00m2 R$
180 mil, Cód. 209. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
55624/9695-8789.

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

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

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

JARDIM p r ín c ip e , 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 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 
mil + 70x de R$ 290,00 do 
terreno - Cód. 000. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

3263-0021
TE R R E N O  J A R D IM  J O A O  P A C C O LA  (venda)- 
221 ó tim a localização R $65.000 ,00  não ace i
ta  financiam ento .
TE R R E N O  J A R D IM  H U M A ITÁ  (venda) -  340  
m^, ó tim a localização, R$ 150 .000,00 não aceita  
financiam ento .
C A S A  C E C A P  (venda) -  3 quartos, 3  banheiro , 
em  reform a, laje, te lhado  tipo  am ericano, e xce 
lente m adeiram ento . R$ 105.000,00  

C A S A  C A JU  I (venda) 2  quartos, garag em  c o 
berta  p/ 2  carros, p iso lam inado. R$ 127.500,00  
C H Á C A R A  C O R V O  B R A N C O  (venda) -  6.000  

m^, edícu la , deposito , p iscina, churrasqueira , 
arborizada, pom ar, estufa. R$ 280 .000 ,00  
C A S A  M A M E D IN A  (locação) ó tim a localização, 
tan to  para m orad ia  q uan to  para ponto co m er
cial e clin ica.
B A R R A C Ã O  M O N TE  A Z U L  (locação) ó tim a lo
ca lização  depois  da  ponte na en trada do  m o n 
te  azul com  a C achoeirinha, to d o  m urado. 
A P A R TA M E N TO  N O  C O N D O M ÍN IO  C A M É LIA S  
EM  B A U R U  (locação) 2  quartos, 2° andar 
A P A R TA M E N TO  N O  C O N D O M ÍN IO  C A M É LIA S  

EM  B A U R U  (venda) 3 quartos, ó tim o preço. 
C A S A V IL L A G G IO  III EM  B A U R U  (v e n d a )- 2 2 0  
m^ de construção , 3 suítes, ar condic ionado, 
arm ários  em butido s, garag em  p / 4  carros.

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

CASA BEM localiz. c / ótimo 
acabam. no M. Azul. São 
lOBm^ em boa planta, 3 dor- 
ms, 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 Monte Azul c / 2 
dorms, 1 suíte, 2 wc sociais, 
s.tv, s.jantar, coz, ar.lazer c/ 
churrasq., 2 vgs. Oportunida
de! Vitagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00232

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 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

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

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

SOBRADO BEM loc. no pq 
das Nações Baixo: linda s. 
visitas, coz. c / sala jantar, wc 
soc. Cima: 3 dorms, wc social 
e sacada + edíc. c / disp e 
wc.,2 vagas cob. -  Bom acab. 
ac. financ! CreciJ23626 -  
Rosangela 14-9635-2120 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00283

JARDIM p r ín c ip e , edícula 
com area de lazer, laje, piso 
frio e gesso, aceito troca. 
Tratar (14) 9785-7545.

CASAJDITAMARATY,
03dorms(1 suíte c /a r
mários), escritório, sala 
estar, sala tv, cozinha 
planejada, despensa, 
lazer c/ churrasquei
ra, forno de pizza, 
banheiro, piscina, 
garagem vários carros 
R$ 570.000,00.

CASA JD EUROPA, 03
dormitórios(1 suíte c/ 
closed e armários), sala 
de tv  c/jardim, cozinha 
americana c/ armários 
e fogão, edícula c/ 
lavanderia e banheiro, 
garagem coberta p/02 
carros R$ 310.000,00.

SOBRADO JD ITAMA- 
RATY, 04 dorms (1 su
íte c/closet), sala estar, 
sala jantar, escritório, 
adega, lazer c/ piscina, 
churrasqueira, lago, 
lindo paisagismo, linda 
residência c/445,00m2 
de construção, terreno 
de1.080,00m2R$
860.000,00.

CASA JD PRÍNCIPE,
03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha america
na, lazer c/ churras
queira, garagem 02 
carros c/170,00m2 R$
245.000. 00.

APARTAMENTO EDI
FÍCIO Vitória Régia,
03 dorms (1 suíte), 
sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia R$
320.000. 00.

APARTAMENTO
RESIDENCIAL
Paineiras(Piso Térreo) 
03 dorms, sala 02 am
bientes, cozinha, lavan
deria R$ 175.000,00

TERRENOJD 
ITAMARATY parte 
altac/517,00m2R$
175.000. 00

CHÁCARA SÃO JU
DAS TADEU de esqui
na c/5.000m2, casa laje 
c/ 04 dormis(1 suíte), 
sala, cozinha, chur
rasqueira, piscina, 
campo, toda murada 
R$ 430.000,00

JD. EUROPA, casa nova com 
3 dorms. (1 suite), sala, copa, 
cozinha, A/S e WC social, 
garagem p/2 carros, R$ 230 
mil. Tratar (14) 9692-9693.

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos, sala, cozinha, WC, 
área de serviço e garagem 
coberta e ponto para co
mércio na frente, vendo ou 
troco por chácara. Tratar (14) 
9648-6977/ 9113-2888.

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

Rua M achado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 /  9695-8789  

www.sigim oveisnet.com .br

LINDA CHÁCARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c/ sala ampla, 
coz., 2 dorms, wc 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.vitagliano. 
com.br -  ref. 00264

ÓTIMA CHÁCARA 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

CHÁCARA 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

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.

SAO JUDAS Tadeu, casa 
com 01 suíte, 03 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro 
social. Área de lazer com 
churrasqueira, banheiro, 
despensa, quiosque, piscina 
e campo de futebol, R$ 450 
mil, obs: laje e piso frio. 
Ótima localização, toda com 
alambrado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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.

CHÁCARA CORVO Branco 
(venda) -  6.000 m^, edícula, 
deposito, piscina, churras
queira, arborizada, pomar, 
estufa. R$ 280.000,00. Tratar 
(14) 3263-0021 -  Imobili- 
ária21

VENDO CHÁCARA 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 ar
mazenamento, terreno ladri
lhado, casa para empregado, 
água de poço artesiano, 
reserva de reflorestamento, 
propriedade com 99% para 
mecanização, café certifica
do 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$ 90 
mil, e a outra somente terra 
R$ 80 mil. aceito permuta e 
propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina 
grande, terreno com área de 
total de 5 mil m ,̂ vendo ou 
troco por casa em Lençóis 
Paulista. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM)

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

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

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

SALAO COMERCIAL, c/
40m^, no Jardim São João, 
Av. José Antonio Lorenzetti 
n°537, R$ 270,00. Tratar (11) 
99588-0291 ou (11) 2918
0784 com José.

FÉRIAS! GUARUJÁ (Kit e 
Apto), Praia das Pitangueira e 
Tombo. Tratar (14) 9772-7315.

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

JD. MONTE Azul, alugo casa 
c / 02 quartos grandes, direto 
com proprietário, R$600,00. 
Tratar (14) 3263-1617.

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.CECAP, ALUGO sobrado c / 2

quartos, sala, cozinha e gara
gem. Tratar (14) 9798-7001 ou 
R: Amadeu Amaral, 332.

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 CASA no Maria Lui- 
za IV, perto SESI, casa nova, 
1° inquilino, 3 dorm.(1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem para 
4 carros descobertos, cerca 
elétrica. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGO 2 cômodos na Bela 
Vista I. Tratar (14) 9663-0905 
ou R: General Ozorio, 304.

ALUGO ESPAÇO para 
estética em salão de cabelei
reiro. Tratar (14) 3263-5338/ 
9789-3425.

ALUGO CASA na R:
Tiradentes, 547. Tratar (14) 
8202-3367.

JD. CAJU, alugo kitinete 
para 1 pessoa, R$400,00 
(incluído água e luz). Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115-5295

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

com proprietário.
ALUGO SALA no Edifício

MARIA LUIZA IV, barracão 
c/ portão alto e grande, área 
total 160m^, localizado perto

Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

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.

AERO ESPAÇO Eventos, 
ambiente climatizado, 
estacionamento interno, play 
ground e berçário, salão am
plo com capacidade para até 
750 pessoas, formato Buffet.

JD. PRÍNCIPE (entre a 
Comai e Cores Vivas),aluga- 
-se salão comercial com 70

Aeroenventos.com.br. Tratar 
(14) 3264-1224/ 9776-5561/ 
9717-7988.

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.

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

SALÃO PARA Festas Humai- 
tá Hall, continuamos com as 
promoções. Tratar (14) 3264 
5658/ 8115-4390.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

HUMAITA HALL O melhor 
lugar para sua festa. msn: 
humaitahall@hotmail.com/ 
site: www.humaitahall.com. 
br/ twitter: humaitahall. 
Tratar (14) 3264-5658 ou Rua:

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

Lídio Bosi, 425 Jd. Humaitá.
RONDON, ALUGA-SE casa

HUMAITA STAR: Aqui a 
estrela é você. msn: humai- 
tahall@hotmail.com/ site:

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

www.humaitahall.com.br/ 
twitter: humaitahall. Tratar 
(14) 3264-5658 ou Rua: Lídio 
Bosi, 399 Jd. Humaitá.

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

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.

COMPRO ÁREA rural até 12 
km da cidade, com energia 
elétrica, lago, nascente, 
reserva legal e de preferência 
sem bem feitorias. Tratar 
jandrade4374@ig.com.br

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.

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

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 +presta- 
ções - 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 co
mercial).

JD CAJU, terreno próximo a 
ETEC c/200,00m2, R$ 50 mil - 
cód. 216. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 3264-5624/ 
9695-8789.

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.vitagliano
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.humaitahall.com
http://www.humaitahall.com.br/
mailto:jandrade4374@ig.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

✓  In sta la çã o  e  m an u ten ção  d e h idrantes:
✓  In sta la çã o  e  m an u ten ção  d e  a la rm e s  d e incêndio;
✓  In sta la çã o  e  m an u ten ção  d e  lu ze s de em erg ê n cia ;
✓  In sta la çã o  e  m an u ten ção  d e G L P  (g á s  liquefeito de petróleo)
✓  In sta la çã o  e  m an u ten ção  d e  red es de a r  com prim ido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP . 
lE m issã o  de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(1 4 )  3 2 6 4 .5 6 0 0
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

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

MARIA LUIZA I, terreno 
com 200m^, localizado R: 
Presbitero Carlos Gomes 
(parte alta), R$63 mil a vista 
ou R$68 mil financiamento ou 
troca. Aceito carro. Tratar (14) 
9710-6601/ 9179-4462.

TERRENO NA Parte Alta do 
Itamarati, sol da manhã, 508 
m ,̂ parcialmente murado, R: 
Tamoios. Tratar (14) 8134
7171 com Antonio.

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 IV, lote com 220,80 
m2. (10X22,08), R$ 48 mil 
+ parcelas. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

VILA PACCOLA, lote com 
706 m ,̂ R$ 280 mil, obs: 
murado, lado de cima da 
rua. 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$ 140 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 finaciamen- 
to, R$ 70 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

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

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

JD GRAJÁU, terreno (parte 
baixa), R$ 55 mil, aceita fi
nanciamento, cód.081. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2, R$ 45 mil + 50 
parcelas de R$ 295,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

eletROMa;
M A T E R IA IS  ELET R IC O S

^R IBE IR O W  CARNBRO
R.M AC H A D0DEA 55I5N '>327- VIIA  ANmNIETA I-LENÇÓIS PAULISTA

JD MARIA Luiza IV, terreno 
(parte alta) c/230,00m^, 
próximo ao SESI, entrada 
de R$ 48 mil + 24 x de R$ 
880,00 - cód. 218. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 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 
400m^, na Av. João Paccola, 
R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m ,̂ parte alta á 100 
metros da avenida, entrada 
de R$ 36 mil mais 96x R$ 
340,00. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

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).

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

C A S A S S O U T O
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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 m̂ , 
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 m̂ , 
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/14,50m2, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD JOÃO Paccola (venda), 
terreno c / 221 m ,̂ ótima 
localização R$65.000,00 não 
aceita financiamento. Tratar 
(14) 3263-0021 -  Imobili- 
ária21

JD. HUMAITÁ (venda), 
terreno c / 340 m ,̂ ótima 
localização, R$ 150.000,00 
não aceita financiamento. 
Tratar (14) 3263-0021 -  
Imobiliária21

JARDIM GRAJAÚ, a 50
metros da avenida, quitado, 
murado e com calçadas, 
medindo 250m^, com entrada 
de apenas R$ 17.500,00 
+ 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
na Av. Jácomo Augusto 
Paccola,medindo 401m2 com 
entrada+ financiamento em 
até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250m^ , no meio 
do loteamento, por apenas 
R$ 44 mil a vista, (quitado). 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

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

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90m^, por R$ 23 
mil de entrada + parcelas de 
R$ 290,00. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha.

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

JD JOÃO Paccola, 
terreno c/221,50m2, R$ 65 
mil, cód. 214. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

IMOVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

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

http://www.pedraoimoveis.com
http://www.pedraoimoveis.com
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
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COIVI
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A Eletromax 
trabalha com o 

melhor em materiais 
elétricos. Há mais de 
um ano no mercado, 
a loja tem entre as 
mercadorias poste 
padrão pronto, fios, 
cabos elétricos e 
materiais elétricos 
para indústria. A 
Eletromax fica na rua 
Machado de Assis, 
327, Centro. Telefone 
(14) 3263 5859. Na foto, 
Ribeiro e Carneiro.

ELETROMAX PONTO E VÍRGULA

Sob nova direção, 
a Ponto e Vírgula 
oferece material 

escolar e de escritório, 
encadernação capa 
mole e capa dura, 
espiral, restauração 
de livros, artesanato, 
cópias e cartões 
comemorativos. O 
pagamento pode ser 
feito no cartão de 
crédito. Confira as 
novidades do Ponto 
e Vírgula, que fica na 
rua Doutor Antônio 
Tedesco, 667, telefone 
(14) 3264 3448. Na foto, 
o novo proprietário, 
Everton.

FABINHO AUTOMÓVEIS

^ X  Na hora de trocar 
ou comprar, 
não deixe de 

passar no Fabinho 
Automóveis. Há três 
anos no mercado com 
seminovos e usados, 
troca com troco, 
financiamento próprio 
e compra de veículos. 
Fabinho é garantia 
de bom negócio. Na 
compra de veículo, 
ganhe o tanque cheio. 
Fabinho Veículos fica na 
avenida João Paccola, 
1410. Telefones (14) 3263 
4349, 9652 8788 e 9652 
1739. Na foto, André e 
Fabinho. ÓPTICAS CONTENTE

^ X  Há 18 anos 
oferecendo as 
melhores marcas 

em óculos de sol e de 
grau, com excelente 
atendimento, a Ópticas 
Contente oferece 
a todos os clientes 
e amigos um novo 
espaço. Um ambiente 
amplo e moderno foi 
recém-inaugurado 
para atender cada 
vez melhor. Na foto, 
Marcos e Gisa com 
a equipe. Confira as 
novidades da loja 
que fica na rua 15 
de Novembro, 636. 
Telefone (14) 3263 0087.

OPORTUNIDADE DE COIVIPRA I Suíte i 2 D ormitórios I 2 C arros

CONSTRUÇÃO NOVA, sendo  01 su It e , 02 d o r m itó 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

t ó R $  270 ,000,00

w w w .l id e r l p .c o m .b r
( 14)  3264  3343 O s ite  a tua liza do  

diariam ente LÍDER
im o biliAria
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FOTO: O ECO FOTO: O ECO
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