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VIVER BEM
P r o f i s s io n a is  d ã o  d i c a s  
para fazer bonito n a
f e s t a  d o s  M e lh o r e s

ENTREVISTA
C o m p o s i to r  J o t h a  L u iz  
critica qualidade n o
s e r t a n e jo  u n iv e r s i t á r io  (B»

REGIONAL 
E v e r to n  defendeu 
transporte público 
gratuito e m  B ra s íl ia

RELIGIÃO

263 jovens da
região vao à 
JM J no Rio
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Lençóis Paulista e Agudos esta
rão representadas na Jornada Mun
dial da Juventude, no Rio de Janei
ro, por 263 jovens. Entre eles, vão 
voluntários (foto) para trabalhar no 
evento. A participação dos jovens 
acontece de 25 a 28 de julho, data 
em que o papa Francisco estará 
presente. Na programação tem 
acolhida ao Papa, vigília e missa 
de encerramento.

a Bonita 
raçu 

reiópolis 
çóis

A GU DO S  
Pepô representa região na 
federação de bancários @

M ACATU BA
Festa do Peão está marcada 
para setembro

LENÇÓIS
Simpósio premia boas 
práticas na sala de aula C )

REGIÃO
Grêmio Cecap visa liderança 
na Copa O ECO

ETEC
Unidade de Lençóis abre 
matrículas dia 16

Câmara de Lençóis já gastou 
R$ 39 mil no Palácio de Vidro
Dinheiro foi usado por Pita para adaptar o prédio e na segunda-feira vence o primeiro aluguel de R$ 11,5 mil
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Qualidade de 
vida no trabalho 
. deve ser 

prioridade
Falta de fiscalização 

está entre os 
principais problemas; 

acidentes 
preocupam Saúde 

em Lençóis

PO LÍCIA

Presa quadrilha de 
jovens de 18 e 19 
anos em Lençóis

Operação conjunta das polícias 
Civil e Militar de Lençóis Paulista 
resultou na prisão de quatro jo
vens reconhecidos por vítimas de 
roubos na cidade e região. Na sex
ta-feira passada, a quadrilha teria 
roubado R$ 230 de padaria na vila 
Mamedina, R$ 5 mil do pagamen
to de funcionários de uma vidra- 
çaria no Distrito Industrial e um 
iPhone de pedestre. ^ 4̂

SAÚDE

Internado em Bauru, lençoense morre de gripe A
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
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BAIRROS

Marise libera 
tráfego em novo 
viaduto na Rondon

Prefeito em exercício, José Anto- 
nio Marise anunciou ontem à tarde 
a liberação do tráfego de veículos 
sobre o viaduto que liga a Vila Cru
zeiro ao Jardim América. Equipe 
contratada pelo DER concluiu as 
sinalizações horizontal e vertical. O 
viaduto desafoga o trânsito de veícu
los na avenida Prefeito Jácomo Ni- 
colau Paccola. No mês que vem ini
cia a construção de rotatória. OBRA PRONTA - Ontem, operários de empresa terceirizada realizavam pintura na pista

M ÍDIA

O ECO cobre a 
região nos 
Jogos Regionais

Acontecem entre os dias 17 e 31 
de julho os Jogos Regionais de São 
Carlos. O evento, o principal no In
terior paulista, terá uma cobertura 
especial do jornal O ECO a partir 
da próxima semana. Tanto jornal 
quanto ECO 90.1 Notícias, manti
do por O ECO e transmitido pela 
Ventura FM, vão trazer os princi
pais fatos relacionados ao mundo 
esportivo regional. C8I
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TEMPO
SÁBADO, 13/07

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t23°C
T13°C

íuR 93%

D O M IN G O , 14/07
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

t 27°^ - . 95% 
T14°C ^̂ ^ 95%

C 8eT  ®

Samsung ultrapassa Apple 
em transmissão de dados 
via aparelhos celular

RÁDIO
Japoneses 
anunciam teia de 
aranha artificial
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Opinião CF R A S E
• "Foi uma grande oportunidade de mostrar um projeto que dá certo em Agudos e servir 
de exemplo para todo o País. De quebra, conseguimos R$ 300 mil para o município"

P A R A  P E N S A R
• "O tempo e a 
paciência são dois

prefeito Everton Octaviani sobre viagem a Brasília eternos beligerantes."
para falar de projeto de transporte gratuito Léon Tolstoi

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

Dever cidadão

A informação clara e transparente 
servida ao cidadão comum é um 
dos pilares que sustentam a demo

cracia e é a alma intocável de qualquer 
veículo de imprensa sério. O oposto disso 
é o porão escuro dos governos ditatoriais 
e alimenta aquilo que mais se combate 
nos regimes autoritários: a obscuridade. A 
imprensa livre se esteia exatamente sob a 
luz da primeira.

Dar as costas ao anseio do cidadão 
que busca as informações que lhe são 

de direito é erro fatal para qualquer 
agente público. Erro crasso, posto 
que, ao que popularmente chamamos 

povo, é de quem todo poder emana 
em nosso regime de governo.

Entre as habilidades que deve- 
riam -  leia-se muito bem: deveriam 
-  ser inerentes ao homem público 

está a capacidade do diálogo tran
quilo e sereno com o pensamento 

divergente, mesmo em meio às ad- 
versidades ou crises. Sob críticas ou

elogios, o agente político deveria manter 
sempre a postura de respeito supremo ao 
cidadão que ele representa. Desafortuna- 
damente, alguns contrariam essa lógica.

Fugir ao diálogo e fechar as portas às 
questões colocadas pela sociedade civil -  
aqui, representada na personalidade ins
titucional da imprensa livre -  sugere uma 
fraqueza que não deveria caber no proce
der do ente público. Ao cidadão deve-se, 
pela natureza do posto que o homem ou 
mulher públicos ocupam, respostas trans
parentes, precisas e detalhadas, sempre 
que solicitados. A mídia não só convém 
para divulgar os feitos que engrandecem 
o mandato ou a trajetória política daque
les que se investem do cargo eletivo. 
Como meio, a imprensa liga dois pontos: a 
fonte e o consumidor da informação. Esse 
é o seu papel social primordial. O Jornal O 
ECO não abre mão disso, ainda que nossa 
postura editorial contrarie os projetos de 
alguns que estão de passagem pelas sea
ras do poder que, aliás, é rotativo.
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Mais médicos" e James Bond
José W ilson G. Costa______________
é médico

0
 médico brasileiro quando recebe seu 
CRM passa a responder, às vezes até 
com a suspensão definitiva do exercí

cio profissional, ao art. i °  do Código de Ética 
Médica: "É vedado ao medico causar dano 
ao paciente, por ação ou omissão carac- 
terizável como imperícia, imprudência ou 
negligência". Muito além do que tudo que 
já foi ventilado pelas entidades médicas e 
demais segmentos da sociedade, este pre
ceito parece não ser de conhecimento do 
governo federal. Não me parece que Padi- 
lha, Mercadante e Patriota possam alegar 
desconhecimento. Assim ao insistirem na 
importação de estrangeiros sem revali
dação de diploma e proficiência na língua 
portuguesa, bem como, colocarem jovens, 
ainda sem CRM, por 2 anos a serviço do

SUS estão afrontando não somente a classe 
médica mas todo o ordenamento jurídico e 
legal da atividade médica no Brasil.

O Conselho Federal de Medicina não 
poderá expedir registro para médicos 
nestas circunstâncias e em títulos provi
sórias, pois não estão previstos em lei.

Assim, estas duas categorias de "meio 
médicos" não responderão por seus atos, 
pois não tem registros a serem "cassa
dos", uns por não terem diploma de gra
duação do Brasil e outros por ainda serem 
estudantes. Trabalhar, como médico, sem 
registro nos conselhos tem um nome, é 
charlatanismo, exercício ilegal da medici
na. Com a palavra o Ministério Público e 
as secretarias de segurança pública.

Isto nada mais é do que resgatar o 
lema de lan Fleming quando criou o bor
dão para James Bond em 2007: Licença 
para Matar!

M

O
D

<

Poder do espírito
Padre Beto________________________
é radialista, teólogo e professor de 
filosofia

Segundo a antropologia cristã, o ser 
humano é constituído de corpo, alma 
e espírito. Esta estrutura humana 

deve ser entendida como uma construção 
teórica para um melhor conhecimento de 
nosso desenvolvimento e potencialidades. 
De fato, o ser humano não é fragmenta
do, mas se constitui em uma unidade. Esta, 
porém, possui dimensões que devem ser 
compreendidas para alcançarmos uma 
melhor harmonia e qualidade de vida.

O ser humano não é uma entidade abs
trata, mas é corpo, um organismo que depen
de de ambiente e hábitos saudáveis: ar puro, 
água potável, boa alimentação, exercícios 
físicos regulares, etc. O corpo necessita des
tas condições, porque é um organismo vivo. 
Este estado de ser vivo, de corpo animado, é 
a comprovação de que possuímos uma "ani
ma", ou seja, uma alma. Em uma visão cristã, 
a alma é um presente do Deus da vida que 
ganhamos a partir de nossa concepção, que 
nos mantém vivos e nos coloca em desen
volvimento por toda a nossa existência.

No que diz respeito a esta força vital 
não existe diferença entre os humanos e 
os outros seres de nosso universo. Todos 
possuem alma, pois são seres vivos, inte
ragem entre si e transformam seu meio 
ambiente. O espírito, porém, constitui-se 
em um ponto diferencial.

O espírito, na verdade, é a consciência 
que nós seres humanos desenvolvemos a 
partir de nosso corpo e de nossa alma. Ele 
é a nossa identidade como pessoa. Em ou
tras palavras, o espírito é a soma de todas 
as características que adquirimos durante a

nossa existência: inteligência, experiências 
de vida, memória, estado emocional, etc. 
Enquanto a alma é a força que nos man
tém vivos e nos anima para um desenvol
vimento, o espírito é aquilo que construí
mos através deste. Portanto, o ser humano 
desenvolve seu espírito durante toda a ca
minhada de vida até a sua transmutação, 
sua libertação do corpo físico, fazendo a 
experiência que chamamos de morte.

Através das diversas situações da vida 
e de nossa interação com o universo, a 
alma, nossa força vital, pode se enfraque
cer. A anima pode ser carregada de mui
tos aspectos negativos que fazem com 
que o ser humano perca o animo de viver, 
a vontade de permanecer na vida. A de
bilidade de nossa força vital é sempre ex
pressada nas outras dimensões de nosso 
ser: no espírito através do pessimismo, da 
depressão, de emoções desarmônicas ou 
no corpo através de uma somatização, do 
surgimento de doenças físicas.

O que muitas vezes se esquece é que 
a parte inteligente de nosso ser não é a 
alma e muito menos o corpo, mas o espí
rito. O espírito pode prevenir a totalidade 
de nosso ser contra a debilidade da força 
vital, mantendo-se vigilante em relação 
aos hábitos, situações, relações humanas e 
até pensamentos que possuímos. Além da 
vigilância, o espírito é capaz de purificar a 
alma através de pensamentos positivos e 
uma voz de comando libertando-a de sen
timentos negativos como rancores, remor
sos ou tristezas. O espírito pode manter 
uma disciplina para que o corpo tenha con
dições saudáveis de existência, a alma se 
mantenha cada vez mais livre de influên
cias negativas e a totalidade de nosso ser 
possa sempre estar em sintonia com Deus.

I

Deputado Mendes 
Thame palestra sobre 
biocombustível na Ascana

O deputado federal e secretário geral nacional do PSDB, Antônio Carlos Mentes 
Thame, esteve ontem na Ascana (Associação dos Plantadores de Cana do Médio 
Tietê), onde palestrou sobre biocombustíveis. Ele alertou sobre o momento com
plicado que o setor atravessa com o fechamento de 43 usinas em todo o país. Isto 
causou um rastro de desemprego e diminuição de renda. De acordo com o tucano, 
a solução do problema são políticas públicas definidas e ações do governo que 
consigam incorporar na matriz de custo às vantagens do biocombustível.
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Visita
Mendes Tha- 

me (ao centro) 
deixou claro em 
sua palestra na 
Ascana que po
líticas públicas e 
ações do governo 
são as únicas for
mas de controlar 
a crise vivida pelo 
setor de biocom- 
bustíveis.

Marcando presença 1
Quem esteve presente no encon

tro foram o prefeito em exercício, José 
Antônio Marise (PSDB), os vereadores 
do PSDB, Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho, Emerson Carrit Coneglian, 
o Emerson Dentista, e André Paccola 
Sasso, o Cagarete, além de Jonadabe 
José de Souza (PSC).

Marcando presença 2
Além dos políticos, membros da 

diretoria da Ascana e associados tam
bém fizeram questão de acompanhar 
a palestra de Mendes Thame.

Consumidor em 1° lugar
Em entrevista exclusiva ao jornal 

O ECO, o deputado falou sobre o pre
ço do etanol nos postos de combustí
vel. Ele disse ser totalmente favorável 
a concorrência e condenou possíveis 
trustes e cartéis.

M anifestações e protestos
Mendes Thame disse também ser 

totalmente favorável às manifesta
ções que ocorreram em todo Brasil. 
Para ele, estes atos deixa ra m uma 
grande interrogação no cenário po
lítico. "A população mandou seu re
cado de que está observando tudo

aquilo que os políticos estão fazen
do", completou.

Antecipando 2014
Já com relação às eleições de 

2014, o deputado criticou o que ele 
chamou de "eleições antecipadas" da 
presidente Dilma Rousseff (PT). "Ela 
começou a fazer campanha em um 
momento em que a população queria 
que ela governasse e não fosse omis
sa em questões fundamentais para o 
bom exercício do governo", alfinetou.

M ais visitas...
O deputado estadual Luiz Carlos 

Gondim (PPS) fará uma visita a Ma- 
catuba nesta segunda-feira 15. O par
lamentar visitará as empresas da ci
dade durante o dia e, às 17h, se dirige 
à Prefeitura para encontrar o prefeito 
Tarcísio Abel (PP). Logo em seguida, 
ele será recebido pelos vereadores na 
Câmara Municipal.

Boa notícia?
A expectativa é de que Gondim 

anuncie uma verba para a Santa Casa. 
Assim como outros hospitais da região, 
a entidade vem passando por dificul
dades e a ajuda através de emendas 
parlamentares é sempre bem vinda.
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Cidades LIXO RICO
O projeto Lixo Rico de Macatuba comemora os bons 
resultados. Segundo o secretário de meio ambiente, Carlos 
Perucci o trabalho recebe mais eficiência na separação de 
recicláveis. Hoje Macatuba coleta em média, 35 toneladas de 
recicláveis, mas a capacidade pode chegar a 60 toneladas.
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MATRICULAS ETEC
Os candidatos aprovados no ves- 

tibulinho da Etec Cidade do Livro de
vem ir de 16 a 17 deste mês a escola, 
para a primeira chamada. As matrí
culas são feitas das 12h às 20h, os 
documentos necessários estão no 
site www.vestibulinhoetec.com.br 
ou informações com a secretaria da 
escola. Os candidatos que assinala
ram na inscrição escolaridade públi
ca sim, devem apresentar no ato da 
matrícula declaração que comprove 
a afirmação.

FESTA DO PEÃO
A 21  ̂ Festa do Peão de Macatuba 

será realizada de 5 a 8 de setembro 
no Ginásio de Esportes Amadeu Artio- 
li. A entrada é gratuita todos os dias. 
Na quinta-feira, abertura do evento, 
se apresenta a dupla Hugo & Tia
go. Sexta-feira tem Dérik & Fabrício, 
sábado é a vez da dupla lençoense 
André & Matheus. E no domingo, en
cerrando a festa, Léo & Júnior. Outras 
atrações paralelas ainda devem ser 
definidas pela organização do evento. 
No sábado haverá show gospel e no 
domingo encontro de violeiros.

EQUIPE DE OBRAS
A diretoria de obras e infraestrutura 

executaram ontem a limpeza de ruas, 
avenidas e a manutenção de estradas 
rurais na região da Bocaina. Na região 
da Chácara das Flores segue as obras 
para reconstrução da rede de galerias 
atingidas pela chuva de junho. No Jar
dim América, prosseguem as obras de 
pavimentação da calçada na rua La- 
faeytte Muller Leal. Equipes também 
trabalham na instalação da rede de 
galerias no Jardim Nova Lençóis.

PAC
Na quinta-feira, a cidade de Pe

derneiras, foi um dos 117 municípios 
do Estado com menos de 50 mil ha
bitantes que receberam uma má
quina retroescavadeira do governo 
federal. A máquina faz parte da se
gunda fase do Programa de Acele
ração do Crescimento e visa melho
rar a produção agrícola. Pederneiras 
deve receber também uma motoni- 
veladora, em novembro e um cami
nhão caçamba no próximo ano.

CONTROLE DE PRAGAS
O SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Lençóis Paulis
ta) realiza o trabalho de controle de 
pragas urbanas na rede de esgotos. 
Segunda-feira os bairros que recebem 
a equipe são Vila Contenta, Baccili, 
Maria Cristina, Repke, Éden, Parque 
Residencial São José, Vila Antonieta II 
e Jardim Primavera. Na terça-feira o 
controle passa pela Cecap, Jardim Ita- 
puã e João Paccola. Quarta-feira são 
os bairros Santa Terezinha I e II, Jardim 
Príncipe e Jardim Maria Luiza I e II. A 
autarquia recomanda aos moradores 
para que mantenham os ralos, vasos 
sanitários, pias e saídas de água da 
máquina de lavar tampados para evi
tar baratas. No caso de odor incômodo 
mantenha portas e janelas abertas.

NA ESPERA - Na sexta-fe ira de madrugada os moradores da rua dos Tuca
nos, na Nova Lençóis acordaram assustados com a queda da fiação. Segun
do eles, que estavam sem linha te lefônica até ontem no fina l da tarde, as 
equipes da Telefônica e da CPFL foram  acionadas, mas o problema não fo i 
resolvido por completo.

MÁRCIO MOREIRA /O

CONTRA O MEIO AMBIENTE -  Nesta semana a equipe do Jornal O ECO 
flagrou uma grande quantidade de lixo jogada perto da creche Odette M ore i
ra Cruz Pietraróia, na Cecap, um descaso para quem passa pelo local, já que 
existe coleta regular de lixo na cidade.

X \  \  \

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG.
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FRASE
"São mais perigosos que 'profissionais'. 
São inconsequentes, não temem 
por nada". Luiz Cláudio Massa sobre 
prisão de jovens entre 18 e 19 anos de 
idade que roubavam juntos

Japoneses 
anunciam teia de 
aranha artificial

Sabia que a teia de aranha agrupada fica mais re
sistente que o aço e mais elástica do que a borracha? 
Essa informação já  é conhecida dos cientistas, mas ha
via enorme dificuldade em criar em laboratório uma 
teia de aranha artificial com as mesmas características. 
Agora uma empresa japonesa anuncia que conseguiu 
produzir esse material e que em dois anos deve iniciar 
a produção em grandes quantidades. A teia de aranha 
artificial deve ser empregada na fabricação de peças 
para veículos, material cirúrgico e até em coletes à 
prova de balas bem mais leves e flexíveis do que os 
atuais. Para descobrir quais produtos deveriam com
por essa teia, os cientistas estudaram o DNA da aranha 
e reproduziram em laboratório 
as moléculas nela existentes.
Um grama da proteína de
senvolvida é capaz de criar 
9 quilômetros de fio. Esses 
fios, agrupados numa es
pécie de corda, da grossura 
de um lápis, serão tão for
tes que conseguem segurar 
um avião a jato em ple
no voo, informam os 
pesquisadores.

1
O México é o país com maior número de 
obesos do mundo. É isso que mostra um 
relatório da Organização das Nações Uni
das divulgado pelo jornal britânico Daily 
Mail. O Brasil não apareceu nesse ranking. 
De acordo com o documento, 7 0 %  dos 
mexicanos estão acima do peso e 3 2 ,8 %  
deles já  são obesos. Eles ultrapassaram 
os norte-am ericanos, que ficaram em se 
gundo lugar, com 1 %  a menos de obesos. 
Na terceira colocação, está a Síria, onde 
3 1 ,6 %  da população é obesa. No quarto 
lugar, empatados, estão Venezuela e Líbia. 
Depois, aparece Trinidad e Tobago. Esse 
estudo da ONU avaliou apenas os países 
com mais população do mundo. Samoa, 
no Pacífico, por exemplo, não foi analisa
do. Por lá, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, 9 5 %  da população é obesa, ou 
seja, praticamente todo mundo.

A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, re
alizará uma pesquisa de terapia pré- 
-exposição com o antirretroviral Truvada. 
Quatrocentos voluntários vão participar, 
a partir de agosto. Um estudo internacio
nal, concluído em 2010, já  constatou que 
esse remédio oferece proteção significa
tiva contra a infecção pelo vírus da Aids. 
Agora, o método será usado, por uma ano, 
de forma contínua em homens HIV nega
tivos que mantêm relações sexuais com 
outros homens. O resultado va i ajudar o 
Ministério da Saúde a identificar quais são 
as necessidades estruturais para implantar 
o método no país. Por enquanto, a tera
pia de prevenção ainda não tem registro 
no Brasil. O remédio não substitui o uso 
da cam isinha. A ideia é que, no futuro, ele 
seja usado como uma proteção adicional 
por pessoas mais expostas ao HIV.

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

grátis!
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

O class ificado n ão  deve rá  u ltrap assa r o  n ú m e ro  de  linhas deste  c u p o m . Todos os ca m p o s  são o b rig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 )  te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, class ificados c o m  d ado s  insu fic ien tes  o u  de  c o n te ú d o s  d u v id o so s . A  p ro m o ç ã o  n ão  é vá lid a  a través de  te le fone .

A  p ro m o ç ã o  n ã o  é v á lid a  p a ra  pessoa ju r íd ic a .

CLASSIECO
Ao Êado da com unidade

Veículos
Imóveis

• Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

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

http://www.vestibulinhoetec.com.br
mailto:oeco@jomaloeco.com.br


O CEO da Microsoft, Steve 
Ballmer, anunciou uma 
reestruturação na empresa. 
Objetivo, segundo ele, é 
aumentar velocidade de 
inovação.

Samsung ultrapassa 
Apple em transmissão 
de dados móveis

FOTO: DIVULGAÇÃO

l l

A maior fabricante de smartphones do mun
do, Samsung, chega também ao topo no uso da 
internet móvel (acesso) a partir de seus apare
lhos. A empresa sul-coreana ultrapassou pela 
primeira vez a Apple e a Nokia. Os dados são da 
consultoria StatCounter. A análise da StatCoun- 
ter relata que a gigante sul-coreana responde 
agora por um quarto de toda web móvel na
vegando em 25,47%, ligeiramente à frente da 
Apple em 25,09%, enquanto a Nokia está com 
menos de 2 2 % . No entanto, nos mercados mais 
desenvolvidos, como os EUA e o Reino Unido a 
Apple mantém uma clara liderança, crescendo 
a conta para 54,84% do. A Samsung, por sua 
vez, conseguiu apenas 18 ,3%  - embora repre
sente um salto significativo a partir de 12,65% 
no ano passado. Aodhen Cullen, presidente- 
-executivo da StatCounter, acrescentou: "Existe 

uma batalha real em curso entre os for
necedores de navegadores, dispositi
vos móveis, motores de busca e mídias 
sociais. O que torna a batalha fascinante 

é que muitos dos feras da era da tecnolo
gia de hoje, incluindo Google, Microsoft e 

Apple estão disputando cabeça a cabeça." As 
informações são do Business Insider.

I Rápidas
^  • JOGOS SOCIAIS - A Zynga já não é mais a núme-
^  ro um dos jogos no Facebook, embora ainda con- 
I  tinue forte na rede social. Segundo a consultoria 
^  AppData, Seus games ainda têm 146 milhões de 

usuários ativos mensais, mas foram ultrapassa
I  dos pelos da desenvolvedora King.com -  do vi- 
^  ciante Candy Crush Saga - ,  que tem 149 milhões 
^  de usuários ativos mensais. No ranking de apps, 
I  o primeiro jogo da lista é justamente o Candy 

Crush Saga, com 45 milhões de usuários ativos 
^  ao mês, e o próximo é o Criminal Case, da de
I  senvolvedora Pretty Simple, com 34 milhões. O 
^  FarmVille 2, da Zynga, aparece em terceiro, com 

31 milhões de usuários.

^  - IMAGEM GRANDE - A Nokia apresentou o Lumia
^  1020, novo top de linha com Windows Phone 8 e
I  câmera PureView de 41 megapixels, nesta quin- 
^  ta-feira (11), em Nova York. O smartphone final

mente traz o poderoso sensor do 808 PureView 
para a linha Lumia, sem perder o já conhecido 

^  design de policarboneto multicolorido dos apare- 
^  lhos. A câmera tem resolução de 41 Megapixels, 
^  a maior entre todos os concorrentes.

a
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FASES DA LUA
JULHO

Fase Dia
Lua Nova 8
Quarto Crescente 16 
Lua Cheia 22
Quarto Minguante 29

Hora
4:16
0:20
15:17
14:45

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
TERCA

3 4
TELEFONES UTEIS - CODIGO 014

Polícia
M ilitar

190
Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
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 ACIDENTE
Um homem embriagado perdeu o controle da moto, invadiu a calçada e quase 
atropelou pai e filha no cruzamento da avenida Dr. Alberto Clementino Moreira com 
rua José Gonçalves Dias, no jardim América, em Pederneiras. O motociclista subiu em 
seguida na moto e fugiu. A PM foi acionada e conseguiu localizá-lo nas proximidades. 
Ele estava com a CNH vencida desde 2007 e o licenciamento da moto atrasado.

ROUBO

Operação prende quadrilha 
com jovens de 18 e 19 anos
Grupo roubou quatro vezes na sexta-feira passada; polícia investiga outros jovens envolvidos

Carlos A lberto  Duarte

Operação desencadea
da pelas polícias Civil 
e M ilitar prendeu, na 

m anhã de quinta-feira 11, 
quatro jovens com idades en
tre 18 e 19 anos, todos acu
sados de roubos em Lençóis 
Paulista e M acatuba.

De acordo com a polícia, 
somente na sexta-feira da se
m ana passada, o grupo p ra
ticou quatro assaltos, três na 
cidade e em um m ercadinho 
em M acatuba.

Em um a padaria em Len
çóis Paulista, o grupo aterro 
rizou funcionários e clientes. 
D esferiram  chutes e aponta
ram  arm as e am eaçaram  as 
vítim as. O sargento Lucas, 
com andante de um a das equi
pes da Força Tática da Polícia 
Militar, disse que a detenção 
de um dos envolvidos confir
mou as suspeitas que a polí
cia já  tinha. Todos têm  pas
sagens por envolvimento com 
drogas quando adolescentes. 
Os jovens residem  no Jardim  
Caju e Primavera. Um dos 
suspeitos, proprietário  de um 
veículo Palio usado nos cri
mes, teve a prisão decretada.

O delegado titu lar Luiz 
Cláudio Massa contou que 
além da padaria de Lençóis 
Paulista roubada por volta das 
18h30, o grupo roubou iPho- 
ne de um a vítim a que estava 
em um a praça em frente ao 
estabelecim ento comercial. 
Pouco tem po antes, os quatro 
tinham  roubado um  em presá
rio no D istrito  Em presarial e 
ainda assaltaram  um  m erca
dinho em M acatuba.

O Palio usado em um dos 
crimes chegou a ser abordado 
pela PM na sexta-feira, mas os 
ocupantes afirmaram que esta
vam em um churrasco. A po
lícia investiga o envolvimento 
de outros jovens, já  que na 
maioria dos roubos, motoci
cletas davam fuga aos ladrões.

Os veículos trafegavam de 
um  lado para o outro em fren
te os estabelecimentos rouba
dos. Os ladrões fugiam a pé

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

OPERAÇÃO -  Ação conjunta das policias Civil e M ilitar resultou na prisão de quatro jovens

até em barcar nos veículos 
dos comparsas e fugir. Com a 
prisão dos quatro, indiciados 
por roubo qualificado e for
mação de quadrilha, as polí
cias esperam coibir a onda de 
roubos em Lençóis Paulista.

PERIGOSOS
Massa disse que pela 

forma truculenta com que 
agiam, os jovens são mais 
perigosos que quadrilhas 
especializadas. "São incon
sequentes. Poderiam atirar a 
qualquer movimento das v íti
mas". Disse que com a prisão 
dos quatro, as polícias conse
guiram evitar novos crimes, 
já  que através do setor de in 
teligência, a Polícia Civil des
cobriu que o grupo pretendia 
roubar este fim de semana 
um estabelecim ento próximo 
a um a casa de shows da cida
de. Luiz Cláudio Massa disse 
que desde o fim de semana 
passado, as polícias prioriza-

ram coibir o que chamou de 
"pico de criminalidade".

V ÍT IM A  RELATA TERROR
A reportagem  do jo rnal O 

ECO teve contato com uma 
das vítim as do roubo a pada
ria. Com os olhos marejados, 
a m ulher contou que teve um 
revólver apontado para sua 
cabeça por duas vezes, pas
sou mal e teve que ser enca
m inhada ao Pronto Socorro. 
Disse que o estabelecim ento 
com ercial foi assaltado três 
vezes no período de um mês. 
Afirmou que está tom ando 
calm ante e tinha consulta 
com psiquiatra nesta sexta
-feira. "Só quem passa por 
isso, sabe do que estou falan
do", concluiu.

Imagens das câmeras de se
gurança do estabelecimento co
mercial mostram os marginais 
invadindo o local pouco depois 
das 18h. O último deles entra 
correndo. Além do dinheiro

do caixa, os ladrões pegaram 
dinheiro, capacete e celular de 
clientes. Vítimas foram amea
çadas e agredidas com chutes.

SÉ TIM A  INTERNAÇÃO
A polícia apreendeu um 

jovem de 15 anos na m anhã 
de quinta-feira. Por determ i
nação judicial, o adolescente 
foi encam inhado a um a cela 
especial na cadeia de Pirajuí, 
até internação na Fundação 
Casa, antiga Febem. O m e
nor é acusado de tráfico de 
drogas, roubos, furtos e rou
bos de veículos. Foi a sétima 
internação de adolescente 
ocorrida no período de dez 
dias, desde que a Delegacia 
Seccional de Bauru conse
guiu vagas rotativas para in
te rn ar m enores infratores. Os 
adolescentes perm anecem  no 
máximo por cinco dias em 
Pirajuí, até um a vaga na Fun
dação Casa. Caso contrário 
são colocados em liberdade.

SAUD E

Lençóis confirma primeira morte por H1N1
Paciente tinha 55 anos e estava internado desde junho; Saúde aguarda mais três exames

Priscila Pegatin

A  Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista con
firmou ontem a prim ei

ra morte em decorrência de 
complicações da H1N1, mais 
conhecida como gripe suína, 
em 2013.

O paciente era um homem 
de 55 anos, morador do Jardim 
Itapuã, que estava internado 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) de Bauru desde 5 de 
junho. "Ele não era hipertenso, 
diabético. A única coisa que

tinha que poderia prejudicar 
o estado de saúde era que ele 
fumava", explica a Josiane Ma
ria de Souza, enfermeira da vi
gilância epidemiológica. "Até o 
momento 44 pessoas tomaram o 
Tamiflu ou estão terminando o 
uso. Colhemos até hoje 11 exa
mes e nove resultados já chega
ram e só o desse senhor deu po
sitivo. Estamos esperando mais 
três resultados".

Ainda sobre um dos exa
mes aguardados, do morador 
de rua, de 43 anos, que morreu 
no Hospital Nossa Senhora da

Piedade no mês de julho, com 
suspeita da doença, o diagnósti
co foi negativo.

Sobre os sintomas alguns 
deles são febre maior que 39 
graus, dor de cabeça intensa, 
calafrios, cansaço extremo, dor 
de garganta leve, tosse seca e 
contínua, dores musculares in
tensas e forte dor nos olhos.

Mesmo o paciente que 
tomou a vacina e tiver os sin
tomas deve procurar por uma 
Unidade de Saúde ou serviço 
do Pronto Socorro. "A distri
buição do Tamiflu é feita em

vários pontos da cidade, que é 
a medicação da H1N1. Com a 
prescrição de um médico, inde
pendente de o paciente ser da 
rede pública ou particular en
tregamos o medicamento".

Para evitar a contaminação 
com a H1N1, Josiane ressalta os 
cuidados de higiene. "Quando 
tossir, espirrar usar um lenço 
descartável. Lavar as mãos sem
pre que possível. Usar álcool 
gel para higienizar as mãos. 
Evitar locais com muitas pesso
as e evitar colocar as mãos nos 
olhos, bocas e nariz", finaliza.

noite

noite



Política SOU BRASILEIRO...
PT, PC do B e PDT buscam o apoio de centrais sindicais para ressuscitar 
o plebiscito da reforma política. A proposta, apresentada pela presidente 
Dilma Rousseff após manifestações em junho, havia sido descartada 
nesta semana pela Câmara dos Deputados. Os partidos tentam 
apresentar projeto de decreto legislativo propondo a consulta popular.

LEGISLATIVO

Palácio de Vidro já custa R$ 50 mil
Câmara gastou R$ 39 mil em adaptações e primeiro aluguel de R$ 11,5 mil vence na segunda-feira

A ngelo  Neto
fnTm Má r c io  m o r e ir a n Eu

Sob a autorização do presi
dente Humberto Jose' Pita 
(PR), a Câmara de Lençóis 

Paulista já gastou R$ 38.842,80 
com adaptações da nova sede ad
ministrativa, o Palácio de Vidro. 
Na segunda-feira 15 vence a pri
meira parcela de R$ 11,5 mil pelo 
aluguel do imóvel, o que eleva 
valor gasto para R$ 50.342,80. 
Alem disso, está em andamento 
o processo de licitação para a 
compra do mobiliário novo. A 
ocupação do predio iniciou na 
quarta-feira 10, mas a inaugura
ção do Palácio de Vidro não tem 
data prevista para acontecer.

A maior parte do valor gas
to por Pita ate agora se refere 
às paredes de drywall (gesso) e 
adaptações no Palácio de Vidro. 
O processo de licitação para com
pra do mobiliário novo está em 
andamento e a previsão e de que 
o envelope com a proposta ven
cedora seja aberto no dia 19 des
te mês. Só então será conhecido 
o valor a ser gasto pela Câmara 
para mobiliar o predio, que já 
recebeu parte dos móveis e equi
pamentos usados na antiga sede.

Procurado pela reporta
gem do jornal O ECO, Pita 
informou por meio de sua 
assessoria que "não há data 
de inauguração da nova sede 
administrativa. Portanto, a en
trevista (solicitada pelo jornal) 
terá que ficar para mais adian
te, pois não tem novidades 
concretas no momento".

A compra do mobiliário 
novo e a inauguração do Palácio 
de Vidro podem enfrentar outro 
entrave. A Mesa Diretora coman
dada por Pita se esvaziou com a 
renúncia do ex-vice-presidente 
Jonadabe Jose' de Souza (PSC) 
e do ex-primeiro-secretário Ma
noel dos Santos Silva (PSDB) no 
começo do mês. Hoje, a Câmara 
de Lençóis Paulista e coman
dada administrativamente pelo 
próprio Pita e pelo segundo- 
-secretário, Anderson Prado de

SUBINDO -  Inquilino recente, Pita já gastou perto de R$ 39 mil antes de usar o Palácio 
de Vidro; valor sobe com aluguel mensal de R$ 11,5 mil e compra de imobiliário novo

Contrato de locação vale até abril de 2018
Presidente da Câmara, 

Humberto Jose Pita assinou 
o contrato de locação do Pa
lácio de Vidro no dia 15 de 
abril de 2013, com término 
previsto para 15 de abril de 
2018. O aluguel mensal será 
da seguinte forma: pagamen
to de 60 meses de R$ 11,5 
mil, com dois meses de ca
rência, vencendo a primeira 
parcela no dia 15 de julho 
de 2013 (a próxima segunda
-feira). O valor total do con-

trato e de R$ 667 mil. Ainda 
de acordo com o documento, 
haverá reajuste anual e auto
mático pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Merca
do), caso haja prorrogação 
no final do contrato.

Um dos principais argu
mentos de Pita para defen
der o contrato, o elevador 
(que representa a acessibi
lidade ao predio) estará em 
funcionamento apenas em 
setembro. Existe, portanto, a

possibilidade de o local não 
estar acessível nos primeiros 
meses de funcionamento.

O contrato pode ser res
cindido desde que haja aviso 
previo de 30 dias. Se a resci
são ocorrer após 36 meses de 
locação, a Câmara Municipal 
fica isenta de pagar a multa 
pela rescisão antecipada. Se 
ocorrer antes dos 36 meses, 
a multa será proporcional ao 
tempo restante de todo perío
do de locação.

Lima (PV). A legislação exige 
que haja três assinaturas de in
tegrantes da Mesa para autorizar 
compras do Poder Legislativo.

Pita e Prado contam com a 
eleição para os dois cargos vagos 
na Mesa na volta do recesso, 
dia 22 de julho. Só com a Mesa 
completa e que Pita deve inau
gurar a nova sede. No entanto, 
como já adiantado pelo jornal 
O ECO, a eleição pode demorar

um período maior, pois vários 
vereadores já disseram que não 
querem ou não podem assumir 
cargo na Mesa. Alem disso, ter 
o nome impresso na placa do 
Palácio de Vidro tem um custo 
político, dadas as manifestações 
populares do mês passado. Ape
nas o vereador Jose Pedro de 
Oliveira (PR), o Coroné Benti- 
nho, admitiu que pode aceitar 
uma das cadeiras deixadas por

Manezinho e Jonadabe.
A maioria dos vereadores 

já disse ser contrária ao valor 
pago pelo aluguel da nova sede 
administrativa. Indeciso ate a 
sua renúncia à Mesa Diretora, 
Jonadabe afirmou em sua úl
tima entrevista ao ECO 90.1 
Notícias que tambem não con
corda com os R$ 11,5 mil. Pita, 
Bentinho e Prado se declaram 
favoráveis ao contrato.

REGIONAL

Everton discursa em B rasília  e consegue R$ 300 m il para Agudos
Prefeito falou que 
transporte público 
beneficia 9 mil 
pessoas por dia

fmtm d iv u l g a ç ã o

Da Redação

O prefeito de Agudos, Ever- 
ton Octaviani (PMDB), 
participou terça-feira 9, 

em Brasília, de um debate da Co
missão de Análise do Movimen
to Passe Livre (MPL) para falar 
sobre a experiência com a tarifa 
zero no transporte público da ci
dade. Convidado pela deputada 
federal Luiza Erundina (PSB), 
destacou que, após quase 11 anos 
sem cobrar a passagem dos usu
ários dos coletivos, Agudos apre
sentou aumento de arrecadação 
e melhorias em diversos fatores 
sociais e econômicos. "Vimos 
um comercio que era quase ine
xistente ser fortalecido, os presta
dores de serviço com mais faci
lidade para se deslocar e, assim,

NO CONGRESSO -  Everton Nctavini discursa em Comissão que analisa 
propostas de Movimento Passe Livre: tema foi transporte gratuito

melhoramos as taxas de emprego 
e reduzimos a pobreza", relatou.

Everton ressaltou ainda que 
o modelo passou a ser viável 
economicamente após uma se
rie de cortes de gastos do mu
nicípio. "O número de cargos 
comissionados foi reduzido em 
70%. Também houve cortes 
com telefonia e outros serviços".

O sistema de transporte pú
blico em Agudos conta hoje com 
14 ônibus, que percorrem cerca

de 30 mil quilômetros por mês. 
Eles custam ao município cerca 
de R$ 2 milhões por ano, o que 
representa 2% do orçamento. 
Nove mil pessoas são beneficia
das todos os dias com o benefí
cio, implantado na cidade desde 
1° de agosto de 2003.

Militantes do Movimento 
Passe Livre, um dos mais atu
antes nas manifestações que 
tomaram as ruas do País, parti
ciparam da reunião em Brasília,

no plenário Ulisses Guimarães, 
na Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, a deputada 
Luiza Erundina, autora da PEC 
90, que regulamenta o transporte 
público, tornando-o mais social, 
elogiou a iniciativa do governo de 
Agudos, em oferecer transporte 
gratuito à população. Ela também 
liberou o valor de R$ 300 mil ao 
município, para ser aplicado em 
área ainda a ser definida pelo pre
feito Everton Octaviani.

"Foi uma grande oportuni
dade de mostrar um projeto que 
dá certo em Agudos e servir de 
exemplo para todo o País. De 
quebra, conseguimos R$ 300 mil 
para o município. Essa participa
ção foi muito importante para o 
bem da nossa cidade", conclui o 
prefeito, que esteve acompanha
do dos vereadores Patrick Teixei
ra (PSB) e Mauricinho (PSB).

A reunião da Comissão, 
que é presidida pelo deputado 
federal Beto Albuquerque (PSB 
- RS), teve transmissão ao vivo 
pela TV Câmara federal.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concur
so Público abaixo identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei. 
Edital: 02/2012 
Cargo: Cozinheiro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de julho de 2013 
Horário: 8h30
01 -  Melissa Germino Gama

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2.013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO
Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas 
pelo Decreto Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a 
limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de 
suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras 
cominações legais.
Lençóis Paulista, 13 de Julho de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nom e Endereço Cadastro

imobiliário
Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda

Rua João Ramponi L40 
Q23 Maria Luiza IV

28289/5183

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 
59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:
Decreto 255 de 5.07.2013.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 34.300,00.
Decreto 256 de 5.07.2013.............Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 10.000,00.
Decreto 257 de 11.07.2013.............Dispõe sobre a substituição de
membros do Conselho Municipal do Idoso.
Decreto 258 de 11.07.2013.............Dispõe sobre a homologação da
Resolução n.° 003, de 11.07.2013, expedida pelo Conselho Munici
pal de Assistência Social de Lençóis Paulista.
Decreto 260 de 11.07.2013.............Dispõe sobre permissão de uso de
imóvel público a favor de Norberto Osmar de Oliveira -  Escola Rural 
da Fazenda “Fartura de Cima”.
Decreto 261 de 11.07.2013.............Dispõe sobre a homologação dos
Processos Seletivos referentes aos Editais para contratações temporá
rias n.”s 03/2013, 04/2013 e 05/2013.
Portaria 875 de 10.07.2013............ Repreende funcionário público
municipal em razão de sentença proferida em processo administrativo.
Portaria 876 de 11.07.2013.............Designa Júlio Antônio Gonçalves
para exercer o cargo de Diretor do Centro Municipal de Formação 
Profissional “Prefeito Ideval Paccola” no período de 1° a 30.08.2013.
Portaria 877 de 11.07.2013.............Designa Elisabeth Ortado Atha-
násio para exercer o cargo de Diretor de Cultura desta Prefeitura no 
período de 15 a 29.07.2013.
Portaria 878 de 12.07.2013.............Nomeia Maria de Fátima Bispo
do Nascimento para o cargo de Cozinheiro.
Portaria 879 de 12.07.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Marines Giacometti da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 880 de 12.07.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Érica Monticeli Vitorino de Bortoli, Professor de Educação Infantil I.
Portaria 881 de 12.07.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Adriana Aparecida Silveira Honório, Coordenador Pedagógico.
Portaria 882 de 12.07.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Maria Cláudia Barbosa Paschoalinotto, Agente de Saúde.
Portaria 883 de 12.07.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Eliane Aparecida Antonio Zafani, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 884 de 12.07.2013.............Convalida o afastamento conce
dido a Cláudio de Oliveira, Motorista.
Portaria 885 de 12.07.2013.............Convalida o afastamento conce
dido a Paula Aparecida Chagas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 886 de 12.07.2013.............Convalida o afastamento conce
dido a Carina da Costa Almeida, Professor de Ensino Fundamental II. 
Portaria 887 de 12.07.2013.............Convalida o afastamento conce
dido a Ederaldo Stoppa, Motorista.
Portaria 888 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Lídia Aparecida Vieira de Oliveira, Agente Escolar.
Portaria 889 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Aparecida de Castro da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 890 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Sebastião Oliveira da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 891 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Márcia Leite de Oliveira, Monitor de Creche.
Portaria 892 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Ivone de Fátima Rosa Faco, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 893 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Amarildo Cardoso, Encanador.
Portaria 894 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Carlos Eduardo dos Santos, Agente Comunitário de Saúde. 
Portaria 895 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Fernanda Expedita Moreira, Vigilante.
Portaria 896 de 12.07.2013.............Prorroga o afastamento concedi
do a Ângela Aparecida Velozo Deveza,Agente de Serviços Gerais.
Portaria 897 de 12.07.2013............ Prorroga o afastamento concedido
a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 898 de 12.07.2013.............Concede licença gestante a Sil-
viane Aparecida Sanches Sanches, Bibliotecário.

Termo de Permissão de Uso 002, de 11.07.2013, celebrado entre o 
Município de Lençóis Paulista e Norberto Osmar de Oliveira. 
Objeto: utilização de próprio público destinado como Escola Munici
pal localizado na Fazenda “Fartura de Cima”.
Vigência: Indeterminado.

Errata: Os seguintes atos publicados originalmente em 27.06.2013, 
no Jornal O Eco, página A4, foram republicados por conter incor
reções.
Lei 4475 de 25.06.2013.............Autoriza abrir crédito especial para
ocorrer com as despesas da obra de conclusão de Unidade de Pronto 
Atendimento -  UPA.
Lei 4476 de 25.06.2013............ Cria a Gratificação por Desempenho
de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos Mili
tares do Estado que exercem atividades municipal delegada ao Estado 
de São Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o Município 
de Lençóis Paulista.
Lei 4477 de 25.06.2013.............Autoriza o Serviço Autônomo de
Água e Esgotos de Lençóis Paulista -  SAAE abrir crédito especial 
para execução do empreendimento denominado Plano Diretor de 
Combate a Perdas de Água -  Contrato FEHIDRO n.° 119/2013.
Lei 4478 de 25.06.2013.............Acrescenta dispositivo ao Art. 4° da
Lei Municipal n.° 3.526, de 16 de setembro de 2005.

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 175,45.



Administração D IN  D IN
O próximo concurso da Mega-Sena, que será realizado no 
sábado, pode pagar um prêmio de R$ 2,7 milhões ao bilhete 
que acertar as seis dezenas sorteadas. Na quarta-feira, 10, 
uma aposta feita em Ponta Grossa (PR) acertou sozinha as 
seis dezenas. Com isso, levou o prêmio de R$ 22.933.056,04.

OBRA

Marise anuncia liberação de tráfego em viaduto
Prefeitura iniciará 
construção de 
rotatória; Alckmin 
pode inaugurar obras

Carlos A lberto  Duarte

Prefeito em exercício, José 
Antonio Marise (PSDB) 
anunciou ontem à tarde a 

liberação do tráfego no viaduto 
construído sobre a rodovia Osni 
Matheus (SP-261) que interliga 
as regiões da Vila Cruzeiro e o 
Parque Rondon. Ontem à tarde, 
foram concluídas as obras de 
sinalização horizontal e vertical 
e o Demutran (Departamento 
Municipal de Trânsito) liberou 
o tráfego de veículos. O viadu
to vai facilitar o acesso de mi
lhares de pessoas aos bairros e 
Centro da cidade e desafogar o 
trânsito na avenida Prefeito Já- 
como Nicolau Paccola.

Com a liberação do viaduto, 
Marise anunciou que a Direto
ria de Obras e Infraestrutura 
deve iniciar no começo de agos
to a construção de uma nova

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

LIBERADO -  Prefeitura libera tráfego pelo novo viaduto que liga o Parque Rondon à Vila Cruzeiro

rotatória no cruzamento da ave
nida Cruzeiro do Sul, próximo 
à Base de Corpo de Bombeiros, 
no cruzamento da avenida Jáco- 
mo Nicolau Paccola.

O dispositivo vai organizar o 
fluxo de veículos no local com 
mais segurança. O trabalho será 
realizado pela própria equipe da 
Diretoria de Obras, e recursos 
da Prefeitura Municipal. Marise

estima que a obra deve custar 
entre R$ 250 mil a R$ 300 mil.

Além de calçamento, o pro
jeto prevê o remanejamento da 
rede de galerias, implantação 
de sinalização horizontal e verti
cal e projeto paisagístico. "Esta 
era uma obra (viaduto) reivindi
cada há 12 anos", disse o pre
feito em exercício, ao afirmar 
que para construir o viaduto

a Prefeitura Municipal contou 
com o Governo do Estado. José 
Antonio Marise afirmou que o 
governador Geraldo Alckmin 
poderá visitar Lençóis Paulista 
para inaugurar oficialmente o 
viaduto. Além das melhorias na 
Rodovia Osni Matheus (SP-261), 
Alckmin também deverá inau
gurar oficialmente a quadra co
berta da Etec Cidade do Livro.

OBRA

Simpósio reúne 550 professores
Evento premiou 13 educadores por desenvolveram 
atividades práticas dentro da sala de aula

Priscila Pegatin

A  segunda edição do 
Simpósio de Práticas 
Educativas de Lençóis 

Paulista aconteceu na quinta
-feira 11 e reuniu 550 pro
fessores da rede pública de 
ensino. O evento, realizado 
na parte da m anhã na escola 
Guiom ar Borcat, no Jardim  
Caju, e no período da tarde 
no Lions Clube teve como 
tem a "Você é peça funda
m ental para a aprendizagem  
de todos".

O Simpósio é um a parce
ria da D iretoria de Educação, 
Prefeitura e Editora Positivo. 
"O evento teve um balanço 
bem  positivo. Tivemos a d i
vulgação das práticas em sala

de aula e a tarde palestra de 
planejam ento por com petên
cia que é um tem a bem  im 
portante já  que buscam os de
senvolver com petência entre 
os alunos", explica a diretora 
de educação de Lençóis, Lu- 
cinara Barbosa.

Ao todo, foram escolhidas 
13 práticas em área diferen
tes. Eles receberam  netbook 
e câmeras digitais e terão as 
práticas publicadas em um 
livro. A lessandra Oliveira 
Gnutzm ann, professora do 5° 
ano da escola Ézio Paccola foi 
um a das finalistas com o pro
jeto de leitura e produção de 
texto. "Foram 23 alunos que 
participaram . Eles desenvol
veram sinopse, m ontaram  um 
folheto e fizemos um a feira

de leitura para expor o traba
lho", conta.

Pham ela C ristina Ca- 
brero, professora de língua 
portuguesa da escola Idalina 
Canova de Barros desenvol
veu um a prática de reescrita 
de contos de fadas e foi co
-autora de um  projeto de h is
tórias em quadrinhos. "Eles 
reescreveram  contos de fadas 
e m ontam os um a coletânea 
que em outubro, vamos lan
çar na tarde de autógrafo na 
própria escola", explica. "Os 
alunos saíram  muito m elho
res com leitu ra e escrita de
pois desse projeto".

A palestra de encerram en
to, à tarde, foi com o educa
dor Vasco M oretto, autor de 
vários livros sobre educação.

PREMIADOS

PROFESSORES PREMIADOS 
NO II SIMPÓSIO DE PRÁTICAS 
EDUCATIVAS DE LENÇÓIS 
PAULISTA

Educação Infantil
- Sandra Aparecida Kaziemirski 
Cantizani
- Gizele Deveza
- Rosa Valéria Teixeira Barros
- Karla da Silva

Ensino
Fundamental I
- Eurides Assunta Moretto Ribeiro
- Mineia Canovas Sanches Simon 
Alves
- Maria Cristina Martins Costa
- Priscila Vandrea Camargo Duarte 
Romani
- Alessandra de Oliveira Gnutzmann

Ensino
Fundamental II
- Phamela Cristina Cabrero
- Ricardo Augusto Sassá e Silva

Gestão
- Cristiane Aparecida Baptistella 
Guiari
- Milene Cristina Boso 

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - Janeiro a Junho/2013 - Art. 256 Const. Do Estado de São Paulo

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Previsão Atualizada Arrecadação até o período

Para o Exercício Até o Período
Proprios 21.155.556,67 11.226.273,18 (Prev. Atualizada) (Arrecadação)
Transferências da União 25.932.365,13 12.761.889,87
Transferências dos Estado 61.878.997,79 33.321.769,78 Total (25%) 27.241.729,89 14.327.483,20
Total 108.966.919,59 57.309.932,83
Retenções do Fundeb 17.700.756,30 9.216.713,35
Receitas Líquidas 91.266.163,29 48.093.219,48
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
para o exercício até o período até o período até o período

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total 28.179.256,30 25,86 18.416.813,55 32,12 14.556.964,87 25,39 14.284.638,50 24,91
ensino fundamental 5.132.000,00 4,70 4.500.852,86 7,85 2.614.457,01 4,56 2.439.881,67 4,25
educação infantil 5.336.500,00 4,89 4.690.179,34 8,18 2.724.604,51 4,75 2.626.853,48 4,58
educação de jovens e adultos 10.000,00 0,01 9.068,00 0,01 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00
retenções do fundeb 17.700.756,30 16,24 9.216.713,35 16,08 9.216.713,35 16,08 9.216.713,35 16,08
DEDUÇÕES
ensino fundamental
(-) ganhos de Aplicações Financeiras 3.421,37 0,00 3.421,37 0,00 3.421,37 0,00
educação infantil
(-) ganhos de Aplicações Financei ras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb retido e não aplicado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
Total 18.413.392,18 32,12 14.553.543,50 25,39 14.281.217,13 24,91
Total Despesas 9.196.678,83 16,04 5.336.830,15 9,31 5.064.503,78 8,83
Retenções do Fundeb 9.216.713,35 16,08 9.216.713,35 16,08 9.216.713,35 16,08

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI 
Prefeita Municipal

LUCINARA BARBOSA 
Diretora de Educação

JULIO ANTONIO GONÇALVES 
Diretor de Finanças

EDSON RILICHIAS DA SILVA 
Contador CRC 1SP 193.254/O-5

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 95,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EX
TRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 50-2013 -  PROC: 74-2013 -  OB
JETO: registro de preço para futuras contratações de empresa(s) especializada(s) na 
prestação de serviços mecânicos preventivos e corretivos para veículos pesados tipo Pá 
Carregadeira, Motoniveladora, Retroescavadeira, Esteiras e Tratores, a serviço da frota 
municipal, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução 
dos serviços, pelo período de 12 meses. A Prefeitura de Macatuba torna público que o 
Prefeito Municipal homologou o processo em referência em 11.07.2013, adjudicando 
o objeto em favor de H.L.P. MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA 
ME, CNPJ 08.351.366/0001-14, ficando registrado o preço: R$ 21,19 por hora. Total 
estimado: 1.000 horas.
Macatuba, 12 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 30-2013 
PROC: 72-2013. CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: CHÁCRA 
DU TADEU PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 60.137.098/0001-55. Valor: 
R$ 227.800,00. ASSINATURA: 12.07.2013. OBJETO: Prestação de serviços para a 
execução do evento denominado “21® Festa do Peão de Boiadeiros de Macatuba”, que 
será realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 de setembro de 2.013 no Centro de Lazer do 
Trabalhador, devendo, o vencedor, fornecer toda a estrutura, equipamentos, materiais, 
mão de obra, shows, bandas e promover as medidas necessárias para a realização do 
evento a contento, que contará com um público de aproximadamente 5.000 (cinco mil) 
pessoas com entrada franca, seguindo as especificações do ANEXO II do edital. Vigên
cia: 11.10.2013. MODALIDADE: Pregão Presencial 49-2013. PROPONENTES: 04. 
Macatuba, 12 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÃO -  DESPACHO DO PREFEITO
REF. PROCESSO 73-2013, CONVITE 08-2013, que tem por objeto a contratação de 
empresa com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, para execução e 
instalação de alambrado no Centro Educativo Mario Rosa. ACOLHO a recomendação 
da Comissão Permanente de Licitações e autorizo o cancelamento da licitação em 
referência, bem como a sua repetição, com fundamento legal no art. 22, parágrafos 3° 
e 7°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 10 de julho de 2013.
Tarcisio Mateus Abel -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 3, CONTRATO 85-2011 
(Originário da CP 04-2010)
FINALIDADE: Prorrogar o prazo de vigência e de execução para 10 de outubro de 2013 
e estimar para o período o valor total de R$ 685.000,00. CONTRATANTE: Prefeitura 
de Macatuba. CONTRATADO: ENOPS ENGENHARIA S/A OBJETO: Contratação 
de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços Técnicos Especializados 
em Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário, Sistema Comercial e Prestação de Serviços Especializados, do Município de 
Macatuba (SP). FUND. LEGAL: Art. 57, II da Lei 8666/93. ASSINATURA: 10/07/13. 
Macatuba, 10 de julho de 2013.
Tarcisio Mateus Abel -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO TP 03-2013 
PROC: 65-2013 EDITAL: 47-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: 
selecionar proposta do tipo menor preço com fixação de preço máximo, por execução 
indireta, no regime de empreitada por preço global, com fornecimento de material, 
mão-de-obra e equipamentos necessários, objetivando a escolha da proposta mais 
vantajosa para construção de Creche Escola, nesta cidade de Macatuba (SP), por 
preço não superior ao valor orçado pela FDE -  Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação, ou seja, R$ 1.075.891,70, para execução no prazo de 12 meses, de 
conformidade com os documentos elaborados pelo Departamento de Engenharia. A 
Prefeitura de Macatuba torna público, para os efeitos do art. 109, I, a, da Lei 8666/93, 
que a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se para proceder o julgamento da 
documentação apresentada pelas interessadas no encerramento do certame, onde, 
da análise dos documentos a vista das exigências do edital, a Comissão considerou 
INABILITADAS as empresas: BIAZOTTI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
ME no item III - DA DOCUMENTAÇÃO, uma vez que: 1) deixou de atender a 
letra “b”, visto que não foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS dentro 
do prazo de validade, 2) deixou de atender parcialmente a letra “c”, visto que não 
protocolou a Apólice de Seguro Garantia na Tesouraria, e 3) de acordo com a análise 
do Eng° Civil Vicente Amauri de Carvalho Barros do Depto de Engenharia, segundo 
rege a súmula n° 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentou acervo 
técnico incompatível; NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA EPP, no item 
III - DA DOCUMENTAÇÃO, uma vez que: 1) deixou de atender parcialmente a letra 
“f”, visto que não apresentou o IEG -  Índice de Endividamento Geral, 2) deixou de 
atender parcialmente a letra “m”, visto que não apresentou a relação de pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto ora licitado, e 3) de acordo com a 
análise do Eng° Civil Vicente Amauri de Carvalho Barros do Depto de Engenharia, 
segundo rege a súmula n° 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
apresentou acervo técnico incompatível; ISAMIX TRADING LTDA, no item III - DA 
DOCUMENTAÇÃO, uma vez que: 1) deixou de atender parcialmente a letra “g”, visto 
que não apresentou o Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia -  CREA, do(s) profissional(is) responsável(is), 2) deixou 
de atender a letra “e”, visto que não apresentou balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, 3) deixou de atender a letra “f̂ ’, visto que não 
apresentou demonstrativos de índices contábeis, assinados pelo contador responsável, e 
4) de acordo com a análise do Eng° Civil Vicente Amauri de Carvalho Barros do Depto 
de Engenharia, segundo rege a súmula n° 24 do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, apresentou acervo técnico incompatível; CONSTRUIR PROJETOS E OBRAS 
LTDA EPP no item III - DA DOCUMENTAÇÃO, uma vez que: 1) deixou de atender 
a letra “m”, visto que não apresentou a relação das instalações, do aparelhamento e 
do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto ora licitado, 
bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, acompanhada de declaração formal de sua disponibilidade, sob as 
penas cabíveis, e 2) de acordo com a análise do Eng° Civil Vicente Amauri de Carvalho 
Barros do Depto de Engenharia, segundo rege a súmula n° 24 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, apresentou acervo técnico incompatível; e J.F. CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP, uma vez que: 1) deixou de atender parcialmente a letra “m”, visto que 
não apresentou a relação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis 
para a realização do objeto ora licitado. Assim sendo, tendo em vista que cumpriram 
plenamente as exigências do edital, a Comissão considerou HABILITADAS 
as empresas: CONSFAB ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA, ND 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA 
e NPRIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME. Ato contínuo, a Comissão, decidiu designar 
o dia 22 de julho de 2013 às 14h00m, para a abertura do envelope n° 2 -  PROPOSTA 
DE PREÇO, caso não ocorra fato superveniente. O processo encontra-se com vista 
franqueada aos interessados no Setor de Licitação, Rua Nove de Julho, 15-20, nos 
horários de expediente.
Macatuba, 11 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal



Religião ATIVIDADES CONFIRMADAS
O Festival da Juventude, que acontece 
durante a Jornada, já tem mais de 600 
atividades confirmadas, entre elas música, 
exposições, dança, teatro, cinema, trilhas, 
itinerários da fé e pontos turísticos.

JO R N A D A

Lençoenses paiticipam, como voluntários, na JMJ
Jovens embarcam na 
segunda-feira para 
o Rio de Janeiro; 203 
fiéis vão à Jornada

Priscila Pegatin________

A Jornada Mundial da Ju
ventude, que acontece em 
intervalos de dois e três 

anos, deve reunir entre os dias 
23 a 28 de julho mais de 500 
mil jovens no Rio de Janeiro. De 
Lençóis Paulista, na próxima se
gunda-feira, embarcam seis fiéis 
que vão trabalhar, como volun
tários, durante o evento.

"Vou trabalhar como so- 
corrista em Guaratiba, que é a 
cidade onde o Papa vai fazer a 
vigília", conta Marcus Junior, 
um dos voluntários. "Nos ou
tros dias vou ajudar no Festival 
da Juventude, que são os shows 
que vão acontecer em Copaca
bana, mas ainda não sei qual 
função vou ter".

Tamara Andrea Mantelli 
também vai trabalhar no Festi
val da Juventude, que acontece 
em Copacabana. "Durante a vi
gília, vou ajudar no cordão de 
isolamento", diz. "A ansiedade 
é muita. É muito bom e espero 
trazer muitos frutos de lá", co
menta Junior.

Além dos seis lençoenses, 
na noite de quarta-feira 24, mais 
203 jovens saem da cidade com 
destino ao Rio de Janeiro. "São 
12 horas de viagem de ônibus. 
Vamos chegar ao Rio na quinta
-feira de manhã", conta Débora 
Jorge, coordenadora da Jornada 
do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade. "Na quinta, vamos re
ceber o Papa em uma festa de 
acolhida, em Copacabana, onde 
ele vai celebrar a primeira missa 
por volta das 17h. Na sexta-feira, 
participamos da catequese na 
parte da manhã, almoço, encon-
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PREPARATIVOS -  Jovens que vão ajudar na Jornada como voluntários embarcam na segunda-feira

Jovens se preparam 
para o JMJ

A Semana Missionária, 
conhecida por anteceder a 
Jornada Mundial da Juven
tude, terá uma programação 
diferenciada em cada paró
quia. "Não vamos receber 
os peregrinos na cidade, 
porque Lençóis é muito lon
ge do Rio de Janeiro, mas 
teremos algumas ativida
des", explica Débora Jorge, 
coordenadora do JMJ do 
Santuário, onde na segun
da-feira tem encontro espi
ritual com os jovens. "Após 
a missa das 19h30 vamos 
ter um momento espiritual. 
No domingo 21, na missa 
das 20h, teremos a entrega 
das carteirinhas para quem

vai na Jornada. É um cartei- 
rinha simbólica", diz.

Na paróquia Cristo Res
suscitado acontece também 
no domingo, às 19h30 a 
missa do envio. Já na São 
José no sábado, 20 tem ado
ração após a missa das 18h.

Os jovens da paróquia 
Nossa Senhora Aparecida 
organizam, para a quarta
-feira, 17, um Luau de lou
vor, depois da missa das 
19h30.

E os jovens que puderem 
vão participar, no dia 20, 
do DNJ (Dia Nacional da 
Juventude) que acontece na 
diocese de Botucatu para os 
fiéis que vão para a Jornada.

tro com o Papa e a via sacra que 
vai ter a participação de alguns 
artistas e o Papa também vai as
sistir em Copacabana", explica 
Débora sobre a programação.

Ainda com a participação 
dos lençoenses, no sábado tem 
peregrinação até o Campus 
Fidei, que fica em Guaratiba. 
"São 13 km de caminhada. Te
mos adoração na parte da tarde, 
noite de vigília com o Papa e 
no outro dia, às 10h missa de 
encerramento", diz. "Só depois 
voltamos para Lençóis".

Durante os dias do even
to, os jovens permanecem em 
alojamentos, distribuídos pela 
cidade do Rio. "O alojamento 
é dividido conforme foram fei
tas as inscrições. O grupo da 
Piedade vai permanecer junto, 
mas não sabemos se vamos fi
car perto dos outros jovens de 
Lençóis", explica a coordenado
ra. "Estamos todos muito ansio
sos para a partida".

Agudos participa da Jornada com mais de 60 jovens
A cidade de Agudos tam

bém tem jovens que vão par
ticipar da Jornada Mundial da 
Juventude. No total, segundo 
a organização, são mais de 60 
fieis entre peregrinos, missio
nários e voluntários.

Hoje, na paróquia São Paulo 
Apóstolo acontece a missa de 
envio para todos os jovens que 
vão ao Rio de Janeiro. A missa

começa às 19h com o lança
mento da campanha #tônajmj.

A iniciativa da campanha 
foi do estudante de Publicidade 
e Propaganda Diego Pires, tam
bém membro do Setor Juventude 
de Bauru e da Assessora de Co
municação da Paróquia São Pau
lo Apóstolo, Isabela Gaspar. "A 
ação #tônajmj foi idealizada para 
fazer a evangelização por meio

das redes sociais, visto que o jo
vem hoje remete o que ele é den
tro e fora da Igreja pelas redes. 
Será um marco para a juventude 
agudense e da região ao se verem 
'unidas' pela JMJ. Um evento 
único no Brasil, onde o jovem se 
encontrará com o Papa e, na era 
da tecnologia e mídia social, uma 
foto ou vídeo revelará o momen
to histórico", conta Diego.

Para Isabela, o compromisso 
da campanha é com a integração 
de todos. "A nossa ideia é inte
grar todos os jovens de Agudos 
e região, fazendo com que tirem 
fotos e produzam vídeos durante 
a jornada e encaminhem para 
nós. Ao final, uniremos todas 
as produções e montaremos um 
único vídeo que retrará a JMJ 
pelo jovem", finaliza.

CRISTO RESSUSCITADO

F e s ta  d e  S ã o  C ris tó v ã o  s e g u e  a té  d ia  2 8

Fiéis podem 
aproveitar a 
quermesse nos finais 
de semana

Priscila Pegatin________

tradicional Festa em Lou
vor a São Cristóvão, pro
tetor dos motoristas, já 

começou na paróquia Cristo Res
suscitado. A parte festiva segue 
até o dia 28 com quermesse hoje, 
amanhã, dias 20, 21, 27 e 28, sem
pre a partir das 19h30. "Temos 
pastel, o famoso quibe e o carro 
chefe que é o churrasco todos os

FOTO ARQUIVO: O ECO

TRADIÇAO -  Tríduo em louvor a São Cristóvão acontece de 25 a 27

domingos a partir das 11h30", ex
plica o padre Silvano Palmeira.

Ainda durante a quermesse, 
todos os sábados e domingos 
têm show de prêmios às 19h30.

Já a parte religiosa, com o 
tríduo em louvor ao Santo tem 
início no dia 25, quinta-feira. O 
tema deste ano é "São Cristóvão, 
homem que pela fé ouviu o cha-

mado de Deus". As missas come
çam sempre às 19h30. "No dia 
28, encerramento, temos a missa 
solene às 8h e convido a todos os 
motoristas a participar. Depois da 
Santa Missa tem carreata pelas 
ruas da cidade e voltando para a 
paróquia tem a bênção de todos 
os veículos, carros, motos e cami
nhões", diz o pároco. "Já é a 23° 
festa e a cada ano tem aumentado 
mais o número de pessoas, de 
motoristas e também o povo tem 
colaborado. É uma tradição que 
se firmou na paróquia com o nos
so co-padroeiro São Cristóvão", 
finaliza. Toda a renda arrecadada 
na festa será destinada em a cons
trução do Centro Catequético.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 40/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I APARECIDO DONIZETE DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME

Endereço: Rua Paulo Lourenço de Siqueira, 336, Vila Cremer
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 17.547.306/0001-65

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e pintura do pavimento inferior 
do bloco das salas de aula e refeitório da EMEF José Lourenço Blanco, localizado a 
Rua Vereador Procópio V Rodrigues, S/N°, N.H.Com. José Zillo, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sendo que o objeto deverá ser exe
cutado de acordo com o memorial descritivo, planilhas de quantitativos e preços orien- 
tativos e cronograma físico, em anexo, que fazem parte integrante do presente Edital. 
VALOR: R$ 36.870,00 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta reais), Parceladamente, 
após a conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após o faturamento da Nota Fiscal. 
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assinatura 
do contrato vigorando a avença até 22 (vinte e dois) de agosto de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 1388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA

AREIOPOLIS, aos 24 de Junho de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 41/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I PERSIO LUIZ KELLNER - ME

Endereço: Rua Geraldo Pereira de Barros, 1 -  CA A, Centro
Cidade: Areiópolis - SP
CNPJ: 12.065.635/0001-56

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e substituição da iluminação 
do pavimento inferior do bloco das salas de aula da EMEF José Lourenço Blanco, 
localizado a Rua Vereador Procópio V Rodrigues, S/N°, N.H.Com. José Zillo, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra com respectiva ART, sendo 
que o objeto deverá ser executado de acordo com o memorial descritivo, planilhas 
de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico em anexo, que fazem parte 
integrante do presente Edital.
VALOR: R$ 13.180,00 (treze mil, cento e oitenta reais), Parceladamente, após a con
clusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após o faturamento da Nota Fiscal.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assina
tura do contrato vigorando a avença até 24 (vinte e quatro) de agosto de 2013 (dois 
mil e treze).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 1388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA

AREIOPOLIS, aos 26 de Junho de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.° 001/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua Vice Prefeito Anízio Lopes da Fonseca, n.° 60, Centro
Cidade: Arandu -  SP
CNPJ: 00.844.138/0001-77

1 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para realização das obras 
de edificação do prédio que irá abrigar a CRECHE ESCOLA DO BAIRRO PLÍNIO 
TARGA, na cidade de Areiópolis-SP, a ser edificado no terreno situado na Rua VII, 
quadra J, abrangendo todo o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos 
necessários ao cumprimento do objeto, a ser executado nos termos das especificações 
técnicas contidas nos catálogos técnicos do FDE de componentes e de serviços dispo
nível no Link: http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm e dos seguintes 
projetos e planilhas abaixo relacionados e que constam de Compact Disc - CD (Anexo 
VII), que integra este edital.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias, iniciando-se no dia 02 (dois) de maio de 2.013 (dois mil e treze) e com término 
em 28 (vinte e oito) de outubro de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogado nos 
limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 02 de maio de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.° 001/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA I
Endereço: Rua Vice Prefeito Anízio Lopes da Fonseca, n.° 60, Centro

Cidade: Arandu -  SP
CNPJ: 00.844.138/0001-77

1 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para realização das obras 
de edificação do prédio que irá abrigar a CRECHE ESCOLA DO BAIRRO PLÍNIO 
TARGA, na cidade de Areiópolis-SP, a ser edificado no terreno situado na Rua VII, 
quadra J, abrangendo todo o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos 
necessários ao cumprimento do objeto, a ser executado nos termos das especificações 
técnicas contidas nos catálogos técnicos do FDE de componentes e de serviços dispo
nível no Link: http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm e dos seguintes 
projetos e planilhas abaixo relacionados e que constam de Compact Disc - CD (Anexo 
VII), que integra este edital.
2 -  DO VALOR:
2.1 - Em conformidade com alínea ' 'a " ,  inciso I, do artigo 65 da Lei 8666/93, fica o 
presente contrato entre esta PREFEITURA e a Empresa ATLÂNTICA CONSTRU
ÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, acrescido em R$ 59.069,72 (cinquenta e 
nove mil, sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), de acordo com relatório 
técnico de ajustes de serviços em anexo;
2.2 - Desta forma, o valor total contratado passará de R$ 1.274.329,96 (um milhão, 
duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) 
para R$ 1.333.399,68 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e 
nove reais e sessenta e oito centavos), por todo o contrato.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 22 de maio de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 25/2013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONTRATADA:
I PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME I
Endereço: Rua Giacomo Bailo, 150, Vicente Renda

Cidade: Areiópolis - SP
CNPJ: 15.600.608/0001-24

1 - OBJETO: Contratação de empresa para ampliação e adaptação do prédio do PSF 
Integração, localizado a Rua Vereador Ignácio Leite, 800-A, Bairro N.H.C. José Zillo, 
com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra com respectiva ART, sendo 
que o objeto deverá ser executado de acordo com os projetos e/ou anteprojetos, memo
riais descritivos, planilhas de quantitativos e preços orientativos e cronograma físico, 
em anexo, que fazem parte integrante do presente Edital, cuja obra é de acordo com a 
portaria GM/MS2394; de 11 de outubro de 2011, Deliberação CIB-5 de 07 de fevereiro 
de 2012 e proposta n.° 3503603025276/6305 do Ministério da Saúde.
2 -  DO VALOR:
2.1 - Em conformidade com alínea ''a " ,  inciso I, do artigo 65 da Lei 8666/93, fica 
o presente contrato entre esta PREFEITURA e a Empresa PANICO MATERIAIS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, acrescido em R$ 21.813,42 (vinte e um mil, oitocen
tos e treze reais e quarenta e dois centavos), de acordo com planilha orçamentária e 
memorial descritivo em anexo;
2.2 - Desta forma, o valor total contratado passará de R$ 101.280,00 (cento e um mil, 
duzentos e oitenta reais) para R$ 123.093,42 (Cento e vinte e três mil, noventa e três 
reais e quarenta e dois centavos), por todo o contrato.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 22 de maio de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm
http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm


Esporte DECISIVO
Será definido amanhã, no estádio Archângelo Brega, o Bregão, 
o primeiro finalista da Copa Municipal de Futebol Cidade do 
Livro Troféu Rerold Carvalho. Juventus e São José se enfrentam 
a partir das 15h. Palestra e São Cristovão, que ainda não tem 
nada definida para jogarem, decidem a outra vaga.
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Jornal O ECO anuncia cobertura de Jogos Regionais
Principal competição esportiva do Interior acontece em São Carlos entre 17 e 31 de julho; O ECO trará informações sobre atletas da região

Vitor Godinho
FOTO: ESTELA PINHEIRO

O jornal O ECO anuncia 
a cobertura completa 
dos Jogos Regionais que 

acontecem entre 17 e 31 de 
julho em São Carlos. O jornal 
terá uma equipe de correspon
dentes na cidade para acompa
nhar o desempenho dos cerca 
de 560 atletas de Lençóis Pau
lista, Agudos, Borebi, Macatu- 
ba e Areiópolis.

Os Jogos Regionais são a 
principal competição esportiva 
do Interior paulista. A direção 
do jornal O ECO decidiu rea
lizar essa cobertura jornalista 
do evento porque apoia e in
centiva a prática esportiva tan
to profissional como também 
amadora.

A cobertura regional tam
bém é uma marca do jornal O 
ECO, porque entende que as 
cidades em questão merecem 
ter seus desportistas e também 
suas conquistas valorizadas e 
incentivadas.

”O jornal O ECO e também

PREPARO - Renata, atleta da equipe de Mountain Bike de Lençóis, conquistou o ouro nos Regionais de 2012

nosso programa jornalístico O 
ECO 90.1 Notícias, transm iti
dos pela Ventura FM, sempre 
ofereceram papel de destaque 
para o esporte local e regional. 
Temos duas páginas semanais 
no jornal e um programa di
ário na rádio que trata do as

sunto. A cobertura dos Jogos 
Regionais vai enriquecer ainda 
mais nossa cobertura nesta 
editorial", declarou Tiago Mo
reno, sócio e diretor financeiro 
de O ECO.

A cobertura será realizada 
por uma equipe devidamente

contratada para trazer em ima
gens, textos e áudio todas as in
formações do que acontecer de 
mais importante com os atletas 
da região. Essa cobertura vai 
se distribuir entre o jornal O 
ECO -  durante a duração dos 
Jogos Regionais -  e também no

REGIÃO

AGUDOS
350 atletas em18 modalidades

AREIÓPOLIS
20 atletas em 2 modalidades

BOREBI
40 atletas em 5 modalidades

LENÇÓIS
300 atletas em 21 
modalidades

MACATUBA
150 atletas em 12 
modalidades 

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

programa de esportes do ECO 
90.1 Notícias -  transmitido de 
segunda a sábado, às 12h -  ou 
distribuído na grade de progra
mação em boletins ou, quando 
a notícia tiver maior relevân
cia, divulgado no programa 
principal que vai ao ar às 7h30,

também de segunda a sábado.
Das cidades em questão, 

Agudos terá a maior delega
ção. A cidade vai contar com 
350 atletas que vão disputar 
18 modalidades esportivas. Já 
Lençóis Paulista vai partici
par dos Jogos Regionais em 21 
modalidades com aproximada
mente 300 atletas.

Apesar de ser uma das 
menores cidades da região, 
Borebi, vai participar com 40 
atletas que disputarão cinco 
modalidades diferentes, com 
especial destaque para os es
portes coletivos. Areiópolis fe
cha o raio de cobertura do jo r
nal com a participação de 20 
atletas em duas modalidades.

"Torcemos para que em 
mais essa cobertura dos Jogos 
Regionais possamos mostrar 
em nossas páginas histórias 
vencedoras e quem sabe re
velar muitos campeões. Os 
Jogos Regionais sempre foram 
um grande celeiro do esporte 
e, por isso, merece toda nossa 
atenção", completou Moreno.

COPA O ECO

Grêmio Cecap joga pensando na liderança do grupo
Equipe lençoense encara o primeiro colocado da chave; Alfredo Guedes tenta a primeira vitória

Angelo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  rodada de amanhã da 
Copa O ECO 2013 pode 
representar destinos di

ferentes para Grêmio Cecap e 
Alfredo Guedes. A equipe do 
distrito ainda não venceu no 
campeonato e precisa da vitória 
contra o líder do grupo Monte 
Mor. Já o Grêmio Cecap, que 
vive boa fase no torneio, joga 
contra o Botafogo da Barra Bo
nita para tentar assumir a pri
meira colocação.

Os confrontos do grupo A 
acontecem no estádio Archân- 
gelo Brega, o Bregão. O Areió
polis, que tem 100% de apro
veitamento até o momento, joga 
contra o Sport, às 8h30. Logo 
em seguida, Alfredo Guedes

DECISIVO -  Grêmio Cecap tenta manter boa fase amanhã, contra o 
Botafogo; se vencer, equipe lençoense assume liderança do grupo

e Monte Mor se enfrentam às 
10h. "Ainda temos chances de 
classificação, depende somente 
de nós. Vamos armar um es

quema para tentar sair com a 
vitória e não tomar tantos gols 
como vem acontecendo. A ideia 
é partir para cima deles desde o

início já que o empate não é um 
bom resultado", alertou Vantoir 
Provence, o Tuili, técnico de Al
fredo Guedes. O Flamenguinho 
de Agudos folga na rodada.

Já pelo grupo D, os jogos 
serão no estádio João Roberto 
Vagula, o Vagulão. Em boa fase, 
o Grêmio Cecap encara o Bota
fogo, às 8h30. "Ficamos pratica
mente quatro rodadas sem jogar 
e, por isso, a expectativa para o 
confronto é bastante grande. A 
equipe de um tempo para cá 
vem crescendo. Se depender 
da aplicação, determinação e 
organização, chegaremos a fase 
final com certeza". No segundo 
confronto, o Paulistano pega o 
Itatinga, às 10h. A equipe do 
Caçula não joga esta rodada.

A Copa O ECO 2013 é orga-
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A região na federação
Pepô Barbosa é o maior representante dos gerentes da Caixa Econômica Federal da região; o bancário trabalhou em Lençóis de 1996 a 2000

Angelo  Neto
: ARQUIVO PESSOAL

São 23 anos de trabalho 
dedicados à Caixa Eco
nôm ica Federal e boa 

parte deles marcados pela 
defesa dos interesses dos ge
ren tes. Uma história m arca
da por altos e baixos, e que 
ganhou mais um capítulo. 
Na quinta-feira 4, o bancário 
Pedro Sérgio dos Santos Bar
bosa, o Pepô, foi empossado 
no conselho fiscal da Fede
ração Nacional das Associa
ções dos Gestores da Caixa 
Econômica Federal (Fenag). 
Ele foi reeleito para o triênio  
2013-2015 em uma chapa de 
consenso já que os interesses 
são os mesmos em todas as 
regiões do país.

Atualmente, Pepô Barbosa 
é gerente da Caixa em Agu
dos e presidente da Associa
ção dos Gestores da Caixa do 
In terio r de São Paulo (Age- 
cef), com sede em Bauru, 
triênio  2011-2013. Ele explica 
que as associações defendem  
os interesses dos gestores. 
“Não somos um sindicado, 
mas corporativam ente de
fendemos os interesses dos 
gestores. É a prim eira vez 
que alguém da região chega à 
federação", lem bra. “Nós en
caminhamos opiniões, suges
tões e até críticas no intuito 
do m elhor trabalho em favor 
a Caixa Econômica Federal". 
Como conselheiro fiscal da 
Fenag, o bancário adianta que 
será responsável pelos gastos.

DEFENSOR - Pepô Barbosa (à direita), durante posse da Fenag em 2011; ele foi reeleito para o conselho fiscal da associação -  triênio 2013-2015

“Vamos verificar se não têm  
gastos excessivos. Tudo tem  
que ser bem  gerido".

Natural de São José do Rio 
Preto, Pepô Barbosa iniciou sua 
carreira na Caixa Econômica 
Federal em 1990 em um perío

do bastante conturbado no país. 
“Foi justamente a transição de 
Fernando Collor de Melo para 
José Sarney. Eu fui um dos ma
rajás demitidos da caixa com 
três meses de trabalho. Eu 
fui readmitido, participei de

movimentos sindicais e desde 
então não consigo ficar longe 
destes movimentos por uma 
Caixa cada vez melhor". Ele já 
passou por várias cidades entre 
elas Bauru, Lençóis Paulista (de 
1996 a 2000), Botucatu, Bariri,

Barra Bonita e Agudos.
Feliz em sua profissão, Pepô 

Barbosa diz estar realizado. 
“Normalmente, costumamos a 
dizer que ninguém escolhe ser 
bancário e trabalhar em uma 
empresa como esta. No entan

to, se eu olhar para trás tenho 
certeza que estou em uma pro
fissão que realmente me iden
tifico, porque nós conseguimos 
modificar e ajudar muitas pes
soas através da Caixa Econômi
ca Federal", finaliza.

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


Entrevista í
FRASE
• Temos que pensar muito para 
deixar os filhos ouvirem uma 
música. Ela é o maior veículo de 
comunicação que existe.

M U SICA

Jotha Luiz pede cautela em 
composições sertanejas universitárias
Compositor consagrado no meio sertanejo foi à Festa do Peão de Agudos prestigiar os amigos Gian e Giovani e revela o que pensa sobre música

Angelo Neto
MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  Festa do Peão de Agu
dos 2013 terminou com 
o saldo positivo. A ex

pectativa dos organizadores do 
evento foi alcançada e até supe
rada. Cerca de 70 mil pessoas 
passaram pelo recinto nas cinco 
noites do evento que teve como 
atrações principais as apresen
tações de Sérgio Reis e Gian e 
Giovani. No encerramento da 
festa, a presença de Jotha Luiz 
nos bastidores e no camarim na 
última noite chamou a atenção.

Autor de aproximadamen
te 520 músicas, a maioria 
delas gravadas e cantadas 
por cantores sertanejos, ele 
é  considerado um dos maio
res compositores de m ú
sicas sertanejas do Brasil.

José Luiz Lindo de Castilho 
tem 63 anos e nasceu em Cas
tilho (SP), na divisa com Mato 
Grosso do Sul. Com um ano 
de vida mudou-se para Bauru 
com os pais. Mais tarde, foi 
para São Paulo, onde perma
neceu por 20 anos. Após estu
dar e se aperfeiçoar no violão, 
se tornou músico e começou a 
fazer shows com artistas, entre 
eles Tony Damito (já falecido), 
Nilton César, Ricardo Braga 
e Matogrosso e Mathias, com 
quem viajou o Brasil. Logo em 
seguida, se tornou um dos prin
cipais compositores do país.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, ele fala de algumas de 
suas composições mais famo
sas - como Rédeas do Possan
te, Cunhada Boa e Papel de 
Chiclete, gravada recentemen
te pela dupla Gian e Giovani, 
pela qual Jotha diz ter muito 
carinho. O compositor criticou 
algumas letras das músicas ser
tanejas universitárias, o que ele 
considera maçantes e pornográ
ficas demais. Na contramão, 
ele fez questão de elogiar os 
cantores da região que tentam 
resgatar a música sertaneja raiz.

Um de seus últimos tra
balhos é a composição da 
trilha sonora de aniversário 
da emissora TV Tem, intitu

ficas, mas eu não sou contra. 
Na minha época, da mesma 
forma que eu criei Passa Lá, 
Bobeou a Gente Pimba, os au
tores novos criaram este tipo 
de música atual. No entanto, 
como diz a dupla Vitor e Léo, 
temos que pensar muito para 
deixar os filhos ouvirem uma 
música. Ela é o maior veículo 
de comunicação que existe. 
Temos que ter o mais cuidado 
em fazer uma letra e mandar 
uma mensagem. Sabem como 
é a televisão, jornal e outros 
meios de comunicação. Por 
outro lado, eu acho que está 
tudo bem. Os compositores de 
agora têm que tomar um pou
co de cuidado para não deixar

maçante a letra e tirar um pou
co da pornografia das letras.

O ECO - Você acha 
que a música está sen
do regionalizada?

Jotha Luiz - Eu estou mui
to feliz por isso também. Hoje, 
a nossa região é muito rica em 
duplas sertaneja. Participo de 
festivais como jurado em São 
Manuel, Lençóis Paulista, Pra- 
tânia... Eu vejo estas duplas e 
fico tão feliz. Eu que estou dan
do as notas, não sei como fazer. 
A nossa música raiz nunca vai 
morrer. O povo ainda canta Sau
dade da Minha Terra, Menino 
da Porteira. Quem bom que ain
da permanecem estas músicas.

lada "TV Tem faz Dez Anos", 
gravada por Chitãozinho e 
Xororó e pelo maestro João 
Carlos Martins. Leia a seguir 
alguns trechos da entrevista.

O ECO - Como estão as 
composições este ano?

Jotha Luiz - O nosso traba
lho profissional como composi
tor vem de 1982 para cá. Hoje, 
tenho mais de 500 músicas gra
vadas em todo o Brasil. Graças 
a Deus, não paro de compor. 
Recentemente, Chitãozinho e 
Xororó regravaram Rédeas do 
Possante, que já soma 13 re- 
gravações. Zezé di Camargo e 
Luciano foram os primeiros a 
gravar esta música. Sérgio Reis 
gravou Cunhada Boa, Gian e 
Giovani gravaram Papel de Chi
clete, Gilberto e Gilmar grava
ram a música Paixão, enfim... 
Praticamente todas as duplas 
femininas que tem hoje em 
dia gravaram alguma composi
ção minha. Eu fiz também as 
músicas Bobeou a Gente Pim- 
ba e Passa Lá, do Trio Parada 
Dura, grandes sucessos da du
pla. Na verdade, eu faço todos 
os estilos de música, porque o 
compositor para viver no Bra
sil tem que escrever de tudo.

O ECO -  O que trou

xe o senhor a Agudos?
Jotha Luiz - Vim aqui com 

maior prazer para ver essa du
pla Gian e Giovani, que é uma 
das maiores duplas do Brasil e 
eu tenho um carinho enorme 
por eles. Não porque grava
ram a minha música Papel de 
Chiclete, mas porque eu gosto 
de vê-los e ouvi-los cantar. A 
Prefeitura de Agudos e toda a 
equipe estão de parabéns, jun
tamente com o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB), que trouxe 
grandes artistas para a Festa 
do Peão. Vim para cá para ver 
os amigos, em especial Gian e 
Giovani e Sérgio Reis, que são 
maravilhosos artistas, além

de outras duplas que se apre
sentaram. Eu estou curtindo 
demais, gosto muito de rodeio.

O ECO -  Qual sua 
opinião sobre o ser
tanejo universitário?

Jotha Luiz -  É a grande 
moda do momento. Na minha 
época, procurávamos escrever 
poesias, com letras diferentes. 
Hoje, o sertanejo está bem. 
Luan Santana, Jorge e Matheus 
entre outros estão detonando, 
está tudo beleza. No entanto, 
acho que eles deveriam dar 
mais um "tapinha" na letra. Eu 
acho que as letras das músicas 
de hoje estão muito pornográ



Cultura G IRASSÓIS
Hoje tem apresentação do Espetáculo Girassóis no 
Salão Nobre do Auditório do Seminário Seráfico Santo 
Antônio, em Agudos, às 20h30. Baseada na trajetória 
de Van Gogh, a peça é gratuita e tem o patrocínio da 
Duratex e Proac (Programa de Ação Cultura).

M C DALESTE

Funkeiro se apresentaria em Lençóis hoje
FOTO: DIVULGAÇÃO

Artista assassinado 
em Campinas já 
havia se apresentado 
em março na cidade

Angelo  Neto___________

O funkeiro Daniel Pelle- 
grine, mais conhecido 
como MC Daleste, mor

to na madrugada de sábado 6, 
para domingo 7, em Campinas, 
iria se apresentar em Lençóis 
Paulista hoje. Em março, ele já 
havia feito um show no muni
cípio que contou com cerca de 
1,2 mil pessoas que lotaram o 
espaço Casarão Eventos. Mes
mo sem Daleste, o evento vai 
acontecer normalmente com os 
MC's Yoshi e Kelvinho, a partir 
das 23h, no mesmo local.

Os sócios proprietários da J.A 
Produções, Jair Luis Teixeira e 
Ana Carolina de Caldas, respon
sáveis pelo evento, revelam que 
será feita uma homenagem ao 
cantor. ”A festa estava programa
da com outros dois MC's da capi
tal além do Daleste, o Yoshi e Kel- 
vinho. Mandamos fazer algumas

AGENDA CULTURAL JULHO

O QUE: Audição Violão Popular com Roupa 
Nova Professor Marcos Maganha 
QUANDO: Hoje, às 16h 
ONDE: Espaço Cultural Cidade do Livro 
//////////////////////^^^^

O QUE: Apresentação de dança Duo 
QUANDO: Hoje, às 15h 
ONDE: Casa da Cultura 
//////////////////^^^^^
O QUE: Apresentação do Curso 
Instrumentos Sopros Madeiras e 
Apresentação do Grupo Musical Revirando: 
Sexteto de Clarinetes 
QUANDO: Hoje, às 18h 
ONDE: Salão de Ensaios da 
Orquestra de Sopros 

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

camisetas com a foto do Daleste e 
vamos prestar uma homenagem a 
ele”, afirma Ana Carolina em en
trevista ao jornal O ECO.

Ela lembra ainda que Da- 
leste se apresentou em Lençóis 
Paulista no dia 22 de março. 
”Ele era um jovem bastante hu
milde e prestativo com os fãs. 
É um dos maiores MC's que 
já trouxemos para a cidade. Fi
camos sem chão quando rece

bemos a notícia, por volta das 
4h de domingo”. Já Teixeira diz 
que a J.A Produções contratou 
o funkeiro novamente devido 
ao sucesso do primeiro evento. 
”O público pediu ele de volta e 
foi por isso que entramos em 
contato para que houvesse ou
tra apresentação. Ficamos mui
to tristes com tudo isso”.

MC Daleste morreu na ma
drugada de domingo 7, após ser

atingido por um tiro que entrou 
pelo abdômen e saiu pelas cos
tas dez minutos após o início de 
um show no CDHU do bairro 
San Martin, em Campinas.

O cantor chegou a ser so
corrido e levado para o Hospi
tal Municipal de Paulínia, mas 
morreu no centro cirúrgico à 
0h55. Logo após o ocorrido, fãs 
publicaram vídeos do momento 
do disparo na internet.

O QUE: Palestra Comunicação no Dia a Dia 
com o radialista e jornalista Jota Gonçalves 
Quando: Terça-feira 16, às 20h 
ONDE: Casa da Cultura 
Entrada um quilo de alimento não perecível 
ou um livro em bom estado. Retirada de 
convites no local.
///////////////////̂ ^ ^ ^ ^

O QUE: Oficina Técnica de Palco -  Escola 
São Paulo de Teatro
Quando: dias 19, 20 e 21 d e julho, das 9h 
às 13h
ONDE: Casa da Cultura
20 vagas. Inscrições na Casa da Cultura

O QUE: Oficina de Iluminação Cênica -  
Escola São Paulo de Teatro 
Quando: dias 19, 20 e 21 d e julho, 
das 14 às 18h 
ONDE: Casa da Cultura 
20 vagas. Inscrições na 
Casa da Cultura 
//////////////////^^^^^

O QUE: Oficina de Cenografia -
Escola São Paulo de Teatro
Quando: dias 19, 20 e 21 d e julho,
das 18h às 22h
ONDE: Casa da Cultura
20 vagas. Inscrições na Casa da Cultura

Festa Julina no MAC 
será na terça-feira

Emílio Campanholi e seu 
conjunto lançam na próxima 
terça-feira 16, às 19h30, no 
estacionamento do MAC 
(Museu Alexandre Chitto), o 
13° CD ”Rocinha em Festa”, 
durante a 5® Festa Julina. ”É 
uma grande oportunidade 
para quem gosta deste estilo

musical e para a felicidade 
das Festas Juninas e Juli- 
nas. Fica o convite bastante 
especial. Serão distribuídas 
pipocas para quem estiver 
presente”, convida Nilceu 
Bernardo, diretor de Cultura 
de Lençóis Paulista. A entra
da é gratuita.

PROGRAMAÇÃO DO CINEN FUN 
(DE 12 A 18 DE JULHO)

SALA 01

HOMEM DE AÇO
Classificação: 12 anos 
Sexta e segunda à quinta- 
feira: 14h -  18h -  21h30 
Sábado: 14h30 -  17h30 -  
20h20 -  23h
Domingo: 14h- 19h- 21h50 

SALA 02

MEU MALVADO 
FAVORITO
Classificação: livre 
Sexta e segunda à quinta-feira:
14h15 -  16h10 -  19h- 21h20 
Sábado e domingo:14h15 -
16h10 -  18h- 19h50 -  21h40

SALA 02

TRUQUE DE 
MESTRE
Classificação: 12 anos 
Diariamente: 23h30

SALA 03

UNIVERSIDADE 
MONSTROS
Classificação: livre 
Diariamente: 13h40 -  15h40

SALA 03

MINHA MÃE É 
UMA PEÇA
Classificação: 12 anos 
Diariamente: 17h50 -  19h25

SALA 03

GUERRA 
MUNDIAL Z
Classificação: 12 anos 
Diariamente: 21h05 -  23h25

SALA 04

O CAVALEIRO 
SOLITÁRIO
Classificação: 14 anos 
Diariamente: 15h- 18h15 -  
2 1 h - 23h40

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



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de julho de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Ilza Aparecida Moreira

Lençóis Paulista, 11 de julho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
CHAMADA PÚBLICA n° 003/2013

CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de gêneros alimentícios da Agri
cultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para merenda escolar. 
Lei Federal n° 11947/2009, e Resoluções n° 38/2009 e 26/2013 do FNDE. 
Tipo: menor preço -  Encerramento: 05 de agosto de 2013 às 14:00 horas. 
O edital encontra-se disponível no site no setor de Licitações, sito à Pra
ça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 12 de julho de 2013. SILVIA MARIA 
GASPAROTTO VENTURINI -  Diretora de Suprimentos Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 01/2013
Cargo: Agente de Vigilância Eletrônica
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Paulista - SP 
Data: 15 de julho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Caio Augusto Godoi

Lençóis Paulista, 11 de julho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 079/2013 -  Processo n° 165/2013 

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos necessários para uso na UPA. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 
de julho de 2013 às 14:00 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, 12 de julho de 2013. SILVIA MARIA GASPAROTTO 
VENTURINI - Diretora de Suprimentos Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando que a Portaria n°. 663 de 16/05/13 autorizou a contratação 
temporária de Costureiro;

Considerando que há candidatos classificados no Edital de Processo Sele
tivo n°. 004/2013, resolve:

Convocar o interessado abaixo relacionado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga em caráter temporário na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local esta
belecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital de Processo Seletivo n.°: 004/2013 
Cargo: Costureiro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Paulista - SP 
Data: 16 de julho de 2013 
Horário: 9h30

01 -  Elisângela Daniele Ribeiro Viana Avelino

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando que a Portaria n°. 718 de 03/06/13 autorizou a contratação 
temporária de Agentes de Saúde;

Considerando que há candidatos classificados no Edital de Processo Sele
tivo n°. 005/2013, resolve:

Convocar o interessado abaixo relacionado para o preenchimento de 3 
(três) vagas em caráter temporário na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local esta
belecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital Processo Seletivo n.°: 05/2013 
Cargo: Agente de Saúde
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862 -  
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 16 de julho de 2013 
Horário: 9h30

1 -  Aline Aparecida Jacon Miranda
2 - Nathalia Ferreira de Lima Bonalume
3 - Simone Cristina de Souza

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando que a Portaria n°. 661 de 16 de maio de 2013 autorizou a 
contratação temporária de Agentes de Serviços Gerais;

Considerando que há candidatos classificados no Edital de Processo Sele
tivo n°. 003/2013, resolve:

Convocar os interessados abaixo relacionados para o preenchimento de 20 
(vinte) vagas em caráter temporário na Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e local esta
belecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme 
preceitua a lei.

Edital de Processo Seletivo n.°: 003/2013 
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862 
-  Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 16 de julho de 2013 
Horário: 8h30

CLAS. NOME DO CANDIDATO
1 Joseli Dionisio Alves
2 Antonio Claudiano Sousa Bento
3 Benedito Moysés
4 Maria Neusa de Paula Grilo
5 Adriana Aparecida Soares Rodokas
6 Aline Rosa Fernandes
7 Taiane Mara Pereira da Silva
8 Irani Amorin Santos
9 Maria de Lourdes Januário Paixão
10 Angela Maria Rodrigues
11 Rosilei da Costa Santos Gonçalves
12 Adriana Aparecida dos Santos Silva
13 Maria Terezinha Laureano
14 Silvana Aparecida Soares
15 Érica Cristina Crepes
16 Tiago Guimarães Faco
17 Rosiane Cristina Eugênio
18 Thais Caroline Teodoro Vaz
19 Evanilda Turco
20 Sonia Maria de Souza

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2.013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 7B
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862,
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 15 de julho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Marcos Roberto Castelhano

Lençóis Paulista, 11 de julho de 2.013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2013. Na página B4. Valor da publicação R$ 296,00.

EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GE- 
VALDO JOAQUIM DE LIMA, RE
QUERIDO POR NORMA LUCIA 
QUERINA GARCIA -  PROCESSO 
N° 000I069-24.20I2.8.26.0333.

O(a) Dr(a). Luiz Felipe Ferrari Be- 
dendi, MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única do Foro de Macatuba, Co
marca de Macatuba do Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edi
tal virem ou dele conhecimento tive
rem que, por sentença proferida em 
27/03/2013, foi decretada a INTER
DIÇÃO de GEVALDO JOAQUIM 
DE LIMA, CPF 050.303.448-70, 
declarando-o(a) absolutamente inca
paz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINI
TIVO, o(a) Sr(a). Norma Lúcia Que- 
rina Garcia. O presente edital será pu
blicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. 
Nada mais. Dado e passado na cidade 
de Macatuba em 04 de julho de 2013.

Luiz Felipe Ferrari Bedendi 
Juiz de Direito

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N° 01/2013

GABARITOS
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- DIVULGA pelo 
presente instrumento os Gabaritos do Concurso Público de Provas 
n° 001/2013, cujas provas foram aplicadas no dia 07 de julho de 
2013.

Lençóis Paulista, 10 de julho de 2013

Humberto José Pita
Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.
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PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, nos termos da Lei Municipal 
n° 2.968/01, comunica às entidades de sociedade civil sem fins lucrati
vos legalmente constituídas e que estejam em pleno exercício, que está 
aberto no Setor de Patrimônio deste Legislativo, prazo para habilitação 
como entidade interessada para posterior doação de bens declarados 
inservíveis.
As entidades deverão se habilitar perante o Setor de Manutenção e Pa
trimônio, sito à Rua Pedro Natálio Lorenzetti n° 970 -  centro, entre os 
dias 15 e 22 de julho de 2.013, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, 
com o Sr. Antonio Severo dos Santos Filho.
Lençóis Paulista, 12 de julho de 2.013.

Antonio Severo dos Santos Filho 
Chefe do Setor de Manutenção e Patrimônio

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2013. Na página B4. 
Valor da publicação R$ 118,47.

Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2013 -  PROCESSO 
19/13 -  CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA -  REGISTRA
DA: SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. -  VALOR: R$ 34.000,00 -  ASSI
NATURA: 15/05/13 -  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNE
CIMENTO DE ÁCIDO FLUORSILÍCICO -  VIGÊNCIA: 12 MESES -  MO
DALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2013 -  PROCESSO 
27/13 -  CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA -  REGISTRA
DA: MARCELO AUGUSTO DUTRA JUSTO ME. -  VALOR: R$ 36.390,00 
-  ASSINATURA: 24/05/13 -  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS 
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA 
DA AUTARQUIA -  VIGÊNCIA: 12 MESES -  MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL N° 11/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de julho de 2013. Na página B4. 
Valor da publicação R$ 35,83.

JARDIM GRAJAU, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, que no 
prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa de Compra e 
Venda de lotes de terra situado nesta cidade de Lençóis Paulista/SP

Quadra e Lote Contrato Nome
Q/08 069 Mohhamad Majed Zabad
Q/10 071 Mohhamad Majed Zabad
Q/12 073 Mohhamad Majed Zabad
Q/24 075 Mohhamad Majed Zabad

Paulo Roberto Artioli e Outros, CEI 37.770.00519-86, com sede na Aveni
da Coronel Virgílio Rocha, n° 2006, nesta cidade de Macatuba / SP -  CEP: 
17290-000, comunica ao Sr. José Domingos Mendes Correia, CTPS n° 
0035864, estando em lugar incerto, para retornar as suas atividades no prazo 
de 48 horas, haja vista que desde o dia 30/04/2013, não mais compareceu ao 
trabalho. O não retorno ao trabalho poderá resultar em abono de emprego, 
conforme Artigo 482, letra “i” da CLT.

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


Televisão E CRIME
Agulnaido Silva é contra o corte radical do cabelo de Marina Ruy 
Barbosa, o que segundo ele seria um crime. O martelo ainda 
não foi batido, mas existe a possibilidade de a atriz ter que 
raspar seus fios ruivos para dar maior veracidade ao drama de 
seu personagem, Nicole, que sofre de câncer em "Amor à vida".

ENTREVISTA

'Ser gay não é defeito', diz Paula Braun, mulher de Mateus Solano
Em 'Amor à vida', ator vive homossexual enrustido; 'Se descobrisse que 
tenho marido gay, diria para assumir e ser feliz', afirma ela, no ar na novela

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Desde que começou a gravar 
as cenas de "Amor à vida", a 
rotina de Paula Braun anda 

mais complicada do que nunca. 
Além de interpretar a médica ju
dia Rebeca na novela das 21h, a 
atriz ainda cuida da filha, Flora, 
de 2 anos, fruto de seu casamento 
com Mateus Solano, e dá vazão à 
sua porção escritora -  o roteiro do 
espetáculo "Do tamanho do mun
do", encenado pelo marido e em 
cartaz no Rio, assinado por ela.

Apesar de acumular sete fil
mes, 13 peças e alguns papéis na 
TV em sua carreira -  incluindo 
uma participação em "Malha- 
ção", em 2010 -, Paula ainda é

conhecida por muitos como "a 
mulher do Mateus Solano", rótu
lo que parece não a incomodar.

"É óbvio que existe precon
ceito, mas, quando isso começou 
a acontecer, botei na minha cabe
ça o seguinte: se me incomodar 
com isso, estou ferrada. Então, 
tive que criar um mecanismo 
para me treinar e começar a rele
var os comentários e as situações, 
porque, senão, nem o casamento 
nem a carreira duram", diz. "O 
Mateus é muito famoso e querido 
pelas pessoas, então sempre vai 
existir uma cobrança grande em 
cima de mim por conta disso".

SER GAY NÃO É DEFEITO'
Em "Amor à vida", Mateus

Solano interpreta um gay enrus
tido que trai a mulher (Bárbara 
Paz) com outro homem (Lucas 
Malvacini). Caso a vida real imi
tasse a arte, Paula se mostra bem 
resolvida em relação ao tema. "Se 
descobrisse que tenho um mari
do gay, diria para ele se assumir 
e ser feliz. Ser gay não é defeito, 
não é vergonhoso e não é falha. E, 
quando a gente ama alguém, quer 
ver essa pessoa feliz e realizada. 
Jamais ficaria com alguém infeliz 
ao meu lado", afirma. Viver uma 
relação a três, outra questão abor
dada na novela, também não seria 
uma opção para a atriz: "Nosso 
casamento é de muita cumplici
dade, amor e respeito. Essa possi
bilidade não existe", finaliza.

EM CENA- Paula Braun, casada com Mateus Solano, vive a médica judia Rebeca 
em "Amor à Vida"; atriz diz que se marido fosse gay falaria para ele assumir

CO
<

u

g
s

FLOR DO CARIBE
Segunda-feira - M aria Adília pede 
perdão para Veridiana, e a família 
se abraça emocionada. M aria Adília 
avisa aos filhos que ninguém pode 
saber que ela voltou. Amaralina en
trega os documentos pedidos por 
Lindaura e começa a trabalhar na 
empresa, dirigindo o bugue.

Terça-feira - Taís aconselha Amarali- 
na a ter responsabilidade ao conduzir 
os turistas. Lindaura fica preocupada 
com a contratação de Amaralina. 
Cassiano e Duque contratam Alaor e 
alguns salineiros para explorar a m i
na. Ester e Lindaura dão por falta de 
Samuel e vão à sua procura.

Quarta-feira - A polícia chega ao 
porto, mas Arruda e os capangas 
conseguem fugir. Cassiano e os te 
nentes conseguem tirar Samuel do 
compartimento. Isabel avisa a Ester e 
Lindaura que Samuel foi levado para 
o hospital. Arruda avisa a Hélio que 
Samuel morreu e exige o pagam ento  
pelo serviço.

Quinta-feira - Hélio expulsa Alberto  
de sua sala e manda Yvete providen
ciar uma comemoração para celebrar 
sua nova conquista. Alberto avisa a 
Guiomar que vai interditar Dionísio, 
alegando insanidade do avô. Cassia- 
no diz a Ester que Samuel não estará 
seguro no hospital. M aria Adília se 
disfarça de menina, para conhecer 
Ariana. Quirino aceita celebrar o ca
samento de Juliano e Natália

Sexta-feira - Carol tenta convencer 
Taís a ser modelo da coleção de rou
pas de Lino. Chico fica emocionado 
ao ver M aria Adília. Alberto diz a Eric 
que Dionísio precisa ser interditado. 
Alberto visita Samuel no hospital, 
que recebe o ex-genro com hostilida
de. Doralice liga para Quirino e avisa 
que está em  um convento, colocando 
a cabeça em  ordem. Dionísio compa
rece à celebração de Hélio pelo cargo 
de vice-presidente da empresa.

Sábado -  o capítulo não foi divulgado 
pela emissora.

SA N G U E BOM
Segunda-feira - Maurício segue Fa- 
binho até um hotel de luxo. M argot 
chega à casa de Verônica. Damáris 
fica deslumbrada com seu novo vi
sual. Lili expulsa Bárbara de sua casa. 
Giane apresenta Caio para Silvério. 
M adá repreende M alu por tentar re
conciliar Bento e Amora.

Terça-feira - Emília defende Malu, e 
Am ora se irrita. Salma expulsa Bár
bara de sua casa. Wilson afirma a 
Damáris que vai reconquistar Charle- 
ne. Tina e Vitinho se beijam. Brenda 
pede carona a Nelson para provocar 
Rosemere. Filipinho tenta convencer 
Xande a arrumar um emprego.

Quarta-feira - Amora pede Maurício 
em casamento. Fabinho não gosta 
de saber que Margot está hospedada 
na casa de Maurício. Plínio consegue 
uma pista sobre Irene. Amora se preo
cupa com a sessão de fotos que Malu 
fará com Bento. Bárbara rouba a comi
da da casa de Odila e Nestor. Luz fica 
com ciúmes de Xande com Camilinha.

Quinta-feira - Plínio se desespera ao 
saber que Irene abandonou sua casa. 
Vinny ajuda Renata a andar sem a ben
gala. Lucindo usa Pedrinho para se rea- 
proximar de Charlene. Maurício sugere 
que Amora faça a campanha para o 
Kim Park. Tito exige que Wilson não fa
ça a campanha do Kim Park com Érico.

Sexta-feira - Plínio fica indignado com 
a menção de Irene à sua traição. Rose- 
mere pede a Tábata que não divulgue 
o encontro de Filipinho para a impren
sa. Zito encontra Amora no restauran
te com Maurício. Irene e Plínio têm  
uma conversa definitiva. Camilinha 
reconhece Verônica no Cantaí, mas 
Karmita não deixa que ela a denuncie.

Sábado - M alu incentiva Giane a as
sumir o que sente por Bento. Bárbara 
tenta convencer M adá de sua ino
cência. Damáris pensa em  atrapalhar 
a tentativa de Charlene adotar Pedri- 
nho. Tito fala mal de Amora para W il
son. Verônica não consegue contar a 
verdade para Érico.

AM OR A  VID A
Segunda-feira - Félix convence Bruno 
a exigir que Paloma faça um novo 
exam e de DNA. O vilão descobre que 
Tamara e Edith escondem recibos. Lí
dia conta para Nicole que falou com 
Pilar sobre Thales. Jonathan conversa 
com Edith sobre Félix. Patrícia e M i- 
chel chegam juntos ao hospital.

Terça-feira - Patrícia se enfurece com 
Michel, que tenta se explicar. Paloma 
conta para Paulinha que elas terão  
que fazer um novo exam e de DNA. 
Ordália tem  um mau pressentimento 
quando Bruno fala sobre o exame. 
Glauce concorda com o plano de Félix. 
Michel tenta invadir a casa de Patrícia.

Quarta-feira - Glauce conta o que fez 
para Félix e o vilão a ajuda a sair do 
hospital. Rebeca encontra o corpo de 
Elenice. Lutero flagra César e Aline se 
beijando. Félix joga o frasco com o 
material de Paloma em  uma caçamba. 
Carlito leva Valdirene para jantar em  
sua casa. Atílio se lembra do nom e de 
Paloma e Márcia fica enciumada.

Quinta-feira - Aline afirma a Pilar que não 
sabe se César tem uma amante. Pauli- 
nha convence Bernarda a lhe dar mais 
um pedaço de doce. Pilar pede para Ali
ne avisá-la quando seu marido sair para 
algum compromisso. Paloma fala para 
César que vai se dedicar somente à sua 
filha. Bruno afirma para Ordália que não 
vai conseguir ficar sem Paulinha.

Sexta-feira - César, Félix e Pilar tentam  
acalmar Paloma. Valdirene se aproxi
ma de Maciel, que decide aproveitar 
a chance para conseguir informações 
sobre Atílio. César conversa com Ra
fael sobre o caso da filha. Bruno la
m enta ter terminado o seu relaciona
m ento com a pediatra.

Sábado - Ninho prom ete a Paloma que 
trará Paulinha de volta. Pilar se enfu
rece com Ninho. A família de Bruno 
faz uma festa para Paulinha. Maciel 
vai à casa de Márcia e Atílio suspei
ta de que já o conhece. Pilar discute 
com Paloma. Aline afirma a César que 
nunca usaria um filho contra ele.



Sociedade

FOTO: KING STUDIO

R.CelJ. A. Martins. 1045 
F: 3263-2414

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

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

( oresvivas@lpnet.com.br
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Projeto e criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

Diagramação e arte
Denis Silva

Colaboraram com esta edição
Telma Romão, Márcio M oreira e King Stúdio 

Fale com a gente
O CASTELO castelo@jornaloeco.com.br

|H o m e m \Y e s  ______ _
Taísa, Marcela, Kadígea e Oaiane

Apoio:

ysicooB
CRED-ACILPA

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14)3263-2916

tm t

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

(14) 3264-1351

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

a s s o c ia ç A o  c o m e r c ia l  e
INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jornaloeco.com.br
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fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Se você não puder falar 
bem de uma pessoa, é 
melhor não dizer nada"

Fale com  a  g e n te
m nilzab ro l lo@ yahoo .com .b r

fo tog ra f ia@ jo rna loeco .com .br

(  DESTAQUE
Mauro e Ady 

comemoraram 50 
^  anos de casados }

Um pouco da
geografia Peregrina
Vamos colocar, por soli

citação de algumas pessoas, 
que a Costa Amalfitana, por 
onde passou a peregrinação 
de Lençóis Paulista no mês 
de junho, é um trecho de 60 
km do litoral entre Sorrento 
e Salerno, na Itália. É servi
do por uma estrada costeira 
que é uma passarela estrei
ta, literalmente esculpida 
no precipício. Haja coração 
nas curvas e altitude. Capri 
é próxima à costa e chega
-se  até lá saindo de Nápoles 
ou Sorrento, de barco. A l
guns autores dizem que é o 
ambiente terreno que mais 
se assemelha ao Éden.

Bacalhoada
No dia 6 de julho, a 

equipe do Lions Club de 
Lençóis Paulista mais uma 
vez se superou no preparo 
do jantar com a sua tradi
cional bacalhoada. Muita 
gente apreciando a delícia 
e, mais importante ainda, 
contribuindo para a Rede de 
Combate ao Câncer.

Bodas de Ouro
Mauro e Ady Gras-

si Fernandes, no dia 7 de 
julho, comemoraram seus 
50 anos de casados. Casal 
conhecidíssimo e mais que 
tradicional de Lençóis Pau
lista esteve com a família 
reunida e bastante em o
cionada com a missa cele
brada por monsenhor Car
los. Mauro e Ady são pais 
de Mauro Fernandes Júnior.

Um pouco da
História de São Paulo
Mário Martins de A l

meida nasceu em São M a- 
nuel-SP, vizinha a Lençóis 
Paulista. Foi um dos quatro 
manifestantes paulistas 
mortos no conflito de 23 
de maio de 1932 que ori
ginou a Revolução Consti- 
tucionalista iniciada a 9 de 
julho do mesmo ano, onde 
o povo paulista se revol
tava contra o presidente 
Getúlio Vargas. Martins é 
o primeiro M da sigla es
tudantil MMDC (Martins, 
M iragaia, Drausio e Ca
margo). 9 de julho é a data 
cívica mais importante do 
Estado de São Paulo. Espe
ramos que os estudantes 
de hoje a conheçam.

a  ‘ o 00

1 - Costa Amalfitana;
2 - Limão da Am alfitana com o 
qual se prepara o licor Limoncello

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.
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R. Dr. Antonio Tedesco, 249 • Centro 
Lençóis Paulista. Tel: 3263 3535
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25 de julho é o Dia do Motorista, 
profissional fundam en ta l 
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EMPORIO DO QUEIJO
O Empório do Queijo fica na avenida M arechal Castelo 
Branco, 357 -  Jardim Ubirama. Telefone (14) 3264 7379.

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 13 DE JULHO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.155 '

Empório do Queijo trabalha 
com variedade na linha de frios
Empresa é conhecida pela qualidade dos produtos e pelo preço diferenciado que oferece ao mercado consumidor

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

VARIEDADE COM QUALIDADE -  Empório do Queijo, especializada em frios, atende clientes a atacado e varejo de Lençóis Paulista e região

Da Redação

Inaugurado há cinco anos, o Empório do 
Queijo de Lençóis Paulista é o endereço 
para quem busca por variedade em pro

dutos da área do laticínio e frios em geral. 
"Se for contar toda nossa experiência de 
mercado, estamos há 20 anos nessa área, 
mas com um endereço no comércio faz cin
co”, conta Rosileide Ribeiro, proprietária.

Como o carro chefe da empresa é o 
queijo, o Empório oferece variedades do

produto. "Mussarela, prato, gorgonzola, 
provolone e parmesão”, diz. "Mas tam
bém temos presunto de diversas marcas, 
inclusive as mais conhecidas do público, 
como Sadia e Rezende. Além da linha de 
frios completa que vai de salame, calabre- 
sa à mortadela”.

O Empório do Queijo atende o público 
no atacado e no varejo. "Temos um vende
dor que passa por algumas empresas já que 
os nossos principais clientes são lanchei- 
ros, pizzarias e padarias”.

Para as vendas em atacado, o Empório 
do Queijo faz entrega. "Temos estoque dos 
produtos, por isso os clientes não preci
sam pedir o produto com muita antece
dência. Tudo está sempre fresquinho e 
fatiamos na hora”.

Além de Lençóis o Empório atende a 
grande região, como Macatuba, Ibitinga, 
Arealva e lacanga. "Agradecemos a con
fiança dos clientes porque sem eles não 
chegaríamos até aqui”.

Com um horário de atendimento es

tendido, Rosileide explica que busca sem
pre atender as necessidades do cliente. 
"De segunda a sábado atendemos das 8h 
às 19h30, domingos e feriados, das 8h às 
12h. Esse horário facilita, já que muitos 
clientes têm carrinho de lanche e traba
lham durante o dia”.

Nas condições de pagamento, Rosilei- 
de ressalta que o Empório aceita cartão de 
crédito, dinheiro e cheque. "Além da qua
lidade nos produtos, o preço acessível é o 
diferencial do Empório”, finaliza.

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


Classificados

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.

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/ 9652-8788/ 
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/ 9652-8788/ 
9652-1739.

MONZA GLS 2.0, álcool 
original, ano 1995, 4 portas, 
cor azul, a vista R$ 8mil ou 
48x R$ 385,00 sem entrada. 
Tratar (14) 3263-4349/ 9652- 
8788/ 9652-1739

CORSA WIND, ano 1996, cor 
branco, doc 2013 ok, ótimo 
estado, R$ 8.300,00. Tratar 
(14) 3263-4371/ 9708-1331.

ESCORT, ANO 97/98, 1.8, 
D.H., trava. Tratar (14) 9713- 
1094/ 9789-8607.

MONZA, ANO 95, cor bordo, 
álcool, completo. Tratar (14) 
9787-0935.

PEUGEOT, ANO 2008, cor 
prata, DH + VE, 4 portas, 16 
mil. Tratar (14) 3263-3197.

GOL MI 8v, ano 99, cor verde 
escuro, perfeito estado, ven
do ou troco por Gol + novo. 
Tratar (14) 9124-2968.

CAMINHÃO FORD 22000, 
ano 87, cor azul, motor novo, 
turbinado e tracionado, R$ 
33 mil, vendo ou troco por 
carro ou terreno. Tratar (14) 
3264-9076/ 9616-3994.

TOYOTA BANDEIRANTES,
ano 71, modelo Jeep -  longa, 
capota aço, motor 608, R$ 25 
mil. Tratar (14) 9107-8669/ 
9663-2916/ 8128-0298.

CHEVY 500 DL, ano 90/91, 
álcool, 2° dono há 11 anos, R: 
Tomé de Souza, 201 -  Próx. 
Frigol. Tratar (14) 9711-3964/ 
3263-6996 c/ Lourival

CHEVETE, ANO 93, cor
prata, vendo ou troco. Tratar 
(14) 8123-6260/ 9864-0014.

VECTRA EXPRESSION, ano

FIORINO, ANO 96, 1.5, R$ 9 
mil. Tratar (14) 9791-1109.

2010, cor preto, completo, 
R$31 mil. Tratar (14) 9741
9140.

FUSCA, ANO 74, ignição, 
alternador, bom estado, 
R$2 mil + doc. Tratar (14) 
9728-0666.

GOL. 1.6 MI, ar condicionado, 
D.H., 4 portas, metálico, 
R$13.500,00. Tratar (14) 
9741-9140.

GOL SPECIAL, ano 2004, 
vendo, troco ou financio. 
Tratar (14) 9168-0803 c/ 
Eduardo Tosati.

D20, ANO 92, cabine dupla, 
perfeito estado, aceito troca. 
Tratar (14) 3264-5236/ 9702
6802.

GOL G5, completo, 1.6, cor 
prata, 4 portas, ano 2013 , 
baixo km. Tratar (14) 9168
0803 c/ Eduardo Tosati.

ECO SPORT, ano 08/08, cor 
vermelho, completa, super 
conservada, R$33 mil. Tratar 
(14) 9701-1896.

CLASSIC, ANO 2009, cor 
prata, vendo , troco ou finan
cio. Tratar (14) 9168-0803 c/ 
Eduardo Tosati.

VOYAGE, ANO 85, motor 
AP 1.8, álcool, 5 marchas,
R$ 4.700,00. Tratar (14) 
9624-6668.

F-4000, ANO 79, motor 
M W M  novo, pneus novos. 
Tratar (14) 3846-1154/ 9187- 
9516/ 9720-5230.

F100, ADAPTADA para 
F1000, ano 84, cor bege, 
cabine dupla. Tratar (14) 
9798-1048.

GOL G3 1.6 Power, cor 
preto, completo, ano 05, R$ 
19.500,00. Tratar (14) 9726
8485 com Silvio.

CORSA W IND, ano 96, cor
branco, básico, R$ 8.500,00. 
Tratar (14) 3264-9146/ 
9749-3187.

KOMBI, ANO 07/08, flex, 9 
lugares, cor branca, 4 pneus 
novos, ótimo estado. Tratar 
(14) 9676-8947/ 3264-3111.

BLAZER 2.2 DLX, ano 96, 
completa, bancos de couro 
+ som + alarme, R$13 mil. 
Tratar (14) 9682-7551.

GOL G3 8v, 4 portas, trava 
+ som, R$ 13 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

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.

GOL BOLA, ano 95, R$5 mil 
+ R$ 3.500,00 debitos, aceito 
moto. Tratar (14) 9682-7551.

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

CITROEN C4 Hacth, ano 
2010, cor preto, 1.6, GLX, 
completo, c/ 5 pneus novos, 
R$34 mil. Tratar (14) 9669- 
9199/ 8131-0089.

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

KADETT SL, cor prata, 
álcool, impecável. Tratar (14) 
8122-4417 c/ Wagner.

PARATI 1.0 16v, ano 97/98, 
cor prata, 2 portas, bancos 
de couro, vidros e travas 
elétricas, 2° dono, R$ 10 mil. 
Tratar (14) 9123-7646.

CORSA WAGON 1.6, ano 
97, cor vinho, motor novo + 
trio elétrico, doc e IPVA ok, R$ 
7 mil. Tratar (14) 9840-6897 
após as 15h30m.

PALIO, ANO 99, com rodas 
+ som, R$ 10.500,00, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOX FLEX, ano 2005, cor 
branco, completo, transfiro 
financiamento pela BV Finan
ceira, entrada R$2 mil + 46 
parcelas R$614,00. Tratar (14) 
3264-9575/ 7834-2483.

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

VECTRA SEDAN Elite, cor MERIVA 1.8, ano 2003, com
prata, ano 2007, automático, 
R$ 34.000,00. Tratar (14) 
9711-9267

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

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

CELTA LT 1.0, 4 portas, ano
VOYAGE 1.6, completo + 
automático, R$ 37.500,00. 
Tratar (14) 9711-9267

VW  KOMBI, ano 95, cor 
branca. Tratar (14) 9736-9055.

2012, completo, cor prata, 
R$ 28.500,00. Tratar (14) 
9607-0397

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

PAGAN MOTOS
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  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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 Fire Flex, ano 
2004, cor prata, 4p, doc 2013 
ok, com dh + te + ve + al 
+limp/desemb com 4 pneus 
novos, muito conservado,
R$ 10 mil + parcelas de 
R$380,00 aceita 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.

SAVEIRO 1.6, ano 2012, 
flex, cor branca, A/C, R$ 25 
mil. Tratar (14) 9837-0775 
8182-3424.

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.

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.

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

S10 RODEIO, cab dupla, ano 
2011, flex, cor prata, com
pleta, couro, oferta especial. 
Tratar evidence veículos (14) 
3264-1000.

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.

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

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 
2010, cor branca, flex, a/c, 
R$28.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

HONDA BROS 150 KS, ano
2007, em perfeito estado, 
aceito troca. Tratar (14) 3264- 
5236/ 9702-6802.

SUZUKY FAZER, ano
2008, cor preta, c/ 13km 
rodados, R$ 7 mil. Tratar (14) 
9650-8025.

CB 300, ano 2010, cor verme
lha, c/ 7.900km rodados, úni
co dono, doc ok, R$8.500,00. 
Tratar (14) 8135-6096.

HONDA CG Titan ES, ano 
2010, cor preta, ótimo estado, 
R$4.700,00. Tratar (14) 8116- 
7843/8116-7843.

HONDA CG ES, ano 2010, cor 
preta, doc ok, baixa km, ótimo 
estado. Tratar (14) 9117-0774.

HONDA BIZ ES, ano 2011, c/5 
mil km. Tratar (14) 9785-7646.

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.

VENDE-SE FIESTAl CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alitates 
Confetçõo de 
larímbos

^ 3263-6395
^ 9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

£M  FR £/\!T£AO  BANCO 3RAD£SCO



Classificados

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

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

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

CONTRATA-SE LIDER de
montagem externa, salário 
compatível com a função, be
nefícios. Enviar currículo para 
rh@baptistellametalicas.com. 
br, ou entregar Rua Adriano 
Anderson Foganholi, 900 -  
Distrito Industrial (Portaria).

CONCESSIONÁRIA 
TERRAVERDE Máquinas 
Agrícolas contrata mecânico 
e auxiliar de mecânico em 
Lençóis Paulista. Interes
sados enviar currículo para 
fernandacostajau@hotmail. 
com

ROTISSERIA AROMAS
& Sabores, precisa de 
balconista, com 2° grau com
pleto e experiência no ramo. 
Interessados enviar currículo 
R: Ignacio Anselmo, 1019.

CUIDADORA DE idosos. 
Experiência de 22 anos cuida 
de homens e mulheres, com 
boas referências. Tratar (14) 
9673-1224.

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.

PROCURO EMPREGO de dia
rista, tenho referências. Tratar 
(14) 3264-8047/ 9758-4934.

VENDO FILHOTE de
rottweiler, apenas 3 machos, 
R$ 500,00. Tratar (14) 9727- 
9827/ 9194-2269.

VENDO 1 filhote de yorkshi- 
re, macho, R$400,00, nascido 
12/05/13, com 1° vacina e 
vermifugado. Tratar (14) 3122- 
7350/ 9800-1619.

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

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 
cartuchos e toners. Tudo com 

garantia e preço imbatível, 
(temos micros usados e ser
viço de leva e trás gratuito). 
Tratar na R: Pará, 10 - Jd 
Cruzeiro ou (14) 3263-3052/ 
9793-3134/ 9106-9965.

TÉCNICO EM Informática c/ 

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

FORMATE SEU computador, 

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

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

SERVIÇOS DE construção, 
reformas, hidráulica, acaba
mento e pedras. Tratar (14) 
9726-7942 c/ Benedito.

MAGNO ELETRICISTA
-  instalações e reparos 
residenciais e comerciais. 
Atendimento 24 horas. Fones 
(14) 9680-0411 e 8158-4260, 
lpmagno.mao@hotmail.com.

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.

ALUGO BETONEIRA,
preços especiais. Tratar 
com Cláudio Coneglian (14) 
9136-5171.

FACO L
Faculdade "O rígenes Lesso"

FAÇO MANUTENÇÃO e

formatação de micros em 

geral. Tratar (14) 9183-9459.

CONTRATAMOS
Analista de Contas 
a Receber Junior

Função: Recebimento e fecham ento de caixa, 
cobrança, lançam ento de ficha financeira  

e atendim entos em  geral.
Salário compatível com a função, 

transporte e cesta básica.
Segunda ò Sexta, das 13h às 2 2 h (l h de almoço) 

Sábado das 8h ãs 11 h.

INTERESSADOS
ENVIAR CURRÍCULO PARA

thiago@ facol.br

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

PEQUENOS SERVIÇOS de
pedreiro e pintura. 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.

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

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

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

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

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.

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

FACO L
Faculdade "O rígenes Lessa"

CONTRATAMOS
Secretaria p ara  
Coordenadoria  

Acadêm ica
S alário  com patível com  a função  

e cesta básica.
N ecessário  veículo próprio  

(com bustível será ressarcido). 
H orário : 1 8 h 3 0  às 23 h

INTERESSADOS
ENVIAR CURRÍCULO PARA

thiago@ facol.br

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.

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.

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

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.

Ideia 
ríativa

CONTRATAMOS
Vendedor

A  Ideia Criativa está selecionando  
profissional para á rea  de vendas.

A  em presa disponibiliza carro para  
utilização em  serviço, salário com patível 

com a função e comissão nas vendas.

INTERESSADOS
ENVIAR CURRÍCULO PARA

thiago@ facol.br

mailto:rh@baptistellametalicas.com
mailto:lpmagno.mao@hotmail.com
mailto:thiago@facol.br
mailto:thiago@facol.br
mailto:thiago@facol.br
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ESCOVA PROGRESSIVA
sem Formol, linha Diva, R$
250,00. Tratar (14) 3261- 
1036/ 9730-1686/ 8159-3721.

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

PAULA E Correia Serviços 
Elétricos, instalação e reparo 
de telefone, cabeamento de 
antena e rede, manutenção 
elétrica e manutenção 
preventiva de combate a in
cêndio. Faça seu orçamento: 
(14) 9725-8282/ 9797-4840.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRAL MÓVEIS Usados, 
Rua Cel Joaquim Anselmo 
Martins, 1775. Fone (14) 
9115-5295/ 9674-5783.

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

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

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

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, aplicação de 
mata-mato e 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 marmitex). Tratar (14) 
3263-2412 /  9686-1979 ou na 
rua: Gino A. A. Bosi, 140, Pq 
Rondon.

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

AULAS 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 
brinquedos, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

COCHI
m m
m m

VENDO LOJA de Rações e 
material de pesca, completa, 
ótima localização e clientela. 
Tratar (14) 9741-9140.

VENDO 1 maca, semi nova, 
branca, divido 3x no cartão. 
Tratar (14) 9683-5430.

VENDO MÁQUINA de
overloc, modelo GN 1-113, 
com mesa, nova c/ manual de 
instruções, R$600,00. Tratar 
(14) 3264-6447/ 9782-54S6.

GELADEIRA METAL Frio 
para lanchonete, semo nova. 
Tratar (14) 9785-7646 c/ César.

MASSEIRA MARCA pasiani 
110v/220v, r$1.200,00 cilindro 
eletrico 27 cm. 110/220v, 
R$1.000,00 tudo para trabalhar 
com massas, divido no cartão 
10 X. Tratar (14) 9749-3106

VENDO MATERIAL de
demolição, tijolo, porta, 
janelas e vidros. Tratar (14) 
9119-4069/ 3263-3555.

VENDO TITULO do clube es
portivo. Tratar (14) 9729-9221.

VENDO OU troco carrinho 
para transporte engradados, 
R$ 200,00, 06 recipientes de 
plástico para gelar bebidas 
(bombonas cortadas ao 
meio), R$ 300,00 ou R$ 50,00 
cada. Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

VENDO CARRETINHA

VENDO PORTA (ferro), de 
correr medindo 1.48x2.20 
com vidros e em perfeito es-

para moto, branca, de fibra, 
ideal para entregas de água 
mineral, gás e bebidas, marca 
motoprático, documentação

tado. Tratar (14) 8812-0287/ 
3264-6511.

em dia, ano 2011, segundo 
dono, R$2.500,00. Tratar (14) 
3264-6777/ 8132-9002.

VENDO MAKITA, serra de már
more e lixadeira (Blak&Deker),
com 4 meses de uso. Tratar (14) 
9676-8947/ 3264-3111.VENDO 1 mesa de 6 lugares 

com cadeiras, feita em ma- VENDO OU troco expositor
deira maciça, estilo colonial, 
em mogno, maravilhosa. 
Tratar (14) 9883-4224.

refrigerado gelopar, 4 portas, 
1.170 litros,220v, usado, R$ 
1.500,00. Tratar (14) 3264- 
6777/8132-9002.

VENDO 2 pontes rolantes 
com capacidade 5ton cada, 
para um barracão 11m largu-
ra e 6 a 8m de altura (ponte 
preparada para alteração 
de comprimento e altura, se 
necessário). Tratar (14) 9711 
8519 /  8132 3293

VENDO 1 lancha 19 pes, o 
km -  1 Banheira, 6 lugares, 
tipo SPA -  1 carreta 6m 
para bote, 0km. Tratar (14) 
9756-0258.

VENDO OU troco freezer 
horizontal, branco, 546 litros, 
com tampa de vidro, metal- 
frio, 110v, novo, sem uso, R$
2mil. Tratar (14) 3264-6777/

VENDO PORTÃO novo de
8132-9002. VENDE-SE LOJA de roupas 

masculina e feminina, com-
duas folhas c / fechadura, 
ótimo estado -  1armário para 
advogado de madeira, lindo. 
Tratar (14) 3264-8040.

VENDO OU troco expositor 
metalfrio vb50r, 572 litros, 
branco, 110v, novo, em uso,

pleta, no centro, próximo a 
Rua Xv de Novembro. Tratar 
(14) 8147-9522/ 9794-6434.

R$ 3mil. Tratar (14) 3264-

VENDO TÍTULO do clube
6777/8132-9002. VENDO 1 grade de ferro 

3.40x1.90 -  1 portão social 
0.90x2.10, em ótimo estado. 
Tratar (14) 9642-6790/ 
9658-0671.

marimbondo, R$ 2.700,00. 
Tratar (14) 3264 6758 c/ 
Gisele.

VENDO OU troco 60 
engradados cerveja (AmBev) 
1000 ml, R$ 2.100.00 ou R$

VENDO 40 caixas de cerveja 
com vasilhame. Tratar (14) 
9161-3998.

35,00 cada e 60 engradados 
cerveja 600 ml, R$ 1.800,00 
ou R$ 30,00 cada. Tratar (14) 
3264-6777/ 8132-9002.

VENDO CD Kewood, usado, 
semi novo, R$80,00. Tratar 
(14) 9703-1919/ 3263-3348.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

ó ^n ím iU ê ^
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

(14)3264-3817 APÓS AS 18H00
ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS 

ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

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

Charles Darw in.

http://www.naturalionix.com.br
http://www.regionaltodaraca
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VENDE-SE CARROÇA com
rodas de madeira, ótimo 
estado, linda p / decoração. 
Tratar (14) 9693-1478.

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 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.

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

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

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

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 es
pelho. 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.

FREEZER 2 tampas,
R$500,00 - Eletrolux 250L, 
branca, semi nova, R$250,00 
-.Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

TV 20”, prata (LG), R$200,00 
-  Tv 14” (CCE), preta,
R$80,00 -  TV 20” (Philco), R$ 
300,00. Tratar (14) 9115-5295/ 
9674-5783.

BALCÃO DE vidro, R$350,00, 
Colchão casal, R$ 100,00. 
Tratar (14) 9115-5295/ 
9674-5783.

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

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

VENDO PLAY Station II, 
com 2 controles + 5 jogos, R$ 
230,00. Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

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

ESTEIRA ELÉTRICA
Caloi, R$ 350,00 -  Bioforma, 
R$300,00, simulador de 
caminhada, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115-5295.

GUARDA ROUPA 6 portas, 
mar în, R$ 230,00, 1 guarda 
roupa 4 portas, tabaco, 
R$200,00, 1 guarda roupa de 
madeira antigo, R$ 250,00. 
Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

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

VENDO ESTOQUE de
vasilhames (cerveja e 
refrigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador. Tratar (14) 
3263-6641/ 9698-7007.

POSTE PADRÃO pronto, mo- 
nofásico, bifásico ou trifásico. 
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 LENHA p/
fornos. Tratar (14) 9164-2852 
/  9695-5924.

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

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

VENDO 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.

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 9619-1155.

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

EMPÓRIO DA Cerveja - bebidas 
em consignação - plantão duran
te seus eventos -  bebida gelada 
em grande quantidade. Tratar A^ 
Padre Salústio Rodrigues Macha
do, 1145 ou (14) 3264-1224.

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

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

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

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

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

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. Aniver
sários WG. Tratar (14) 3263-1485 
ou 9791-4488.

AN/
FUNIIARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE 

MARTEUNHO 1>E OURO

FÉRIAS MÁGICAS no Hopi 
Hari, dia 17/07. Tratar (14)
3263- 3761/ 9721-0436/ 
9724-8206 com Ivani.

EXCURSÃO PARA Cabo Frio
-  RJ, dias 15,16 e 17/11/2013, 
R$500,00 (a vista) ou 4x de 
R$125,00, incluindo café da ma
nhã e almoço. Casa c/ piscina, 
hidro, sauna e sala de jogos. Tra
tar (14) 9828-5511/ 9878-5511 
c/ Andreson ou Geisy.

OLIMPIA, SAÍDAS 18/08 
e 22/09 -  27/09 -  Ibitinga 
07/09 -  26/10- São Paulo 
compras 15/10 -  Holambra -  
Festa das Flores 15/09 -  Hopi 
Hari 31/08 e 14/09 - Paraguai 
todo mês. Tratar (14) 3263- 
3761/ 9724-8206 com Ivani

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.

EXCURSÕES: 18/08/2013,
musical "O Rei Leão” em São 
Paulo - 08/09/2013, Festa 
do Morango/ Atibaia - 21 a 
22/09/2013, Poços de Caldas
- 24/11/2013, Aquário de São 
Paulo e Zoológico. Tratar (14) 
3263-3267/ 9600-3485 com 
Solange.

HOLAMBRA, FESTA das
flores dia 22/09/2013 - 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.

SÃO PAULO (compras)
-  17/07 quarta -  20/07 sá
bado -  24/07 quarta -  27/07 
sábado -  31/07 quarta. 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.

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.

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.

CASA EM L linda no M.
Luiza III c / 82 m .̂ Possui: 2 
dorms (1 ótima suíte), wc 
social, s. TV, s. alm./jantar 
interlig. a coz., + a/s cob. e 
disp., amplo quintal c / esp. p/ 
lazer e paisagismo + 4 vagas. 
Obs.: Rica em acabam., tudo 
de 1° - Vale a pena conhecer, 
ac.financ.! . cJ23626 -  
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00250

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

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

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

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

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

CASA NOVINHA c/ 70m^ 
bem localiz. no J. Sta Terezi- 
nha: sala tv /  estar, escritório, 
2 dorms, wc soc., coz. ampla, 
exc. acab. + esp. p / ar. lazer 
fundos, 2 vgs descob, ac. 
financ.! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00308

DE 242M2 (11 mts de 
frente), localiz. comercial. 
Oportunidade Investimento! 
Creci J23626 - Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref:00316

APARTAMENTO NOVI-
NHO pronto para morar no 
edif. Origines Lessa, centro:
-  2 dorms (1 suíte), sala, wc 
social, cozinha, ar. serv. e 
terraço c/ churrasqueira, 1 
vaga - lazer completo - Confi
ra! Creci J23626 - Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref:00317

OPORTUNIDADE, CASA no
Jd. Monte Azul c / 3 quartos, 
sala, cozinha, WC, garagem 
+ edícula com despensa, Wc 
e piscina, ótimo preço. Tratar 
(140 9794-2145.

JULIO FERRARI, vendo ou 
troco por casa no mesmo 
valor, R$ 100 mil. Tratar (14) 
9864-5387.

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

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

CRÍDÍNCIAVO COM VARIAS SEGURADORAS

f R. GUAIANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL 
LENÇÓIS PAULISTA-SP 

FONE: 3264 -7S 92

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
M  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO

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

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

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

http://www.vitagliano
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Emprego O

TRABALHADOR RURAL TEMPORÁRIO
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural aprovou em junho proposta que garante 
seguro-desemprego por até quatro meses ao trabalhador rural que 
tenha sido contratado por safra ou por prazo determinado.
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Saúde do trabalhador é coisa séria
Debate no Congresso aponta 
falta de fiscalização e 
descumprimento da lei sobre 
segurança do trabalho

Saulo Adriano
Especial para O ECO

Recentemente, o jornal O ECO publicou 
reportagem que alerta empregados e 
empregadores: em três meses, a Direto

ria de Saúde de Lençóis Paulista registrou 765 
acidentes no ambiente de trabalho. Os dados 
começaram a ser contabilizados em março 
deste ano pela rede pública, já indicando que 
luxações, cortes e quedas lideram a lista. Não 
há registro de acidente fatal no período, mas 
chama a atenção para a qualidade de vida dos 
milhares de trabalhadores.

Nesta semana, o assunto foi tema de de
bate no Congresso Nacional, em audiência na 
Comissão de Trabalho da Câmara. A conclu
são a que chegaram os debatedores é quase 
óbvia. Falta fiscalização do governo, faltam 
técnicos especializados no mercado e falta 
conscientização dos empregadores. Os três 
pontos são os principais problemas para que a 
legislação sobre segurança e saúde do trabalho

seja cumprida no Brasil.
Para os técnicos, o governo se omite ao não 

cobrar medidas de segurança e ao não fiscali
zar as condições dos ambientes profissionais. 
Marcos Antônio Ribeiro, presidente do Sindi
cato dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
de São Paulo, disse que os empresários não 
cumprem a legislação porque não há fiscali
zação. Simples assim! “Só com a fiscalização 
é que o empresário vai cumprir a legislação. 
Legislação temos de monte, a legislação nossa 
é ótima, excelente. Só que não é cumprida, não 
temos condição de cumprir”, defende.

Presidente da Fundacentro, Maria Amélia 
Reis reconhece que o governo não tem pessoal 
suficiente para a fiscalização adequada. A Fun- 
dacentro, entidade governamental de pesquisa 
científica e tecnológica relacionada à seguran
ça e saúde dos trabalhadores, é ligada ao Mi
nistério do Trabalho. Segundo Maria Amélia, 
46% do quadro de pessoal da Fundacentro está 
se aposentando e não há oferta de profissionais 
de segurança no trabalho para serem absor
vidos pela instituição. “Não temos jovens em 
formação. Agora conseguimos ter um curso de 
mestrado em Segurança e Saúde no Trabalho e 
é o único do país. Precisamos de mais cursos”.

Como sugestão para melhorar as condições 
de trabalho no Brasil, o deputado Vicentinho, 
propôs uma Frente Parlamentar em Defesa da

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SITUAÇÃO DE RISCO -  Nem sempre protegido, trabalhador se arrisca a acidentes

Segurança e Saúde no Trabalho. Para o deputa
do, é preciso ação no Congresso para mudar a 
cultura de prevenção de acidentes e saúde do 
trabalhador. “Parece que uma morte em uma 
fábrica ou construção até parece coisa normal, 
mas não é. A consequência é drástica para a 
família, para o Estado e as empresas também 
têm muita responsabilidade sobre isso, não po
dem exigir produção sem colocar qualidade”.

A Frente Parlamentar em Defesa da Se
gurança e Saúde no Trabalho reuniu 220 
assinaturas e pode ser instalada no próxi
mo semestre. Enquanto isso, a realidade 
muda muito pouco para quem vivencia o 
risco iminente de acidente.

Confirme divulgou O ECO, são 765 aci
dentes em três meses de 2013, uma média 
de 255 ocorrências por mês só em Lençóis 
Paulista, município onde a situação do 
trabalhador não é das mais degradantes. 
A própria Diretoria de Saúde reconhece 
que os números podem ser maiores, já que 
ocorrências atendidas pela rede particular 
nem sempre são repassadas para a estatís
tica local. A pasta buscou parceria com o 
Cerest (Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador), regional de Bauru, para iden
tificar as principais causas dos acidentes e 
patologias para, depois, traçar metas locais 
para atuar preventivamente no problema.

http://www.jornaloeco.com.br
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O Detran de São Paulo pesquisa online sobre mobilidade 
urbana para conhecer melhor os hábitos de quem sai para se 

divertir à noite na Capital. A pesquisa está disponível até 21 de 
julho no link www.mobilidadenoturna.tk/.
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25 de julho é Dia do Motorista
Data homenageia quem enfrenta os perigos das ruas ou das estradas atrás do volante

Saulo Adriano
Especial para O ECO

A quinta-feira 25 de julho é comemorada, 
no Brasil, como o Dia do Motorista. É 
também o Dia de São Cristóvão, padro

eiro dos profissionais do volante. A data é ex
tremamente importante para prestar homena
gens aos milhões de brasileiros que enfrentam 
os perigos das ruas ou das estradas, pois são 
profissionais ligados diretamente ao progresso 
do Brasil.

Além de parabenizar os cidadãos que 
exercem essa profissão de forma digna e pru
dente todos os dias, a data serve para alertar 
motoristas profissionais ou amadores da sua 
importante missão para um trânsito melhor e 
mais seguro.

Lembrando sempre que segurança no trân
sito é responsabilidade coletiva, O ECO recor
da algumas dicas que fazem a convivência me
lhor entre motos, carros, caminhões e ônibus 
mais harmônica nas estradas, ruas e avenidas:

MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DIREÇÃO COM RESPONSABILIDADE -  Motorista profissional ou amador tem 
responsabilidade para promover um trânsito melhor e mais seguro

Curiosidade
Dia do Motorista coincide com o 

Dia de São Cristóvão, o padroeiro dos 
profissionais do volante. Cristóvão sig
nifica "aquele que carrega Cristo". Ele 
era um gigante que queria servir ao 
mais poderoso de todos os homens. A 
princípio, serviu a Satanás. Quando 
soube que o mais poderoso era Jesus, 
converteu-se e foi viver na margem de 
um rio. Lá, carregava pessoas de uma 
margem a outra. Certa vez, foi carregar 
um menino e, como a criança ficava 
cada vez mais pesada, disse que parecia 
que carregava o mundo nas costas. O 
menino, então, falou: "Não carregas o 
mundo, carregas seu criador. Sou Jesus, 
aquele a quem serves". Como o trabalho 
de Cristóvão era transportar os viajantes 
através dos rios, tornou-se padroeiro dos 
viajantes e dos condutores de veículos, 
tanto profissionais quanto amadores.

• /  1) Faça você mesmo periodicamente uma 
breve revisão no seu automóvel e, pelo menos 
uma vez ao ano, agende uma revisão com 
profissional especializado. Se for viajar, não 
esqueça de verificar freios, amortecedores, 
luzes, óleo, pneus e equipamentos obrigatórios.

■ / 2) Evite transportar animais de estimação 
no interior do veículo. Prefira as acomodações 
adequadas, como as caixas próprias para essa 
finalidade.

^  3) Quando planejar uma viagem sozinho, 
com a família ou amigos, faça sempre uma 
estimativa de custo. Inclua despesas com 
combustível, pedágios, alimentação e outros 
itens previsíveis. E reserve também algum 
recurso para eventuais emergências.

^  4) Quem dirige por longas distância sabe 
bem da importância de usar roupas confortáveis 
e que não prejudiquem os movimentos ao 
volante. Vestir-se com leveza e adequação 
diminui o estresse durante a viagem.

^  5) Sempre verifique se a documentação 
do veículo e do condutor estão em ordem.
É comum a viagem virar um pesadelo pelo 
simples esquecimento do documento em casa.

• /  6) Respeite a legislação de trânsito, em 
especial a proibição da ingestão de bebidas 
alcoólicas ou de substâncias que alterem 
a capacidade de condução do veículo.
Observe sempre e rigorosamente as normas 
e a sinalização de trânsito, principalmente 
os limites de velocidade e os locais de

ultrapassagens segura.

• /  7) Não inicie ou prossiga a viagem cansado 
ou com sono.

■ / 8 ) Faça sua parte para promover a paz e a 
segurança no trânsito. Utilize faróis baixos 
acesos mesmo durante o dia nas rodovias, 
prática que promove maior visibilidade aos 
veículos, e jamais use faróis altos ao cruzar com 
outro veículo. Promova a gentileza e respeite os 
demais condutores.

http://www.mobilidadenoturna.tk/
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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CONSTRUÇÃO
O 85° Encontro Nacional da Indústria da Construção 
será, este ano, em Fortaleza/CE, de 2 a 4 de outubro. 
Inscrições para o Prêmio CBIC de Responsabilidade 
Social estão abertas. Informações no www.cbic.org.br.

FORROS  -  PERSIANAS E CORTINAS 
PORTAS SANFONADAS ■ DIVISÓRIAS
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Cartilha esclarece dúvidas do com prador
Publicação esclarece dúvidas do comprador e traz respostas e dicas essenciais para quem vai adquirir o primeiro imóvel

Saulo Adriano
FOTO: DIVULGAÇÃO

Especial para O ECO

Desde o final do ano passado, o Se- 
covi-SP disponibiliza uma cartilha 
para quem se aventura pelo desa

fio de comprar um imóvel. Já de cara, a 
entidade avisa que a regra básica inclui 
pesquisar muito antes de investir seu rico 
dinheirinho em uma casa dos sonhos e 
exercitar ao extremo sua capacidade de 
diálogo com quem entende do assunto. 
Conhecer as opções do mercado e con
versar bastante com quem é especialista 
no mercado ajudam -  e muito -  a com
prar um imóvel e se livrar das terríveis 
dores de cabeça, inevitáveis para quem 
faz mau negócio.

Foi olhando para as dificuldades do 
comprador que o Secovi-SP, sob a coor
denação de sua vice-presidência de Habi
tação Econômica, elaborou a Cartilha da 
Compra Consciente. Comprar seu imóvel, 
seja na planta, pronto ou usado, requer do 
consumidor muita pesquisa, visitas a inú
meros estandes de vendas, comparação e 
diálogo com parentes e amigos. "Não se 
deve comprar uma unidade habitacional 
por impulso. Antes de tudo, é preciso 
fazer as contas e ver se as prestações do 
financiamento cabem no bolso”, enfatiza 
Flávio Prando, vice-presidente de Habita
ção Econômica do Sindicato.

Outra dica para o comprador é avaliar 
se o imóvel de interesse atende às suas ne
cessidades de moradia. É importante neste 
negócio não ter pressa. De acordo com o 
sindicato da habitação, o brasileiro médio

PASSO A PASSO - Cartilha do Sevovi-SP ensina como comprar imóvel popular e evitar dores de cabeça por mau negócio

compra até dois imóveis durante a vida. 
Para a entidade, esse motivo já é suficiente 
para adotar cautela como regra de negócio.

Não se pode esquecer que, em edifí
cios residenciais, há o rateio de despesas 
entre os moradores e, no momento de re
ceber as chaves, existem despesas carto- 
riais e com a Prefeitura.

Pensando no consumidor e em orien-

tá-lo nesse momento decisivo, o Secovi- 
-SP recomenda a leitura da Cartilha da 
Compra Consciente, cujo conteúdo foi de
senvolvido com linguagem simples para 
ser consultado sempre. Para ler, im prim ir 
e conferir, o material está disponível na 
internet (www.youblisher.com/p/491903- 
-Cartilha-da-Compra-Consciente/). A 
cartilha aborda temas como decisão de

compra, opções de financiamento, pro
gramas governamentais de apoio à mo
radia popular, uso do fundo de garantia 
para o pagamento do patrimônio, obras 
de adaptação, entrega e pós-entrega. En
tre o conteúdo, destaque para o check-list 
preparado pelo Secovi, que ajuda o com
prador a conferir se seguiu passo a passo 
as dicas para uma boa compra.

http://www.cbic.org.br
http://www.pontoi9.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.youblisher.com/p/491903--Cartilha-da-Compra-Consciente/
http://www.youblisher.com/p/491903--Cartilha-da-Compra-Consciente/


Classificados

MARIA LUIZA II, móvel 
novo com sala, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia interna, 
WC, 3 quartos (1 suite), 
garagem 2 carros (coberta), 
l25m^ de construção, aceita 
financiamento, localizado R: 
Antonia foganholi Paccola, 
513. Tratar (14) 9617-1135.

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.

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO, 3 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro e 
área de serviço, R$160 mil, 
obs: forro e taco. Terreno com 
316,80 m2. Ótima localização. 
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, acabamento 
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

CENTRO, 1 suíte, 01 dormi
tório, banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem p/ 02 
carros, R$ 980 mil, obs: laje, 
taco e piso frio. ótima locali- 
zação.( t: 538,12 - ac: 187,26). 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

Os melhores imóveis

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

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

VILA ANTONIETA, 1 suíte, 
02 dormitórios, Sala de estar, 
sala de TV, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros, área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$ 360 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Cerca 
elétrica e alarme. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM PRÍNCIPE, 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

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

RONDON, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala de estar, 
sala de TV banheiro social, 
lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço e garagem para 
02 carros. Área de lazer com 
churrasqueira, 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 AMÉRICA, 2 dor
mitórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. Área de lazer 
com churrasqueira, R$ 250 
mil, obs: Laje e porcelanato,
7 anos de construção. 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.

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 HUMAITÁ, 1 suíte, 
02 dormitórios, sala ampla, 
lavabo, copa, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço, 
e garagem. Área de lazer com 
churrasqueia, banheiro, des
pensa e piscina, R$ 680 mil, 
obs: Laje e piso de madeira. 
Armários embutidos nos 
dormitórios e cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATY, 1
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, escritório, 
banheiro social, área de 
serviço, despensa e garagem 
para 02 carros. área de lazer 
com churrasqueira, despensa, 
banheiro e piscina, R$ 600 
mil, obs: laje, piso frio, aca
bamento em gesso, armário 
embutido nos dormitórios, 
cozinha e escritório. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD. ITAMARATY, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem,
R$ 120 mil, obs: forro pvc e 
piso frio. Aceita financiamen
to. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM CRUZEIRO, 2
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem, R$ 120 mil, obs: 
Laje e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

Pl/ims PARA CO/VS77ÍI/ÇAO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/VT/ITO ( W  9S 44 -8164  
8117-8164

JD PRÍNCIPE, casa 03 dorms(1 
suíte), sala tv, cozinha ameri
cana, lazer c/ churrasqueira, 
garagem 02 carros c/170,00m?, 
R$ 245 mil -  cód. 228. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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.

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.

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 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.

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

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.

JD UBIRAMA, casa c/
03 dorms(1 suíte), sala tv, 
sala jantar, cozinha, lazer c/ 
churrasqueira 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 
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.

C O N T R A T A - S E

Empresa Omi do Brasil 
Têxtil S.A. está selecionando 

currículos:

-Sexo Masculino
- Sem limite de idade
- Aceitamos currículos 

de ex-funcionários

Entregar currículo na Av. Osaka, 85 - Jardim Itamaraty, 
das 07:30 às 17:00 ou pelo site www.omitextil.com.br

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

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

Valor: R$ 550.000,00 

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

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

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

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

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00 

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

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

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

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

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

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

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

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

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

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

www .toledoim oveis.com .br
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro

http://www.omitextil.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

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

MONTE AZUL, casa á venda 
com 243,46m^ e 71m^ área 
construída, 1 dormitório, 2 
banheiros, com imóvel comer
cial na frente, lavanderia. R$ 
107mil, www.imobiliaria21lp. 
com.br ref. 0061. Tratar (14) 
3263-0021

CEGAR, CASA á venda, 
próximo ao supermercado 
e posto de saúde, 2 dormi
tórios, 1 banheiro, garagem 
coberta. R$ 137.800,00, 
www.imobiliaria21lp.com. 
br ref. 0105. Tratar (14) 
3263-0021.

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.

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

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

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

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

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

JD. UBIRAMA, Aptos c/ 
70m^, 02 dorm/sala em L p/ 
02 ambientes/coz/área de 
serviço/banheiro/despensa/ 
garagem Valor Sob Consulta. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

JULIO FERRARI, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/garagem, R$ 100mil. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

ARTO IRÊ, 02 dorm c/ 
armários/sala ampla/coz. 
Planejada/banheiro/lavand./ 
garagem, R$ 160 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187.

ARTO SEMI novo Rio Claro, 
03 dorm/sala em L /coz/ 
lavanderia/banheiro/gara- 
gem, R$ 190 mil, (aceita troca 
c/ imóvel aqui em Lençóis) 
Toledo Imóveis 3263-0187

ARTO SAN Remo, 03 dorm 
sendo 1 suíte/dorm p/ empre- 
gada/sala 02 ambientes/coz 
planejada/banheiro/lavan- 
deria/garagem, R$350 mil. 
Toledo Imóveis 3263-0187

APTO BETHA, 03 dorm 
sendo 1 suíte todos c/ 
armários/sala 02 ambientes/ 
lavabo/banheiro/sala/coz pla- 
nejada/lavanderia/garagem, 
R$ 530 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

APTO PRAIA Grande, apto 
totalmente mobiliado a 
120metros da praia c/ 02 dorm 
sendo 1 suíte c/ armários/ 
banheiro/sala/coz. planejada/ 
lavand/garagem, R$ 270 mil. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

APTO JACARANDÁ, 02
dorm. c/ armários/sala 02 
ambientes/banheiro/coz pla- 
nejada/lavanderia/garagem, 
R$ 160 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

JD. EUROPA, 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/sala/copa/ 
coz planejada/banheiro/ 
lavanderia/garagem/edícula 
c/ despensa e banheiro,
R$ 320 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

CENTRO, 03 dorm sendo 
1 suíte c / closet/02 salas/ 
banheiro/coz/lavanderia/des- 
pensa/área c/ churrasqueira/ 
garagem, R$ 405 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187.

JD. CRUZEIRO, 3 dorm/ 
sala/copa/coz/02banheiros/ 
lavanderia/área c/ churrasq./ 
garagem, R$ 225 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187

JD. ALVORADA, 03 dorm 
sendo 1 suíte/copa/coz/sala/ 
banheiro/lavanderia/área c/ 
churrasq/piscina/banheiro/ 
pomar/02 salas comerciais, 
R$ 195 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.
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JD. NOVOS Lençóis, 02 
dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem (meio 
lote), R$ 80 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187.

JD. UBIRAMA, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/entrada p/ carro, R$
160 mil. Toledo Imóveis 
32630187.

JD. MARIA Luiza II, 02 
dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c/ churras
queira e banheiro/garagem, 
R$ 200 mil, (aceita troca 
valor menor). Toledo Imóveis 
3263-0187

JD. PRÍNCIPE: Barracão 
comercial construído em 04 
terrenos c/ escritório/coz/ 
banheiro, R$ 650 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187.

MARIA LUÍZA IV: dorm/ 
coz americana/sala/ba- 
nheiro/lavanderia/ (fase de 
acabamento), R$ 55 mil + 
prest. Terreno. Toledo Imóveis 
3263-0187.

JD. UBIRAMA, 03 dorm 
sendo 1 suíte/sala/copa/coz/ 
banheiro/lavanderia/edícula c/ 
despensa e banheiro, R$ 320 
mil. Toledo Imóveis 3263-0187

JD. CAJU, 02 dorm (1 suíte) 
sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c/ churras
queira e piscina/garagem,
R$ 150 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

JD. ITAMARATY, lindo 
sobrado c / 03 dorm sendo 1 
suíte/sala/coz americana/ 
banheiro/lavanderia/área de 
lazer c/ churrasq./piscina/ 
sauna/banheiro/jardim/lago/ 
garagem, R$ 700 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187.

MARIA LUIZA IV, casa nova 
c / 03 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem, R$
220 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

CENTRO, 02 dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia/ 
forro de madeira e cerâmica/ 
não aceita financiamento,
R$ 126 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

MARIA LUÍZA IV, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavande- 
ria/entrada p carro, R$ 110 
mil + 113 prest. terreno de 
R$399,00. Toledo Imóveis 
3263-0187.

JD. ITAPUÃ, 03 dorm sendo 
1 suíte/sala/coz ampla/ba- 
nheiro/lavanderia/garagem, 
R$ 200 mil. Toledo Imóveis 
32630187.

JD. MARIA Luiza II, Prédio 
c / 06 aptos de 42m^ cada de 
01 dorm/sala/coz/banheiro, 
R$ 600 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

MONTE AZUL, 02 dorm 
sendo 1 suíte/sala/coz/ba- 
nheiro/jd. Inverno/lavanderia/ 
entrada p carro, R$ 180 mil. 
Toledo imóveis 3263-0187

JD. AMERICA, sobrado 
c/ 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/edícula 
c/ dorm sala/coz/banheiro/ 
garagem, R$ 200 mil. Toledo 
Imóveis 3263-0187

JD. AMERICA: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/despensa/garagem, 
R$ 180 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

PQ RES. Rondon, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c/ chur- 
rasq./coz/01dorm/banheiro, 
R$ 280 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

JD. JOÃO Paccola, 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/escritório/ 
lavanderia/garagem/área 
c/ churrasq./ banheiro, R$
170 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

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/salão c/ churrasqueira. 
Todas edificadas no mesmo 
lote entrada p/ vários carros, 
R$ 700 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187.

CENTRO, CASA próximo 
a Cachaçaria com 3 
dormitórios sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
sala de TV/escritório/la- 
vabo/cozinha/lavanderia/ 
garagem p/2carros/Fundos: 
edícula com churrasqueira/ 
despensa/sala/banheiro/ 
laje e piso frio/terreno com 
450,00m^, R$480 mil - 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. Pe- 
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

NÚCLEO, CASA com 8
cômodos, 2 WC, ótima loca
lização, (precisa de reparos), 
bom para investidor, não 
aceita financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

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

O PO RTUNIDADES
INCRÍVEIS!!

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

Sobrado JD. Itamaraty d  2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 suíte 
d  closet, banheira; sala estar, jantar, cozinha d  armários, 
adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 carros, 

430,00 R$ 860 mil. Ref. Site 29.

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

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

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

600.000,00. Ref. Site 14.

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

cobertos- R$ 530 mil(aceita casa de menor valor)-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. Village, 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. Edicula 
d  1 dorms, bho, churrasq - R$270 mil - Habitare Imóveis 

(CRECI76074) 32644151/9860-1407.

Casa JD. Village- Garagem p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 1 
suite), sala, copa, cozinha, bho social, lavanderia, despensa. 

R$ 300 mil- Habitare Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS BAIRROS. 
ACEITAMOS FlllllC IAM ENTO .

CRECI 76074 I MÓVEI S
h a b ita re lp .c o m .b r

Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 
(1 4 )32 64  4151 | (14)9860  1407

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

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

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, wc social 1 suíte c/ 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p/ 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia re
vestida com armário, fundos 
temos 1 dispensa, canil, piso 
laminado e piso frio. Terreno 
com área total de 292,82 m  ̂
com 270,55 m  ̂de construção. 
Aceito propostas e financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

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

CECAP, 02 dorm/sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula em fase 
de acabamento, R$ 120 mil. 
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 
acabamento final. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

SÃO JUDAS Tadeu I , casa 
com 2 dormitórios, wc social, 
forro de madeira, esquina, R$ 
180 mil (aceito permuta e não 
aceito financiamento). Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp.com
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Classificados

JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, piso frio, laje, mais 
salão p/ comércio, garagem 
coberta p/ 1 carro, de frente a 
escola do sesi. R$ 170 mil n/ 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

NOVA LENÇÓIS, casa com 2 
quartos, sala, cozinha revesti
da, wc social, garagem cober
ta p/ 2 carros, com portão 
fechado basculante,piso frio, 
com laje, lavanderia coberta, 
no fundo temos 1 edícula 
com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, com forro 
de madeira, terreno com 
área total de 253 m ,̂ com 
154,45 m  ̂de construção, não 
aceito financiamento, R$125 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

MAMEDINA, CASA com 3
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos chur
rasqueira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno com 
área total de 347 m ,̂ com 126 
m  ̂de construção, garagem 
coberta p/ vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamento 
com 50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

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

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

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p/ 1 
carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.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 202m^ com 
82m^ de construção, esquina, 
toda murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não acei
ta financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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.

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

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

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

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

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

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

VILA MAMEDINA, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem. 
- R$ 100.000,00 - Santangelo 
Imóveis (creci -  46374), fone 
3263-7094 /  9795-0722.

MARIA LUIZA I, casa c/
2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, garagem p/ 2 carros, 
ótima construção, R$ 250 
mil. Tratar Vila Negócios Imo
biliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

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

A IMOBILIÁRIA Sig Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
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)

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

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

JD. MARIA luiza IV, 2 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
180.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (creci -  46374), fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia e 
garagem p/ 2 carros - R$
300.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (creci -  46374), fone 
3263-7094 /  9795-0722.

APARTAMENTOS NOVOS A VENDA
Vende-se apartamentos no Edifício Orígenes 
Lessa, unidades com 02 dormitórios, sendo 

1 suíte, w c social, cozinha americana, sala com 
2 ambientes, área de serviço, varanda gourmet e 

uma vaga na garagem, vários andares. Prédio 
com espaço fitness, piscina e salão de festas.

(14) 3263-1118
www.consultimobiliarialp.com.br

JD. JOÃO Paccola, 3 dormi
tórios, 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.

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.

IM OBILIÁRIA
C O M P n A - V E N D A - LOCAÇAO

www.imobiíisiria21Lp.com,br

Í R I A ^ .
3263-0021

LOCAÇÃO: Casa, CENTRO: Ótima localização, 3 
dorm. Todos com armário embutido, 2 WC, ga
ragem. Ref. 0130__________________________
LOCAÇÃO: Casa, MARIA LUIZA IV: Ótimo preço, 
3 dorm. Sendo 1 suite, 2 WC, garagem. Ref. 
LOCAÇÃO: Casa, BELA VISTA: Ótima localização, 
3 dorm. Garagem, área de serviço. Ref. 0127 
LOCAÇÃO: Casa, ITAMARATY: Ótimo preço, 3 
suites, Iwc externo, garagem, área de serviço,
edicula. Ref. 126__________________________
LOCAÇÃO: Sala Comercial, JD. CAJU: Ótima locali- 
zacão, toda adaptada p/ deficientes, prédio novo. 
LOCAÇÃO: Apartamento, COND. CAMÉLIAS 

BAURU: 2 dorm, 1 WC, garagem, 2° andar, es-
guina com avenida.________________________
VENDA: Terreno, GRAJAU: 250m^, parte alta, 
ACEITA financiamento. R$ 57.000,00 Ref. 0072 
VENDA: Terreno, MARIA LUIZA IV: Ótima locali-
zacão, R$ 65.000,00 Ref. 0114_______________
VENDA: Terreno, JD. CAJU: 200m^, ótima lo
calização, perto da quadra de esportes. R$
50.000. 00 Ref. 0112____________________
VENDA: Casa, MONTE AZUL: 1 dorm, 2 WC, 
com imóvel comercial na frente, lavanderia. R$
107.000. 00 Ref. 0061____________________
VENDA: Casa, CECAP: 2 dorm, 1 WC, garagem.
R5 137.800,00 Ref. 0105____________________
VENDA: Casa, VL. EDEM: 3 dorm, 2 WC, garagem, 
com casa nos fundos. R5 159.000,00 Ref. 0109

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

'S S n t

www.santangeloimoveis.com.br

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.consultimobiliarialp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeloimoveis.com.br


Classificados

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

PQ. RES. Rondon, 4 dormi
tórios, sendo 1 suíte, sala, 
sala de tv, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem p/ 2 car
ros. Fundos c / 1 dormitório, 
lavanderia e churrasqueira. 
R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (creci 46374). Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

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

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

JD. UBIRAMA, casa 03 
dorms(1 suíte), sala tv, sala 
jantar, cozinha, lazer c/ 
churrasqueira 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.

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

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.

CASA JD ITAMARATY,
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
dorm itóriosfl 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, 04dorms (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 dormsfl 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
PaineirasfPiso Térreo) 
03 dorms, sala 02 am
bientes, cozinha, lavan
deria R$ 175.000,00

TERRENO JD 
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

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

CECAP, CASA c/ 4 quartos, 
sala, cozinha grande e azule- 
jada, WC + fundo com casa. 
Tratar Rua Ciro Fernandes, 85.

JD. VILLAGE, sobrado c/ 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (estar 
- tv - jantar), wc, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p/ 06 carros. R$
550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (creci -  46374), fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. AMERICA, casa asso
bradada c/ 02 dorm/ sala/ 
coz americana/banheiro/ 
garagem/espaço gourmet 
c / churrasqueira e varanda,
R$ 250 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

JD. EUROPA, terreno c/ 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA Luiza III, terreno 
c / 200,00m2 - R$ 42.000,00 
de Entrada + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. MARIA Luiza I, terreno 
c / 200,00m2 - R$ 68.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 30.000,00 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CHÁCARAS, SÍTIOS,
ranchos, entrada R$3.322,22 
+ parcelas de R$ 1.322,22. 
Créditos a partir de R$ 200 
mil. Tratar (14) 9654-9616.

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 armazenamen
to, terreno ladrilhado, casa 
para empregado, água de 
poço artesiano, reserva de 
reflorestamento, propriedade 
com 99% para mecaniza
ção, café certificado tipo 
exportação, R$700 mil, aceito 
propostas. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

CAMPINHO, DUAS áreas 
de 10 mil m  ̂cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras,
2 nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 90 mil, 
e a outra somente terra R$
80 mil. aceito permuta e pro
postas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, 
w  c social, piso frio, forro 
de madeira, churrasqueira, 
área de lazer, piscina grande, 
terreno com área de total de 
5 mil m ,̂ vendo ou troco por 
casa em Lençóis Paulista. Pe- 
drão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM)

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

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.

MARIA LUIZA IV, locação 
de casa, ótimo preço, 200m^ 
e 100m^ de área construída,
3 dormitórios, sendo 1 suíte,
2 banheiros, garagem para 4 
carros. Tratar (14) 3263-0021.

ITAMARATY, LOCAÇÃO
de casa com ótimo preço, 3 
suítes, 1banheiro externo, 
sala de jantar, dispensa, gara
gem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2, área de 
serviço, edícula, varanda na 
frente, cerca elétrica, próximo 
a avenida. www.imobilia- 
ria21lp.com.br ref. 126. Tratar 
(14)3263-0021.

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

JD. CAJU, locação de 
sala comercial com ótima 
localização, toda adaptada 
p/ deficientes, prédio novo. 
Tratar (14) 3263-0021.

CONDOMINIO CAMELIAS
(Bauru), locação de aparta
mento com 2 dormitórios,
1 banheiro, garagem para 
1 carro, 2° andar, esquina 
com avenida. Tratar (14) 
3263-0021.

BELA VISTA, alugo 2 
cômodos para 2 pessoas 
no máximo. Tratar (14) 
9663-0905

MONTE AZUL, casa com 2 
quartos (1 c / porta balcão), 
sala, cozinha, WC, R$ 640,00, 
exijo garantia de 3 meses de 
aluguel e sem fiador. Tratar 
(14) 3263-1617.

SALÃO COMERCIAL,
medindo 153m^ c/ mezanino 
localizado R: Princesa Isabel, 
406/ antiga vidraç. Brasil 
-  em frente ao pátio da es
tação. Tratar (14) 9888-6544/ 
3263-3943.

CACHOEIRINHA, ALUGO
casa na R: Aimoré, 107.
Tratar (14) 9605-5195.

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 ESPAÇO para 
estética em salão de cabelei
reiro. Tratar (14) 3263-5338/ 
9789-3425.

JD. CAJU, alugo kitinete 
para 1 pessoa, R$400,00 
(incluído água e luz). Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115-5295 
com proprietário.

MARIA LUIZA IV, barracão 
c/ portão alto e grande, área 
total 160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto do 
bairro, ideal p / supermercado 
e deposito de material de 
construção (não tem no bair
ro), transportadora e outras 
atividades, R$ 1 mil. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

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

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

CHÁCARA DO Engenho com 
salão para casamentos, bo
das, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 9735-5505.

CENTRO, LOCAÇÃO de
casa, ótima localização entre 
supermercado e posto de 
saúde, 3 dormitórios sendo 1 
suíte, todos com armário em
butido, 2 banheiros, garagem 
coberta para 2 carros, va
randa. www.imobiliaria21lp. 
com.br ref. 0130. Tratar (14) 
3263-0021.

BELA VISTA, locação de 
casa em ótima localização,
3 dormitórios, 1 banheiro, 
garagem coberta para 2 
carros, área de serviço. www. 
imobiliaria21lp.com.br ref. 
0127. Tratar (14) 3263-0021.

ALUGO CHÁCARA para fes
tas em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704-3307.

COMPRO ÁREA lural até 12 km 
da cidade, com energia elétrica, 
lago, nascente, reserva legal e de 
preferência sem bem feitorias. 
Tratar jandrade4374@ig.com.br

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250m^ , no meio do 
loteamento, por apenas R$ 44 
mil a vista, (quitado). Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte baixa. 
Aceito parte de pagamento com 
financiamento da Caixa. Tratar 
(14) 9772-7716 com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90m^, por R$ 23 
mil de entrada + parcelas de 
R$ 290,00. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha.

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

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

JARDIM GRAJAÚ: lote de ter
reno com 275,00m2-com alicer
ce de 49,00m2 (na laje), murado, 
com portão basculante, R$55 
mil + 109 prest. de R$307,00. 
Toledo imóveis-3263-018

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 mi2 com umia 
construção de 78,00 mi2 (na laje) 
+ 1.000 tijolos e revestimientos 
+prestações - R$ 70.000,00 - 
Toledo Imóveis - 3263-0187

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

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
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http://www.imobiliaria21lp
mailto:jandrade4374@ig.com.br


Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

✓  Instalação e m anutenção de hidrantes:
✓  Instalação e m anutenção de alarm es de incêndio;
✓  Instalação e m anutenção de luzes de emergência;
✓  Instalação e m anutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e m anutenção de redes de ar com prim ido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP. 
lEmissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JARDIM MARIA
Luiza IV, lote com 220,80 

(10X22,08), R$ 48 mil 
+ parcelas. Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

MARIA LUIZA IV, terreno á 
venda com ótima localização, 
R$ 65.000,00 www.imobilia- 
ria21lp.com.br Ref. 0114 Tel. 
32630021

JD. CAJU, terreno á venda 
com 200m^, ótima locali
zação, perto da quadra de 
esportes. R$ 50.000,00 www. 
imobiliaria21lp.com.br Ref. 
0112 Tel. 32630021

MARIA LUIZA III, R$42 mil 
+ 68x R$305,00. Tratar (14) 
3264-5544/ 9728-5700.

LOTEAMENTO 
SANT'ANNA, médio/alto 
padrão, próximo do centro, 
a partir de 300m^, R$76 mil, 
com 10%entrada e saldo em 
até 150 meses (direto com 
loteadora). Tratar (14) 9701
1896 com João Barbosa.

JD GRAJÁU, terreno (parte 
baixa), R$ 55 mil, aceita fi
nanciamento, cód.081. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

ILHA COMPRIDA, terreno 
c/ 250m2 (25x10), a 4km 
da praia, de esquina, R$ 8 
mil, aceito troco por carro 
no mesmo valor. Tratar (14) 
9826-0241/ 9814-5173 com 
Célia ou Marcelo.

JD. ITAMARATY, localizado 
na Rua Joara, com 396,50 
m ,̂ R$ 125 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

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

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

LOTE MARAVILHOSO c/
área de 517m^, em ótima 
localização do Itamarati 
(lado de cima da av.) Obs.:
15 mts de frente -  excelente 
oportunidade, confira! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00318

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.

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.

MARIA LUIZA I, terreno, R$
70.000,00, aceita financia
mento. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

VILA PACCOLA, terreno de 
esquina com 248 m ,̂ sendo 
prédio de 188 m  ̂começado 
na altura da laje R$ 140 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

JD NELLI, terreno de esquina, 
c/ 280m^, ótima localização,
R$ 75.000,00. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou(14)3264-7260.

TERRENO IDEAL para 
chácara, com água, energia 
elétrica, a 7km de Lençóis, 
asfaltado e documentação 
em ordem, R$30 mil. Tratar 
(14) 9169-0538.

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JD. MARIA Luiza I, terreno 
com 200m^, aceito finacia- 
mento, R$ 70 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimoveis. 
com).

JD. MARIA Luiza IV, terre
no com 234 m^, parte alta, 
plano. R$ 65 mil, não acei
to financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

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

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2, R$ 45 mil + 50 
parcelas de R$ 295,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

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.

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

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

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 3 4 0  JD. JOÃO PACCOLA
C14] 3 2 64 -2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU
C14] 3 2 64 -4625

CASASSOUTO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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

JD JOÃO Paccola, terreno 
c/221,50m^, R$ 65 mil, cód. 
214. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 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.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m ,̂ parte alta á 100 
metros da avenida, entrada 
de R$ 36 mil mais 96x R$
340,00. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM STA Terezinha, es
quina, terreno com área total 
de 234 m ,̂ R$ 70 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JARDIM 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/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM GRAJAÚ, a 50
metros da avenida, quitado, 
murado e com calçadas, 
medindo 250m^, com entrada 
de apenas R$ 17.500,00 
+ 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
na Av. Jácomo Augusto 
Paccola,medindo 401m^ com 
entrada+ financiamento em 
até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JD CAJU, terreno próximo a 
ETEC c/200,00m2, R$ 50 mil - 
cód. 216. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624/ 
9695-8789.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
SITE FORA DOAR POR MOTIVOS TÉCNICOS E 

MUDANÇAS PARA MELHOR ATENDÊ-LO, AGUARDE. 
FONE:(14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.pedraoimoveis
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.COM
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BARRACAR

Há 8 anos, 
a Barracar 
oferece serviços 

de auto-elétrica e 
mecânica em geral, 
peças e injeção 
eletrônica, além 
de atendimento 
diferenciado 
pela qualidade. O 
pagamento dos 
serviços da Barracar 
pode ser feito pelos 
cartões. A Barracar 
fica na rua Goiás, 320, 
Vila Cruzeiro.
Telefone (14) 3264 
9856. Na foto, a 
equipe. M E N IN A  MULHER

Há 2 anos no 
mercado, na 
Menina Mulher 

o cliente encontra 
roupas femininas, 
moda pluz size além de 
bolsas e acessórios.
No mês de julho, a 
loja toda está com 
até 50% de desconto. 
Entre as condições 
de pagamento, a loja 
aceita cartões e tem 
convênios da ASP e 
Acilpa Card. Aproveite! 
A Menina Mulher fica 
na rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 696 
-  Centro. Telefone (14) 
3264 5210.

Há 17 anos no 
^ y  mercado, a Plast 
Company oferece aos 
clientes serviços de 
funilaria, pintura, para- 
choque e martelinho 
de ouro. Para fazer 
um orçamento, entre 
em contato com a 
equipe Plast Company, 
que atende na Rua 
Guaianazes, 333 -  
Jardim Monte Azul. 
Telefone (14) 3264 
7892.

PLAST CO M PAN Y

Com marcas 
^ y  próprias da 
Lorrane e NK, além 
das exclusivas 
TNG, Hang Loosee 
e lançamentos da 
Colcci, a Óticas Carol 
oferece, até 31 de 
agosto, óculos com 
até 70% de desconto. 
Não perca! A Óticas 
Carol fica na rua XV 
de Novembro, 708. 
Telefone (14) 3263 
0402.

OPORTUNIDADE DE ALUGUEL I Suíte  I 2  D o r m itó r io s  I S em U so

LINDA RESIDÊNCIA, c a s a  n o v a , s e m  u s o , c o m  01 s u ít e , 02 d o r m it ó r io s ,
BANHEIRO SOCIAL COMPLETO, SALA, COPA/COZINHA. ÁREA DE SERVIÇOS COBERTA, 
GARAGEM COBERTA PARA 0 1  CARRO, MAIS ÁREA DESCOBERTA PARA VÁRIOS CARROSI

Rua Guaiajjazes, 447, V ila Cachoeirinhas

R, Pedro Natálio Lorenzetti, 66 
Lençóis Pautista, SP

w w w .l id e r l p .c o m .b r
( 14)  3264  3343

, R$ 1,500,00

O site atualizado 
diariamente LÍDER

im o biliAria

FOTO: O ECO FOTO: O ECO

FOTO: O ECO FOTO: O ECO

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


ViverBEM
MAES E FILHOS
Mãe e filha contam 
experiência de 
serem profes
sora e aluna na
mesma sala de aula
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Editorial
FOTO: PRISCILA PEGATIN/O J C O

No estilo dos 
'Melhores'

A  edição do Caderno Viver Bem deste mês traz nas 
editorias de Beleza e Entrevista um  gostinho de 
'chega logo' da festa M elhores 2012 do Jornal 

O ECO. Para ajudar os convidados a escolherem  um 
modelo de roupa e capricharem  na produção, M aria 
Benedita Lópes Naressi, a Benê da Mimolé Modas, e 
Evandro Alves, cabeleireiro, m aquiador e professor da 
Efac, separaram  dicas valiosas para que tudo dê certo 
no tão esperado dia. Lem brando que o fundam ental, 
segundo os dois profissionais, é se program ar e não 
deixar nada para a últim a hora. Aproveite a consulto
ria e entre no clima da festa.

Ainda nesta edição, mas m udando um pouco de 
assunto, tem  sugestão para as férias da criançada. 
Como o período de diversão está longe de acabar, em 
Alimentação tem  receitas que os adultos podem  apro
veitar para fazer junto com as crianças. Para que tudo 
ocorra sem acidentes é im portante pedir ajuda para os 
pequenos, mas lem bre-se sempre que eles devem estar 
supervisionados pelos responsáveis.

Em Saúde, o pediatra e hom eopata Gilson Pascolat 
explica sobre a hom eopatia, especialidade da m edi
cina que - de acordo com a Organização M undial de 
Saúde - é a segunda mais usada no m undo. O princípio 
da hom eopatia, segundo Pascolat, é curar a pessoa e 
não a doença e ao contrário do que m uita gente pensa, 
o tratam ento hom eopático pode, sim, com orientação 
médica, ter o auxílio de rem édios alopáticos.

Falando de saúde, o professor de ballet clássico 
Luiz H enrique de Santana explica quais os benefícios 
do ballet, dança de salão e de ritm os. Cada estilo traz 
um  resultado diferente, por isso é im portante saber 
qual o objetivo do aluno para escolher a m elhor dança 
para praticar.

Na editoria Mães & Filhas, aproveitando o período 
de férias, para não atrapalhar a aula, Patrícia Guillen 
Guedes Garaveli, professora de História, e M anoela 
Guedes Garaveli, aluna e filha de Patrícia, contam 
como é a relação entre mãe e filha na escola. Patrí
cia, sem perder o afeto de mãe, explica que dentro 
da sala a atenção é a mesma entre a filha e os outros 
alunos. Já em casa, no papel de mãe, ela reserva um 
tem po para estudar todas as m atérias com M anoela e 
acom panha cada aprendizado da filha-aluna. Esses são 
assuntos deste mês. Aproveite e boa leitura!



Mães & Filhos
Educação dentro 
e fora de casa
Mãe e filha se 
transformam em 
professora e aluna 
na aula de História

Priscila Pegatin

Patrícia Guillen Guedes 
Garaveli é professora 
de história e mãe da 

Manoela Guedes Garaveli, de 
U anos. A relação das duas, 
desde o ano passado, foi além 
do contato diário em casa e 
passou também para a sala de 
aula. ”No começo, confesso 
que fiquei bem tensa e ela 
também, de estar recebendo 
a mãe como professora. No 
início, ela não sabia muito 
como lidar com a situação", 
diz Patrícia. E a preocupação 
começou bem antes das au
las. "Um ano antes, fui me 
preparando, pensando, por
que tinha a questão dos ami
gos, que vão cobrar na hora 
da prova, na postura quanto a 
chamar a atenção", conta.

No primeiro dia de aula, 
mãe e filha confessam que a 
situação foi um pouco des
confortável. "Ela me chamou 
de tia, professora, mãe. Ficou 
desorientada quanto a como 
me chamar, mas conversei em 
casa e falei para ela me cha
mar daquilo que achava me
lhor. Hoje, ela me chama de 
mamãe", diz. "Ela queria aten
ção para ela também. Depois 
foi passando essa cobrança, 
já que a atenção que dou é a 
mesma para todos os alunos".

A relação entre elas, den
tro da sala de aula hoje, é tão 
natural, que Patrícia já teve

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

COMPANHEIRAS -  No papel de professora, Patrícia ajuda a 
filha nos estudos em casa, na sala de aula, tratamento é igual

que colocar a filha para fora. 
"Ela não parava de conversar 
e pedi para sair, para tomar 
água. Tenho essa postura com 
os outros também".

Quanto às notas, Manoela 
não deixa a desejar na maté
ria da mãe, assim como em 
outras disciplinas. "Quando 
tiro nota alta de História, fa
lam que foi minha mãe que 
deu, mas não foi. Estudo para 
caramba em casa", garante a 
filha e aluna. "Ficava insegura 
de dar nota boa para ela, mas 
se tirou nota, tirou. Se não 
tirou nota, não tirou", diz a 
mãe que completa: "ela é de
dicada em todas as matérias 
e cobro isso dela. Claro que, 
na minha matéria, vou cobrar 
muito mais", conta Patrícia.

O papel de professora 
e mãe só se mistura, em 
casa. "Sento junto, olho ta
refa, estudo com ela, o que 
é normal para ser feito por 
todas as mães".

Unir a profissão com a fa
mília, para Patrícia, é motivo 
de orgulho. "Professora é uma 
paixão muito grande, não sa- 
beria viver sem dar aula de 
História. Sou professora há 18 
anos e ser mãe era um sonho. 
Juntar o que dá prazer de fa
zer e dar aula para a sua filha 
é uma experiência única que 
não tem preço", diz. "Minha 
mãe é professora, mas nunca 
fui aluna dela. Gostaria de ter 
sido, mas agora realizo o so
nho dando aula para minha 
filha", finaliza Patrícia.



Beleza

Inspiradas nas 
divas do Oscar
Evandro Alves ensina maquiagem e penteado para a festa Melhores 2012

Priscila Pegatin

A  festa Melhores 
2012, do Jornal O 
ECO, inspirada no 

estilo hollywoodiano, pro
mete movimentar os salões 
de beleza de Lençóis Pau
lista. Para que ninguém 
erre na maquiagem ou no 
penteado, Evandro Alves, 
cabeleireiro, maquiador e 
professor da EFAC, sepa
rou alguns looks que po
dem compor o visual dos 
convidados e premiados. 
"Foi uma excelente ideia 
inspirar a festa na entrega 
do Oscar, porque a festa 
dos Melhores é o Oscar de 
Lençóis", compara.

Acompanhando os mo
delos de roupas que pede 
longos, brilho, terno e gra
vata, Alves explica que é 
preciso também caprichar 
no penteado e maquiagem. 
"A primeira coisa é deixar 
os cabelos impecáveis, 
com saúde, tratados e co
loridos, se for a preferên
cia", diz. "O corte, a tin
tura ou mechas devem ser 
feitos durante a semana, 
não no dia do evento".

Entre os penteados, as 
opções vão do cabelo solto, 
liso, preso e preso estrategi
camente desconstruído. "A 
festa dá liberdade de usar o 
que tem vontade, mas tudo

I n s p ir e -s e  n o s  f a m o s o s  d o  t a p e t e  

v e r m e lh o  p a r a  a  f e s t a  d o s  M e lh o r e s  2 0 1 2

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CABELO PRESO
A atriz Jennifer Lawrence, do filme "O lado bom da vida", usou no Oscar um dos looks 
em alta e indicados para o estilo da festa Melhores 2012. "A  cor do cabelo em tom de 
marrom é perfeito, assim como as mechas delicadas", explica Evandro Alves. "Ela fez 
uma trança e arrematou com um coque. Esse estilo deixa um cabelo bonito e preso. Não 
é um penteado ousado, mas sim elegante".

impecável, desde a escova 
até o penteado".

Quanto à maquiagem, 
a pele deve estar perfeita 
para receber os produtos. 
"Uma pele sem manchas,

aveludada. Entre os pro
dutos a ser usado, o pri- 
mer é fundam ental. Ele 
deixa a pele lisa, iguala
da e dá durabilidade". O 
batom verm elho é outra

dica para quem  gosta 
de inovar na produção. 
Confira outros looks que 
podem  inspirar os convi
dados para a festa mais 
esperada do ano.



Beleza

CLÁSSICO - Um cabelo escovado com a ponta crespa foi a opção da atriz Jessica Chastain de "A hora 
mais escura". O estilo, apesar de tradicional, diz muito na hora de analisar a composição do look. "O cabelo 
está impecável, como falamos que é importante e o que diferenciou foi a cor dele. Parece que o cabelo 
combina com a cor do vestido", explica Evandro. "Outra marca do Oscar que pode ser usada na festa dos 
Melhores é o batom vermelho e o olho marcado, já que a festa permite", diz. "As sobrancelhas impecáveis 
também são indispensáveis".

DESTAQUE - A cantora Adele que fez muito sucesso no Oscar desse ano pode inspirar quem 
gosta de um estilo elegante e simples. "Cabelo louro, liso, mas com movimento", diz Evandro. 
"As mechas em tom do cabelo, louro claríssimo e louro escuro está em alta". Já na maquiagem, 
a cantora apostou nos cílios postiços e no batom cor de boca.

CABELOS CURTOS - Anne Hathaway fez sucesso com o cabelo estilo 'joãozinho'. "O corte é 
praticamente masculino, de cor única e curto, mas para compensar ela apostou na jóia e abusou 
nos olhos, colocou cílios postiços e puxou os olhos de gatinhos". A dica do look da Anne vale 
para os convidados que têm o estilo mais discreto. "Tem que optar por alguma coisa que chame a 
atenção, como no caso dela a joia".

A VEZ DELES
Os homens também precisam 
se cuidar. Cabelos cortados, 
costeletas aparadas e barba 
feita. No rosto, vale uma 
maquiagem de leve, já que 
a ocasião é propícia para a 
elegância. "Passa o primer que 
é uma chave para o masculino, 
porque ele não tem cor e deixa a 
pele bonita", diz Evandro. "Para 
cobrir as imperfeições, use base 
exatamente da cor da pele".

DETALHES MASCULINOS
A sobrancelha feminina deve estar 
impecável e a masculina não fica atrás. 
Enquanto elas desenham a sobrancelha, 
eles só precisam tirar o excesso de cima e 
no centro. "Faz toda a diferença e tem muito 
homem que realmente não gosta quando as 
sobrancelhas se encontram", finaliza.

ACESSÓRIOS - A atriz Kristen Stewart usa um look que é exemplo de elegância com acessórios. "E um 
cordão envolto no coque. Nesse caso não usou nada no pescoço, para não desviar a atenção do cabelo", 
explica. "Uma pessoa que tem peças como broches pode adaptar a jóia para acoplar ao coque", exemplifica.



Entrevista

Festa de gala
Confira dicas de roupa para homens e mulheres se vestirem na festa Melhores 2012; evento acontece em agosto

Priscila Pegatin

A contece no dia 
17 de agosto, no 
CEM (Clube Es

portivo M arim bondo), 
a Festa M elhores 2012 
do Jornal O ECO. Neste 
ano, o evento traz  o estilo 
hollywoodiano para ho
m enagear os destaques 
em diversas categorias do 
com ércio, serviços e p er
sonalidades da cidade.

A pouco mais de um 
mês do evento, já com e
çaram  os preparativos, 
entre os convidados, 
para escolha do m elhor 
traje, tanto para receber o 
prêm io quanto para p res
tig iar o evento. "Pelo re
quinte, o M elhores pede 
um a roupa m ais de festa 
e com brilho , já que é um 
evento aguardado e que, 
além  do glamour, mede 
o nosso trabalho pela 
seriedade da pesquisa", 
diz M aria Benedita Lópes 
Naressi, a Benê, dona da 
Mimolé Trajes & Noivas, 
que venceu na categoria 
aluguel de roupas.

Para o público m ascu
lino, Benê aconselha usar 
terno  e gravata no caso de 
quem  for receber o p rê
mio. "As pessoas têm  que 
se vestir à altura da festa. 
Pode ser um  terno  p re
to, risca de giz ou cinza 
chum bo", explica. "A cor

da camisa por baixo fica 
a gosto e a gravata não 
precisa com binar com o 
vestido da parceira".

Os hom ens que não 
vão subir ao palco para 
receber o troféu devem ir 
de blazer e calça social. 
"Nesse caso, podem os 
dispensar a gravata".

Já entre as m ulheres, 
o longo é indispensável 
para as que serão p rem ia
das. "A cor vai do gosto 
da escolha da pessoa. 
Estão em alta o verm e
lho, vinho e preto, mas 
tem  que usar o que fica 
à vontade, desde que seja 
um  tecido de festa, como 
paetê, m usseline de seda, 
tafetá, cetim  com brilho, 
renda - que está usando 
muito - ou transparência 
nas costas".

Se a tem peratu ra es
tiver am ena, o indicado 
é usar um  xale, echarpe 
ou estola de pele. "Fica 
super chique. Quanto 
ao m odelo dos vestidos, 
usa-se de tudo. Uma dica 
para as fortinhas é a fren
te única. Se for com um 
decote em V, alonga o 
pescoço e fica excelente. 
Já as magras podem  usar 
de tudo".

Para as m ulheres que 
não subirem  ao palco, o 
longuete é um  modelo 
indicado, caso não gos
tem  do longo. "A sandá

FOTOS: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

AOS CONVIDADOS -  De blazer, mas sem gravata é o 
modelo indicado para eles; elas devem investir em tecidos 
de festa

AOS PREMIADOS -  Longo e com brilho é indispensável 
para elas; homens que vão receber o troféu devem usar 
terno e gravata

lia pode ser em prata en
velhecida, que fica bem  
com tudo. É o coringa. O 
prata astronauta tam bém  
é legal para noite, para

cor em alta".
Com pondo o look, as 

carteiras são bem  v in
das. "É um acessório que 
pode usar que fica chi-

Não precisa com binar 
com o sapato nem  com 
o vestido. Por exemplo, 
se usar um  vestido azul 
m arinho, um  sapato pra-

teira coral, verm elho ou 
azul m arinho que fica su
per bonito", finaliza Benê 
sobre as dicas de roupas 
para a grande noite dos

festa. O dourado é outra que, valoriza o vestido. ta pode colocar um a car- M elhores 2012.



Exercícios
Atividade 
física de hoje: DANÇA-!^
Modalidades trazem benefícios diferenciados; é possível perder peso, manter condicionamento e melhorar coordenação

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

Priscila Pegatin

-pzazer exercício físico, para 
p algumas pessoas, é des- 

J  tinar um tempo do dia 
para momentos de prazer, já 
para outras é ter que cumprir 
uma obrigação. Para que a ati
vidade não vire um momen
to de estresse, preparadores 
físicos sempre indicam que 
cada pessoa escolha o tipo de 
exercício que além dos bene
fícios, seja prazeroso.

Entre a diversidade 
de opções, a dança ganha 
destaque e cada vez mais 
adeptos. Entre vários ritmos 
e estilos é possível manter 
o condicionamento físico, 
perder peso e melhorar a 
coordenação motora e fle
xibilidade. "A dança é um 
exercício que traz bem estar, 
é agradável e pode unir o ca
sal, como por exemplo, na 
dança de salão", explica Síl
via Regina dos Santos, pro
fessora de educação física.

Para Luiz Henrique de 
Santana, formado em ballet 
clássico e professor de dança 
cada modalidade traz um be
nefício. Entre ballet clássico, 
dança de salão e de ritmos, 
o ritmos é o indicado para 
quem quer perder peso. "A 
aula de ritmos, que tem um 
apanhado de estilos, como 
salsa, merengue, bolero, chá, 
chá, chá e dança flamenca. É 
o estilo que mais queima ca
lorias", diz. "Em uma aula é 
possível perder de 500 a 600

PELO SALAO -  Dança é alternativa para quem não gosta de ir à academia; estilo deve ser pratico no mínimo por duas vezes na semana

calorias, por causa do ritmo 
mais puxado da aula".

Já o ballet clássico, 
perde calorias, mas a mo
dalidade é mais focada em 
outros benefícios, como 
trabalho de respiração, 
alongamento e postura. "O 
ballet fortalece toda a mus
culatura. É um estilo que 
trabalha o corpo em 100%, 
desde linhas corporais, pes
coço e braço", explica. "Al
gumas pessoas não gostam

do ballet porque tem mo
vimentos repetitivos e com 
intensidade, mas é muito 
interessante para postura".

A dança de salão, o estilo 
mais eclético de todos, pode 
ser praticado por todas as 
pessoas. "Brinco que é dos 
oito aos 80", diz Santana. 
"Queima caloria, mas não 
tanto quanto a de ritmos, 
mas comparada a outros es
tilos é mais tranquila, o que 
não quer dizer que seja tão

fácil", brinca. "Dá condicio
namento, coordenação moto
ra e lateralidade", acrescenta 
Sílvia sobre a modalidade.

Para manter uma rotina 
de atividade, assim como ir 
à academia o indicado por 
Santana, é praticar a dança 
no mínimo duas vezes por 
semana. "Se conseguir três 
é melhor ainda, mas duas 
já é bem interessante e dá 
para sentir a melhora de 
vida no dia a dia", finaliza.



S a ú d e
HOMEOPATIA, especialidade médica
Tratamento visa melhorar a qualidade de vida e reduzir reações a medicamentos

Priscila Pegatin

A homeopatia, uma 
especialidade me'-

dica reconhecida 
pelo Conselho Federal de 
Medicina desde 1980, e a 
segunda forma de trata
mento com medicamentos 
mais usados no mundo, 
segundo a Organização 
Mundial de Saúde.

Conhecida pelas formas 
de bolinhas, pós e gotas, o 
tratamento e voltado para a 
pessoa e não para a doença, 
por isso, os sintomas emo
cionais são considerados 
durante o diagnóstico. "A 
homeopatia não e uma me
dicina alternativa, mas um 
tratamento medico, e uma 
especialidade. São medi
camentos que vão atuar 
estimulando a defesa. Você 
reagindo", ressalta o pe
diatra e homeopata Gilson 
Pascolat. "Os princípios 
básicos do medicamento 
homeopático são formados 
de origem mineral, vege
tal e animal, mas não têm 
nada a ver com os fitoterá- 
picos", explica.

Atraves do tratam en
to homeopático, segundo 
Pascolat, o paciente con
segue melhorar a quali
dade de vida. "Vai reduzir 
o uso de medicamento 
agressivo porque todo me
dicamento e uma droga 
que agride o organismo. 
Tem os efeitos bons e os 
efeitos colaterais, que 
deve ser pesado".

Em princípio, segundo 
Pascolat, qualquer pessoa 
pode fazer um tratamento 
homeopático. "Claro que 
tem limitações, como qual

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

TRATAMENTO -  Homeopatia pode ser usada no tratamento de qualquer tipo de doença

ENTENDA AS FORMAS DE TRATAMENTO
ALOPATIA -  medicamentos 
que produzem efeitos contrários 
aos sintomas da doença que se 
deseja combater. Por exemplo, se 
o paciente tem febre, o médico 
receita um remédio que faz 
baixar a temperatura.

HOMEOPATIA -  medicamentos FITOTERÁPICO -  medicamentos
formados de origem mineral, 
vegetal e animal. Estimula a 
defesa do corpo fazendo com 
que o paciente reaja, por isso, 
muitas vezes os sintomas da 
doença não passam assim que o 
medicamento é ingerido.

onde utiliza-se exclusivamente 
derivados de droga vegetal tais, 
como suco, cera, exsudato, 
óleo, extrato, tintura e 
várias substâncias químicas 
responsáveis pelos efeitos 
terapêuticos e/ou colaterais.

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

quer área da medicina. 
Não vai conseguir resul
tado em doenças que são 
consideradas não reversí
veis. Consegue melhorar 
a qualidade de vida da 
pessoa e reduzir o uso de 
medicamentos agressivos", 
diz. "Geralmente, quem 
procura a homeopatia já 
são os pacientes crônicos, 
que já cansaram de usar o 
medicamento", avalia.

Durante o tratamen
to homeopático, Pascolat 
explica que e importante 
seguir todas as recomen
dações do medico para

obter o resultado esperado. 
"O que pode impedir o 
resultado são informações 
erradas, como medicamen
tos armazenados de forma 
incorreta, mistura com 
outros remedios e medica
mentos que não são toma
dos como o indicado", diz. 
"Ate a canfora, por exem
plo, corta o efeito do trata
mento homeopático".

Quanto ao tempo de 
reação do homeopatia va
ria de cada paciente. "As 
pessoas reagem de forma 
diferente, às vezes a criança 
melhora no mesmo dia, ou

tras demandam mais tem
po", diz. "Os idosos por ter 
uma resistência menor vão 
ter uma reação mais lenta, 
mas não deixa de ser natu
ral para a idade".

Esse tipo de tratamen
to já e utilizado, no Brasil 
inclusive pela rede pública 
de saúde. "O reme'dio ho
meopático não tem indi
cação para doenças, mas 
para o doente e pode ser 
usado, se necessário, com 
o auxílio de remedio alopa- 
tas, como faço", diz. "Não 
acreditar e uma questão de 
experimentar", finaliza.

Dr. Emerson A. C. Coneglian
Especialista em Odontologia 
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Alimentação

Crianças na cozinha
Aprenda receitas para fazer com os pequenos e aproveite a convivência familiar

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Como o período é de fé
rias, nada melhor do 
que descontrair com 

as crianças com delícias 
gastronômicas. Na cozinha, 
sempre acompanhada por 
um adulto, os pequenos 
aprendem também sobre 
responsabilidade, organiza
ção, higiene e até um pouco 
de matemática, tudo isso, 
sem nenhuma cobrança.

Para as crianças que 
ficam com cara feia nas re
feições, ajudar no preparo 
dos alimentos pode ser a 
solução. Os pequenos que 
ajudam na cozinha costu
mam experimentar o prato 
que preparam. Então, não 
faça apenas pratos doces, 
aposte também nas saladas 
nutritivas, assim eles vão 
aprender a gostar de ali
mentos mais saudáveis.

O papel da criança na 
cozinha é determinado de 
acordo com a idade. O fogão 
é responsabilidade do adul
to, assim como os objetos 
cortantes. Aposte em recei
tas simples, como de biscoi
tos que são ótimas opções, já 
que a criança pode colocar a 
mão na massa e se divertir 
criando formatos diferen
tes para assar. Receitas de 
liquidificador também são 
interessantes, os pequenos 
podem trabalhar medindo 
os ingredientes. Se preferir 
fazer um pavê, por exemplo, 
peça ajuda na montagem.

MINI CHEF - Sempre 
acompanhadas de um 
adulto, crianças podem 
aprender se divertindo 
na cozinha

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sugestão de receita para  
fazer com  as crianças

PIZZA PÃO SÍRIO
Ingredientes
Molho
Tomate -  alho -  cebola -  orégano 

Cobertura
Mussarela ou o que for a gosto -  azeite 

Modo de preparo
Bata os tomates no liquidificador com o alho, cebola e 
orégano. Dê uma pré-assada no pão sírio, 20 minutos são 
suficientes. Depois monte a pizza colocando o molho e a 
mussarela à gosto e azeite. Volte ao forno para derreter a 
mussarela ou o recheio da preferência.

PÃO DE QUEIJO
Ingredientes 
1°passo
1 xícara de chá de leite frio 
1 xícara de chá de óleo
1 ovo
Sal a gosto 

2° passo
2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado
1 xícara de chá de polvilho azedo e se necessário, mais duas 
colheres de sopa durante o preparo

Para polvilhar
Queijo parmesão ralado

Modo de preparo
1°passo
Bata o leite frio, o óleo, o ovo e o sal no liquidificador 
2° passo
Desligue o liquidificador e acrescente o queijo ralado. 
Misture tudo. Desligue novamente e adicione o polvilho 
azedo. Bata novamente para misturar. Acrescente as duas 
colheres de sopa restantes de polvilho azedo, se necessário. 
A textura da massa é um pouco mais grossa do que a de 
uma panqueca.
Despeje o conteúdo em forminhas de empada, untadas com 
óleo e polvilhe queijo parmesão ralado. Leve para assar em 
forno médio por 30 min.

A
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Tel.:(14) 3264-2578



Tecnologia
O poder das redes sociais
Internet é ponto 
de encontro 
de amigos e de 
mobilização

Priscila Pegatin

As manifestações que 
começaram no mês 
passado e ainda con

tinuam em algumas regiões 
do país tiveram, na grande 
maioria dos casos, o início 
através das redes sociais. Uti
lizados para reunir amigos, 
parentes, expor ideias e opi
niões, o Facebook e o Twitter 
são ferramentas importan
tes em diversos países e em 
Lençóis Paulista também foi 
através delas, em especial o 
Facebook, que o publicitário 
Fernando Darcie começou, 
meio que por acaso, a mani

festação Lençóis Livre. "Foi 
totalmente desintencional. Vi 
um monte de gente comen
tando que tinha que ter algo 
aqui na cidade, então entrei, 
criei e saí da frente do com
putador", relembra. "Isso foi 
no horário do almoço e quan
do voltei, às 17h, tinha mais 
de 600 pessoas no grupo".

A adesão dos internautas 
aos assuntos postados muitas 
vezes é rápida, como foi o 
caso, mas pode ser preocu
pante e sair do controle de 
quem organiza qualquer tipo 
de evento. "Já tinha gente es
colhendo o dia que ia fazer 
a manifestação que por fim 
foi na quarta-feira. Abriram 
enquete sobre ter ou não 
bandeira partidária, ir ou 
não uniformizados", conta. 
"Não teve liderança formal, 
mas algumas pessoas levan
taram alguns pontos para,

pelo menos, todo mundo 
poder ir ao mesmo lugar, na 
mesma hora".

Apesar de ter quatro ou 
cinco pessoas que também 
coordenaram as manifes
tações, Darcie explica que 
quem abre um grupo é o 
responsável por ele. "Fui con
versar com o capitão Valentin 
voluntariamente porque vi 
que estava tomando uma pro
porção grande", diz. "O capi
tão me orientou que tem que 
fazer boletim de ocorrência 
seja a manifestação pacífica 
ou não. Se tiver algum inci
dente eles investigam quem 
causou e pode ser que dê pro
blema para quem organizou. 
Como não aconteceu nada 
ruim, assinei um boletim de 
ocorrência com a quantidade 
de pessoas que participaram 
para a polícia enviar à Secre
taria de Segurança Pública".

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

CONECTADO -  Através do Facebook, Fernando Darcie reuniu os lençoenses para a 
manifestação; internet é ferramenta ainda para reunir amigos e até mesmo vender objetos

O resultado de toda essa 
organização, segundo Dar- 
cie, foi um grupo chamado 
Associação Lençóis Livre. 
"Eles continuam com alguns 
pontos". Mas esse evento não 
foi o único que Darcie organi
zou. "Quando tinha o Orkut 
criei uma página 'São Paulo

odeia Paulo Maluf', apesar de 
eu não ser filiado a qualquer 
partido", diz. "E na época foi 
a maior comunidade de ódio 
a um político".

Já a comunidade de 
Lençóis, também no Orkut, 
ajudou a reunir amigos, fami
liares e pessoas da cidade que

debatiam ideias e opiniões 
sobre a cidade através de um 
fórum. "A internet é um jeito 
que tenho de manter contato 
com as pessoas. Já consegui 
fazer contato para amigos 
arrumarem emprego, vendi 
meu celular antigo, tem vá
rias utilidades", finaliza.

TYANNAS
PRAZER EM VESTIR BEM MODAS

Um presente especial 
para um momento 
mais que especial.
C o m p re  u m  p a r  de  
a lia n ç a  de  n o iv a d o  e 
ganhe u m  c h a m p a n h e  
c o m  taças persona lizadas  
p a ra  c o m e m o ra r.
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Toda loja com  até 70% 
de desconto  para você 
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carregam ento de 
grandes marcas.
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Turma Animal
Cães também precisam 
receber educação
Treinamento é para o animal conviver em sociedade sem grandes problemas

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua Marcos A. Dalben, 165  

Jd. Monte Azul

I er um animal de estima
ção em casa que pula 

J  nas visitas, é o primeiro 
a sair quando alguém abre 
o portão e praticamente é 
impossível sair com ele para 
passear, por causa do com
portamento, significa que o 
seu cão precisa ser educado.

A educação para ani
mais tem o intuito de fazer 
com que o cão possa viver 
em sociedade sem grandes 
problemas. Segundo o ades- 
trador Juliano Jesus Correa 
da Silva, através do treina
mento é possível melho
rar a educação do melhor 
amigo do homem. "Existe 
o adestramento para com
petição, beleza, postura e o 
básico", explica.

Entre as principais recla
mações que viram ensina
mento na hora de adestrar, 
Silva enumera algumas. "Não 
pular quando chega visita 
em casa, andar corretamente 
na guia, não sair correndo 
do quintal quando alguém 
abrir o portão e não morder 
a barra da calça". Segundo 
Silva, qualquer cão, a partir 
dos cinco meses já pode co
meçar a receber as noções de 
educação. "Cães de qualquer 
idade ou raça podem passar 
por esse tipo de adestramen
to", diz. "O tempo necessá
rio para ter algum resultado 
depende do animal, mas ge
ralmente são seis meses, por 
duas vezes por semana".

O treinamento varia entre

45 minutos, com mínimo de 
20 minutos de exercício e 10 
de passeio. "O cão precisa 
relaxar". Para que o resultado 
do adestramento seja positi
vo, Silva ressalta que é fun
damental a presença do dono 
em algumas etapas. "Fazer 
aula junto para saber como 
pega na guia, já que o ades- 
trador tem uma postura di
ferente, um tom de voz mais 
forte. E é importante também 
para o dono explicar o que

acontece em casa, porque às 
vezes o cão obedece no ades
tramento e, em casa, não".

O fundamental durante 
o treinamento e no lar é sa
ber corrigir e dar um agrado 
ao animal. "Se tem um pro
blema que o cachorro não 
quer sair de dentro de casa, 
não resolve fazer um agrado 
com ele lá dentro. Ele não 
vai entender que o que está 
fazendo é errado", diz. "Da 
mesma forma, reclamar que

o cão pula nas pessoas. Se o 
dono pedir para ele ficar em 
pé para receber carinho, ele 
vai entender que sempre vai 
precisar fazer isso".

Outra dica para um 
bom relacionamento com 
os cães é separar um tem
po do dia para dar atenção 
ao animal. "Não adianta ter 
um quintal enorme, se não 
tiver 10 minutos para brin
car com ele. Os cães preci
sam disso", finaliza.



Decoração
PAREDE DE LOUSA vira item de decoração
Verde escolar e tons fortes ganham espaço na casa; arquiteta e designer ensinam a diferença das paredes superlavavéis

Priscila Pegatin

Quando se pensa em 
lousa, a primeira 
imagem que surge 

na memória é uma sala de 
aula. Desta vez, a criativi
dade foi além e o 'quadro' 
ganhou espaço também 
dentro das casas.

A parede de lousa é 
uma opção para famílias 
com crianças pequenas ou 
até mesmo para quem quer 
decorar a casa de uma for
ma diferente, já que a lou
sa pode ser usada como 
um quadro de lembrete ou 
de mensagens.

"Pode fazer a parede de 
lousa na cozinha, quarto 
infantil, quarto de brinque
do ou sala de escritório", 
explica a arquiteta Manoela 
Bosi Moretto.

Aderir à moda é fácil. 
O primeiro passo é esco
lher a cor da tinta. Apesar 
de o verde escolar ser o 
convencional, Andrelina 
Cilli Felipe, designer de in
teriores, diz que é possível 
inovar. "Para quem quer 
diferenciar, tem o azul ou 
preto acetinado. O legal
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DETALHE -  Espaço é usado para deixar recados ou até mesmo para as crianças brincarem

é fazer de uma cor mais 
escura para aparecer facil
mente o giz", anota.

Depois da escolha da 
cor e do local onde vai ser 
aplicada, é hora de prepa
rar a parede. "Se for passar 
por cima de outra tinta, tem 
que lixar a parede, limpar a 
superfície e passar duas de
mãos", explica Andrelina. 
"Já na parede nova, passa o 
fundo preparador e aplica a

tinta em cima".
O rendimento desse 

tipo de tinta é de um galão 
de 3,6 litros para 75 metros 
por demão. "Duas demãos 
são o ideal. Consideramos 
um rendimento altíssimo 
porque a tinta é bem gros
sa e cobre bem", ressalta 
Andrelina.

Já que o produto é o 
mesmo utilizado em lousas 
comuns, de sala de aula,

a limpeza é bem simples 
e pode ser feita com um 
pano. "O importante é 
deixar secar bem antes de 
começar a usar. O tempo 
de secagem é de 72 horas, 
mas se o tempo estiver de 
chuva é melhor esperar 
mais, às vezes até uma 
semana, dependendo do 
dia", diz Manoela.

A designer de interiores 
e a arquiteta ressaltam que
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C "A tinta pode ser usada na cozinha, quarto 
infantil, quarto de brinquedo ou sala de 
escritório."

a tinta para lousa é diferen
te da tinta superlavavél. "A 
superlavavel é uma tinta 
acrílica que possui um adi
tivo que age nas paredes e 
faz com que líquidos, como 
água, café, refrigerante e vi
nhos sejam repelidos. Além 
disso, possibilita limpar fa
cilmente manchas de cho
colate, catchup, mostarda, 
batom e o solado de sapa
to", diz Manoela.

"Ela pode ser usada 
tanto em ambientes externo 
quanto interno, mas se o 
risco, por exemplo, com giz 
ou caneta for muito profun
do, não vai sair a mancha 
por completo". Nesse caso, 
se por acidente acontecer 
algum rabisco, o local deve 
ser limpo. "Para ficar fácil 
de sair, use solução com 
água, detergente neutro e 
álcool", finaliza Andrelina.


