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NEGOCIOS S/A
Mercado de imóveis 
é boa opção para 
investir seu dinheiro ND0

MELHORES
Evento se consagra como 
o maior do gênero na
região de Lençóis (B)

MÍDIA
O jornal O ECO não circula na
terça-feira devido ao feriado do Dia 
da Revolução C onstitucionalista

ENTREVISTA

Dom Irineu fala 
sobre combate às 
drogas e família

Na Semana Nacional de Comba
te às Drogas, celebrada no final de 
junho, Lençóis Paulista recebeu o 
fundador da Pastoral da Sobriedade, 
dom Irineu Danelon, bispo de Lins. 
Conhecido pelos católicos por par
ticipações diárias com mensagens 
religiosas em programas de rádio 
e televisão, dom Irineu conversou 
com familiares e interessados no 
combate às drogas.

EDUCAÇÃO

Simpósio acontece 
na quinta-feira O

AREIÓPOLIS

Servidores vão a 
palestra em PardinhoĈ

Agudos vai a Brasília mostrar 
modelo de transporte gratuito
Everton é convidado pelo Congresso para expôr serviço na Comissão de Análise do M ovim ento Passe Livre C5̂
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ESPORTE

Expressinho busca vitória 
amanhã no Vagulão

Duas equipes lençoenses em 
situações bem diferentes entram 
em campo amanhã pela Copa O 
ECO. O Santa Luzia iniciou o ano 
em baixa e vive uma reformulação 
no elenco. Tenta a segunda vitória 
seguida. O Expressinho (foto) che
gou às fases finais dos dois campeo
natos que disputou, mas perdeu na 
estreia da Copa O ECO e não vive 
um bom momento.

LENÇÓIS

Caratecas se preparam 
para os Regionais O
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CULTURA

Lençoenses expõem 
telas em São Paulo <B̂

O programa Escolinha de Ciclismo 
Buscapé, desenvolvido pela Polícia 
Militar em parceria com o CMFP 
(Centro Municipal de Formação 
Profissional) Prefeito Ideval Paccola, 
formou ontem a primeira turma.
De acordo com o capitão Paulo 
Cesar Valentim, comandante da 
5® Companhia da Polícia Militar,
22 crianças do 5° ano da escola 
Maria Zélia Camargo Prandini, do 
Conjunto Maestro Júlio Ferrari, 
receberam aulas de trânsito e de 
manutenção básica de bicicletas.
A proposta é levar o programa e 
educação no trânsito para todas as 
escolas locais.

FUNDAÇÃO CASA

Polícia tem lista 
para internar 
menores infratores

As vagas transitórias para adoles
centes abertas em Pirajuí vão ajudar a 
polícia a combater a criminalidade en
tre menores de idade. A expectativa é 
do delegado titular Luiz Cláudio Massa, 
que anunciou ontem lista para internar 
na Fundação Casa, com ao menos 20 
menores infratores. São adolescentes 
que praticaram crimes mediante gra
ve ameaça, como roubo e reinciden
tes no tráfico de entorpecentes. O

POLÍCIA

Presos líderes do 
tráfico no Primavera O
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Regional VERBA
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Regional, aprovou a liberação de R$ 1,06 milhão para 
cinco municípios da região de Bauru. O anúncio foi feito pelo deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB), informa sua assessoria de imprensa. Dentre 
outros municípios foram contemplados, Igaraçu do Tietê e Sabino.

FESTA DO PEÃO DE AGUDOS

Bamboa Samba Club se apresenta 
hoje; amanhã tem Sérgio Réis
Ex-panicat, Carol Narizinho participa hoje da abertura do rodeio; mais de 20 mil já visitaram o recinto

Carlos Alberto Duarte

O grupo Bamboa será a atra
ção de hoje na Festa do 
Peão de Agudos em come

moração aos U5 anos do muni
cípio, festejado no próximo dia 
27 de julho. Antes se apresenta o 
cantor Felipe Costa. O Bamboa é 
considerado a maior e mais espe
rada novidade do mercado. Com 
um estilo extremamente eclético 
e inusitado, o grupo mistura o 
samba com outros estilos musicais 
como o rock, o sertanejo universi
tário, o reggae, o pop com muito 
swingue e muita alegria. O show 
está previsto para ter início às 23h.

Os shows musicais não são 
as únicas atrações da noite. Às 
21h, o prefeito Everton Octaviani 
(PMDB) e autoridades da cidade 
e região participam da abertura 
oficial do rodeio, com participa
ção da ex-panicat, Carol Narizinho 
(Pânico na TV). Os peões disputam 
mais de R$ 20 mil em prêmios.

Com estrutura de megaeven- 
to, a Festa do Peão de Agudos 
teve início na quinta-feira, 4, com 
show de Pedro Paulo e Alex e on
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SHOW -  Festa do Peão de Agudos começou com shows e atrações; cerca de 20 mil passaram pelo evento

tem com Zé Ricardo e Thiago. Se
gundo os organizadores do even
to, mais de 20 pessoas passarem 
pelo recinto ao lado do Ginásio 
Municipal, na Avenida Richard 
Freudemberg, uma das principais 
vias de acesso ao município. A 
festa conta com praça de alimen
tação, parque de diversões, esta
cionamento com segurança.

A programação prevê para

amanhã, prova dos três tambores 
durante todo o dia. À noite tem 
semifinal do rodeio e show com 
o sertanejo Sergio Reis. Segunda
-feira, véspera do feriado de 9 de 
Julho (Revolução Constitucionalis- 
ta de 32) tem show com Gian & 
Giovani, ambos com entrada fran
ca. Hoje os ingressos antecipados 
custam R$ 5. Nas bilheterias R$ 
10 e R$ 5 meia-entrada. A arreca

dação será destinada ao Fundo de 
Solidariedade do município.

CAVALGADA
Amanhã, a partir das 9h, com 

saída da Praça do Sol, tem caval
gada em Agudos. De acordo com 
Amarildo Siqueira, um dos orga
nizadores da festa, estão confir
madas 23 comitivas de cidades da 
região e cerca de 700 cavaleiros.

AREIOPOLIS

Servidores participam  
de evento sobre 
sustentabilidade

Palestras trataram de educação para 
sustentabilidade em unidade de produção

Da Redação

Representantes da Câ
mara Municipal de 
Vereadores, técnicos 

da vigilância sanitária e 
Casa da Agricultura atra
vés da CATI (Coordenado- 
ria de Assistência Técnica 
Integral) além de produ
tores rurais de Areiópolis 
participaram de um even
to sobre sustentabilidade 
realizado em Pardinho, 
no centro Max Feffer e na 
Chácara Gaivota.

O evento teve como 
finalidade a demonstra
ção de métodos para a 
vivencia em adequação 
ambiental, educação para 
sustentabilidade em uni
dade de produção agro
pecuária, sistemas agro- 
florestal (SAF) em área de 
preservação permanente 
e tratamento de efluentes 
domésticos. Além disso,

foi realizado um breve 
esclarecimento sobre o 
CAR (Cadastro Ambiental 
Rural) e sobre a ONG Ini
ciativa Verde.

O Centro Max Feffer 
Cultura e Sustentabilida- 
de, criado em 2008 em 
Pardinho, é uma iniciativa 
do Instituto Jatobás para 
desenvolver e difundir a 
cultura da sustentabilida- 
de na região. Este é mais 
um espaço que serve aos 
programas e ações promo
vidos pelo Sistema Eco- 
polo, o que o torna um 
espaço de aprendizado e 
de vivências comunitárias.

Além das palestras, os 
servidores e agricultores pu
deram acompanhar em cam
po a instalação de um jar
dim filtrante (tratamento de 
águas cinzas), fossa orgânica 
para tratamento de águas ne
gras, implantação de agroflo- 
resta e horta orgânica.

DADÃOS
ÇOENSES

Reproduzo aqui, nesta carta aberta a todos os eleitores lençoenses, parte do 
discurso que proferi na Câmara Municipal, dirigido ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente do Poder Legislativo, na sessão do dia 1° de Julho do corrente ano, quando 
expús minhas razões para a renúncia ao cargo de vice-presidente da Mesa Diretora.
Saí da Mesa por discordar da forma como o Poder Legislativo está sendo conduzi
do, mas sigo como um vereador a serviço de toda a população de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 1° de Julho de 2013.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES.
O Senhor Presidente disse nesta tribuna que, em breve, vai mudar a sede 

administrativa para o prédio novo, Por tudo que a gente vê acontecendo, a 
gente entende que ocupar aquele prédio é muito importante para o senhor, 
que todo dia visita a obra e não vê a hora de inaugurar a nova sede. Eu não 
tenho tanta pressa assim. Na verdade, o que a gente escuta nas ruas é que a 
população não quer um prédio de luxo para a Câmara.

Antes que o senhor mande fazer a placa de inauguração, eu quero renun
ciar ao cargo de vice-presidente da Mesa Diretora. Eu não quero o meu nome 
escrito como vice-presidente naquela placa.

Mas não é só por isso. O senhor falou que a Prefeitura foi autoritária com 
esta Casa. Como presidente, o senhor tem sido igual. Toma as decisões por 
conta própria, sem ouvir outras pessoas desta Mesa. Falo isso por mim.

O Regimento Interno está sendo desrespeitado, mas o senhor não toma 
posição, Teve vereador atropelando nossas regras de conduta. O relator da Co
missão de Ética não apresentou o parecer ao presidente em reunião, não lavrou 
ata porque a reunião não aconteceu, foi buscar a assinatura do terceiro mem
bro da comissão em seu local de trabalho, Tudo isso é irregular, assim como induzir o colega a erro com base em informações 
falsas e outras manobras políticas, Onde já se viu o segundo-secretário mexer na pauta da sessão depois das 18h, colocar em 
votação um parecer da Comissão de Ética que nem eu e nem os demais colegas tomaram ciência e o senhor ainda apoiar isso?

Não dá para aceitar, Senhor Presidente, a liderança de um presidente que não ouve os companheiros de mesa, que faz o 
que quer, que não zela pelo bom cumprimento do Regimento Interno, Isso, a meu ver, está muito errado,

O senhor, quando foi contrariado, não mediu palavras para denegrir a imagem de três vereadores que nada tinham feito de 
errado, Estou falando de mim, do Manezinho e do Dodô, por causa daquela viajem a Brasília, Pegou mal aquilo, o senhor pediu 
desculpas, mas o estrago já estava feito,

Nós somos em quatro pessoas na mesa, mas é só a sua palavra que tem valor, Onde está a democracia no comando desta 
Casa? Onde está a transparência, Senhor Presidente, se o senhor não presta contas de nada para os vereadores, O Regimento 
Interno diz que o senhor tem que prestar contas das despesas e das receitas todo dia 20. Isso nunca aconteceu nestes seis 
meses que o senhor comanda esta Casa,

Tem jornais atacando estes vereadores e as informações estão saindo de dentro desta Casa, Mas o senhor não faz nada para de
fender esta instituição, O pior é quando os ataques vêm de jornais de assessores pagos pela Câmara, O senhor vê tudo e não faz nada,

Outra coisa, a gente está vendo o Manezinho ser massacrado por causa de uma conta de R$ 200 que ele já devolveu para 
a Câmara, O senhor sabe muito bem que não é só o Manezinho que usou o usa celular da Câmara, O senhor foi informado de 
um caso de quatro celulares da Câmara nas mãos de um único vereador. Tinha celular até com o filho, em outra cidade, O senhor 
sabe que estou falando a verdade, porque foi o senhor mesmo que ligou para aquele número e uma pessoa que não tinha 
nada a ver com a Câmara atendeu, Eu estava junto e vi e ouvi tudo, Que providências o senhor tomou? Até agora, nenhuma,

Isso é moralização desta Casa? Por que para um vereador é o rigor do Regimento Interno e para outro não acontece nada? 
O senhor usa pesos e medidas diferentes para cada caso?

No passado, o senhor dizia que tinha uma nuvem de fumaça que não deixava ver o que acontecia na Câmara, O senhor é 
presidente já faz seis meses e parece que a nuvem continua, porque a gente que é vereador não sabe de nada do que acontece, 
Se o senhor toma alguma decisão, não fala nada para os colegas. Cadê a transparência?

Outra coisa, o senhor pediu um voto de confiança para alugar o prédio novo, Como membro da Mesa, assinei um ato 
autorizando o senhor a negociar o contrato. Depois disso, tudo virou uma caixa preta, Só o senhor sabe o que está acontecendo,

A gente fica sabendo das coisas por fora, nunca pelo senhor, É um diz-que-me-diz que não tem fim, Estão falando que a 
Câmara já gastou quase R$ 50 mil na sede nova e o prédio ainda nem foi liberado para a Câmara, Mas, aqui dentro, nós não es
tamos sabendo de nada, O senhor faz e não fala, não presta contas para os colegas, Nem para a gente, que é da Mesa Diretora,

Se é assim, o senhor não precisa de mim para ajudar a administrar esta Câmara, Se é para fazer do seu jeito, que 
o senhor faça sozinho,

Tem um concurso público para acontecer aqui na Câmara, Eu não sou contra, A Câmara precisa de funcionários e não de 
assessores que não assessoram coisa nenhuma, Só que estão falando que a empresa que está organizando o concurso deu 
problema em muitas outras cidades, Nós vamos correr o risco de ter aqui mais um escândalo? O senhor não ouve a gente,

Para terminar, o prédio novo, ou palácio de vidro, já virou um palácio de discórdia, O senhor deveria devolver esse prédio 
para o dono e pedir o reembolso de tudo que a Câmara já gastou ali, O senhor já ouviu isso aqui, de outros vereadores e eu 
estou repetindo o que alguns colegas também sentem, Não há mal nenhum em se admitir que errou e voltar atrás, O dinheiro 
não é nosso, é do povo e se a gente quer fiscalizar os outros, tem que dar um bom exemplo, Não vamos insistir nesta história 
só por vaidade. Vamos administrar bem nossa Casa e dar uma resposta à nossa cidade, que já mandou dizer que não aceita 
desmandos. Chega de tudo isso que está errado,

Da minha parte, já chega, O que aconteceu já é suficiente para dizer que não quero fazer parte da Mesa Diretora sob o seu 
comando, É por isso que, com todo respeito, peço a renúncia do cargo de vice-presidente.

M anoel dos Santos Silva 
MANEZINHO

Vereador -  PSDB

CARTA ABERTA AOS 
CIDADÃOS LENÇOENSES
E S C L A R E C IM E N T O :

Com sua licença, cidadão lençoense, peço permissão para trazer in
formações sobre fatos que ocorrem há alguns meses, que tomaram vulto 
nos últimos dias e que carecem esclarecimento,

Dirijo-me a todos não na tentativa de justificar-me por algo involun
tariamente praticado, Errei, sim, em não desligar, em viagem particular, 
o celular corporativo de propriedade da Câmara Municipal, o qual vinha 
fazendo uso, cedido a mim como também a outros integrantes daquela 
Casa de Leis, Talvez tenha sido esse meu maior erro: não tomar a iniciativa 
de desligá-lo, Mas essa foi uma atitude natural, de uma pessoa que não 
tem maldade para usar inadequadamente um recurso público recebido 
para melhor desempenho de seu trabalho como vereador,

Sim, mantive o celular ligado, como habitualmente o faço, Sempre à 
disposição de quem quiser entrar em contato comigo, de prontidão para 
apoiar o cidadão lençoense em seus anseios, a qualquer hora do dia, onde 
quer que eu esteja, Não foi diferente antes desse episódio, nem durante 
e nem será depois,

Para mim, é natural manter meu telefone ligado, esteja eu na cidade, 
em São Paulo, em Brasília ou onde em qualquer outro lugar, pois sou 
vereador 24 horas por dia, Afinal, para mim, o uso do celular a traba
lho é tão natural que não vi necessidade de desligá-lo, Preocupei-me na 
oportunidade em não deixar de ser encontrado por algum cidadão que, 
em determinado momento, necessitasse de ajuda, Aliás, como previsto, 
fui procurado e localizado por colegas vereadores que precisaram trocar 
informações sobre as atividades na Câmara comigo,

Posso assegurar, a despeito da dúvida que tentam me impor, que mesmo estando em viagem particular no Estado 
vizinho, que a maioria, senão quase a totalidade de ligações recebidas ou iniciadas tiveram o propósito de cuidar de algum 
assunto de interesse coletivo, acima de meu interesse particular, Quem me conhece sabe disso,

E tão logo levantado questionamento por quem legitimamente ou mal intencionadamente o fez, de imediato, fiz 
questão de solicitar que fosse descontado de meus proventos como vereador, não somente a falta justificada, mas 
também o valor dos custos de telefonia incorridos, Pedi para fazê-lo e paguei para não ser causa de prejuízo à nossa 
Câmara Municipal,

Nada devo a respeito e isso porque eu respeito a Casa que me acolhe e, muito mais ainda, respeito o cidadão 
lençoense, que por tantas vezes me conduziu a essa Câmara Legislativa e me concedeu o mandato que ostento com 
orgulho, humildade, mas com senso de responsabilidade,

Nada devo monetariamente, nada devo moralmente ou legalmente, Tenho minha consciência totalmente limpa a 
respeito de tal episódio, Se, involuntariamente, pratiquei ação indevida, voluntariamente procurei reparar tal erro, força do 
respeito que tenho pela causa pública,

Orquestração e desfecho:
No entanto, um episódio tão simples, para o qual não seria justificável tanta repercussão -  uma vez que se encontra 

ressarcido o erário público e demonstrada a involuntariedade do ato -  torna-se verdadeiramente um cavalo de batalha 
iniciado por alguns que certamente não estão lutando pela causa pública, pelo interesse comum, mas, certamente, em 
caráter pessoal, Outra explicação não pode haver para justificar tamanho alarde e orquestração,

Não sei se porque minha simplicidade como homem público desperta inveja, O fato é que pessoas das quais jamais 
eu poderia esperar apressaram-se na tentativa de me execrar publicamente, Empenharam-se sobremaneira, ultrapassa
ram os limites da ética e da coerência, abusaram de seus respectivos cargos deixando até de cumprir etapas necessárias 
no protocolo da Casa para atingir seus intentos,

Muitos sabem que, por mais de uma vez, estive próximo de ser eleito presidente da Câmara, Neste último pleito, 
naturalmente poderia sê-lo em razão da expressiva votação recebida, Mas uma orquestração invisível grassa nos bas
tidores e carrega consigo os incautos, os desavisados e até quem, inocentemente, pensa que ajuda ao aderir aos mal 
intencionados, Agem de tal forma infringindo regras internas que não se pode encarar isso com normalidade,

Como não concordo com tais propósitos e, principalmente, com a forma como agem, Procurei demonstrar minha 
indignação renunciando à Mesa à semelhança de atos de civilidade que tantos cidadãos indignados fizeram e fazem ao 
sair às ruas em organizadas manifestações Brasil afora, Infelizmente, perdemos todos, porque mais uma vez sai arranhada 
a imagem de nossa Casa de Leis, fruto de manobras de quem não deixa de praticar oportunismos em beneficio próprio,

C ON SID ER AÇ Õ ES  FINAIS:
E assim você, cidadão lençoense, prezado amigo, prezado eleitor(a), que talvez pudesse ter a impressão de que 

este vereador tenha praticado atos inadequados, passa a saber a verdade, Que o alarde não passa de ensaiado esforço 
em denegrir a imagem de um vereador que, com honestidade e simplicidade, sempre esteve e estará à disposição de 
causas públicas e em busca de estreito relacionamento com altas lideranças políticas para viabilizar recursos para nossa 
cidade, Poderá, então, fazer justo juízo do que ocorre e, no tempo certo, expressar seu julgamento a respeito de quem 
verdadeiramente deve lhe representar no legislativo municipal,



Opinião á
FRASE
• "Funciona como uma empresa privada, mas é pública" 

Everton Octaviani, prefeito de Agudos sobre o transporte 
público oferecido de forma gratuita.

PARA PENSAR
• "Um livro deve ser o machado 
que quebra o mar gelado em nós."

Franz Kafka

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

É possível ter transporte gratuito?

O
ECO traz hoje uma reportagem so
bre uma inquietação que provocou 
a onda de manifestações que se es

palhou -  quase que literalmente -  como 
um rastilho de pólvora por todo Brasil: o 
transporte gratuito. Embora esse tenha 
sido o principal gatilho, depois os pro
testos partiram para reivindicar soluções 

para os mais variados temas -  como 
educação, saúde, segurança pública 
etc. Mas o tema do transporte de 
graça nunca saiu da pauta de reivin
dicações. Tanto é assim que o prefei

to Everton Octaviani foi convidado 
' pela ex-petista e ex-prefeita de 

São Paulo, deputada Luiza Erun- 
dina, para dar seu depoimento na 
comissão criada para analisar as 
propostas do Movimento Passe Li

vre. Everton foi chamado para falar 
justamente do transporte gratuito, 

adotado em Agudos pelo seu tio e 
antecessor Carlos Octaviani.

É um tema polêmico, mas que

precisa ser enfrentando. Independente da 
forma utilizada para baratear a passagem 
de ônibus, o transporte público é um ser
viço essencial da cidade. Deve ser valori
zado e sua utilização deve ser incentivada. 
A cultura individualista do carro é algo in
compatível com o futuro. Um ônibus tira 
das ruas entre 30 a 40 veículos -  a maior 
parte, carros.

Mas para que isso realmente aconteça, 
além de mudar a cultura, é preciso ofere
cer transporte de boa qualidade -  o que se 
resume basicamente em veículos novos, 
confortáveis e com motoristas qualifica
dos para essa atividade -  e com grande 
capilaridade -  ou seja, que chega até prati
camente todos os pontos da cidade. Nessa 
segunda questão, é preciso ter em mente 
que o ônibus não vai parar na frente de 
sua casa. Será preciso andar um pouco.

O valor da passagem é apenas um as
pecto que agora está em ênfase. Mas, na 
verdade, o mais difícil será convencer as pes
soas a trocar o carro pelo transporte coletivo.

// // // // // /// // // // // /// // // // // /// // // // /// // // // // /// // // // // /// //^ ^ ^ ^
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Resiliência
Marcos Norabele
é psicologo, escritor e 
funcionário público municipal

A 'm

bençoai as hienas, principalmente 
as morenas... pois deste lado do 
muro, o jogo é tão duro, meu Pai, 

que só ter piedade de nós não vale a pena." 
(Paraíso das Hienas) - Os teólogos chamam 
de "crise galilaica", o momento em que Jesus 
percebe o fracasso de sua missão na Galileia 
e decide dirigir-se a Judeia. Esta decisão no 
contexto da execução de João Batista, mos
tra um possível fim violento para sua atua
ção. E ele vai para tomar seu cálice. "Aquela 
luz que havia em cada ponto de partida, há 
muito me deixou." (Noturno)

Talvez seja sabedoria entender que a vida 
às vezes nos apresenta coisas que prefería
mos não vivenciar e que elas nos são inesca- 
páveis. Que seja sabedoria aceitar que nunca 
entenderemos algumas coisas. "Na vida é 
preciso entender, que um nasce para sofrer 
enquanto o outro ri." (Azul da cor do mar).

Os junguianos afirmam que nosso psi- 
quismo se desenvolve no "processo de indi- 
viduação" em que a pessoa tende a tornar-se 
um ser único, trilhando um caminho individu
al, ou seja, cada um se individua a sua ma-

neira, ou se anula na massa coletiva. Para os 
logoterapeutas, existir é descobrir a missão 
pessoal, que também é única. Tudo isso, sem 
dúvida pode trazer dor, porém a intensidade é 
diversa para cada um. Para ambas as teorias, 
negar-se a sua missão ou desviar-se de seu 
processo de individuação, pode ter consequ
ências psíquicas piores que encarar o sofri
mento. "Fiz de mim o que não soube e o que 
podia fazer de mim, não o fiz". (Tabacaria).

Com isso, é necessário trazer um outro 
conceito: resiliência, que vem sendo usado 
por diversas áreas, mas que na psicologia 
significa a capacidade de uma pessoa lidar 
com seus próprios problemas, vencer obs
táculos, tomar a decisão correta ainda que 
tema as consequências deste ato. Sem resili- 
ência a dor pode destruir a pessoa.

Não sabemos porque alguns sofrem tan
to, porque a vida bate tão forte em alguns. 
Vontade de Deus ou o acaso cego? Não 
temos resposta. Talvez haja sabedoria em 
perceber que mesmo Jesus, teve ajuda para 
carregar sua cruz. Mas talvez oferecer ajuda 
num mundo hedonista e individualista, com
posto de personalidades escravas da busca 
pelo sucesso a qualquer custo, seja uma 
coisa ultrapassada. "Nos deram espelhos e 
vimos um mundo doente". (Indios)
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Deus segurança
Padre Beto
é radialista teólogo e professor de filosofia

Graças à instabilidade econômica, a ain
da fraca assistência do Estado em di
versos setores e a insegurança em que 

vivemos, muitas pessoas procuram, hoje em 
dia, as religiões para se protegerem dos ma
les existentes em nossa vida, para que seus 
obstáculos venham a desaparecer, para al
cançarem uma estabilidade econômica e 
se sentirem seguras. Sem dúvida alguma, 
quando vivemos em uma sociedade cheia 
de problemas ou quando enfrentamos difi
culdades e não vemos soluções imediatas 
por parte dos homens temos a tendência 
de recorrer a uma entidade sobrenatural. 
Os cristãos voltam-se para o Deus de Jesus 
Cristo. Porém, aqui é  necessário um certo 
cuidado, pois caso contrário podemos entrar 
facilmente em contradição.

Em primeiro lugar, nós cristãos acredita
mos que o ser humano foi criado por Deus. 
Este, porém, o criou como pessoa, ou seja, 
como um ser que possui em sua essência a 
liberdade. Apesar da carga genética, influ
ências do meio socioeconômico e da men
talidade cultural somos seres que não estão 
movidos automaticamente por leis naturais, 
mas temos a capacidade de optar, ou seja, a 
liberdade de escolha. Ao surgir na existência, 
o ser humano tornou-se automaticamente 
sujeito de sua história. A partir do momen
to que Deus nos criou como seres livres, Ele 
(por iniciativa própria) perdeu a liberdade.

Portanto, se torna incoerente pensar que 
Deus age diretamente em nossa história mo
dificando as situações, principalmente aque
las construídas pelo homem. Nós podemos 
utilizar o exemplo do roubo do carro. Deus 
deveria ter protegido o meu carro de um rou
bo, pois, afinal de contas, eu estava a serviço 
Dele. Porém, se Deus impedisse que alguém 
roubasse algo que me pertence, Ele estaria 
privando este alguém de sua liberdade. Este 
alguém possui a liberdade de decidir roubar 
ou não um carro, possui a liberdade de ser 
ou não honesto. Se Deus protegesse o apare-

lho de som de meu carro, podemos imaginar 
também que Ele estaria protegendo coisas 
muito mais importantes como residências, a 
produção de pequenos agricultores, pequenas 
empresas, etc. Com certeza, se Deus me ar
rumasse um emprego, Ele estaria, ao mesmo 
tempo, tirando a vaga de outras pessoas. Se 
Deus agisse em nossa vida desta forma, Ele 
já teria modificado o sistema econômico e es
truturas políticas que prejudicam milhões de 
pessoas em nosso país e em nosso mundo. 
Ele, com certeza, evitaria guerras, não deixaria 
hospitais e presídios superlotados e milhões 
de seres humanos que possuem muita fé não 
morreriam por acidentes ou pela falta de as
sistência médica.

Acontece que Deus, pelo menos o Deus 
cristão, não tira a liberdade do ser humano. 
Mesmo com sua presença, a vida continua a 
ser um risco e sempre o será. Deus não tira 
nossos obstáculos do caminho, mas Ele age 
em nossa vida sendo nosso companheiro, 
Aquele que nos dá forças para caminhar e 
superar nossos obstáculos. Deus não me ar
ruma um emprego e muito menos faz com 
que minha conta bancária aumente, mas me 
dá a força necessária para que eu possa me 
desenvolver e lutar para uma melhor quali
dade de vida. Quem possui a responsabilida
de de construir a própria história somos nós, 
homens e mulheres.

O Deus cristão não é um "Deus seguran
ça" que nos coloca em uma redoma de vidro 
e nos protege dos males da vida, mas um 
Deus que se propõe a caminhar conosco nos 
ajudando a enfrentá-los. Aliás, na Bíblia en
contramos um Deus que motiva as pessoas a 
perderem o medo da vida e a assumirem os 
riscos da existência. A fé no Deus da Vida nos 
tira do comodismo e nos faz avançar: Abraão 
sai de sua terra e vai a busca de uma nova, 
o povo de Israel se liberta da "segurança" do 
Egito para construir sua própria história en
frentando o deserto, Maria assume o risco da 
vida tornando-se mãe de Jesus e o próprio 
Cristo enfrenta a tragédia da cruz com a força 
de seu Pai. "Homens da Galiléia, por que es
tais aí a olhar para o céu?" (At. 1, 11)

Manezinho e Jonas prometem 
fiscalizar passos da Câmara
A pós renunciarem às cadeiras na Mesa Diretora da Câmara de Lençóis Paulista, 

Jonadabe José de Souza (PSC), o Jonas, e Manoel dos Santos Silva (PSDB), o 
Manezinho, prometeram fiscalizar todos os atos do parlamento lençoense. 

Em entrevista ao ECO 90.1 Notícias, os vereadores disseram que as decisões são uni
laterais e que apenas o presidente Humberto José Pita (PV) e o segundo-secretário 
Anderson Prado de Lima (PV) têm voz ativa na Mesa.

FISCAIS -  Manezinho e 
Jonas vão trabalhar como 
fiscalizadores da Câmara 
e, principalmente, da 
nova composição da 
Mesa Diretora

Nomes
A abertura será com Hugo e 

Tiago ou M aria Cecília e Rodolfo 
ou Israel e Rodolfo. Já no dia 6, a 
program ação conta com Tom e A r
naldo ou Derik e Fabrício ou Grupo 
Tradição. No dia 7, o show  será com 
Léo e Júnior ou André e M atheus ou 
Conrado e A leksandro. O últim o dia 
terá Teodoro e Sam paio ou Léo e 
Júnior ou Cezar e Paulinho.

Verba
O deputado federal Paulo M a- 

luf (PP) apresentou em enda de R$ 
250 mil que será destinada à in fra - 
estrutura do Jardim Planalto, em 
M acatuba. O autor do pedido foi 
o veread or M arcos Góes (PP), que 
recebeu carta do deputado esta 
sem ana.

Ajuda
O parlamentar macatubense, a li

ás, se reuniu ontem com as secre
tarias de Saúde e Assistência Social 
para estudar a criação de um projeto 
para atender dependentes de álcool 
e drogas. A ideia é dar mais qualida
de de vida a estas pessoas e fazer 
inclu í-las novamente na sociedade.

Encontro positivo
O prefeito Tarcisio Abel (PP) e os 

vereadores Júlio César Saes (PP) e 
Ricardo Genovêz (PV) se reuniram, 
na quinta-feira 4, com o represen
tante da empresa Mourão, Francisco 
Tadeu Vanni, para pedir m elhorias no 
^^rviço de transporte intermunicipal. 
Para Genovêz, o encontro foi positi
vo e a empresa de propôs a ajudar 
no que for necessário.

Os excessos
Por falta de espaço, não saíram 

na Terceira Coluna de quinta-feira 4, 
os nomes dos vereadores que ultra
passaram o tempo de 10 minutos em 
seus discursos na palavra livre na ses
são da Câmara de Lençóis Paulista de 
segunda-feira, 1 °  de julho.

Os assuntos
Como já é costumeiro, Nardeli da 

Silva (PSC) e Ailton Tipó Laurindo 
(PV), estouraram o tempo. O verea
dor do PSC falou sobre saúde pública, 
mas de uma forma muito repetitiva e 
redundante. Tipó comentou a renún
cia de Jonas e Manezinho.

História sem fim
Com a renúncia de Jonas, aliás, 

o controle do tempo dos discursos 
pode se complicar ainda mais. Ele era 
quem comandava o cronômetro na 
Mesa Diretora. Como Humberto José 
Pita (PR) já demonstrou, o presidente 
não é muito rigoroso com o tempo de 
duração das discussões.

Festa do Peão
Já está definido o vencedor da li

citação da 21^ Festa do Peão de Boia- 
deiros de Macatuba. A empresa é a 
Chácara Du Tadeu, de Arealva, que vai 
organizar o evento por R$ 220 mil. O 
envelope com os valores foram aber
tos na manhã de ontem.

Shows
No dia 17 deste mês serão divulga

dos quais shows farão parted a progra
mação. Os prováveis nomes já estão cer
tos e agora falta apenas a confirmação a 
ordem. A festa vai de 5 a 8 de setembro.
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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(s) 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: Motorista
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 10 de julho de 2013 
Horário: 8h30
01 -  Waldemar Bruno Junior

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

JOSÉ ANTONIO MARISE, Vice Prefeito Municipal em exercício no cargo 
de Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
ratifica a contratação da locação de imóvel localizado nesta cidade de Lençóis 
Paulista, sito à Rua Silvio Capelari, 712, Jardim Príncipe, nesta Cidade de Len
çóis Paulista, de propriedade de Eder José Furlan, inscrito no CPF/MF sob n° 
038.044.008-33, para acomodação dos materiais utilizados para as festividades 
de final de ano, por 12 (doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 950,00 (nove
centos e cinquenta reais), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICI
TAÇÃO N.° 023/2013, Processo n.° 162/2013, com fundamento no disposto no 
artigo 24, inciso X da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 04 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Vice Prefeito Municipal em exercício no 

cargo de Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lançamen
to de ofício e multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento) quanto 
ao Issqn Variável, 112,50 (cento e doze e meio por cento) para o período 
de enquadramento da empresa no Super Simples e 20% (vinte por cento) 
por ausência de documento, efetuado pelo município de Lençóis Paulista 
atinente aos anos de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

AMARAL E SILVA S/C. LTDA. 9155
BICICLETARIA BIKE MANIA LTDA ME 10103
CASTRO & THOMAZI S/C LTDA. 8505
CM INSTALACOES E MONTAGENS ELETRICAS S/C LTDA 9997
EDSON MONTEIRO DA SILVA LENCOIS PTA. -ME. 7813
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SCHULZ BATERIA ME 10066
JANAINA JOVITA PACCOLA 10202
JOAO LAZARO DO AMARAL & CIA LTDA ME 6549
JURANDIR ALVES DA SILVA MONTAGENS 10072
NELSON SOUSA REIS ME 10195
NIVALDO ALVES DOS SANTOS BORRACHARIA ME 10694
POSTO DE MOLAS BONASSI LTDA. EPP 10410

Lençóis Paulista, 06 de Julho de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

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

ATOS DECISÓRIOS DE RECONSIDERAÇÃO:
Ato Decisório de Reconsideração n.° 01/2013 -  Patrícia Aparecida San- 
ches Macome, Professora de Educação Infantil na E.M.E.I. “Prof.“ Yvonne 
Conti Capoani” e Professora de Ensino Fundamental na “E.M.E.F. Prof.“ 
Idalina Canova de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admi
tida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Lençóis Paulista, 27 de junho de 2013.
LEANDRO ORSI BRANDI 

Diretor Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 078/2013 -  Processo n° 164/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus de transporte para 
frota de veículos da municipalidade. Tipo: Menor preço -  Recebimen
to das propostas e sessão de lances: 22 de julho de 2013 às 10:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 05 de julho 
de 2013. SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTURINI - Diretora de 
Suprimentos Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

O Município de Lençóis Paulista NOTIFICA os contribuintes e responsáveis 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN Variável e Super 
Simples) que terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente publicação, 
para apresentarem, junto ao SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRE
CADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, os documentos contábeis fiscais atinente 
aos anos de 2009 e 2010, conforme exigido pela legislação municipal. 
Salienta-se, ainda, que a presente NOTIFICAÇÃO reitera os termos das di
ligências anteriormente empreendidas em relação aos contribuintes abaixo 
elencados, nos moldes do artigo 43 da Lei Complementar 20/2003, os quais 
não cumpriram a determinação de apresentar a documentação ora requisitada. 
Frise-se, por fim, que o não atendimento da presente ensejará, no arbitramento 
do imposto com o consequente lançamento de ofício, na lavratura do respec
tivo auto de infração e aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos 
termos do artigo 87 § 2° do Código Tributário Municipal e artigos 26 e 43 § 
1° da LC 20/2003.
Segue abaixo a relação dos contribuintes e responsáveis que deverão apresen
tar os documentos contábeis fiscais atinente aos anos de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

DINALVA SANTANA PINTURAS -  ME 14611

FERNANDES E ALANDE LTDA ME 14499
PCPS MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 
LTDA 12874

PEDRO SÉRGIO DOMINGUES ME 14520

R N TRANSPORTES LTDA ME 14696

STORIELLA PRODUCOES EM FOTO E VIDEO LTDA ME 14776

WLAMIR LEDA - ME 14910

Lençóis Paulista, 06 de Julho de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 077/2013 -  Processo n° 163/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção indi
vidual (EPI’s). Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 22 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, 05 de julho de 2013. SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTURINI 
-  Diretora de Suprimentos Substituta.

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

PROVA PRÁTICA
DO CONCURSO PÚBLICO 003/2013

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna pú
blica a relação dos aprovados no Concurso Público realizado nos dias 09/06 
(prova escrita) e 30/06 (prova prática) de 2013, para o cargo: Monitor Cultural 
Dança Moderna/Jazz, classificados em ordem decrescente de notas, conforme 
Edital de Concurso 003/2013 de 05 de abril de 2013, a saber:

MONITOR CULTURAL DANÇA MODERNA/JAZZ
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. PRÁTICA

1° 152,50 Giovana Oliveira 
Prandini 08379 30,000 30,000 92,500

2° 147,00 Ana Paula 
Carneiro 08386 28,000 26,000 93,000

3° 144,75 João Paulo 
D’avilla Vieira 08374 24,000 28,000 92,750

4° 130,50 Elisangela Cristina 
Pereira 08415 30,000 30,000 70,500

5° 129,00 Maiara Helen de 
Morais Barbosa 08433 26,000 38,000 65,000

6° 127,50 Ana Flavia Toledo 08479 30,000 16,000 81,500

7° 124,50 Maria Graziele 
Ferreira 08323 26,000 30,000 68,500

8° 118,50 Natália Silva dos 
Santos 08342 20,000 22,000 76,500

9° 114,50 Leticia Pereira da 
Silva 08358 22,000 26,000 66,500

10° 113,50 Débora da Silva 08325 16,000 26,000 71,500

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Lençóis Paulista -  SP, 04 de julho de 2013.

JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Vice Prefeito em exercício no cargo de Prefeito Municipal

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

ESCRITA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 03/2013 

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna 
pública a lista de Classificação Final referente ao Edital de Processo Se
letivo n°. 003/13, cuja prova foi aplicada no dia 30/06/13, para o cargo de 
Agente de Serviços Gerais -  Temporário. A Classificação encontra-se em 
ordem decrescente de notas. O critério de desempate foi aplicado conforme 
previsão no Edital.

CLAS. NOME DO 
CANDIDATO DOCUMENTO PONTOS NASC.

1 Joseli Dionisio Alves 28.285.891-x 9 03/05/77
2 Antonio Claudiano 

Sousa Bento 54.849.587-7 9 01/08/83
3 Benedito Moysés 17.344.873-2 8 17/07/64
4 Maria Neusa de Paula 

Grilo 24.702.609-3 8 17/02/65

5 Adriana Aparecida 
Soares Rodokas 41.629.997-0 8 23/08/82

6 Aline Rosa Fernandes 47.690.631-3 8 16/09/91
7 Taiane Mara Pereira 

da Silva 48.126.590-9 8 10/11/91
8 Irani Amorin Santos 20.062.930-x 7 20/08/65
9 Maria de Lourdes 

Januário Paixão 23.604.715-2 7 11/06/69

10 Angela Maria 
Rodrigues 30.504.092-3 7 16/04/73

11 Rosilei da Costa Santos 
Gonçalves 29.662.604-1 7 10/05/78

12 Adriana Aparecida dos 
Santos Silva 30.504.189-7 7 04/10/79

13 Maria Terezinha 
Laureano 45.047.929-8 7 31/12/81

14 Silvana Aparecida 
Soares 41.629.415-7 7 03/02/88

15 Érica Cristina Crepes 47.129.764-1 7 26/07/90
16 Tiago Guimarães Faco 48.831.543-8 7 08/03/93
17 Rosiane Cristina 

Eugênio 48.807.809-x 7 21/05/93

18 Thais Caroline Teodoro
Vaz 40.698.203-x 7 13/07/93

19 Evanilda Turco 20.063.078-7 6 28/03/62
20 Sonia Maria de Souza 29.341.547-x 6 11/04/68
21 Luiz Roberto de Araujo 35.965.472-1 6 05/10/81
22 Juliano Bernardo 

Ferreira Castanheiro 41.209.867-2 6 08/12/84

23 Márcia Fernanda da 
Silva Barbosa 44.007.556-7 6 12/03/87

24 Tamiris Barbosa da 
Silva Aguiar 47.552.316-7 6 08/10/90

25 Wesley Movsés 48.809.070-2 6 05/01/93
26 Maria de Lourdes 

Fernandes 29.341.528-6 5 11/02/64
27 Elda Maria dos Santos 36.774.494-6 5 05/08/64
28 Eliana Regina da Silva 26.243.220-1 5 02/08/77
29 Queli Aparecida 

Barretos 40.474.730-9 5 14/12/83

30 Vania Alves Barros de 
Oliveira 40.264.542-x 5 25/04/86

31 Weverson Luiz Movsés 47.447.757-5 5 04/04/91
32 Tais Regina dos Santos 

Barbosa 48.123.090-7 5 12/05/92

Lençóis Paulista, 04 de julho de 2013.

MARCOS NORABELE 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ESCRI

TA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 05/2013 
Cargo: AGENTE DE SAÚDE - TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna pú
blica a lista de Classificação Final referente ao Edital de Processo Seletivo 
n°. 005/13, cuja prova foi aplicada no dia 30/06/13, para o cargo de Agente 
de Saúde -  Temporário. A Classificação encontra-se em ordem decrescente 
de notas. O critério de desempate foi aplicado conforme previsão no Edital.

Clas. Nome RG Pontos Nasc.

1 Aline Aparecida Jacon 
Miranda 41.209.844-1 7 22/10/85

2 Nathalia Ferreira de 
Lima Bonalume 32.588.131-5 6 18/05/79

3 Simone Cristina de 
Souza 26.822.970-3 5 29/04/76

4 Lionéia de Oliveira 
Balestra 30142335-0 5 19/08/77

5 Osmarina Teodoro Vaz 33.702.754-7 4 10/10/79

6 Arlinda Pereira de
Moraes 16156918 2 29/09/59

Lençóis Paulista, 04 de julho de 2013.

MARCOS NORABELE 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 097/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CONTRATADO: Corcril 
Serviços de Jateamento Ltda - EPP; CNPJ:01.484.759/0001-50; ENDEREÇO: 
Rua Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, n.° 693, município de Lençóis Paulista/ 
SP; OBJETO: execução das obras de reforma da EMEF “Luiz Zillo”, VALOR: 
R$ 82.330,59 (oitenta e dois mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centa
vos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: CONVITE n.° 031/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 23, I, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 116/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; CON
TRATADO: André Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; EN
DEREÇO: Praça Washington Luiz, n.° 22, Vila Mamedina, município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de frutas para a merenda 
escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; MODA
LIDADE: PREGÃO n.° 067/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e 
Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 117/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/0001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, municí
pio Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de frutas 
para a merenda escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 6 (seis) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 067/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 118/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; 
CONTRATADO: Quitanda Gilioli Ltda.; CNPJ: 69.029.908/0001-24; EN
DEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 729, Centro, município de Len
çóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de frutas para 
a merenda escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 6 (seis) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 067/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 119/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; CON
TRATADO: André Kamimura e Filho Ltda.; CNPJ: 57.073.132/0001-60; 
ENDEREÇO: Praça Washington Luiz, n.° 22, Vila Mamedina, município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de verduras e 
legumes para a merenda escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 
6 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 068/2013; FUNDAMENTO:

Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 120/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Pta Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/0001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, município 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de verduras e 
legumes para a merenda escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 6 
(seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 068/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 121/2013; DATA ASSINAT: 25/06/2013; CON
TRATADO: Quitanda Gilioli Ltda.; CNPJ: 69.029.908/0001-24; ENDEREÇO: 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 729, Centro, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: registro de preços para aquisição de verduras e legumes para a me
renda escolar e para as creches do Município; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; MO
DALIDADE: PREGÃO n.° 068/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 122/2013; DATA ASSINAT: 27/06/2013; CON
TRATADO: Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exportação Ltda.; CNPJ: 
04.027.894/0003-26; ENDEREÇO: Rua Geraldo Gentil Aires n.°. 162, muni
cípio de Catalão/GO; OBJETO: registro de preços para aquisição de medica
mentos (Lote C); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
069/2013; FUn Da MENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 123/2013; DATA ASSINAT: 27/06/2013; CON
TRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; CNPJ: 67.729.178/0004-91; 
ENDEREÇO: Rua da Saudade, 45A, município de Poços de Caldas/MG; OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote C); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 069/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 124/2013; DATA ASSINAT: 27/06/2013; CON
TRATADO: Camila Aparecida Minari - ME; CNPJ: 13.046.855/0001-03; EN
DEREÇO: Rua São Bento, n.°. 23-20, município de Mirassol/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote C); VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 069/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PU- 
BLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços n° 125/2013; DATA ASSINAT: 27/06/2013; CONTRA

TADO: Classmed -  Produtos Hospitalares Ltda - EPP; CNPJ: 01.328.535/0001- 
59; ENDEREÇO: Rua Pica Pau, n.°. 1.211, município de Arapongas/PR;__ OBJE
TO: registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote C); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 069/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 126/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CON
TRATADO: Duraci com. E Ind. De Cereais Ltda - EPP; CNPJ: 51.423.838/0001- 
29; ENDEREÇO: Rua Geraldo Pereira de Barros, n.°. 1.251, município de Len
çóis Paulista/PR; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros alimen
tícios para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 070/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 127/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CON
TRATADO: Comercial João Afonso Ltda.; CNPJ: 53.437.315/0001-67; EN
DEREÇO: Rua Sete, n.° 159, Centro, município de Corumbataí/SP; OBJETO: 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda esco
lar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 070/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 128/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CON
TRATADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Paulista Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/0001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, município 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros ali
mentícios para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n.° 070/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decre
tos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 129/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CON
TRATADO: Nutricionale Com. De Alimentos Ltda.; CNPJ: 08.528.442/0001-17; 
ENDEREÇO: Rua Wilk Ferreira de Souza, 251, município de São José do Rio 
Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n.° 070/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Execu
tivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 130/2013; DATA ASSINAT: 01/07/2013; CON
TRATADO: Frigoboi Comércio de Carnes Ltda.; CNPJ: 58.302.506/0001-35; 
ENDEREÇO: Av.: Brigadeiro Faria Lima, n.°. 5230, município de São José do 
Rio Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de gêneros alimen
tícios para merenda escolar; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 070/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 06/07/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de julho de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 552,50.
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Regional ARREMETEU
Presidente do Senado, Renan Calheiros afirmou na 
sexta-feira 5 que vai ressarcir aos cofres públicos da 
despesa referente à viagem que fez com sua mulher em 
avião da Força Aérea Brasileira para ir a uma festa de 
casamento na Bahia. Serão pagos R$ 32 mil.

PASSE LIVRE

Everton vai ao Congresso apresentar transporte gratuito
Prefeito participa 
de reunião da 
Comissão de Análise 
do Passe Livre

Angelo Neto__________

O prefeito de Agudos, Ever
ton Octaviani (PMDB), 
participa em Brasília na 

manhã da próxima terça-feira 9, 
às 9h, de reunião da Comissão 
de Análise do Movimento Passe 
Livre. Ele recebeu o convite por 
telefone na noite da quinta-feira 
4, da deputada federal Luiza 
Erundina (PSB), que preside a 
comissão para apresentar projeto 
de transporte gratuito que, após 
a onda de manifestações por pas
se livre, serviu de exemplo para 
todo Brasil.

A ideia da comissão é tomar 
Agudos como exemplo e anali
sar a forma como a Prefeitura 
desenvolve e mantém o projeto 
para sugerir a proposta a outros 
municípios do País. Everton se 
diz orgulhoso e acredita que no
vos horizontes podem se abrir 
para Agudos.

”É algo de grande valia para 
nós, pois faz com que os deten
tores do poder no país passem 
a olhar para o município com 
outros olhos e, dessa forma, 
através de relacionamentos, pos
samos obter vantagens, recursos 
e investimentos positivos para o 
município". O serviço também 
atrai empresas que não precisam 
gastar com vale-transporte.

Recentemente, o transporte 
gratuito em Agudos foi matéria 
em jornais como Folha de São 
Paulo e Estado de São Paulo, 
que colocaram o município 
como exemplo a ser seguido 
por outras cidades. Junho foi 
marcado pelas manifestações 
em todo o Brasil que reivindi
cavam a redução no valor das 
passagens e o Passe Livre.

"Avalio como importante, um 
movimento bastante genuíno de 
toda a população. Espero que 
os resultados aconteçam, pois 
os usuários precisam de mais 
atenção e de custos mais baixos 
em seus descolamentos", avalia o 
prefeito agudense.

O serviço de transporte gra
tuito foi implantado em 2003, 
pelo então prefeito Carlos Octa- 
viani. Ele assumiu um compro
misso de campanha no ano de 
2000, pois a frota que operava 
em Agudos na época estava 
sucateada. "Ele venceu as elei
ções, implantou o serviço e hoje 
estamos com quase 11 anos de 
ônibus gratuitos no município", 
lembra Everton.

Atualmente, cerca de 20 mil 
pessoas (a cidade tem aproxima
damente 34 mil habitantes) são 
beneficiadas todos os dias com o 
serviço gratuito.

Mesmo aprovado por mora
dores e empresas, ainda há ações 
isoladas de vandalismo que 
levaram a Prefeitura a instalar 
câmera de segurança. "Estamos 
também colocando funcionários 
controladores de acesso para que 
seja mantida a organização no 
interior dos ônibus. Até então, 
o motorista trabalhava sozinho. 
São com medidas como estas que 
conseguimos manter a ordem e o 
serviço para a população".

CUSTO
Segundo apurou O ECO, a 

Prefeitura gasta R$ 120 mil por 
mês para manter o serviço. O 
valor corresponde a 2,2% do or
çamento anual que gira em torno 
de R$ 92 milhões. São 14 ônibus 
da frota municipal que mantém 
25 funcionários no setor (20 mo
toristas concursados). As linhas 
percorrem todas as regiões da ci
dade e mantém 70 pontos de pa
rada. "Funciona como uma em
presa privada, mas é pública", 
compara o prefeito. "Sempre te
mos reposições dos veículos para

FOTO: DIVULGAÇÃO

LENÇÓIS

Segundo Simpósio de Práticas 
Educativas será quinta-feira
Evento busca 
inovações e 
equidade em sala 
de aula da rede

Angelo Neto__________

A  Prefeitura de Lençóis Pau
lista e a Editora Positivo 
promovem, na quinta-feira 

11, o segundo Simpósio de Práti
cas Educativas. O tema é "Você é 
peça fundamental para a aprendi
zagem de todos".

O simpósio busca por inova
ções, a valorização do educador 
e garantir a equidade na sala de 
aula. "Trata-se de mais uma fer
ramenta para compartilhar ideias, 
sempre buscando a excelência na 
educação oferecida aos nossos 
alunos. É mais um momento de 
formação, na construção da gran
de teia do conhecimento. Temos 
trabalhado já com a valorização 
do educador. A partir das práti
cas, os demais professores que 
assistem esta prática têm a chance 
de conhecer outras metodologias 
e formas de trabalhar em sala de 
aula. Além disso, temos que ga-

rantir que estas metodologias atin
jam todos estes alunos", afirmou 
a diretora de Educação, Lucinara 
Barbosa.

Da mesma forma que ocorreu 
no ano passado, os educadores fo
ram orientados a inscreverem suas 
práticas, após serem selecionadas 
em suas unidades escolares.

Omaterial é submetido à ava
liação de uma comissão formada 
por três assessores regionais do 
Sistema Aprende Brasil da Editora 
Positivo, que escolhe três práticas 
de cada uma das quinze catego
rias determinadas, embasada nos 
critérios "metas claras de aprendi
zagem" e "processos de monitora
mento e avaliação".

Essas práticas serão apresenta
das durante os relatos de experiên
cias e os autores delas serão pre
miados com netbooks (primeiros 
lugares) e câmeras digitais. Neste 
ano, os próprios educadores que 
assistirão as apresentações vão 
votar e escolher a melhor práti
ca. "Para este ano, a novidade é a 
escolha da melhor prática. Quem 
estará assistindo é que será privile
giado. Nada melhor do que os pró
prios professores definirem isso", 
completa Lucinara.

GRATUITO - Para Everton Octaviani, é possível ter o Passe Livre em todo 
o Brasil; redução nos cargos de confiança seria o primeiro passo

que possamos manter uma idade 
máxima sempre aceitável. Temos 
o setor de limpeza, que regular
mente limpa estes ônibus".

De acordo com Everton, a 
implantação e a manutenção do 
serviço só são possíveis através 
do corte de despesas. "Cortamos 
os excessos em várias áreas como 
telefonia, combustíveis em todos 
os setores e, principalmente, com 
a redução drástica no número de 
cargos de confiança na cidade".

Em 13 anos, os cargos de 
confiança caíram pela metade. 
Mesmo sendo um alto custo, o 
prefeito acredita que é possível 
implantar o serviço gratuito em 
todas as cidades do Brasil. "É 
um custo considerável. Para nós, 
significa um impacto importante. 
Se todas as esferas de governo re
duzissem estes cargos para 30% 
da quantidade atual, conseguirí- 
amos ter o passe livre instituído 
em todo o país", completa.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

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

P ortaria  n° 58/2013 de 26.03.2013
18 de junho de 2013

Torna sem efeito a Portaria n° 54 de

P ortaria  n° 59/2013 de 26.06.2013 - Designa, para exercer do dia 
03/06/2013 até 28/06/2013, a função de Encarregado de Serviços, o servidor 
Róbson Angelo Pini, em substituição ao titular, Elias Jacinto Beserra.

P ortaria  n° 60/2013 de 26.06.2013 - Designa, para exercer do dia 
10/07/2013 até 24/07/2013, a função de Encarregado de Distribuição de 
Água, o servidor Evandro Donizeti Sanches Martins, em substituição ao titu
lar, Marcos Marques Félix.

P ortaria  n° 61/2013 de 26.06.2013 - Designa, para exercer do dia 
10/07/2013 até 24/07/2013, a função de Coordenador de Engenharia e Ser
viços, o servidor Eliéder de Castro Dallaqua, em substituição ao titular, José 
Aparecido de Souza.

P ortaria  n° 62/2013 de 26.06.2013 - Designa, para exercer do dia 
10/07/2013 até 24/07/2013, a função de Encarregado de Planejamento e 
Controle, o servidor Antônio Donizeti de Souza, em substituição ao titular, 
Eliéder de Castro Dallaqua.

Lençóis Paulista, 05 de julho de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de julho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 51,04.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 251 de 2.07.2013..........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 114.300,54.
Decreto 252 de 2.07.2013..........Dispõe sobre a substituição de membro do
Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
Decreto 253 de 5.07.2013..........Dispõe sobre a homologação do Concurso
Público referente ao Edital n.° 02/2013.
Decreto 254 de 5.07.2013..........Afasta Elizandra Lúcia Gilioli Vidal do car
go de Coordenador Pedagógico e a designa para a função gratificada de As
sistente Técnico Pedagógico.
Portaria 872 de 5.07.2013..........Designa Paulo Sérgio Pereira responsável
pelo expediente da Diretoria de Tecnologia da Informação no período de 15 
a 29.07.2013.
Portaria 873 de 5.07.2013..........Afasta Patrícia Tieri de Camargo do cargo de
Professor de Educação Infantil II e a designa para o cargo de Coordenador 
Pedagógico.
Portaria 874 de 5.07.2013..........Designa José Francisco de Oliveira para
exercer a função de Coordenador de Serviços Urbanos no período de 
5.08.2013 a 4.09.2013.

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de julho de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 51,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 25-2013
PROC: 59-2013. CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: CAMPANA 
E ZAGO LTDA. Valor: R$ 3.758,55. ASSINATURA: 02.07.2013. OBJETO: Aquisição 
de peças e equipamentos de informática, para manutenção do sinal da rede sem fio deno
minada “Internet para Todos” e manutenção dos computadores e equipamentos existentes 
em nosso parque computacional. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Convite 07-2013. 
PROPONENTES: 07 
Macatuba, 04 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 26-2013
PROC: 59-2013. CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: JOSE BRAN- 
CAGLION JUNIOR EPP. Valor: R$ 5.782,58. ASSINATURA: 02.07.2013. OBJETO: 
Aquisição de peças e equipamentos de informática, para manutenção do sinal da rede sem 
fio denominada “Internet para Todos” e manutenção dos computadores e equipamentos 
existentes em nosso parque computacional. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Convite 
07-2013. PROPONENTES: 07 
Macatuba, 04 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 27-2013
PROC: 59-2013. CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: LUIS PAULO 
TORCINELI ME. Valor: R$ 5.835,76. ASSINATURA: 02.07.2013. OBJETO: Aquisição 
de peças e equipamentos de informática, para manutenção do sinal da rede sem fio deno
minada “Internet para Todos” e manutenção dos computadores e equipamentos existentes 
em nosso parque computacional. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Convite 07-2013. 
PROPONENTES: 07 
Macatuba, 04 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 28-2013
PROC: 59-2013. CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: PAULO RO- 
GERIO GALANTE MEI. Valor: R$ 10.534,70. ASSINATURA: 02.07.2013. OBJETO: 
Aquisição de peças e equipamentos de informática, para manutenção do sinal da rede sem 
fio denominada “Internet para Todos” e manutenção dos computadores e equipamentos 
existentes em nosso parque computacional. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Convite 
07-2013. PROPONENTES: 07 
Macatuba, 04 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  CHAMADA PÚBLI
CA 02-2013. OBJETO: Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, através da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/ PNAE, seguindo as especificações do edital, entrega parcelada 
até 31.12.2013. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 31.07.2013 às 08h30m. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15
20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias 
úteis, nelo site www.macatuba.sn.aov.br, ou solicitando-o nelo e-mail nreaao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9854.
Macatuba, 05 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITA
ÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 54-2013, EDITAL 59-2013. PROC: 78-2013. OBJE
TO: Aquisição de aviamentos e materiais para artesanato, que serão destinados ao Ambu
latório de Saúde Mental, para utilização em oficinas de trabalhos manuais realizadas pelos 
pacientes, seguindo as especificações do Anexo II do edital. Entrega única no prazo de até 
15 (quinze) dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 23.07.2013 às 08h30m. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 09 de Julho, 15
20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias 
úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao^.macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9854.
Macatuba, 05 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERM O 
HOM OLOGAÇÃO -  PREGÃO 48-2013 -  PROC: 71-2013 -  OBJETO: Registro de pre
ço para aquisição de suplementos nutricionais, leites especiais e dieta enteral, para comple
mento alimentar de crianças e adultos carentes a pedido médico, atendidos pela Secretaria 
de Saúde, bem como para merenda escolar, seguindo as especificações do ANEXO II do 
edital. Entrega parcelada e conforme necessidade pelo período de 12 meses. A Prefeitura de 
Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência em 
04.07.2013, adjudicando o objeto conforme planilha abaixo, ficando registrados os preços. 
Empresa: RICARDO RÚBIO ME. CNPJ 00.826.788/0001-90.

Item Qtde Unid Descrição MARCA VALOR
UNITÁRIO

4 40 Kg
Maltodextrina sabor natural, embalagem de 
400 gramas a 1 kg. CARBOPLEX R$ 11,20

9 100 Kg

Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 6 
meses em pó, com proteínas modificadas 
em sua relação caseína/proteína do soro do 
leite, zinco, ferro e vitaminas e com ou sem 
prebióticos. Não conter glúten. Atender as 
recomendações do Codex Alimentaurius 
FAO/OMS e da portaria MS n° 977/1998. 
Lata contendo 400g. O produto deverá apre
sentar a informação de venda proibida no 
rótulo de forma indelével.

NESTOGE- 
NO 1 R$ 39,00

10 92 Kg

Fórmula Infantil para lactentes de 6 a 12 
meses em pó, com proteínas modificadas 
em sua relação caseína/proteína do soro do 
leite, zinco, ferro e vitaminas e com ou sem 
prebióticos. Não conter glúten. Atender as 
recomendações do Codex Alimentaurius 
FAO/OMS e da portaria MS n° 977/1998. 
Lata contendo 400g. O produto deverá 
apresentar a informação de venda proibida 
no rótulo de forma indelével.

NESTOGE- 
NO 2 R$ 37,00

12 100 Latas
Composto de cereais para alimentação 
infantil a partir de 6° mês de idade, sabor 
arroz, enriquecido com probióticos. Conter 
glútem. Lata contendo 400g.

MUCILON
ARROZ R$ 10,40

EMPRESA: EM PÓRIO HOSPITALAR COM ÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGI
COS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 04.106.730/0001-22.

Item Qtde Unid Descrição MARCA VALOR
UNITÁRIO

7 76 Kg

Fórmula infantil para lactentes de 0 a 06 
meses, não láctea, à base de proteína isolada 
de soja, isenta de lactose e sacarose, com 
ferro. Indicada para crianças com alergia à 
proteína do leite de vaca, embalagem com 
400 gramas.

APTAMIL 
SOJA 1 R$ 45,00

8 84 Kg

Fórmula infantil para lactentes de 06 a 12 
meses, não láctea, à base de proteína isolada 
de soja, isenta de lactose e sacarose, com 
ferro. Indicada para crianças com alergia à 
proteína do leite de vaca, embalagem com 
400 gramas.

APTAMIL 
SOJA 2 R$ 45,00

EMPRESA: SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA. CNPJ 54.361.381/0001-63.

Item Qtde Unid Descrição MARCA VALOR
UNITÁRIO

2 400 Kg

Fórmula nutricionamente completa e balan
ceada, em pós enriquecido de vitaminas e 
minerais adicionado de fibras para nutrição 
enteral ou oral que pode ser misturado em 
água/leite e proporcione nutrição completa 
com 14 a 20% proteína AVB (alto valor 
biológico), CHO de 50 a 60%, e lipídio de 
25 a 35%, com ou sem sacarose, com fibras 
solúveis (prebioticos). Isento de lactose e 
glúten. Sabores: baunilha, morango, cho
colate e banana e/ou sem sabores. Latas de 
400 gramas.

ENSURE NG R$ 56,43

5 32 Kg

Fórmula infantil nutricionamente completa 
e balanceada, em pó, para crianças de 01 a 
10 anos, para alimentação oral ou enteral, 
enriquecida de vitaminas e minerais, com 
ou sem fibras solúveis. De 50 a 53% de car- 
boidratos, de 07 a 12% de proteína, de 20 a 
35% de lipídeos. Com sacarose nos sabores 
baunilha, morango e chocolate. Isento de 
glúten e lactose. Lata de 400g.

PEDIASURE
COMPLETE R$ 68,00

EMPRESA: M.L.F. DE GODOY EIRELI EPP. CNPJ 11.087.601/0001-08.

Item Qtde Unid Descrição MARCA VALOR
UNITÁRIO

3 24 Kg

Módulo de carboidrato para nutrição ente- 
ral/oral para espessamento instantâneo de 
alimentos. Alimento: amido de milho modi
ficado. Lata com 200 gramas a 300 gramas.

SUST’UP ES- 
PESSANTE R$ 118,80

6 20 Kg
Módulo de Mix de fibra alimentar solúvel e 
ou insolúvel, sem sabor. Embalagem de 200 
a 400 gramas.

NUTRIFIBRA 
FIBER MIX R$ 108,40

11 25 Kg

Suplemento alimentar em pó nutricional
mente completo e balanceado, enriquecido 
de vitaminas e minerais com fibras e baixo 
teor de sódio. De 0,9 a 1 kcal/ml, de 15 a 
20% de proteínas, de 39 a 50% de carboi- 
dratos e 30 a 46% de lipídeos. Isento de 
lactose, sacarose e não conter glúten. Sabor 
baunilha. Lata de 400 gramas. Indicado para 
recuperação e/ou manutenção do estado nu
tricional e para manter o controle do índice 
glicêmico de portadores de diabetes tipo 1 
e 2 e portadores de intolerância à glicose.

NUTRI DIA- 
BETIC R$ 92,00

EMPRESA: NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 72.563.158/0001 -80

Item Qtde Unid Descrição MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 3.500 Litro

Fórmula enteral polimérica líquida nutricio
nalmente completa e balanceada, indicada 
para atender necessidades nutricionais de 
manutenção ou recuperação do estado nu
tricional contendo densidade calórica de 1,2 
kcal/ml, hipossódica (entre 900e 1.300 mg/ 
litro), com apresentação nutricional: de 14 
a 18% proteína, 55 a 60% de CHO, 25% 
a 30% de lipídios, baixa osmolaridade, que 
atenda a IDR p/ vitaminas e minerais com 
aproximadamente 1500 kcal. Isenta de sa- 
carose / lactose e glúten. Sabor: Baunilha. 
Embalagem de 1000 ml -  Tetra Pack

NUTRI ENTE- 
RAL SOYA R$ 32.550,00

Macatuba, 05 de julho de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERM O HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 49-2013 PROC: 72-2013 EDITAL 54-2013-
ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - 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. A Pref. 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, 
adjudicando o objeto da licitação em favor de CHACRA DU TADEU PROM OÇÕES E 
EVENTOS LTDA. R$227.800,00.
Macatuba, 05 de julho de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

http://www.macatuba.sn.aov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br


Esporte
FOTO: DIVULGAÇÃO

NOVOS
A Seleção Brasileira Masculina de Novos de Basquete começou com 
a mão direita sua temporada na Europa. A equipe venceu a França 
por 75 a 67. O ala lençoense Isaac Rafael Gonçalves fez uma boa 
partida defensivamente e marcou dois pontos. A partir de domingo 7, 
a equipe nacional disputará a Universíade na cidade russa de Kazan.

SOCIETY

Hugo e Tiago participam da inauguração do campo Soccer Brasil
Dupla participa do jogo de abertura e canta o Hino Nacional; ex-atletas também garantem presença

Angelo Neto

O feriado de terça-feira, 9 
de julho, traz um grande 
evento para Lençóis Pau

lista. É a inauguração do campo 
society sintético Soccer Brasil, 
no Jardim Itamaraty, que contará 
com a presença da dupla serta
neja Hugo e Tiago. Os dois vão 
cantar o Hino Nacional e parti
ciparão ainda do jogo Amigos 
do Hugo e Tiago Sport Clube e 
Amigos da Soccer Brasil.

A presença de Hugo e Tiago 
foi possível devido a uma amiza
de do empresário Hamilton com 
outro sócio do empreendimento, 
Elcio Frison. "Hugo e Tiago fize
ram questão de vir por causa da 
amizade com o Frison, o trabalho 
que ele fez com o Daniel e com

MUSICA E FUTEBOL -  Inauguração do campo society Soccer Brasil terá 
a presença da dupla sertaneja Hugo e Tiago

o Hamilton". A inauguração será 
a partir das 18h. Quem quiser 
participar, basta levar um quilo de 
alimento não perecível que será 
revertido à Campanha Contra a

Fome. "Convidamos as pessoas 
que participarão deste jogo que 
possam sentir em seus corações 
e levar um quilo de alimento para 
colaborar", completa.

De acordo com Silvano Gas- 
parini, sócio do empreendimen
to, o espaço vai abrigar, além 
do campo, uma área de lazer. 
"Teremos um espaço físico bas
tante bom com uma lanchonete, 
vestiários, dois quiosques para 
quem quiser se reunir para um 
churrasco. A partir daí teremos 
as inscrições para a escolinha de 
futebol". Um trabalho social para 
crianças carentes também será 
realizado. "Teremos uma carga 
horária para este trabalho social 
e definir quantos garotos serão 
atendidos. Serão disponibiliza
dos uniformes e chuteiras e eles 
não vão pagar a mensalidade".

Quem quiser reservar horário 
e conhecer o local pode compare
cer avenida Lázaro Brígido Dutra, 
1621, ao lado do Posto Cajuzinho.

COPA O ECO

Expressinho inicia busca pela recuperação em cima do lanterna
Equipe do técnico Mosca perdeu na estreia e joga amanhã; Santa Luzia tenta manter boa fase

Angelo Neto

Duas equipes lençoenses em 
situações bem diferentes 
entram em campo amanhã 

pela Copa O ECO 213. O Santa 
Luzia, que iniciou o ano em baixa, 
vive uma reformulação no elenco 
e tenta a segunda vitória seguida. 
Já o Expressinho, que chegou às 
fases finais dos dois campeonatos 
que disputou, perdeu na estreia 
e não vive um bom momento. 
Além deles, Palestra e Grêmio da 
Vila também entram em campo.

A rodada inicia com dois jo
gos pelo grupo C, no estádio João 
Roberto Vagula, o Vagulão. Santa 
Luzia e 100 Mala/Porto de Arei- 
ópolis jogam a partir das 8h30 
valendo a liderança. O técnico 
lençoense Helder Gottardi afirma 
que o jogo é importante para o 
futuro do grupo. "Provavelmente 
este jogo vai definir a classificação 
lá na frente. Nossa equipe vem 
treinando e mostrando evolução. 
A estreia com vitória nos deu um 
novo ânimo. Mudamos o esque
ma tático para três atacantes e o

estilo de jogo". Logo em seguida, 
às 10h, o Grêmio da Vila, que 
vem de derrota, encara Borebi. O 
Duratex folga na rodada.

Já pelo grupo B, os jogos 
acontecem no estádio Archânge- 
lo Brega, o Bregão. Palestra e Ma
ringá se enfrentam a partir das 
8h30. No jogo de fundo, a partir 
das 10h, o Expressinho joga con
tra o Pratânia, equipe com pior 
desempenho neste começo de 
campeonato. Os lençoenses vêm 
de uma derrota inesperada na 
estreia da competição. "Fomos

infelizes na primeira rodada e 
temos a chance de superar. O 
adversário já demonstrou certa 
fraqueza. Nossa intenção é tentar 
aplicar uma goleada por 7 ou 8 a 
0, mas não sabemos o que pode 
acontecer", lembrou Clóvis Gino 
Pereira, o Mosca, técnico do Ex- 
pressinho. O Atlético Macatuba 
não joga na rodada.

A Copa O ECO 2013 é organi
zada pela LLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) através da di
retora de Esportes e apoiada pelo 
jornal O ECO.

COPAO ECO

Lençoenses conseguem bons resultados em Rio das Pedras

Equipe conquistou três medalhas e se prepara para os Regionais; novo tatame aprimorou treinos

Angelo Neto

Rio das Pedras foi sede da 
8® Copa Riopedrense de Karatê, 
no domingo 30. O campeonato 
faz parte da 5® etapa do circuito 
ACAK (Associação Cooperativa 
das Academias de Karatê) 2013. 
Cerca de 350 atletas de 23 aca
demias (17 cidades) competi

ram. A academia Samuray de 
Lençóis Paulista foi representa
da por quatro competidores.

Mais uma vez, os atletas 
conseguiram bons resultados. 
Rafaela Marçal foi campeã em 
sua categoria. Já Mayron Aroca 
ficou com a segunda colocação. 
Fernando Toledo levou a meda
lha de bronze. O carateca Bru-

no Braga também participou 
do evento. Para Edilson Aroca, 
professor da Academia Samu- 
ray, os alunos estão competindo 
para aprimorar os ensinamen
tos para os Jogos Regionais. "Os 
quatros estarão em São Carlos 
representado nossa cidade."

A Academia Samuray rea
liza também o projeto Karatê

Social, às terças e quintas-feira, 
às 17h e às 19h, e aos sábados, 
às 15h. Crianças e adolescentes 
de cinco a 17 anos podem par
ticipar gratuitamente. Os atletas 
do projeto. O objetivo do proje
to não é apenas formar atletas 
e sim cidadãos. A sede fica na 
avenida Jácomo Nicolau Pacco- 
la, 699, segundo andar.

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 n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 7A
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil,
862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de julho de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Eliane da Silva Lopes

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, 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 n.°: 01/2013
Cargo: Agente Administrativo
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 10 de julho de 2013 
Horário: 8h30
01 -  Malu Vitaliano Castelhano

Lençóis Paulista, 05 de julho de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

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

ESCRITA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 04/2013 

Cargo: COSTUREIRO - TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
torna pública a lista de Classificação Final referente ao Edital de Pro
cesso Seletivo n°. 004/13, cuja prova foi aplicada no dia 30/06/13, 
para o cargo de Costureiro -  Temporário. A Classificação encontra-se 
em ordem decrescente de notas. O critério de desempate foi aplicado 
conforme previsão no Edital.

Clas. Nome RG Pontuação Nasc.
1 Elisângela Daniele 

Ribeiro Viana Avelino 41.361.070-6 9 09/07/86
2 Andréia Luzia da Silva 34.529.938-3 8 24/10/81
3 Creuza de Fátima 

Generick Oliveira 18.036.363-3 7 06/10/77

4 Maria Inês Generick 
Ribeiro 19812269 7 20/01/60

5 Silvana Sandoval de 
Andrade 20914193 6 22/06/67

Lençóis Paulista, 04 de julho de 2013. 
MARCOS NORABELE 

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, 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 n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 7
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil,
862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de julho de 2013.
Horário: 8h30
01 -  Katylen Monteiro de Almeida

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de julho de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 121,22.

JARDIM GRAJÁU, 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



Polícia PEDERNEIRAS
Dois homens assaltaram uma emissora de rádio e fizeram seis pessoas reféns, na tarde 
da quinta-feira 4, em Pederneiras. Os assaltantes levaram R$ 6 mil e fugiram em uma 
moto. Ninguém se feriu. Por volta das 13h30, um dos suspeitos entrou no local, que fica 
na rua 7 de setembro, no Centro, armado com um revólver, possivelmente calibre 38, e 
pediu para a recepcionista, que havia acabado de chegar do banco, entregar o malote.

FILA

Polícia tem lista para internar 20 adolescentes infratores
Esta semana, 5 
menores foram 
encaminhados 
para Pirajuí

Carlos Alberto Duarte

A  Polícia Civil de Lençóis 
Paulista tem uma lista 
com 20 menores infra

tores para serem internados. A 
informação foi divulgada pelo 
delegado titular de Lençóis 
Paulista, Luiz Cláudio Massa.

O delegado explicou que a 
Delegacia Seccional de Bauru 
disponibilizou seis vagas rota
tivas, em que os menores per
manecem durante cinco dias, 
até a transferência para a Fun
dação Casa. Disse que a ação 
vinha sendo articulada desde 
o início do ano com o ex-pro
motor da Infância e Juventu
de, Daniel Passanezi Pegoraro, 
e só não aconteceu à e'poca por 
falta de vagas.

A medida tem como ob
jetivo acabar com a sensação 
de impunidade entre meno
res e reduzir os índices cri
minais, já  que a maioria dos 
roubos ocorridos na cidade 
nos últimos meses foi prati
cado ou teve participação de 
adolescentes.

Como as vagas em Pirajuí 
são rotativas, após a transfe
rência dos cinco apreendidos 
esta semana e possível que 
a Justiça peça internação de 
mais um grupo de adolescen
tes da cidade, identificados 
pela Polícia Civil. Massa con
tou que, somente esta sema
na, cinco foram internados 
provisoriamente em Pirajuí e 
deverão ser transferidos para 
unidades da Fundação Casa.

Dois menores roubaram um 
posto de combustíveis, os outro

três que já completaram 18 anos, 
são reincidentes no tráfico de 
entorpecentes. Os dois adoles
centes internados esta semana 
foram apreendidos pela Polícia 
Militar na noite de segunda-feira 
na companhia de um maior com 
uma garrucha e pretendiam rou
bar uma farmácia, crime que 
evitado após denúncia anônima.

EM TODO LUGAR
Massa comentou índices divul

gados pelo jornal O ECO esta se
mana de que o número de roubos 
em cinco meses de 2013 (59) já é 
maior que todo ao 2011 (58). "Não 
é um privilégio de Lençóis Paulis
ta. Nos últimos anos, houve maior 
participação de adolescentes no 
crime", concluiu.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PM prende suspeitos de 
liderar tráfico em Lençóis

A Polícia Militar deu 
um duro golpe no tráfico de 
entorpecentes no Jardim Pri
mavera. Quarta-feira à noite, 
foram presos dois jovens, de 
26 e 27 anos, considerados 
líderes na comercialização de 
crack e maconha no bairro.

A detenção dos dois ocor
reu por volta das 20h, depois 
que a polícia recebeu denúncia 
anônima que uma residência 
do Jardim Primavera era o prin
cipal ponto de tráfico do bairro.

Os policiais foram até o 
endereço informado e flagra
ram P. D. G. e W H. S. com 
29 pedras de crack, porções 
de maconha e R$ 810 em 
dinheiro. Os jovens foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia, onde o delegado de 
plantão, Renzo Santi Barbin, 
ratificou o flagrante por tráfi
co de drogas. Os dois foram 
encaminhados à cadeias da 
região. Drogas e dinheiro fo
ram apreendidos pela polícia.

FILA -  O delegado Luiz Claudio Massa afirmou que fila de internação chegou a 20 adolescentes

APREENSAO

Novo pátio da Ciretran será no Distrito Empresarial
Empresa acerta 
detalhes para 
recolher veículos

Carlos Alberto Duarte

O
Pátio da Ciretran (Cir- 
cunscrição Regional 
de Trânsito) de Len-

çóis Paulista será instalado no 
Distrito Empresarial. A infor
mação foi confirmada ontem 
pelo delegado Marcos Jefferson 
da Silva, diretor do órgão.

A empresa de Ituverava 
acerta os últimos detalhes para 
adequar o local às exigências 
do Detran (Departamento Es
tadual de Trânsito). A licitação 
para instalar o pátio em Lençóis

Paulista ocorreu no dia 10 de ju
nho e de acordo com o pregão 
eletrônico a empresa tem 60 
para funcionar o pátio e con
trato de 30 meses, prorrogável 
pelo mesmo período. A Polícia 
Militar afirma que o pátio é a 
principal solução para coibir 
excessos que têm ocorrido na 
cidade.

Há uma série de exigências

para a prestação do serviço, 
entre eles guinchos com no 
máximo dez anos de utilização, 
remoção do veículo em tempo 
inferior a 30 trinta minutos, 
equipamentos de comunica
ção para com a Circunscrição 
Regional de Lençóis Paulista e 
eventualmente a outra Circuns- 
crição Regional de Trânsito.

Além disso, o pátio deverá

ter capacidade para o depó
sito e guarda de 346 veícu
los de passeio, caminhone
tes e vans, 300 motocicletas 
e cinco vagas para ônibus e 
caminhões. O pátio deverá 
ter dependências para aten
dimento ao público interno 
e externo, edificadas em al
venaria e cobertas, observa
dos a acessibilidade.
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ENTREVISTA
Droga m ata 
por dia duas 
vezes mais que 
a tragédia em 
Santa Maria, diz 
gente de pastoral

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Artistas lençoenses 
apresentam  
trabalhos em feira 
estadual

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PUULIST^,AiBBy\OO, 6 DE JULHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDI(;ÃO N° 7.153*

FOTO: STUDIO A

Festa Melhores 2012 é a grande oportunidade que as forças econômicas lençoenses têm para confraternização e celebração dos resultados

Saulo Adriano
Especial para O ECO

Consolidada como o prin
cipal evento do ano em 
seu segmento, a Festa 

Melhores do Ano -  promovida 
pelo Jornal O ECO - é a grande 
oportunidade que as forças eco
nômicas e sociais lençoenses 
têm para um momento de con
fraternização. Não por acaso, é 
na Festa Melhores do Ano que, 
tradicionalmente, todos os gran
des e pequenos empresários lo
cais se encontram para celebrar 
o resultado do seu trabalho e 
para iniciar novos negócios.

Para o jornalista Moisés 
Rocha, idealizador do evento 
em 2000, o reconhecimento 
da comunidade empresarial é 
consequência do trabalho re
alizado nestas 12 edições da 
festa. "Começamos com a pro

posta de aferir o que pensa o 
consumidor lençoense sobre os 
serviços oferecidos na cidade 
e consolidamos um evento que 
celebra as boas práticas na con
corrência de mercado e a busca 
da excelência nas mais diversas 
áreas de atividade econômica, 
social e política. Este é o grande 
papel institucional da imprensa 
séria: a defesa permanente do 
cidadão em seus anseios de con
sumidor, de eleitor, de cidadão 
que exige melhores respostas do 
poder público, de trabalhador 
consciente de suas obrigações... 
Aferir a qualidade do serviço 
oferecido é dar ao cidadão as 
referências que ele precisa para 
se pautar onde e como consu
mir melhor”, comenta.

O grande sucesso da festa 
dos Melhores do Ano se reafir
ma na demanda por reservas de 
mesas para o dia da premiação.

"O empresário se apressa em 
reservar sua mesa porque sabe 
que estar na festa promovida 
pelo Jornal O ECO é estar entre 
aqueles que o público consumi
dor elegeu como os melhores 
em seu ramo. De fato, esta é a 
única festa no calendário anual 
que reúne os grandes empresá
rios, os jovens empreendedores, 
as lideranças sociais e políticas 
e todas as personalidades de 
destaque na comunidade”, com
plementa Marta Rocha, coorde
nadora da Festa Melhores 2012.

Outro fator marcante na ce
rimônia promovida pelo Jornal 
O ECO é a parceria das gran
des empresas e organizações da 
cidade, que associam suas con
sagradas marcas ao evento que 
virou tradição em Lençóis. "As
sim como nas outras edições, 
neste ano temos como apoia- 
dores grupos como Lutepel,

Lwart, Zilor, Frigol, Ascana, As
sociação Rural de Lençóis Pau
lista, Unimed e muitas outras 
organizações que fazem questão 
de associar sua marca à Festa 
dos Melhores. Isso porque este 
evento extrapola as fronteiras 
comerciais. Nosso propósito é 
que a celebração das boas prá
ticas de mercado seja uma ação 
social promovida pelo Jornal O 
ECO no sentido de promover o 
desenvolvimento do município 
nos seus aspectos econômico, 
social, político e comunitário”, 
complementa Marta Rocha.

SERVIÇO
A Festa Melhores 2012 é 

uma promoção do Jornal O 
ECO e acontece no dia 17 de 
agosto, a partir das 20h30, no 
Clube Esportivo Marimbondo, 
com transmissão ao vivo pela 
TV Preve.

lO IO : DIVULGAÇÃO

APERITIVO - E os preparativos continuam para a grande festa 
do ano em Lençóis Paulista. Na manhã de quinta-feira 4, a Esfera 
gravou tomadas no museu que leva o nome do fundador do jornal 
O ECO, Alexandre Chitto, para o vídeo institucional que será 
exibido na festa Melhores 2012, em 17 de agosto. Encarnando um 
jornalista da década de 1930, o jornalista Angelo Neto.

Impermeabihzantes
que protegem e 
valorizam o seu 
patrimônio

LWARTQUÍ MI C A w w w . l w a r t q u i m i c a . c o n n . b r CIPIA K HLWART
im perm eabihzantes

ü N M m i X
MAIS F lfX iV E L  MAIS RESISTINTE

IM P E R M E A B IL IZ A M T E S
IS 'S > 9 0 0 t

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


Entrevista á

FRASE
• "A Pastoral é uma tentativa de 
a gente organizar a frente viva 
nessa luta que é tão urgente, tão 
complexa e incute tanto medo."

COMBATE AS DROGAS

A Igreja é como uma mãe e não pode ficar 
indiferente diante deste fenômeno, diz dom Irineu
Fundador da Pastoral da Sobriedade veio à Lençóis Paulista para ministrar palestra sobre drogas; bispo falou da importância da família e da religião

Priscila Pegatin_______

N a Semana Nacional de 
Combate às Drogas, 
celebrada no final de 

junho, a Pastoral da Sobrie
dade e a comunidade católica 
de Lençóis Paulista recebe
ram o fundador da pastoral 
e bispo de Lins, dom Irineu 
D anelon. Conhecido pelos 
católicos por participações 
diárias com mensagens reli
giosas em um programa de rá
dio e presença em programas 
da televisão, dom Irineu, no 
salão do Santuário Nossa Se
nhora da Piedade, conversou 
com familiares e interessados 
no combate às drogas.

O evento fez parte da 
programação que, na cidade 
incluiu, caminhada e peda
lada, realizadas no último 
dom ingo. Confira abaixo a 
entrevista com dom Irineu 
sobre a pastoral, a vivência 
que teve com parentes usuá
rios de drogas e as ações que 
as famílias podem adquirir 
para se prevenir e se livrar 
desse problema.

O ECO -  Qual o papel da 
Igreja Católica e da Pasto
ral no combate às drogas? 

Dom Irineu Danelon -
A Igreja a gente considera 
como sendo mãe. E qual é 
o papel da mãe? Essa é uma 
mãe de todos nós, não é? 
Então, em prim eiro lugar, a 
mãe não pode ficar indife
rente diante deste fenômeno. 
Sabem quantos m orrem por 
dia com o efeito da droga no 
Brasil? Uma média de 847. 
Duas vezes ao fenômeno de 
Santa Maria. Como a gente 
pode ficar indiferente? Que 
raça de mãe seria essa se não 
se preocupasse? Mas eu digo 
que o mal está muito bem 
organizado e a mãe precisa 
organizar bem o bem. Então, 
é aí que existe a Pastoral. A 
Pastoral é uma tentativa de 
a gente organizar uma frente 
viva nesta luta que é tão u r
gente, tão complexa e incute 
tanto medo. Para começo de 
história, sempre digo assim: 
quem  tem medo de morrer, 
morre de medo, não entre 
nessa Pastoral que precisa 
um pouco de coragem (risos).

O ECO -  Qual o trabalho 
realizado pela Pastoral? 

Dom Irineu Danelon -
Nos baseamos na palavra do 
Bom Pastor, que diz assim: o 
bom pastor não foge quan
do chega o lobo. Ele não é 
o mercenário. M ercenário 
é aquele que trabalha por 
meter, que quer dizer m er
cadoria. Ele não vê nos seus 
filhos uma m ercadoria, um 
negócio, mas o bom pasto
ral dá a vida a suas ovelhas 
e tem a preocupação com 
as doentinhas. A gente tam 
bém é herdeiro do que Jesus 
disse assim "eu desci do céu 
não para fazer a minha von
tade, mas a vontade do meu 
pai". A vontade de meu pai 
é essa, que ninguém se per

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO 

1 dos remédios melhores, ou 
seja, movidos que somos pela 
força do Alto, que é o amor.

O ECO -  Recentemente, 
o governo lançou um pro
grama chamado de Cartão 
Recomeço em que o depen
dente pode usar R$ 1.350 por 
mês para fazer tratamento 
em entidades especializa
das. Qual a opinião do se
nhor sobre esse projeto?

Dom Irineu Danelon - É 
uma maneira de investir, por
que não é que entrega esse 
cartão na mão do dependen
te. Ele entrega esse cartão na 
mão da entidade que cuida 
dele. E como até agora exis
tem muitas entidades que 
estão assim, na pior, é um 
estimulo para que se m ulti
pliquem essas entidades que 
possam dar apoio direto.

O ECO -  Como bispo e 
fundador da Pastoral da So
briedade, qual a opinião do 
senhor sobre igrejas que pre
gam a cura para as drogas?

Dom Irineu Danelon -  
Precisa ver que salvação é 
essa. Não é uma salvação te
órica. A salvação está unida 
com o que disse Jesus: "Eu 
vim para que todos tenham 
vida e vida plena". Então, 
a Igreja deve pregar amor 
à vida. A vida que começa 
aqui, se desenvolve, que se 
aperfeiçoa e que não tem 
fim. Mesmo que seja morto, 
viverá. É um caminho que 
valoriza muito a vida, caso 
contrário fica assim uma es
pécie de supertição ou reli
giosidade só.

ca. Não existe filho de Deus 
de segunda classe, tão pouco 
Espírito Santo de segunda ca
tegoria. A gente precisa fazer 
acontecer a vontade do pai. É 
por isso que no Pai Nosso a 
gente diz, "seja feita a vossa 
vontade assim na terra como 
no céu". A vontade do Pai no 
céu funciona porque as estre
las, o sol e a lua percorrem 
sempre os mesmos caminhos. 
Obedientes. Mas na terra 
nós que somos inteligentes, 
mas não somos muitas vezes 
sábios, porque usamos a in
teligência para fazer coisas 
estupefatas que são contra a 
vida. Então, basta repetir a 
esse fenômeno no Brasil que 
m orrem diariamente, vítima 
das drogas, 847 pessoas. Fora 
aquelas que m orrem como 
decorrência do alcoolismo, 
fora aquelas que as famílias 
ficam em situação assim tão 
difícil, não morreu, mas está 
tão atrapalhado porque o fi
lho bebe, porque o filho usa 
droga e a família codepen- 
dente sofre mais ainda.

O ECO -  O senhor já so
freu de perto esse proble
ma com drogas?

Dom Irineu Danelon
- Sofri isso porque dois so
brinhos meus, inclusive um 
deles tinha o meu nome, Iri-

neu, eles m orreram  vítima 
de droga. No enterro desse 
último, eu me propus assim 
a trabalhar. Naquela época, 
trabalhava na Pastoral da Ju
ventude em nível nacional. 
Não foi tão difícil a gente or
ganizar isso para que possa
mos ser mais eficientes, mas 
o mal continua se você não 
entrar nessa luta.

O ECO -  Como a famí
lia pode ajudar para que 
nenhum parente ou amigo 
caia nesse mal? E quando 
acontecer, o que ela pode 
fazer?

Dom Irineu Danelon -
Existem famílias e famílias

e famílias... Mas uma famí
lia, tipo normal, a primeira 
coisa é trabalhar muito na 
prevenção, impedindo baixa 
estima, impedindo violência, 
dialogando, dando carinho e 
respeito. Dando, assim, ocasi
ões para que cultive valores. 
O valor da vida. E depois, 
se por acaso o filho entrou, 
lute para que ele não se tor
ne dependente. Porque uma 
coisa é ter uma experiência 
passageira e outra coisa é ser 
dependente. E sempre estar 
acompanhado pelo pai, pela 
mãe, pelos irmãos. Na Igreja, 
a gente tem estrada reta que 
é Jesus Cristo e tem também 
uma espiritualidade que é um



Cultura

FEIRA

Lençóis paiticípa do 
Expo Artistas Paulistas

Três lençoenses apresentaram suas obras em feira paulistana; obras se destacam pela técnica
rn jn  DIVULGAÇÃO

Da Redação

De 21 a 23 de junho, 
aconteceu no 12° Salão 
São Paulo de Turismo, 

em São Bernardo do Cam
po, no Pavilhão Vera Cruz, a 
Expo Artistas Paulistas. Du
rante os três dias de exposi
ção, os visitantes apreciaram  
quadros de vários lugares do 
estado de São Paulo no in
tuito de dissem inar a arte e 
o talento regional na única 
feira de negócios, produtos e 
serviços turísticos do estado.

Lençóis Paulista foi repre
sentada pelos artistas Rodol
fo Tadeu Sônego Vanni, com 
a obra Lençóis Paulista em

Cores, Ivone Maria da Silva 
Paccola, com a obra Lençóis 
Paulista Cidade do Livro, e 
Gesikeli Aparecida dos San
tos, com as obras Lençóis

Paulista Cidade dos Livros e 
Leitores e As Páginas da Cida
de do Livro, todas obras pre
paradas exclusivamente para 
a exposição com a inspiração

PRESENÇA - Ivone, 
Nilceu Bernardo 
Gesikeli e Rodolfo 
durante a Expo Artistas 
Paulistas; artistas 
apresentaram obras de 
Lençóis Paulista

na cidade de Lençóis Paulista.
As obras foram destaque 

pela técnica e fidelidade às ca
racterísticas da cidade de ori
gem. Ivone, Nilceu Bernardo, 
diretor de Cultura de Lençóis 
Paulista, Gesikeli e Rodolfo, 
receberam certificados juntos 
às obras que foram doadas pe
los artistas para o acervo da 
Diretoria de Cultura.

ALAM EDA QUALITY CENTER

Férias de julho terão atrações especiais
Atividades no Alameda são direcionadas aos jovens; oficinas circenses iniciam amanhã

Da Redação

A partir deste final de sema
na a garotada vai poder 
curtir as férias com diver

sas atividades promovidas no Ala
meda Quality Center. As conhe
cidas oficinas circenses voltam 
com tudo, junto com peça teatral 
e shows científicos inéditos.

A magia do circo voltou. 
Para promover o aprendizado, 
proporcionar o conhecimento 
e a vivência prática de algumas

modalidades do circo, serão re
alizadas, gratuitamente, oficinas 
circenses nos dias 6 e 7, 27 e 28 
de julho, das 13h às 16h e das 
19h às 22h. Entre outras ativida
des serão apresentados: o rolo de 
equilíbrio, monociclo, trapézio, 
tecido aéreo, malabares, aros, 
bolas, claves, perna de pau, etc.

Já no dia 14 de julho é a 
vez de um pequeno e muito co
nhecido príncipe que encanta 
o público há diversas gerações. 
As aventuras de um pequeno

príncipe, livremente inspirada 
na obra de Antoine de Saint' 
Exupéry, conta a história de um 
Pequeno Príncipe que viaja por 
vários planetas. Nesta trajetória 
fantástica, o principezinho co
nhece alguns amigos que o faz 
questionar a essência da vida.

E para encerrar a progra
mação, dois cientistas malucos 
conduzem o Watchatchá -  Uma 
viagem pela ciência, espetáculo 
interativo que mostra como a 
ciência está presente no dia a

dia por meio de experimentos 
que parecem mágica. Os shows 
científicos serão realizados nos 
dias 20 e 21 de julho em duas 
sessões: 13h e 17h30.

Os ingressos para os espetácu
los As aventuras de um Pequeno 
Príncipe e Watchatchá -  Uma 
viagem pela ciência já estão sen
do vendidos no Alameda Quality 
Center, das 10h às 22h. As apre
sentações serão realizadas na Sala 
1 do Cine'n Fun e custam R$ 15 
(inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada).

CONCURSO
Está aberto o concurso de charges, caricaturas, cartuns e 
histórias em quadrinhos (HQ) para cerca de 2,1 milhões de alunos 
das escolas da rede estadual de ensino paulista. Até o dia 12 de 
agosto, crianças entre 7 e 14 anos matriculadas nas unidades da 
Secretaria da Educação do Estado podem enviar seus trabalhos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

TEATRO - A cidade de Macatuba recebe amanhã, no Teatro 
Municipal, o espetáculo Acidentes de Cama e Mesa, a partir 
das 21h. Ingressos estão à venda na Loc Look (3268 1661) e na 
bilheteria do Teatro. Em Lençóis Paulista,a s entradas podem ser 
adquiridas na Loja Sancher Moda íntima (3263 6997) e na Ótica 
Diniz (3264 3895).

PROGRAMAÇÃO

y  OFICINAS CIRCENSES Entrada: R$ 15 inteira e R$ 7,50
Local: Alameda Quality Center meia-entrada.
Dias e horários: 6, 7, 27 e 28 de
julho das 13h às 16h e das 19h às 22h ✓  SHOW CIENTÍFICO
Participação gratuita, vagas limitadas WATCHATCHÁ: uma viagem pela

ciência
V' TEATRO INFANTIL Local: Cine'n fun -  Sala 1 (Alameda
As aventuras de um pequeno príncipe Quality Center)
Local: Cine'n fun -  Sala 1 (Alameda Dia e hora: 20 e 21 de julho (sábado
Quality Center) e domingo) às 13h e 17h30
Dia e hora: 14 de julho (domingo) Entrada: R$ 15 inteira e R$ 7,50
às 17h30 meia-entrada
////////////////////////////////^^^^

CINEMA

PROGRAMAÇÃO DO CINEN FUN Classificação: 14 anos
entre os dias 5 e 11 de julho 16h -  17h45 diariamente

Sala 01 Sala 03
✓  MEU MALVADO FAVORITO ✓  MINHA MÃE É UMA PEÇA
Classificação: livre Classificação: 12 anos
14h15 -  16h10 -  19h -  21h20 - 19:25 diariamente

23h10 sexta-feira e de segunda a
quinta-feira Sala 03
14h15 -  16h10 -  18h -  19h50 - V O CAVALEIRO SOLITÁRIO
21h40 -  23h30 sábado e domingo Classificação: 14 anos

21h diariamente
Sala 02
V GUERRA MUNDIAL Z Sala 03
Classificação: 12 anos ✓  O GRANDE GATSBY
15h -  18h40 -  21h05 -  23h25 Classificação: 14 anos
diariamente 23h35 diariamente

Sala 03 Sala 04
V UNIVERSIDADE MONSTROS ✓  TRUQUE DE MESTRE
Classificação: livre Classificação: 12 anos
14h diariamente 15h20 -  18h50 -  21h15 -  23h40

sexta e de segunda à quinta-feira
Sala 03 14h30 -  16h50 -  19h10 -  21h20 -
✓  TODO MUNDO EM PÂNICO 5 23h40 sábado e domingo
//////////////////////////////^ ^ ^ ^
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DIA: 06»EJULH0
HoríRiO: 20H

Patrocinador: Realização 
e produção:

Gestão cultural:

d u r a t e x d Miriam Druwe 
Produções Artísticas d o b lecultura+ social

Apoio:

0  ^TÉî morumDi mrfim iwcóh
_  1f n Dirrtortade(l)CULTURA mPC g)£oMULÕ

Projeto realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria da Cultura, Programa de Ação Cultural 2012.
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A OBRA DO SHOPPING BOTUCATU 
ESTÁ A TODO VAPOR!
Sao v a ria s  e m p re s a s  e p ro fiss io n a is  nas m ais  d iversas  a re a s  
tra b a lh a n d o  d ia r ia m e n te  para  c o n s tru ir  o m a io r e m p re e n d im e n to  
da h is tó ria  da nossa c idade. Tem os o p o rtu n id a d e s  de fra n q u ia s  
e espaço para  você e sua m a rc a .
O Shopping  B otucatu  in au g u ra  em  a b r il de 2014 .

N Ã O  P E R C A  E S TA  O P O R T U N ID A D E  
E G A R A N T A  J Á  A  S U A  LO JA.

S T A N D  C O M E R C IA L  DO S H O P P IN G  B O TU C A TU  *
Av. M a rg in a l 2 0 0 , n° 1 .0 5 0  -  B o tu c a tu  /  S P

C ontatos com erciais:

(11) 3041 - 5600 /  (14) 3813 - 5258  
w w w .shoppingbotucatu .com .br 
co m erc ia l@ rep .co m .b r

o S h o p p in g
Botucatu

Empreendimento:

O R E P  I P

http://www.shoppingbotucatu.com.br
mailto:comercial@rep.com.br


Mulher TROCAR ESMALTES POR ANEIS
A marca francesa, Chanel que já lançou coleções de esmaltes que 
viraram febre entre as fãs das unhas coloridas, decidiu inovar em seu 
desfile na semana de alta-costura em Paris. Unhas totalmente limpas 
completaram o visual das roupas. No lugar dos esmaltes, muitos 
aneis, usados inclusive bem na ponta dos dedos, cobrindo das unhas.
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Sombra em lápis
é prática e facilita a maquiagem
Efeito pode ser matte 
ou perolado e oferece 
variedade de cores

FOTO: DIVULGAÇÃO

PRATICIDADE -
Sombra em lápis 

ajuda a quem 
tem dificuldade 

de usar o produto 
convencional

Da Redacâo

m :
l uitas mulheres deixam de colorir os 
olhos durante o dia, já que aplicar a 
I sombra requer trabalho. Se não tiver 

intimidade com os pinceis então, melhor deixar 
de lado. Porém, as sombras em lápis facilitam na 
hora de sair dessa rotina. Com efeito matte ou 
perolado, o produto tem uma paleta variada de 
cores para criar uma maquiagem mais elaborada, 
com pouco esforço. Basta riscar um traço rente 
aos cílios superiores para garantir as pálpebras 
coloridas. Com o dedo, espalhe o produto e ga
ranta um acabamento natural.

Prática, a sombra em lápis tem textura cre
mosa, que desliza facilmente pela pálpebra. O 
maquiador Kaká Moraes recomenda o uso do

produto junto de um primer para os olhos. "Como 
a área dos olhos tem uma oleosidade diferente, o 
primer vai ajudar a preparar a pele para que a 
sombra em lápis dure mais tempo", explica. O 
profissional também recomenda a combinação 
de produtos se o seu desejo é um olho esfumado. 
"Como a sombra em lápis é mais cremosa, use 
uma sombra em pó para esfumar primeiro e só 
depois a aplique para dar mais cor e brilho", diz.

Quando se busca um look mais marcante, 
use sombras mais escuras, como o marrom ou 
o preto. Devido à sua textura, a sombra em lápis 
ganha um tom mais suave. "Uma sombra azul, 
por exemplo, pode ficar próxima ao lilás", diz 
Kaká. "Para um make diurno, as sombras em 
lápis mais claras vão iluminar o olhar na medida 
certa", conta o maquiador.

LAZER E PASSATEMPO
I  CRUZADINHA
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+ D J  G A B R IE L Faça uma compra na CONtAINE 
ganhe um convite para a balaria c

Convites aatecipados 
somente na CQtíTAÍNER

Proibida a venda de bebidas alcóolicas para menores de 18 anos. Se for dirigir 
não beba, Proibida a entrada de menores de 18 anos e de acessórios como 
gorros, bonés, etc. Obrigatório a apresentação do RG ou CNH, RG falsificado ou 
utilizados por terceiros serão encaminhados aos Órgãos competentes. X à V
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Transparência no inverno?
Veja como usar tendência sem passar frio
Consultoras indicam 
combinações para dia e noite

Da Redação

A estação mais fria do ano é também 
uma das mais elegantes e democrá
ticas, já que algumas tendências que 

fizeram sucesso no verão também podem ser 
adaptadas para o inverno, como a transparên
cia. Sentiu um arrepio só de pensar em vestir 
peças de tecidos fininhos em baixas tempe
raturas? Não se preocupe, com as dicas de 
consultoras de moda é possível usar o estilo e 
ainda sim ficar quentinha, lembrando que a 
transparência fica bem em qualquer mulher. 
Como existem várias formas de empregá-la, 
sempre é possível arrumar um jeito para que 
fique adequada ao momento e ao tipo físico.

DISCRETO E PERFEITO 
PARA O TRABALHO

Para quem está começando a investir 
nessa moda, iniciar pelos detalhes é uma 
boa sugestão. Use transparência nas mangas, 
no ombro, na barra da saia e até no sapato.

Quer vestir uma camisa mais ousada no 
ambiente de trabalho? Escolha elementos que 
completem o look com seriedade. Opte por 
usar uma regata por baixo da camisa transpa
rente. Assim pode jogar por cima um blazer, 
um casaqueto ou um tricô. A calça de alfaia
taria vai muito bem para esse tipo de compro
misso, assim como as saias mais compridas, 
que pode ser usada com uma meia calça.

FOTO: DIVULGAÇÃO

NO GUARDA ROUPA -  Transparência no 
inverno pode ser usada com sobreposições

NOITE QUENTE E FASHION
Apesar de as temperaturas serem ainda 

mais baixas durante a noite, é mais do que 
possível usar essa charmosa tendência. O 
truque, novamente, está na combinação de 
peças. Faça sobreposições, use a transpa
rência com peças de material mais pesado, 
como couro, jeans e tricô. Também é possí
vel esquentar pontos estratégicos do corpo, 
como o pescoço, usando cachecóis ou len
ços, ou os pés, com botas estilosas.

Vai usar vestido ou saia com transpa
rência? Opte pelos de manga comprida e 
esquente-se com um sobretudo. Se a sua 
roupa for mais descolada, uma jaqueta jeans 
fica ótima.

GRADUAÇAO DUPLA EM ADMINISTRAÇAO 
E CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM 4,5 ANOS

FAAG
F a c u l d a d e  de  A g u d o s

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
' CIÊNCIAS CONTÁBEIS

' ADM INISTRAÇÃO
 ̂PEDAGOGIA

R. Humberto Aives Tocei, Í05Õ.



Sociedade

GAÚCHA
k preferida da 

famílà lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0800 77 21 295

Parabéns para você, você, você e você que 
fazem o dia a dia da nossa vida ser cada vez 

mais especial.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Ana Clara comemorou seu aniversário de 
2 aninhos no dia 29 de junho no Castelo 

Festolândia. Felicidades...

FOTO: STUDIO A

oberto foi batizado no dia 23 de junho no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade. Na foto, com os pais 
Christiano e Michele, padrinhos Gustavo e Ediza.

FOTO: STUDIO A

F-TT: :[H\

Manuela, 4 meses

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Festa Junina da Cooperelp no dia 28 de junho Festa Junina da Cooperelp no dia 28 de junho

FOTO: KING STUDIO FOTO: KING STUDIO

FOTO: STUDIO A

Leonardo comemorou 7 anos no dia 29 junho, 
recebeu os parabéns de toda a família, amigos e 

em especial dos pais Letícia e Vagner.

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

Parabéns Beatriz pelo aniversário de 15 anos 
comemorado hoje, 6 de julho. Ela recebe o carinho dos 
familiares e amigos, em especial dos pais Edson e Nilz

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS
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R. Cel J. A. Martins. 1045 
F; 3263-2414

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

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

(ore$viva$@lpnet.(om.br

LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

Horário de alendimenlo  
das 6h30 ás I7h30

Rao Geraldo P. de Barros, 331 
Centro • Lenĵ óis Paulista

14 3263 2324

Bruna, muita beleza e simpatia aos seus 15 anos Professora Diná e familiares Patrícia e Luiz, no casamento no Cartório de 
Registro Civil dia 22 de junho.

Personalização, Polimento | 
e Pinturas em Geral I

Rua Piedade, 388 • Centro 
Lençóis Paulista

(14) 3263 5511 
9148 5243



Coluna do
lano Castelhano

O CASTELO

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaboraram  com  esta  ed ição
Telma Romão e Vanessa M artins 

Fale com  a gen te
castelo@ jornaloeco.com .br

FAMIUJAFJÜIZI „
Lelaine,Cãioeorenom adòDr.M árcèloRàrizarii

FAMÍLIA FELIZ4IL.
M arcela,S ilvanoG asparinièAndré

Apoio:

VSICOOB
C R E D - A C I L P A

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14)3263-2916

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

ASSO CIAÇÃO COM ERCIAL E 
INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

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

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jornaloeco.com.br


Coluna da
Nilza
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PENSE NISSO
"Só existem  dois dias no ano 
que nada pode ser fe ito : Um 
se chama ontem  e outro se 
chama am anhã."

Fale com  a  g e n te
mnilzabrollo@ yahoo.com.br

fotografia@ jornaloeco.com.br

1 - Festa Junina do CEM; 2- Sara Andreoli e Helena - festa junina do CEM; 3 - Márcia Godoy e o neto, no CEM; 4 - Empresa Cambalhota dá o 
toque na decoração da Feira do Livro; 5 - Luiz Ricardo Brasilio no stand da Cambalhota - Feira do Livro; 6 - Tati e Pedro - incentivando a leitura

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

©
QUEM CONHECE, CONFIA.

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

1 - Nino e Fernando animando a festa junina da ADC; 2 - Programa 
Escola da Família: Magali Chaguri,Rosilene Purgan (dirigente regional 
de Ensino de Botucatu), Paulo Mathias e Lucy Alves.

TOLEDO
i m o  v e i s

SOLIDARIO
Destaque para o Bazar 

Solidário MMartan, i °  do 
gênero a ser realizado em 
nossa região. Produtos de 
cama, mesa e banho serão 
expostos no salão da APAE 
com descontos de até 5 0 % . 
Dias 12 de julho (das 13h 
às 20h) e 13 de julho (das 
9h às 16h). Vamos compa
recer, pois uma parte da 
renda será destinada à As
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais.

FESTIVAL
Dia 28 de junho encer

rou-se o Festival do Livro 
de Lençóis Paulista. Em uma 
época na qual os jovens, co
nectados à mídia, não leem 
mais, a feira trouxe um novo 
alento às crianças incentiva
das pelos pais à leitura. Mui
tas atrações como teatro, 
comida italiana e brincadei
ras divertiram os participan
tes. Destaque para o artista 
lençoense Luiz Ricardo Bra
silio, que apresentou incrí
veis desenhos no stand da 
empresa Cambalhota.

FESTAS JUNINAS
Sem trocadilhos, as festas

juninas pipocaram nos dias 
29 e 30 de junho em Len
çóis Paulista. Animada como 
sempre e com grande núme
ro de associados presentes 
a festa do Clube Esportivo 
Marimbondo nada deixou a 
desejar. Também a da ADC, 
animada pela dupla Nino e 
Fernando, adentrou pela noi
te proporcionando muita di
versão aos presentes.

PROGRAMA ESCOLA
DA FAMÍLIA
Dia 30 de junho foi o dia 

agendado para a visita de 
Paulo Mathias, coordenador 
geral do Programa Esco
la da Família em Botucatu. 
Este Programa é mantido 
pelo Governo do Estado e 
visa uma cultura de paz. 
Lençóis Paulista conta com 
duas escolas que desenvol
vem o projeto aos sábados 
e domingos. O Vera Braga 
Franco Giacomini e Rubens 
Pietraróia, contando com 
oficinas de artesanato e 
jogos como futsal, vôlei, 
xadrez e tênis de mesa. Os 
universitários que traba
lham nessas oficinas ga
nham bolsas integrais de 
estudo nas universidades.

U M I
Tecnologia da Informação

www.uniontecnologia.com.br

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

NOSSOS SISTEMAS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

Microsoft Pa rtner Netvvork“

B u sin ess
S A P  O n e ^ gW E B E , q C a R

(14) 3263-3637
www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ


O  E C O Negocios S/A
. N

NEGÓCIOS
Empresa usa VANTs

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

iî vestir em se g u n d a  e  
N J H l  te rc e ira  lín g u a s  0

www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 6 DE JULHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.153 <

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

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


O  E C O

N
Negócios

VITAGLIANO
A Vitagliano Negócios Imobiliários fica na Rua Doutor 
Antônio Tedesco, 872 -  Centro. Telefone (14) 3263 3163 
e (14) 9724 8803. Para outras inform ações sobre os 
im óveis a venda acesse o site w w w .vitagliano.com .br

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 6 DE JULHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.153

M ercad o  im o b iliário  continua aquecido
Proprietário da Vitagliano faz análise do cenário nacional e local; entre as formas de pagamento, financiamento continua

Da R e d açã o
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  imobiliária Vitagliano, conhecida 
em Lençóis Paulista por ser espe
cializada em vendas e assessoria 

no processo de financiamento, desenvolve 
também trabalho de avaliação mercadoló
gica e análise de documentação.

Com mais de cinco anos de experi
ência no mercado, o proprietário Luiz 
Alberto Vitagliano, o Beto, reforça que 
a empresa se mantém em expansão no 
ramo já que está sempre antenada nas 
novidades e em cursos de aperfeiço
amento da profissão. “Esse é um ramo 
que como vários outros exige estudo, 
perseverança e raciocínio lógico, além 
de aperfeiçoamento continuado".

O foco da empresa, como ressal
ta Beto, é sempre realizar o sonho de 
quem quer com prar e o sucesso para 
quem quer vender um imóvel. Por 
isso, Beto e sua equipe comemoram o 
sucesso que vem obtendo nas vendas, 
inclusive em imóveis de lançamento (na 
planta). “A maior alegria e patrim ônio 
da empresa é a felicidade dos clientes".

Sobre o atual mercado imobiliário 
no país, Beto garante que continua em 
expansão. “É um investimento rentável e 
garantido, sem perigo de bolha já que o 
risco de bolha no Brasil ainda é baixo", 
diz. “Apenas o aquecimento do mercado 
e a elevação dos preços não seriam sufi
cientes para causar uma bolha, o ar que 
infla qualquer bolha de investimento, 
imobiliária ou não, é sempre uma abun
dante oferta de crédito sem análise, e, no

Time - Beto Vitagliano e sua equipe comemoram o sucesso que vêm obtendo nas vendas, inclusive em imóveis com lançamento na planta

Brasil está acontecendo o contrário, o cré
dito imobiliário está em expansão e o seu 
custo em queda", explica.

Já em Lençóis Paulista, apesar do cres
cimento imobiliário dos últimos anos, ain
da há espaço para novos lançamentos. “O 
mercado local está escasso em alguns pa
drões de imóveis e a demanda por imóveis 
continua saudável, acreditando em um ní
vel mais forte de novos projetos".

Entre as formas de pagamento para

adquirir um imóvel, Beto analisa a de fi
nanciamento, a mais utilizada no mercado 
atual. “A queda dos juros e a melhora nas 
condições de financiamento são fatores 
que favorecem a demanda. Juros que em 
muitos casos não chegam a 6% ao ano, 
correção monetária sob controle, prazos 
que alcançam 35 anos, crédito de até 90% 
do preço do imóvel são vantagens que fa
zem o atual momento ser um dos melhores 
para a contratação de um financiamento

imobiliário", explica. “Evidentemente que 
o pretendente deve ter uma fonte de renda 
estável e de longo prazo".

Para finalizar, Beto reforça a importân
cia dos clientes da Vitagliano. “A cada dia 
agradeço pela confiança que os clientes 
vêm depositando na empresa e nos traba
lhos desenvolvidos por toda equipe, acres
centa que esta é a maior alegria dele, e o 
maior patrimônio da empresa é a felicida
de dos clientes", conclui.

http://www.vitagliano.com.br
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 ori
ginal, ano 1995, 4 portas, cor 
azul, a vista R$ 8.000,00 ou 
48x R$ 385,00 sem entrada. 
Tratar (14) 3263-4349/ 9652- 
8788/ 9652-1739

CORSA HATCH Maxx 1.4, 
flex, ano 2012, completo, cor 
prata, 17 mil km. Tratar (14) 
9795-1093.

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

GOL POWER 1.6, ano 2011, 
completo, único dono. Tratar 
(14) 9646-7810/ 8115-7810.

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

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.

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

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

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

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

PEGOUT, ANO 03, direção, 
4 portas, R$10.500,00. Tratar 
(14) 3264-5658/ 9112-2207.

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

CELTA, ANO 2004, a gasoli
na, 2 portas, cor prata. Tratar 
(14) 9754-9032/ 9783-8148.

GOL G3 8v, ano 2001,4 
portas, som + alarme + travas 
elétricas, R$13 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

ECOSPORT XLT 2.0, ano 
2005, completo, R$26 mil -  
Gol , ano 2001,4 portas, 13 
mil. Tratar (14) 96827551.

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.

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

KADETT SL, cor prata, ótimo 
estado, R$ 6.500,00. Tratar 
(14) 9122-4417.

KADETT, ANO 94, cor prata, 
doc ok até 2014, R$ 6 mil. 
Tratar (14) 9869-6591/ 3263
6511 com Marcos.

C4 PALLAS GLX, ano 2009, 
cor preto, flex, automático, 67 
mil km, único dono, excelen
te. Tratar (14) 9735-5527.

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.

COL POWER 1.0 16v, ano 
03/04, completo, R$ 14 
mil. Tratar (14) 3269-9262/ 
8146-7260.

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

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.

GOL, M I, ano 97, vendo ou 
troco (até ano 2005), R$9 mil. 
Tratar (14) 9797-9200.

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.

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

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

PALIO, ANO 99, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
completo, 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

CHEVETTE SL, ano 89,
gasolina, bom estado de 
conservação,cor(cinza 
prata), R$:4 mil. Tratar (14) 
9727-2736 José Antonio.

CORCEL II, ano 79, cor
verde claro, álcool, bom es
tado. 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/ trans
porte de pessoal. Vendo ou 
troco por kombi ou cami
nhonete cabinada de menor 
valor, caminhão em ótimo 
estado.Tratar (14)9702-6802 
ou 3264-5236.

KOMBI, ANO 97, bom
estado, 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 bran
ca, ótimo estado, R$ 2 mil 
+ promissórias. Tratar (14) 
9653-6869.

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

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

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

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

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

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

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

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

PALIO 1.3 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.

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

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, 
automática 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, 
completo, (pronta entrega). 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos.

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

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, 
completa, 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.

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

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

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

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

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

PAGAN M OTOS
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

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.

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

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

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.

NXR BROS ESD, ano 2005, 
cor azul, vendo ou troco por 
moto de maior cilindrada. 
Tratar (14) 9701-6361/ 
9181-7920

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

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

BIZ 125 ES, ano 05/06, cor 
preta, baixa km, partida elé
trica. Tratar (14) 9183-8600/ 
81111-3075.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 

Afíaçõo de alitates 

Confetçõo de 
larím bos

^3263-6395
^9794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

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

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.

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.



Classificados

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

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 
cartuchos e toners. Tudo com 
garantia e preço imbatível, 
(temos micros usados e ser
viço de leva e trás gratuito). 
Tratar na R: Pará, 10 - Jd 
Cruzeiro ou (14) 3263-3052/ 
9793-3134/ 9106-9965.

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

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

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

VENDO FILHOTE de Pit Bull 
Red Nose Branco, fêmea com 
40 dias. Tratar (14) 9794-3833 
Gislaine ou 9881-7653 Celso.

COMPRA SE um filhote 
de cane corso. Tratar (14) 
9806-8344.

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.

DOA-SE CACHORRO adul
to. Tratar (14) 9794-2194.

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

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

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

SERVIÇOS DE entrega, 
ligue! Transporte de pessoas 
e entrega com rapidez e 
segurança. Tratar Vivo 
(14) 9701-6362/ Claro (14) 
9181-7920.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

CONTRATA-SE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

COM EXPERIÊNCIA. 
NECESSÁRIO CNN "A S ” .

ENVIAR CURRÍCULO PARA 

TECNICOINFOLP@GMAILCOM

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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


Classificados

RVl tLtlt

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.

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.

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

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

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

TV 29"(SEMP TOSHIBA), 
tela plana, preta, semi nova 
(em ótimo estado, extrema
mente zelada), R$ 280,00. 
Tratar (14) 9881-7653 (14) 
9781-6983 ou(14)3264-5381 
Celso ou Carolina.

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

VENDO JOGO de rodas de 
ferro, aro 14, para VW, GM 
e Fiat, pouco uso, R$ 300,00. 
Tratar (14) 9717-2818.

PRECISANDO DE dinheiro? 
Credito pessoal em ate 18x 
c/ cheque, refinanciamento 
de veículos (leves e pesados) 
e aposentado INSS em ate 
60x, consulte nos e faça sua 
proposta. Tratar (14) 3298- 
2278/ 9645-8766.

VENDO UMA cama elástica 
e piscina de bolinha. Tratar 
(14) 3264-5658/ 8115-4390.

VENDO 1 estufa elétrica 
para salgados. Tratar (14) 
9693-1495.

VENDO PORTÃO novo de 
duas folhas c/ fechadura, 
ótimo estado -  1armário para 
advogado de madeira, lindo. 
Tratar (14) 3264-8040.

COMPRO CADEIRINHA de
carro para menino. Tratar (14) 
9745-3174.

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

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

VENDO CARRETINHA
para moto, branca, de fibra, 
ideal para entregas de água 
mineral, gás e bebidas, marca 
motoprático, documentação 
em dia, ano 2011, segundo 
dono. Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

VENDO OU troco expositor 
refrigerado gelopar, 4 portas, 
1.170 litros,220v, usado, R$
2.500,00. Tratar (14) 3264- 
6777/ 8132-9002.

VENDO OU troco freezer 
horizontal, branco, 546 litros, 
com tampa de vidro, metal- 
frio, 110v, novo, sem uso, R$ 
2mil. Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

VENDO OU troco expositor 
metalfrio vb50r, 572 litros, 
branco, 110v, novo, em uso, 
R$ 3mil. Tratar (14) 3264- 
6777/ 8132-9002.

VENDO OU troco 60 engra- 
dados cerveja (AmBev) 1000 
ml, R$ 2.100.00 ou R$

35.00 CADA e 60 engra- 
dados cerveja 600 ml, R$
1.800.00 ou R$ 30,00 cada. 
Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

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 MAKITA,
serra de mármore e lixadeira 
(Blak&Deker), com 4 meses 
de uso. Tratar (14) 9676-8947/ 
3264-3111.

VENDO AEROMODELO
tucano '4, escala, completo. 
Tratar (14) 9734-1064/ 
9618-8296.

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 TV (Gradiente),
29", cor prata. Tratar (14) 
9672-8298.

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

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

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

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

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

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

COCHI
m m
m m

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.

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

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

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

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

FREEZER 2 tampas, 
R$500,00 - Eletrolux 250L, 
branca, semi nova, R$250,00

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

-.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.

TV 20", prata (LG), R$200,00 
-  Tv 14" (CCE), preta, 
R$80,00 -  TV 20" (Philco),

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

R$ 300,00. Tratar (14) 9115- 
5295/ 9674-5783. GUARDA ROUPA 6 portas,

marfin, 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/

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

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

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

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

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

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

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

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

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

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

ó^nímiUê^
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

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

ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS 
ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

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

Charles Darwin.



Classificados

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

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

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

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

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

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

VENDO CD Kewood, 
usado, semi novo, R$90,00. 
Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

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

M ÚSICA 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.

LEMBRANCINHA EVA
para dia das, dia dos pais, 
sacolinha surpresa, topo de 
bolo p / de casamento, ani
versário, 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, aceita encomen
das. Tratar (14) 3263-5612 e 
9619-1155.

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

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

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

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

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

SALÃO PARA 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IB ITINGA -  14/07/13 -  
21/07/13 -  07/12/2013. 
Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

PRAIA GRANDE 14, 15,
16 e 17/11/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

FOZ DO Iguaçu 24, 25,
26 e 27/10/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

APARECIDA DO Norte
-  22/12/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 
9794-7639/ 9147-2393.

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 -  
Paraguai todo mês. Tratar 
(14) 3263-3761/ 9724-8206 
com Ivani.

A N /
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

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 BEM localiz. c/ 
ótimo acabam. no M. Azul. 
São 106m^ em boa planta,
3 dorms, w c social, s.estar, 
coz. c/ ligação p / s. jantar 
+ rancho de lazer c / churra- 
queira. 1 vg. cob. C82568 /  
14-9635-2290 - 3263-3163
-  vitagliano.com.br /  ref. 
00188

PRÉDIO COMERC.
Jd Ubirama, próx. av.
P Salústio, exc. localiz. 
ideal p/: padaria, lojas, 
entre outros. Oportunidade, 
venha conferir! Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 -  
9724-8803 /  vitagliano.com. 
br ref:00227

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

CASA N A  altura da laje, 
com 2 quartos, sala, cozi
nha, WC, murada + portão, 
R$ 48mil + parcelas. Tratar 
(14) 9797-5221.

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

CASA JD. M. Luiza II c/3 
dorms (1 suíte), w c soc., 
sala.tv, s.jantar interlig a 
cozinha. 3vagas cobertas. 
Ótimo preço, aceita permu- 
ta por terreno e financia. 
Oportunidade! Creci J23626
-  Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref:00260

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

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

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

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

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

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 hidromassa- 
gem, lavanderia coberta, 
banheiro, churrasqueira,
WC e garagem para 2 car
ros c / portão automático, 
com 190m^ de construção 
nova, R$ 350 mil. Tratar (14) 
9747-3304.

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

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

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

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

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

PRIMAVERA- 2 dormts, 
sala, cozinha,bho social, 
área de serviço. R$80mil- 
-Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

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

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

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

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

CKEVÍNCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

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

FONE: 3264-7S92

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

(14) 3263-1485 
9791-4488
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PROF1SSÕES COM MAIS VAGAS
Profissionais de engenharia continuam os mais procurados 
pelas empresas brasileiras. De acordo com levantamento da 
consultoria de recrutamento Michael Page, 3 7 %  das vagas no 
país são destinadas a esta mão de obra. Os administradores 
são os que têm mais oportunidades de trabalho.

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 6 DE JULHO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.153 '

Profissionais buscam investir em idiomas
Para professora de inglês, língua pode ser estudada também pensando na formação do currículo

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Se dedicar a um segundo idioma, 
para a professora de inglês da En- 
glishville, Simone de Cássia Tur- 

carelli, é pensar no futuro profissional 
e tam bém  pessoal. "Percebemos a pro
cura dos alunos que estão no m ercado 
e tam bém  o conhecim ento do idiom a 
para formação de cu rrícu lo”, explica. 
"Vemos através da globalização a ne
cessidade de um  segundo e até terceiro 
idiom a em term os de intercâm bio, im 
portação e exportação”.

Entre os profissionais que já  atuam  
no m ercado, Simone enum era alguns 
que precisam  estudar o idiom a para se 
m anter na vaga e até mesmo evoluir na 
profissão. "Um garçom em um a cidade 
grande não pode ser um  garçom se não 
falar duas línguas, porteiro  de hotel, 
porque o m undo está vindo até nós. 
Essa é a necessidade não só do inglês, 
mas de uma segunda língua”, diz. "Por 
isso tem os alunos desde legionários 
até gerentes de em presas, instrum en
tistas e professores”, exemplifica.

O idiom a, segundo Simone é re-

QUALIFICAÇAO -  Além de preparar para o mercado, idioma pode ser opção para iniciar carreira

quisito para vagas tanto em em presas ligado ao exterior estão pensando em 
m ultinacionais quanto nacionais. "Em- ter. A prender um  novo idiom a pode 
presas nacionais quando não tem  nada ter resistência por qualquer pessoa,

mas é im possível segurar a expansão 
da língua”, diz. "Além de ab rir as po r
tas para o m undo o inglês pode form ar 
um  profissional para a área em cinco 
anos. Falando fluentem ente, podendo 
dar au la”.

A Copa do M undo no Brasil é ou
tro ponto que Simone ressalta como 
im portante no desenvolvim ento da lín
gua. "A Copa vai trazer cultura e deixar 
um  legado o que vai ser pior para quem  
não tem  uma segunda língua”, analisa.

A pesar de quando se fala em estudo 
de um  idiom a pensar prim eiro na vida 
profissional o lado pessoal tam bém  
leva vantagens. "As pessoas pensam  
em satisfação profissional, um  bom  
emprego, um bom  salário, mas para a 
vida o fundam ental é ser d iferenciado”.

Quanto a acessibilidade para o cu r
so, Simone explica que não é mais um 
em pecilho para o estudo. "Ter uma 
segunda língua é tão tranquilo , não é 
mais caro, não tem  d ificu ldade”, diz. 
"Por isso cada vez mais pessoas pro
curam , até os pais colocam as crianças 
desde cedo para que a língua seja na
tu ra l”, finaliza.
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LANÇAMENTO
A Dafra Horizon 250 acaba de chegar às concessionárias, em 

versão única, por R$ 13.690. O visual lembra motos maiores. O 
modelo é fruto de parceria com a sul-coreana Daelim e quer 

ser porta de entrada para o mundo custom.
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VANTs ajudam  agricultores e pecuaristas
Tecnologia fotografa, através de um avião de pequeno porte, as imagens do solo; estudo ajuda a amenizar prejuízos

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA -  Modelo de aeronave não tribulada faz fotos do solo nos 45 minutos de voo ALTA RESOLUÇÃO -  Imagens podem mostrar falhas no cultivo e presença de pragas

Priscila Pegatin

A tuan te  no ram o de radiocom u- 
nicação há m ais de 20 anos, a 
em presa lençoense Geocom: 

geotecnologia & radiocom unicação 
traz  para a cidade um  novo serviço da 
tecnologia aplicada à  agro indústria  e 
ao agronegócio.

Os VANTs (Veículo Ae'reo Não Tri
pulado) são aviões controlados através 
de um tablet, equipado com GPS e uma 
câmara fotográfica que faz imagens do 
solo. "O serviço pode ser aplicado em 
várias áreas, como mineração e conta

gem de rebanho, mas atuamos na cida
de desde janeiro para canavieiros e pro
dutores de eucalipto", explica Ana Rita 
H. M artins, diretora de processamento 
e geotecnologias.

As imagens adquiridas através do 
voo ajudam a identificar, por exemplo, 
falhas na cultura e pragas. "Dependendo 
do que o cliente quer saber, vamos pro
gramar o avião para o voo, mais alto ou 
perto do solo, como no caso de pragas".

Para solicitar esse tipo de serviço, 
o proprietário deve entrar em conta
to com a empresa com pelo menos 15 
dias de antecedência do prazo desejado.

"Esse tipo de voo precisa de autorização 
da ANAC (Agência Nacional de Avião 
Civil). Só podemos voar em área rural e 
no espaço liberado pela ANAC", expli
ca. "Os dias para os voos também são 
informados pela agência e só é possível 
fazer as fotos com o tempo bom, no caso 
de vento forte ou chuva a imagem não 
fica boa".

O VANT atinge uma altitude de 3 
mil metros e permanece no ar por 45 
minutos. "No caso de um voo definido 
de 300 metros de altura, ele consegue 
fazer 800 hectares no tempo de 45 mi
nutos. É uma área bem grande".

O valor do trabalho contratado tam 
bém é medido por hectare. "Após as 
imagens, fazemos o processamento para 
gerar um mosaico, que são fotos mon
tadas da área de interesse do cliente", 
explica. "Fazemos a entrega do mosaico 
ou, dependendo o trabalho um relatório 
para algo específico, marcando mato, fa
lha no cultivo, tudo georreferenciado".

Com o relatório em mãos, segundo 
Ana Rita, é possível o proprietário da 
terra tomar uma atitude mais rápida e 
melhorar os lucros do cultivo. "Ele não 
vai precisar ir em todos os lugares para 
fazer um levantamento", finaliza.

http://www.jornaloeco.com.br
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ALUGUEL
Dados do Secovi-SP revelam que, em maio, foram 
abertas 1.790 ações por problemas com aluguel na 
cidade de São Paulo. É 12 ,3 %  inferior aos processos de 
maio de 2012 e 14 ,8 %  menor que os de abril deste ano.

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

C e n tro  - L e n ç ó is  P a u l is t a  - ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 3 9 4 9
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Investir em imóvel é sempre bom negócio
Delegada do Creci de Lençóis Paulista, Gisele Toledo diz que investidor nunca perde dinheiro ao aplicar em imóveis

Saulo Adriano
FOTO: DIVULGAÇÃO

Especial para O ECO

Oano passado foi promissor para o 
mercado imobiliário. Na cidade, 
na região e em praticamente todo 

o Brasil houve um superaquecimento dos 
negócios de compra e venda de imóveis re
sidenciais, comerciais e de terrenos. Havia 
uma expectativa de que o bom momento 
seguisse por 2013, mas a atividade vem se 
estabilizando, segundo o setor. Nem por 
isso, investir em imóvel deixou de ser um 
bom negócio, alerta a delegada do Creci 
(Conselho Regional dos Corretores de Imó
veis), Gisele Toledo.

Segundo ela, o mercado de imóveis está 
estável e o aumento no valor dos imóveis 
estacionou, o que é normal e cíclico para 
o primeiro semestre do ano. No entanto, 
Gisele ressalta: "não me canso de dizer que 
aplicar em imóvel é forma mais rentável e 
segura em nosso país. Ninguém que apli
cou neste segmento perdeu dinheiro e nem 
correu o risco de ficar pobre da noite para 
o dia, como acontece com outras aplica
ções onde o risco é grande”, alerta.

Ela cita como exemplos as aplicações 
em ações comercializadas na Bolsa de Va
lores ou a compra de moedas estrangeiras 
em mercados nem sempre regularizados, 
onde o investidor pode ver seu patrimônio 
minguar de uma hora para outra por razões 
que nem os especialistas conseguem expli
car. "Aplicações em instituições de crédito 
há muito tempo não rendem o suficiente. 
Quem ganha são as instituições que traba
lham com seu dinheiro”, complementa.

PALAVRA DA DELEGADA -  Gisele Toledo diz que investir em imóveis é mais seguro e rentável que outros mercados de aplicações

Para Gisele, o mercado imobiliário 
gera frutos em duas vertentes para os in
vestidores. Primeiro, que o valor do imóvel 
sempre tende a subir na cotação e nunca 
descer. "Quase sempre com valorização 
bruscas e altas”, observa. Em segundo lu
gar, diz ela, tem o aluguel que o imóvel ren
de mensalmente para o proprietário. "Sem 
contar a garantia de propriedade. Isto é, 
no Brasil, ninguém perde seu imóvel de
vidamente pago e registrado por conta de

planos governamentais ou coisa parecida, o 
que gera total segurança aos aplicadores”, 
comenta, lembrando que a Constituição 
Federal garante como inviolável o direito 
à propriedade.

Para o mercado de locação, a dele
gada do Creci analisa que os valores dos 
aluguéis acompanham de perto o mercado 
de venda e também encontram-se estáveis. 
"Entretanto, com o grande crescimento que 
estamos tendo em nossas empresas, trazen

do pessoas de fora para aqui trabalhar, tem 
havido um aumento muito grande na pro
cura por locações. Nem por isso os preços 
dispararam. É normal entre os meses de 
fevereiro a abril de cada ano o setor sofrer 
uma pequena queda, em virtude das festas 
de final de ano, Carnaval e Facilpa. Alguns 
dizem que o ano no Brasil só começa de
pois do Carnaval. No mercado das loca
ções, ele se inicia em abril. Contudo, está 
dentro da normalidade”, complementa.

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


Classificados

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

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

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

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

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

BELA VISTA, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$140 mil, 
obs: Laje/forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM UBIRAMA,
1 suíte, 02 dormitórios, 
sala ampla, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para dois 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, despensa e 
banheiro, R$340 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento 
em gesso. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

VILA CAPOANI, 1 suíte,
02 dormitórios, 03 salas, 
escritório, 02 banheiros, 
copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço, despensa, rancho 
e garagem para 4 carros,
R$ 450 mil, obs: laje, taco, 
aquecedor solar. armários na 
cozinha, sala de tv e escritó
rio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

PARQUE SÃO José, 1 
suíte, 02 dormitórios, 02 
salas, banheiro social, copa, 
cozinha, área de serviço, des
pensa e garagem para vários 
carros, R$ 380 mil, obs: laje, 
porcelanato e taco. 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 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$ 350 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 MARIA Luiza II, 
construção nova, sendo 01 
suíte, 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e gara
gem para 02 carros, 270 mil, 
obs: laje e porcelanato. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM CAJU, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, mais casa 
ao lado com sala, cozinha, 
banheiro e 01 dormitório, R$ 
170 mil, obs: forro madeira e 
piso frio. Ótima localização 
para comércio. Terreno 
com 312 m̂ . Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD GRAJÁU, casa nova, 02 
dormitórios(1 suíte), sala tv, 
cozinha, lavanderia fechada, 
R$ 150mil, Cód. 267. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JARDIM 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

JD. SÃO João, 3 dormitórios, 
02 salas, cozinha, 02 
banheiros sociais, despensa, 
área de serviço e garagem. 
Dois cômodos nos fundos,
R$ 165 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

RONDON, 1 suíte, 02 dormi
tórios, sala de estar, sala de 
TV banheiro social, lavabo, 
copa, cozinha, área de serviço 
e garagem para 02 carros. 
Área de lazer com churras
queira, dormitório, banheiro e 
piscina, R$ 450 mil, obs: laje, 
piso de madeira, acabamento 
em gesso. Armário embutido 
na cozinha, garagem e área 
de lazer. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264
3343

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.

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

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

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

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

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

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.

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.

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.

MARIA LUIZA I (entre 
Principe e M. Azul), casa 
no alto do bairro, c / 120 
m  ̂de construção, na Rua 
Presbitero Carlos Gomes, 2 
dorms, sala ampla, cozinha, 
gesso, cerca elétrica, rancho 
c / churrasqueira + 1 quarto e 
WC, quintal todo com piso, 
documentação em ordem,
R$ 165 mil. Tratar (14) 8154- 
1999/3263-1617.

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

NUCLEO HABITACIONAL
Luiz Zillo, casa à venda, com 
garagem coberta para 2 car
ros, 3 quartos, 2 banheiros, 
piso laminado e edícula. R$ 
155mil, www.imobiliaria21lp. 
com.br - ref. 0096 Tratar (14) 
3263-0021/ 9728-1313

JARDIM GRAJAÚ, casa 
à venda, com 3 quartos, 2 
banheiros, cozinha americana 
com cooktop, balcão c/ 
mármore, área de serviço, 
porcelanato, blindex nas 
janelas, garagem. R$ 210 mil, 
aceita financiamento www. 
imobiliaria21lp.com.br - ref. 
0101. Tratar (14) 3263-0021/ 
9728-1313.

CENTRO, CASA à venda, 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
sala, lavanderia, deposito, 
dispensa. R$ 200 mil, www. 
imobiliaria21lp.com.br - ref. 
0068. Tratar (14) 3263-0021/ 
9728-1313

RONDON, CASA à venda 
com 2 quartos, 2 banheiros, 
cozinha com balcão, garagem 
coberta para 3 carros, edícula 
c / piscina e churrasqueira, 
canil, cerca elétrica. R$ 
252mil, www.imobiliaria21lp. 
com.br - ref. 00121. Tratar 
(14) 3263-0021/ 9728-1313

CENTRO, CASA à venda 
com 3 quartos, 2 banheiros, 
edícula com churrasqueira, 
dispensa, garagem coberta, 
canil, jardim. R$ 263mil, 
www.imobiliaria21lp.com. 
br - ref. 0106. Tratar (14) 
3263-0021/ 9728-1313

JD. ITAPUÃ, edícula com 
1 dorm., WC, sala, cozinha 
e varanda, piso frio e WC 
revestido, R$115 mil. Tratar 
(14) 8150-3041/ 3264-4386.

CECAP, CASA c / 4 quartos, 
sala, cozinha grande e azule- 
jada, WC + fundo com casa. 
Tratar Rua Ciro Fernandes, 85.

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

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

Valor: R$ 550.000,00  

JD. U B IRA M A
03 Dorm. Sendo 1 suíte, sala, copa, 

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

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

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

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00  

C EN TR O
Sobrado 02 dorm. sendo 01 suíte, 02 salas, 

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

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

JA R DIM  ITAM ARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

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

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

JA R DIM  V ILLA G E
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

JA R DIM  V ILLA G E
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

w w w .to le d o im o v e is .c o m .b r
T e l  ( 1 4 ) 3263 -0 1 8 7
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro

http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp
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http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

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

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

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

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

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

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

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

JD. EUROPA: 03 dorm sendo 
1 suíte c/ closet/sala/copa/ 
coz planejada/banheiro/ 
lavanderia/garagem/edícula 
c / despensa e banheiro Valor 
R$ 320.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

CENTRO: 03 dorm sendo 
1 suíte c/ closet/02 salas/ 
banheiro/coz/lavanderia/des- 
pensa/área c/ churrasqueira/ 
garagem Valor R$ 405.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/ 
sala/copa/coz/02banheiros/ 
lavanderia/área c / churrasq./ 
garagem Valor R$ 225.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JD. ALVORADA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/copa/coz/sala/ 
banheiro/lavanderia/área c/ 
churrasq/piscina/banheiro/ 
pomar/02 salas comerciais. 
Valor R$ 195.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. NOVOS Lençóis: 02 
dorm/sala/coz/banheiro/la- 
vanderia/garagem (meio lote) 
Valor R$ 80.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. UBIRAMA: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavande- 
ria/entrada p/ carro. Valor R$
160.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

JD. MARIA Luiza II: 02 
dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/área c/ churras
queira e banheiro/garagem 
Valor R$ 200.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187 (aceita 
troca valor menor)

JD. PRÍNCIPE: Barracão
comercial construído em 04 
terrenos c/ escritório/coz/ 
banheiro Valor R$ 650.000,00 
Toledo Imóveis.

MARIA LUÍZA IV: dorm/coz 
americana/sala/banheiro/ 
lavanderia/ (fase de acaba
mento) Valor R$ 55.000,00 + 
prest. terreno Toledo Imóveis 
32630187.

JD. UBIRAMA: 03 dorm 
sendo 1 suíte/sala/copa/coz/ 
banheiro/lavanderia/edícula 
c/ despensa e banheiro Valor 
R$ 320.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. CAJU: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/ba- 
nheiro/lavanderia/área c/ 
churrasqueira e piscina/ 
garagem Valor R$ 150.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JD. ITAMARATI: lindo 
sobrado c/ 03 dorm sendo 1 
suíte/sala/coz americana/ 
banheiro/lavanderia/área de 
lazer c/ churrasq./piscina/ 
sauna/banheiro/jardim/lago/ 
garagem Valor R$ 700.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

MARIA LUIZA IV: casa nova 
c/ 03 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/copa/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem Valor R$
220.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

CENTRO: 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia/forro 
de madeira e cerâmica/não 
aceita financiamento Valor 
R$ 126.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

MARIA LUÍZA IV: 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/entrada p carro Valor 
R$ 110.000,00 + 113 prest. 
terreno de 399,00 Toledo 
imóveis 32630187.

INFORME IMOBILIÁRIO
ATENÇÃO.

V e n h a  n e g o c ia r  c o m  q u e m  re a lm e n te  
e n te n d e  d e  im ó v e is !

T o m e  um  c a fé  c o n o s c o  e c o n fira , 
lh e  d a re m o s  to d o  s u p o rte !

NEGÓCIOS IMOBIlIÁnm

[14] 9724-8803 - [ 14] 3263-3 w w w . v i t a g l i a n o . c o m . b r

JD. ITAPUÃ: 03 dorm sendo 
1 suíte/sala/coz ampla/ba- 
nheiro/lavanderia/garagem/ 
Valor R$ 200.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. MARIA Luiza II: Prédio 
c/ 06 aptos de 42m2 cada de 
01 dorm/sala/coz/banheiro 
Valor R$ 600.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

MONTE AZUL: 02 dorm 
sendo 1 suíte/sala/coz/ba- 
nheiro/jd. Inverno/lavanderia/ 
entrada p carro Valor R$
180.000. 00 Toledo imóveis 
32630187

CECAP: 02 dorm/sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula em fase 
de acabamento. Valor R$
120.000. 00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. AMERICA: casa asso
bradada c/ 02 dorm/ sala/ 
coz americana/banheiro/ 
garagem/espaço gourmet 
c/ churrasqueira e varanda 
Valor R$ 250.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JD. AMERICA: sobrado 
c/ 03 dorm/sala/copa/coz/ 
banh./lavanderia/edícula c/ 
dorm sala/coz/banheiro/ga- 
ragem Valor R$ 200.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JD. AMERICA: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavan- 
deria/despensa/garagem 
Valor R$ 180.000,00 Toledo 
Imóveis.

PQ RES. Rondon: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/despensa/ 
garagem/edícula c/ chur- 
rasq./coz/01dorm/banheiro 
Valor R$ 280.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JD. JOÃO Paccola: 03 dorm/ 
sala/coz/banheiro/escritório/ 
lavanderia/garagem/área c/ 
churrasq./ banheiro Valor R$
170.0000,00 32630187

CENTRO: 1° casa: 03 dorm/ 
sala ampla/02 banheiros/ 
área de serv./2° casa 02 
dorm/sala/coz/banheiro/área 
serv./ 3° casa c/ coz/banhei- 
ro/slão c / churrasqueira. 
Todas edificadas no mesmo 
lote entrada p/ vários carros. 
Valor R$ 700.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187.

CENTRO-CASA PRÓXIMO
a Cachaçaria com 3 
dormitórios sendo 1 suíte/ 
sala de estar/sala de jantar/ 
sala de TV/escritório/lavabo/ 
cozinha/lavanderia/garagem 
p/2carros/FUNDOS: edícula 
com churrasqueira/despensa/ 
sala/banheiro/ laje e piso 
frio/terreno com 450,00m2- 
R$-480.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

NOVA LENÇÓIS, com 2
quartos, sala, cozinha reves
tida, WC social, garagem 
coberta p/ 2 carros, piso frio, 
laje, churrasqueira, lavanderia 
coberta, R$ 115 mil, aceito 
financiamento. Pedrão imó
veis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM MARIA Luiza lI, 
oportunidade, casa com 3 
quartos, sala de tv, sala de 
jantar, w  c social, com contra 
piso, laje, cobertura de telha 
romana, área construída de 
102 m ,̂ R$ 130 mil (aceito 
terreno no negócio), falta 
acabamento final. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

SAO JUDAS Tadeu I , casa 
com 2 dormitórios, 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.

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

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

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

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 finacia- 
mento. Tratar Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

O P O R T U N I D A D E S
I N C R Í V E I S ! !

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 
( 14)3264 4151 | (14)9860 1407

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

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

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

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.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, wc social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, 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.

http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.habitarelp.com.br


Classificados

CECAP, CASA com 4
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, laje, área 
total de terreno 202m^ com 
82m2 de construção, esquina, 
toda murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não acei
ta financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

JD. DAS Nações, 2 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$
185.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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

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

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

JD. JOÃO Paccola, 3 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, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e 
garagem p/ 2 carros - R$
300.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

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

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV, casa à 
venda com 225m^, 2 quartos, 
2 banheiros, sala de jantar, 
cozinha, área de serviço.
R$ 100 mil + parcelas, 
www.imobiliaria21lp.com. 
br - ref.0124. Tratar (14) 
3263-0021/9728-1313.

CECAP, CASA à venda com 
2 quartos, 1 banheiro, ga
ragem coberta para 1 carro 
e descoberta para 3 carros, 
sala de jantar, perto do 
superm. Azulão. R$ 126mil, 
www.imobiliaria21lp.com. 
br - ref. 0120. Tratar (14) 
3263-0021/ 9728-1313

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
à venda com 1 quarto, 1 
banheiro, espaço gourmet, 
edícula com churrasqueira, 
portão eletrônico, varanda, 
jardim. R$ 127.200,00, www. 
imobiliaria21lp.com.br - ref. 
0103 Tratar (14) 3263-0021/ 
9728-1313.

MARIA LUIZA, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 9749-3534.

IMOBILIÁRIA
CO M PR A - VBN D A  - LOCAÇAO

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

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

MARIA LUIZA IV, sala 
comercial à venda com 317m^ 
e 137m^ área construída, 2 
banheiros, de esquina, perto 
do sesi. R$ 165 mil, www. 
imobiliaria21lp.com.br - ref. 
0063. Tratar (14) 3263-0021/ 
9728-1313.

3 2 6 3 - 0 0 2 1
V E N D A : Casa N Ú C L E O , garagem , 3 dorm, 
2 WC, edícula. R$ 155.000,00 Ref. 0096 Cel:
97281313_______________________________
VEN D A : Casa G R A JA U , 3 dorm, 2 WC, coz. 
Americana, cooktop, balcão d  mármore, porcela- 
nato, garagem. R$ 210.000,00 ACEITA financia
mento Ref. 0101 Cel: 97281313______________
VEN D A : Casa C E N TR O , 3 dorm, 2 WC, sala, la
vanderia, deposito, dispensa. R$ 200.000,00 Ref.
0068 Cel: 97281313________________________
VEN D A : Casa R O N D O N , 2 dorm, 2 WC, ga
ragem, edícula d  piscina, cerca elétrica. R$
252.000. 00 Ref. 00121 Cel: 97281313_______
VEN D A : Casa C E N TR O , 3 dorm, 2 WC, edícu
la, garagem, canil. R$ 263.000,00 Ref. 0106 Cel:
97281313________________________________
V E N D A : Casa JD . V IL A G E , 4 dorm, 2 WC, sala 
de jantar, coz, dispensa, área de serviço, portão
eletrônico. R$ 346.000,00 Cel: 97281313_______
V E N D A : Terreno M A R IA  LU IZA  I, 200mT parte 
alta. R$ 70.000,00 ACEITA financiamento. Cel:
97281313________________________________
V E N D A : Terreno JD. P R ÍN C IP E, 200mT ótima lo- 
calizacão. R$ 74.000.00 Ref. 0123 Cel: 97281313 
V E N D A : Sala Comercial M A R IA  LU IZA  IV, 
317m^/137m^ área construída, 2 WC, perto do 
SESI. R$ 165.000.00 Ref. 0063 Cel: 97281313 
V E N D A : Casa M A R IA  LU IZA  IV, 225mT 2 dorm, 
2 WC, sala de jantar, coz, área de serviço. R$
100.000. 00 -I- parcelas. Ref.0124 Cel: 97281313 
V E N D A : Casa C EC A P , 2 dorm, 1 WC, gara
gem, sala de jantar, perto do superm. Azulão. R$
126.000. 00 Ref. 0120 Cel: 97281313________
V E N D A : Casa JD . PRÍN C IP E, 1 dorm, 1 WC, 
espaço gourmet, edícula, portão eletrônico. R$ 
127.200.00 Ref. 0103 Cel: 97281313__________

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br


Classificados

JD. CAJÚ I, casa c / 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e 
garagem para 2 carros, R$ 
100 mil, não aceito financia
mento. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

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

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

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

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

JARDIM p r ín c ip e , 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).

JD. VILAGE, casa à venda 
com 4 quartos sendo 1 suíte e 
1 externo, 2 banheiros sendo 
1 externo, sala de jantar, 
cozinha, dispensa, área de 
serviço, portão eletrônico, 
varanda na frente, piso frio.
R$ 346 mil. Tratar (14) 3263- 
0021/9728-1313.

C A S A  JD  IT A M A R A TY ,
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.

C A S A  JD  EU R O PA , 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.

S O B R A D O  JD IT A M A -  
R A TY, 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.

C A SA  JD  P R ÍN C IP E ,
03 dormsfl suíte), sala 
tv, cozinha america
na, lazer c/ churras
queira, garagem 02 
carros c/170,00m2 R$
245.000. 00.

A P A R T A M E N T O  E D I
F ÍC IO  Vitória Régia,
03 dorms (1 suíte), 
sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia R$
320.000. 00.

A P A R T A M E N T O
R E S ID E N C IA L
PaineirasfPiso Térreo) 
03 dorms, sala 02 am
bientes, cozinha, lavan
deria R$ 175.000,00

T E R R E N O J D  
IT A M A R A T Y  parte 
altac/517,00m2R$
175.000. 00

C H Á C A R A  S Ã O  JU 
D A S TA D E U  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

R ua M ach ad o  de  A ss is , n° 680  
Fone: (14 ) 32 64 -5 6 2 4  /  96 95-8789  

w w w .s ig im o ve is n e t.co m .b r

LINDA CHÁCARA 5 min. 
de Lençóis Pta, 20.400m2 -  
sendo casa c/ sala ampla, 
coz., 2 dorms, wc social. 
linda varanda, piscina + casa 
p / caseiro. Obs: curral e ót. 
árvores frutíferas - energia 
e água da propriedade -  
Imperdível - Creci J23626
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br -  ref. 00264

ÓTIMA CHÁCARA c/
5000m2 á 8 min. de Lençóis 
Pta, casa c/ 230m2 3 dorms 
(1 suíte), 2 wcs social toda 
avarandada + ár. lazer c/ 
quiosque, piscina, 2 wcs, 
churrasq. piscina e edícula. 
Obs: confira, exc. prop, -  
Creci J23626 -  Vitagliano 
14-9786-5951 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com.br -  
ref. 00265

CHÁCARA 5.200M2 boa p/
produzir c / estufas, além de: 
pés de frutas, poço caipira 
e energia elétrica + casarão 
de 400m^. Obs: terra rocha
-  prop. bem tranq. - docts 
tudo ok! Dist. aprox. 20km 
de Lençóis Pta ou 9km de 
Areiópolis. Creci J23626 -  
Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00276

TIA EMÍLIA, chácara c/
2500,00 m  ̂- Res. c / 01 dor
mitório, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina, canil.
- R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263- 7094 /  9795-0722.

SÃO JUDAS Tadeu, casa 
com 01 suíte, 03 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro 
social. Área de lazer com chur
rasqueira, banheiro, despensa, 
quiosque, piscina e campo de 
futebol, R$ 450 mil, obs: laje 
e piso frio. Ótima localização, 
toda com alambrado. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VENDO CHÁCARA em
Alfredo Guedes. Tratar (14)
3264- 5381/ 9704-3307.

CHÁCARAS, SÍTIOS,
ranchos, entrada R$3.322,22 
+ parcelas de R$ 1.322,22. 
Créditos a partir de R$ 200 
mil. Tratar (14) 9654-9616.

SITIO (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.

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

MACATUBA JARDIM Ca-
pri, chácara, com 2.118,00m2 

- R$-205.000,00 c/caixa 

d'água (todas muradas) - TO
LEDO IMÓVEIS - 3263-0187.

COMPRO CASA de até R$

85 mil que aceite financia

mento. Tratar (14) 9667-0989 

ou 9627-0989.

BELA VISTA, alugo 2 
cômodos para 2 pessoas. 
Tratar (14) 9197-0521 aos 
Domingos.

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.

CHÁCARA PARA fins de se
mana. Tratar (14) 9772-7315.

FÉRIAS DE julho no Guarujá, 
preço especial. Tratar (14) 
9772-7315.

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 CASA na R:
Tiradentes, 547. 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$ 1.100,00.
Tratar (14) 8154-1999.

JD. PRÍNCIPE (entre a 
Comai e Cores Vivas),aluga- 
-se salão comercial com 70 
m ,̂ esquina da R: Henrique 
Lozinka Alves c / R: Luiz Vaz 
Pinto (local de bastante fluxo 
de veículos), R$700,00. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617.

SALÃO PARA Festas Humai- 
tá Hall, continuamos com as 
promoções. Tratar (14) 3264 
5658/ 8115-4390.

HUMAITA HALL O melhor 
lugar para sua festa. msn: 
humaitahall@hotmail.com/ 
site: www.humaitahall.com. 
br/ twitter: humaitahall.
Tratar (14) 3264-5658 ou Rua: 
Lídio Bosi, 425 Jd. Humaitá.

HUMAITA STAR: Aqui a 
estrela é você. msn: humai- 
tahall@hotmail.com/ site: 
www.humaitahall.com.br/ 
twitter: humaitahall. Tratar 
(14) 3264-5658 ou Rua: Lídio 
Bosi, 399 Jd. Humaitá.

ALUGO CHÁCARA para fes
tas em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704-3307.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

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.

CHÁCARA PARA festas em 
geral, semana e finais de se
mana. Tratar (14) 3263-6641 e 
9698-7007.

RONDON, ALUGA-SE casa 
nos fundos, exijo fiador, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
3263-6641 e 9698-7007.

EDÍCULA PARA festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
9768-0518.

APARTAMENTO NA Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
9735-5505.

CHÁCARA DO Engenho com 
salão para casamentos, bo
das, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 9735-5505.

COMPRO ÁREA rural até 12 
km da cidade, com energia 
elétrica, lago, nascente, 
reserva legal e de preferência 
sem bem feitorias. Tratar 
jandrade4374@ig.com.br

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 265,90m^, por R$ 23 
mil de entrada + parcelas de 
R$ 290,00. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha.

JD. ITAPUÃ:TERRENO c/
238,22m^, R$ 75 mil. Tratar 
(14) 32630187 Toledo Imóveis

TERRENO CAJU: 200,00m2 
Valor R$ 60.000,00 Toledo 
Imóveis 32630187

JARDIM GRAJAÚ: lote de 
terreno com 275,00m2-com 
alicerce de 49,00m2 (na 
laje), murado, com portão 
basculante, R$55 mil + 109 
prest. de R$307,00. Toledo 
imóveis-3263-0187

CENTRO TERRENO c/
660,00m2 murado Valor: 
528mil. Tratar (14) 3263-0187 
Toledo Imóveis.

RONDON: EXCELENTE
oportunidade: lote de terreno 
todo murado com 401,81 
m2 - R$-100.000,00 -  Toledo 
Imóveis-3263-0187

JD.MARIA LUIZA IV:
terreno com 252,81 m2 com 
uma construção de 78,00 
m2 (na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+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.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.vitagliano
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://www.humaitahall.com
http://www.humaitahall.com.br/
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

LOTEAMENTO 
SANT'ANNA, médio/alto 
padrão, próximo do centro, 
a partir de SOOm̂ , R$76 mil, 
com 10%entrada e saldo em 
até 150 meses (direto com 
loteadora). Tratar (14) 9701
1896 com João Barbosa.

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. GRAJAÚ, terreno c/ 
250m^, R$ 33 mil + parcelas. 
Aceito troca por veículo. 
Tratar (14) 3263-7129.

RONDON, TERRENO na
rua Rogério Giacomini (ao 
lado do n° 620), murado, 
299,60m^, R$85 mil. Tratar 
(14) 3264-3157.

JD. ITAMARATY, localizado 
na Rua Joara, com 396,50 
m ,̂ R$ 125 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

JD. JOÃO Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9781-3357.

IMPERDÍVEL 2 lotes juntos 
c/ área total de 531m2 no Jd. 
Grajaú, bem localizado. Ven
de tbm 1 lote separado Venha 
conferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00294

OPORTUNIDADE LOTE de
esquina no Jd. Nelli c / área 
de 266m^, bem localizado, 
ideal para comércio. Venha 
conferir! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /
3263- 3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00309

TERRENO IDEAL para 
chácara, com água, energia 
elétrica, a 7km de Lençóis, 
asfaltado e documentação 
em ordem, R$30 mil. Tratar 
(14) 9169-0538.

JARDIM ITAPUÃ, lote com
238.00 m ,̂ R$ 73 mil, obs. 
Lote de esquina. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343

JARDIM VILLAGE, lote com
263.00 m2, R$ 125 mil, obs. 
Lado de cima da rua. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

MONTE AZUL, excelente 
terreno no lado de cima da 
R: Abrahmos Zacharias, R$
56 mil, aceito financiamento. 
Tratar (14) 3264-3587.

JD NELLI, terreno de 
esquina, c/ 280m^, ótima 
localização, R$ 75.000,00. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO mura
do, próximo à avenida, R$ 60 
mil, quitado. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO de
esquina, 280 m ,̂ R$ 50 mil, 
quitado. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terreno es
quina, parcialmente murado 
R$ 75 mil. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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. MARIA Luiza I, terreno 
com 200m^, aceito finaciamen- 
to, R$ 70 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD GRAJÁU, terreno (parte 
baixa), R$ 55 mil, aceita fi
nanciamento, cód.081. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JD. MARIA Luiza IV, terreno 
com 234 m ,̂ parte alta, plano. 
R$ 65 mil, não aceito finan
ciamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JD. GRAJAÚ, terreno 
medindo 250,00 m ,̂ na 
parte alta, próximo a Avenida 
Jácomo Augusto Paccola, 
quitado. Preço R$ 55 mil a 
vista. Tratar - 9772-7716 com 
Abobrinha.

JD GRAJAÚ, terreno 
c/250m2, R$ 45 mil + 50 
parcelas de R$ 295,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/9695-8789.

JD CAJU, terreno próximo 
a ETEC c/200,00m2, R$ 50 
mil - cód. 216. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD JOÃO Paccola, 
terreno c/221,50m2, R$ 65 
mil, cód. 214. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

LOTES NO Grajaú, ótima 
oportunidade, aceita financia
mento. Tratar (14) 9710-9001.

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

(14 )3264 -25 05
LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340  JD. CAJU

(14 )3264 -46 25

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U C A O

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 CAJU, terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 
mil n/aceito financiamento. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

CENTRO, TERRENO
com área total de 899 m̂ , 
exelente oportunidade p/ o 
investidor. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, TERRENO
com área total de 628 m̂ , 
ótima localização, aceitamos 
propostas. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

JOÃO PACCOLA, terreno 
com 221,50 m ,̂ próximo ao 
centro. R$ 60 mil n/aceito 
financiamento. . Pedrão Imó
veis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

RONDON, TERRENO com
401,81 m ,̂ todo murado, 
ótima localização. R$ 100 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

PARQUE ELIZABETH,
terreno, venda somente a 
vista, n/aceita financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JD ANTÁRTICA, terreno 
c/ 331 m ,̂ frente c/14,50m2, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

JARDIM GRAJAÚ, a 50
metros da avenida, quitado, 
murado e com calçadas, 
medindo 250m^, com entrada 
de apenas R$ 17.500,00 
+ 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
na Av. Jácomo Augusto 
Paccola,medindo 401m2 com 
entrada+ financiamento em 
até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 250m^ , no meio 
do loteamento, por apenas 
R$ 44 mil a vista, (quitado). 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

JD MARIA Luiza IV, terreno 
(parte alta) c/230,00m^, 
próximo ao SESI, entrada 
de R$ 4S mil + 24 x de R$
880,00 - cód. 218. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

ANTONIETA, TERRENO
com aproximadamente 
400m^, na Av. João Paccola, 
R$ 90 mil, aceito troca por 
casa. Tratar (14) 9605-5195.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
com 250 m ,̂ parte alta á 100 
metros da avenida, entrada 
de R$ 36 mil mais 96x R$
340,00. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM STA Terezinha, es
quina, terreno com área total 
de 234 m ,̂ R$ 70 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
Fone:( 14)-9714-4352-(14)-3264-6418)

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
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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MENINA MULHER

FOTO: O ECO

V

Para se vestir com 
v x  estilo e qualidade 

é preciso uma 
loja antenada nas 
tendências. Em Lençóis, 
a Menina Mulher traz 
modas masculina e 
feminina para todos os 
tamanhos, inclusive plus 
size. Com experiência 
de mais de um ano no 
mercado, a Menina 
Mulher é também o 
endereço certo para 
quem busca moda festa. 
A Menina Mulher fica 
na rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 696, 
Centro. Telefone (14) 
3264-5210.

A Vivo 
autorizada 

Lençóis Paulista 
oferece a seus 
clientes serviços, 
como recarga, 
mudança de plano, 
configuração de 
aparelhos, venda 
de aparelhos e 
acessórios, mudança 
de endereço, 
habilitação e troca de 
chip. A loja fica na rua 
Ignácio Anselmo, 100 
-  Centro. Telefone (14) 
3264 4001.

ODONTOLOGIA PIEDADE 
CLÍNICA

^ X  Recém- 
inaugurada, a 
Odontologia 

Piedade clínica 
especializada oferece 
tratamentos em todas 
as áreas odontológicas, 
como próteses, 
implantes, clareamento, 
cirurgia, canal e 
periodontia. Na foto, 
os sócios Rubens (30 
anos de experiência), 
Danilo (cursando 
especialização) e a 
estagiária Mariana 
(2° ano). A clínica fica 
na rua Piedade, 480. 
Telefones (14) 3264 9676 
e 9703 4321.

^ X  A Ótica Guarany 
trabalha com 

as marcas Rayban, 
Vogue, Ana Hickman 
e Beneton, além de 
diversas marcas e 
ótimos preços. A 
Óticas Guarany possui 
lojas em Agudos, 
Macatuba e Lençóis 
Paulista na rua 15 
de Novembro, 511, 
Centro. Telefone (14) 
3263 2873.

ÓTICA GUARANY

OPORTUNIDADE DE COIVIPRA I Suíte  i 2 D o r m itó r io s  I 2 C arros

CONSTRUÇÃO NOVA, s e n d o  01 s u It e , 02 d o r m it ó r io s , s a l a , c o p a ,
COZINHA, b a n h e ir o  SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 02 CARROS, 
ÓTIMO ACABEMENTO, SENDO TODA DE LAJE E PORCELANATO,

V  J ardim M aria Luiza

R, Pedro Natálio Lorenzetti, 66 
Lençóis Pautista, SP

t ó R $  270,000,00

w w w .l id e r l p .c o m .b r
(14) 3264 3343 O site atualizado 

diariamente LÍDER
im o biliAria
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