
UM SENHOR JORNAL
loeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefo

' L£NÇ0IS PAUUSTA, SABADO, 3 DE AGOSTO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.164

DEDICAÇÃO 
Professor Eder Pires de 
Camargo lança terceiro 
livro sobre ensino da física bi

CULTURA
Paula Lima é atração  
principal de agosto  na
agenda musical de Lençóis b3
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LENÇÓIS

AIckmin anuncia 
terceira creche 
e R$ 1,4 milhão

O governador Geraldo Alckmin 
anunciou ontem, durante inaugura
ção da creche escola do bairro San
ta Terezinha, mais um a creche para 
o Jardim  Ibaté, conforme adiantado 
pelo jo rnal O ECO. Alckm in aten
deu mais pedidos da prefeita Bel 
Lorenzetti e liberou R$ 900 mil 
para am pliar a UTI do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade e R$ 500 
mil para construir o Condom ínio 
Em presarial de Lençóis Paulista. 
O governador tam bém  confirmou 
subsídio de R$ 9 m ilhões para 
construção de 452 casas do M inha 
Casa, M inha Vida, no denom inado 
Jardim  Carolina. VISITA IN LOCO - O governador Geraldo Alckmin aproveitou a solenidade em Lençóis e participou da abertura da Agrifam

AGRIFAM

Feira mostra 
novidades para 
produtores rurais

A 10^ Agrifam (Feira da Agri
cultura Familiar e do Trabalho Ru
ral) segue até am anhã com diversas 
novidades e atrações aos produtores 
rurais. Em entrevista ao jornal O 
ECO, Braz Albertini, presidente da 
Agrifam, confirmou que a feira vem 
novamente para Lençóis no ano que 
vem. Grande parte do recinto está 
voltada para o m aquinário agrícola, 
com exposição de tratores, m áqui
nas, equipamentos e implementos 
comercializados. A 2^ edição do Prê
mio Itesp de Agricultura Familiar 
acontece hoje, às 11h. Amanhã, será 
revelado o resultado do Concurso In
ventor, a partir das 14h.

Everton vence no TRF queda de braço com Aneel
Justiça concede liminar para Agudos não assumir manutenção da iluminação pública, serviço que hoje é feito por concessionária de energia

O prefeito de Agudos, Everton Oc- 
taviani, trabalha para reverter a trans
ferência dos ativos da iluminação pú
blica para o município, medida que 
começaria a vigorar a partir de janei
ro do ano que vem. Todos os reparos 
e manutenção dos equipamentos

- troca de luminárias, lâmpadas, rea
tores e ampliação e extensão de rede - 
ficariam por conta do município. Em 
ação movida contra a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), respon
sável pela resolução que criou a obri
gatoriedade. Agudos havia perdido

o pedido de liminar, mas reverteu a 
decisão em segunda instância no Tri
bunal Regional Federal. Dessa forma, 
Agudos tornou-se a primeira cidade 
do Estado de São Paulo a obter êxito 
em segunda instância. Everton alega 
que o custo de manutenção é muito

alto e que seria necessário destinar 
dinheiro de outras áreas para o servi
ço que já  é feito pelas concessionárias 
de energia, caso da CPFL no Interior 
paulista. Segundo a Federação Nacio
nal dos Engenheiros, os municípios 
pagam R$ 1,50 por ponto de ilumi

nação mensalmente. Com a resolução 
da Aneel, esse custo subirá para R$ 
10. A maioria dos município não tem 
estrutura, conhecimento técnico e ca
pacidade para suportar a responsabi
lidade imposta pela Aneel. A decisão 
é liminar e ainda cabe recurso.
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FESTA DA PADROEIRA

Jerry Adriani será 
principal atração

A Festa de Nossa Senhora da Pie
dade, padroeira de Lençóis Paulista, 
começa dia 31 de agosto com atrações 
festivas, religiosas e recreativas. O prin
cipal show deste ano será com o ídolo 
da Jovem Guarda, Jerry Andriani. 
Mesmo sem confirmação da data da 
apresentação do cantor, a organização 
do evento explica que Jerry Adriani 
será uma das atrações mais esperadas 
da festa, que vai até 15 de setembro.

NOSSA REGIÃO
Agudos ■ Macatuba

Borebi
Areiópolis 

Lençóis Paulista

POLÍCIA
Ao tentar roubo, menores 
fazem 16 reféns
DESENVOLVIMENTO 
Macatuba lidera rankin 
regional do IDHM
MELHORES
Bee Gees Alive conta as 
horas para show

Clássico 
e decisivo
A última rodada da primeira fase da Copa 
O ECO 2013, amanhã, promete emoção a 
jogadores e torcedores de duas equipes. 
Palestra e Expressinho fazem um con
fronto que define quem segue no campe
onato. Palestrinos jogam por um empate, 
enquanto que a equipe vermelha precisa 
vencer para não depender de outros re
sultados. O Santa Luzia entra em campo 
contra o Grêmio da Vila apenas para man
ter o 100% de aproveitamento.
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C&T O
Canadense de 15 anos 
cria lanterna que funciona 
com calor das mãos

RÁDIO
População denuncia 
e ajuda a reduzir 
crimes na cidade
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Opinião CFRASE
• "O país precisa ter a educação 
como foco"

PARA PENSAR
• "O homem não é 
nada além daquilo que

Herman Voorwald, secretário de a educação faz dele"
Educação do Estado de São Paulo Immanuel Kant

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

Cresce como planta
Ano a ano, a Agrifam vai ganhando 

corpo, vai se consolidando como 
evento de respeito para quem tem 

na atividade rural sua fonte de renda e 
sustento. A exposição de máquinas e 
implementos, os serviços de formação 
técnica e de incentivo ao pequeno pro
dutor rural, o interessantíssimo concurso 
de inventor rural, as palestras e os cursos 
oferecidos, as novidades tecnológicas do 
setor apresentadas ao grande público... 
Tudo ganha peso e símbolo.

Como semente plantada em solo fér
til, este evento que acontece até amanhã 
no recinto de exposições José Oliveira 
Prado chama a atenção de quem tem o 
pé fincado na terra e dali tira o sustento 

da sua família. E faz frutificar na re
gião um trabalho diferenciado, que 
valoriza a pequena propriedade, que 
instiga a diversidade na produção do 

campo, que gera ocupação e ren
da para além do perímetro urbano, 
que fortifica uma atividade que ao 
longo do tempo foi perdendo oxi
gênio para as grandes culturas. 

Lençóis Paulista recebeu o even
to de braços abertos há dois anos 

e tem que se orgulhar desta con
quista. Mais que isso, a população

deve prestigiar a iniciativa assim como 
prestigia a Expovelha e a própria Facilpa, 
transformadas em grandes vitrines do 
agronegócio no calendário de eventos 
do município.

A Agrifam é mais uma conquista que 
beneficia toda a cidade, pois além de ala
vancar um braço importante da economia 
de subexistência, atrai novos olhares para 
os potenciais do município. Haja vista que, 
neste ano, o governador do Estado, Geral
do Alckmin, fez questão de prestigiar a ci
dade exatamente na data de abertura da 
Feira da Agricultura Familiar. E mais: trou
xe a reboque outras autoridades, o que 
sempre é oportunidade para estabelecer 
novos relacionamentos políticos.

Entre apertos de mão, discursos elo
giosos e a expectativa que a Agrifam em 
Lençóis Paulista seja mais um sucesso, 
uma notícia alegra quem vê neste tipo 
de evento passos de desenvolvimento. 
A organização da feira confirmou para o 
ano que vem a manutenção do evento 
na cidade. Sinal de que trazer o evento 
para cá rendeu benefícios para aqueles 
que fazem a feira acontecer por dentro. 
De novo, como planta, que plantada em 
solo fértil precisa da luz do sol e de tem
po para se desenvolver completamente.

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

No cam inho de ser bomo
D
u
<

Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

No Evangelho de Marcos afirma Je
sus Cristo que "ninguém é bom se
não Deus" (Mc 10,18), pois a per

feição só pertence ao ser transcendente 
que deu origem à vida. Justamente por 
ser imperfeito, o ser humano não é está
tico, mas se transforma durante sua exis
tência e nesta possui uma grande chance 
de se desenvolver na direção do "bom", 
que na verdade, é um desenvolvimento, 
consciente ou inconsciente, na direção 
de Deus.

Mesmo que seu significado não seja 
muito claro, o bom, esclarece Aristóte
les, constitui-se no objetivo para o qual 
todas as pessoas desejam caminhar. O 
bom pode ser entendido como a felici
dade completa, a plena realização do 
material humano. Assim, o bom pode ser 
compreendido como a nossa vocação úl
tima, o estado para o qual fomos deseja
dos pelo Ser transcendente que chama
mos de Deus. O desafio do ser humano 
é, porém, a descoberta do caminho, do 
desenvolvimento que pode ser vivencia- 
do em sua vida individual e social. Nesta 
perspectiva, o bom se expressa em três 
diferentes formas que se completam: 
bonum utile (todo pensamento e ação 
que se manifesta como útil e importante 
para o desenvolvimento do ser humano 
e a manutenção de seu universo), delec- 
tabile (todo o pensamento e ação que 
causa prazer ou a sensação agradável de 
viver) e honestum ou bonum in se (todo 
o pensamento e ação que possui em si 
um grande valor).

Estas três formas de vivenciarmos 
como pessoas que realizam o bem pos
suem seu início no desejo. O ser humano 
se torna bom quando suas intenções e, 
a partir destas, suas ações, se voltam e 
se destinam para o completar-se do hu- 
manum. O desejo é o impulso necessá
rio para que o ser humano possa se de
senvolver concretamente na direção do 
bom. Por isso, o primeiro passo para nos 
tornamos pessoas boas é o surgimento 
da compreensão correta, de uma consci
ência que nos leva a admirar e desejar o 
que é bom.

Através desta consciência devemos 
chegar a uma convicção fundamental: 
não existe somente um eu individual. Em

outras palavras, eu atinjo a consciência 
de ser bom, a partir do momento que 
compreendo que ninguém é feliz sozi
nho, mas a minha felicidade está intima
mente ligada ao bem-estar das pessoas 
que me circundam (família, colegas de 
trabalho, grupo de amigos...) e da minha 
sociedade. O ser humano vive em uma 
grande ilusão ao acreditar que é possí
vel construir um "céu" particular cerca
do de muros e fios elétricos. A felicidade 
consiste na construção do bem estar co
mum, de todas as pessoas de nosso uni
verso social. Associado a esta verdade 
está também o fato de que o bom não 
significa algo abstrato. Ninguém é bom 
somente no mundo das idéias, por isso, 
a consciência do bom deve obrigatoria
mente nos levar a uma a atitude correta, 
a ações concretas que expressam a nos
sa boa vontade.

É fácil, como também vazio, afirmar 
para nós mesmos que amamos o mundo. 
O amor é expressado através de atos e 
ações, e somente nestes sentimos ver
dadeiramente a sensação de que esta
mos no caminho de ser bom. Esta ação 
correta se inicia com o falar correto, ou 
seja, com a honestidade. Ninguém é bom 
se for desonesto. A honestidade é a ex
pressão verbal do querer bem, do respei
to às outras pessoas. Outra característica 
da ação correta é a não violência. Nin
guém é bom agindo com violência em 
relação a seus semelhantes.

Somos pessoas boas se possuímos 
um estilo de vida que não cause sofri
mento aos outros. Ninguém é bom v i
vendo da exploração, do sacrifício e do 
prejuízo de seus semelhantes. Somente 
vivendo neste mínimo do ser bom (ho
nestidade, não-violência e um estilo de 
vida que não cause sofrimento aos ou
tros) é coerente partirmos para ações 
de solidariedade, de ajuda concreta a 
nossos semelhantes. Muitas vezes assis
timos a caridade de pessoas, empresas 
ou instituições que não possuem como 
atitudes no seu dia-a-dia a honestidade, 
a não-violência ou o cuidado de não cau
sar sofrimentos. Assim, a caridade torna
-se hipocrisia e geralmente uma ação 
isolada que acaba sendo instrumentali
zada para outros fins. O desenvolver-se 
no caminho de ser bom exige, portanto, 
uma percepção do presente, uma cons
tante avaliação sobre nossas escolhas e 
nosso estilo de vida.

I

Sílvio Torres anuncia 4 mil 
habitações rurais para São Paulo

O secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Sílvio Torres, também 
esteve presente à inauguração da Creche Escola do bairro Santa Terezinha e 
à abertura da Agrifam (Feira de Agricultura Familiar e do Trabalho Rural). Na 
ocasião, Torres anunciou que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou a 
assinatura de um convênio com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 
para a construção de 4 mil unidades da habitação rural destinadas a agricultores 
familiares com renda de até R$ 15 mil por ano.
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Assinado
Geraldo Alckmin assinou 

a autorização para a constru
ção de 4 mil moradias rurais; 
Governo do Estado vai entrar 
com R$ 10 mil e o governo 
federal com R$ 28 mil.

M ais casas
Alckmin assinou os dois primei

ros aportes para Itararé e São Miguel 
Arcanjo. São 11 unidades para cada 
município. Na próxima semana, outro 
convênio com a Cooperhaf (Coope
rativa de Habitação dos Agricultores 
Familiares) para construção de outras 
429 unidades habitacionais na região 
de Itapeva e Itapetininga deve ser as
sinado.

Rodoviária
Alckmin e a prefeita Bel Lorenzetti 

(PSDB) também assinaram a autori
zação para que o DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens) firme con
vênio com Lençóis Paulista para que 
iniciem as obras e serviços de cons
trução do novo Terminal Rodoviário.

Presenças
Durante a visita de Alckmin ontem, 

várias autoridades da região estive
ram presentes, entre elas os prefeitos 
de Areiópolis, Amarildo Garcia (PSDB), 
de Borebi, Manoel Fri^sFilh o (PR), O 
Mané, de Agudos, Everton Octaviani e 
de Macatuba, Tarcísio Abel (PP).

Ainda rachado
Sobre Borebi, uma foto recente 

entre Mané Frias e o vice, Adilson

Vera (PR), o Pastor, tentou colocar 
panos quentes no assunto, forjan
do uma possível união. No entanto, 
o que se sabe é que o clima ainda 
continua tenso. O prefeito mesmo já 
declarou nos bastidores que as pazes 
foram feitas "da boca para fora".

Papagaios de Pirata
Especula-se nas entrelinhas da 

política lençoense que Jonadabe José 
de Souza (PSC), o Jonas, foi convidado 
a ser candidato a presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista).

Será?
No início, Jonas recusou o convite 

por causa da carga de trabalho, mas 
parece que o vereador mudou de 
ideia. Ele já declarou a vários cidadãos 
que vem trabalhando com a possibili
dade de concorrer ao cargo.

Concorrência
Se Jonas confirmar a candidatura 

a presidente da Acilpa, ele terá como 
possível concorrente o ex-compa
nheiro de Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, Ander- 
son Prado de Lima (PV). O vereador 
verde, ao que tudo indica, deve con
correr ao cargo.
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Cidades JOGOS ESCOLARES
Começa na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, a 
quarta edição dos Jogos Escolares de Lençóis Paulista, 
evento promovido pela Prefeitura Municipal por meio 
das Diretorias de Educação e Esportes. O cerimonial 
de abertura ocorrerá às 8 horas, no Ginásio Csec.

FRASE
"Hoje, Lençóis Paulista é a capital da educação. 
Pode ser a primeira cidade brasileira a universalizar 
o ensino infantil". Governador Geraldo Alckmin, 
durante inauguração da creche Iara Maria 
Giovanetti Campanholi, do Santa Terezinha

INSCRIÇÕES FUTSAL
As inscrições para a 7  ̂ edição 

do Campeonato Municipal de Futsal 
seguem até o dia 15 de agosto na 
diretoria de Esportes. O congresso 
técnico para discutir sobre o evento 
acontece no dia 16 no Ginásio de Es
portes Antonio Lorenzetti Filho, o To- 
nicão, às i9h. A primeira rodada está 
prevista para o dia 20 de agosto. A 
equipe campeã vai receber o troféu 
"Pedro Osvaldo Torres da Silva".

SEBRAE MÓVEL
O Sebrae Móvel vai estar em 

Macatuba na quinta-feira, dia 8, na 
avenida Coronel Virgílio Rocha em 
frente à Praça dos Trabalhadores, no 
Centro. A unidade móvel conta com 
agentes do Sebrae-SP para orientar 
sobre temas como planejamento 
empresarial, questões financeiras, 
métodos para o melhoramento do 
fluxo de caixa, formas de divulgação 
da empresa e procedimentos para 
formalização. No escritório itinerante 
também estão disponíveis a agenda 
de cursos, palestras e consultorias da 
entidade. O atendimento é gratuito.

PROJETO VERDE VIDA
As 230 crianças atendidas pelo 

Projeto Educartes de Macatuba volta
rão a trabalhar com a implantação da 
horta caseira. O Projeto utiliza mate
riais recicláveis como pneus, garrafas 
pets, canos e latas. O local também 
serve de laboratório para as crianças 
e possibilita o desenvolvimento de di
versas atividades pedagógicas. 
// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /// // /// /^ ^ ^ ^

Apesar das multas pesadas e das campanhas educati
vas no trânsito, algumas pessoas se acham no direito de 
ignorarem as leis. Este flagrante foi feito na esquina da 
avenida 9 de Julho com a rua José do Patrocínio. Coisas de 
mal educados...

José Roberto F. Di Donato

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

Denúncia anônima
A população lençoense atendeu o apelo da Polícia Militar e 

cada vez mais dá mostras de que está interessada em ajudar 
a reduzir os índices criminais da cidade. É isso que se percebe 
nos últimos meses. E mais ainda esta semana. Na quarta e 
quinta-feira, em duas ocorrências que a Polícia Militar obteve 
êxito teve participação direta da população. Na quarta-feira, 
um anônimo achou estranho a comercialização de calçados no 
Jardim Primavera e acionou a PM. Os policiais apreenderam 
duas mulheres e um homem com pares de tênis furtados de 
uma loja do Centro da cidade. Na quinta-feira, a percepção de 
um anônimo ajudou a PM a evitar um roubo e algo mais grave 
do isso, já que dezesseis pessoas eram reféns de três menores 
armados. Ao perceber dois indivíduos pulando o muro de uma 
fábrica acionou a PM que agiu imediatamente e conseguiu 
apreender três jovens entre 15 e 16 anos.

Um outro fato importante que contribui para coibir a ação 
de menores infratores são as vagas rotativas em Pirajuí conse
guidas pela Delegacia Seccional da Polí
cia Civil de Bauru. Saber que não te
rão mais a sensação de impunidade 
já reflete no número de ocorrências 
envolvendo menores. Que conti
nuemos assim. A população atenta a 
ajudar a polícia e as autoridades em 
busca de soluções para evitar que 0 
mal cresça. Até porque zerar 0 nú
mero de ocorrências policiais é 
um sonho impossível.

1 A prefeita Bel Lorenzetti, que sempre teve 
respeito de toda a região, vai se consolidan
do como uma forte liderança política. Ontem, 
além de ter seus pedidos atendidos pelo go
vernador, recebeu prefeitos de toda região 
para inauguração da primeira creche do pro
grama Creche Escola do Governo do Estado.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA

A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para 
exercício de suas atividades profissionais no mês de Julho 2013, com validade 
de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido e 
estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

1- Ana Ferreira de Sena -  ME, R. Niterói, 73, Vila Cruzeiro, Lanchonete;
2- A. B. de Andrade de Alimentos ME, R. Antônio Ramponi, 398, Jd. Ma
ria Luiz IV, Com. Var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 3- Ademir 
Teixeira Lençóis Pta ME, R. Venezuela, 347, Jd. das Nações, Com. varejis
ta de bebidas; 4- Adriana Maria de Carvalho 00449403351, R. Henrique lo- 
sinskas Alves, 201, Cecap, Bar; 5- Amarildo da Silva Reis Lençóis Pta -  ME, 
R. Anita Garibaldi, 595, Centro, Lanchonete; 6- Anderson Dias Carvalho 
22315166837, R. Bandeira Tribuzzi, 340, Jd. Itapuã, Com. varejista de balas, 
bombons e semelhantes; 7- Antonio Genésio Ramos ME, R. Pedro Natálio 
Lorenzenita, 781, Centro, Com. varejista de bebidas; 8-Arlete Margarida Ave
lino -  ME, Av. Padre Salústio R. Machado, 1087, Jd. Ubirama, Com. Var. 
De bebidas; 9- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Lençóis Pta, 
R. Vinte e Oito de Abril, 1295, Ubirama, Refeitório; 10- Associação dos 
Plantadores de Cana do Médio Tietê, R. Pedro Natálio Lorenzetti, 698, Cen
tro, Cons. Odont/equipamento; 11- Auto Posto Tigrão Ltda, Av. Brasil, 953, 
Centro, Loja de conveniência; 12- Avilapan Produtos de Panificação Ltda mE, 
R. Otaviano Brizola, 168, Mamedina, Padaria com predominância de revenda; 
13- Benta Rosa Leita Gasparini -  ME, R> Dr. Antonio Tedesco, 165, Cen
tro, Lanchonete; 14- Carbelotti e Carbelotti Ltda -  ME, Av. Estados Unidos, 
158, Jd. das Nações, Restaurante; 15- Cerealista Safrasul Ltda, R. Europa, 
356, Dist. Industrial II, Beneficiamento de Arroz; 16- Clínica Médica Priscila 
Sanches Ltda, R. Dr. Antonio Tedesco, 859, Centro, Clínica fisioterapia; 17- 
Conveniência 3D Ltda -  ME, Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 115, Parque R. 
Rondon, Loja de conveniência; 18- Cristiano Marcelino Maximiano -  ME, R. 
dos Expedicionários, 151, Mamedina, Com. varejista de bebidas; 19- Daniel 
Ramos Parente, Av. Nove de Julho, 467, Centro, Clínica Médica -  Oftamolo- 
gia; 20- Deoclécio Mendonça de França Lençóis Pta ME, R. Vergílio Boranti, 
450, Jd. Caju I, Com. varejista de bebidas; 21- Dia Brasil Sociedade Ltda 
Av. nove de Julho, s/n, Centro, Supermercado; 22- Eba desenvolvimento de

Talentos Humanos S/C Ltda, Av. Pref. Jácomo N. Pacobala, 596, Parque R. 
Rondon, Clínica Médica -  exames; 23- Elaine Aparecida Teodoro Bar -  ME,
R. Sebastião Barreto, 1215, Jd. Monte Azul, Com. varejista de bebidas; 24- 
Elton Pereira de Souza Lençóis Pta ME, R. XV de Novembro, 215, Centro, 
Lanchonete; 25- Fátima Aparecida Pereira, R. Piedade, 183 -  SALA 22 , Cen
tro, Consultório Médico -  Psiquiatria; 26- F. F. G. Da Silva Filhos Alimentos 
ME, R. João Paschoarelli, 39, Júlio Ferrari, Com. Var. De prod. Alim. Não 
esp. Anteriormente; 27- Francisco B. de Oliveira ME, Av. Estados Unidos, 
041, Jd. das Nações, Com. varejista de bebidas; 28- Gustavo Roberto Biazi 
ME, R. Visconde de Mauá, 170, Bela Vista, Com. varejista de bebidas; 29- 
Hélio Silva Nascimento Pizzaria ME, R. Dr. Antonio Tedesco, 822, Centro, 
Pizzaria; 30- Isabel Cristina Barreto ME, R. Camilo da Cunha, 020, Vila São 
João, Açougue; 31- Isabel Cristina Barreto ME, R. Camilo da Cunha, 20, Vila 
São João, Minimercado; 32- Jayro Fontelles Rios Junior, R. Piedade, 183 -  
SALAS 25 E 26, Centro, Clínica Médica -  Ginecologia; 33- JDR Serviços de 
Odontologia LTDA, R. Quinze de Novembro, 768, Centro, Ativ. De Odonto
logia; 34- João Evangelista dos Santos 15074269849, R. Ignácio Anselmo, 
1107, Centro, Com. Var. De bebidas; 35- José C. Prado ME, R. Machado de 
Assis, 433, Vila Antonieta, Mercearia; 36- João Pedro de Araújo Lençóis Pta 
ME, R. Caetés, 234, Cachoeirinha, Mercearia; 37- José Aparecido de Melo 
Lençóis Pta ME, R. dos Chupins, 497, Jd. Nova Lençóis, Mercearia; 38- José 
Cláudio Silva Mercearia -  ME, R. Bruno Nelli, 455, Jd. Caju, Mercearia;
39- Joseli Cibele do Amaral, Av. Brasil, 888 sala 1, Centro, Cons. Odonto- 
lógico; 40- Juan Llobet Villas & Cia Ltda EPP, Av. Padre Salústio R. Ma
chado, 1390, Jd. Ubirama, Restaurante; 41- Julio César Santos Manoel EPP, 
Av. José Atonio Lorenzetti, 494, Jd. São João, Minimercado; 42- Lindaura 
Costa Malheiros de Souza ME, R. Brás Cubas, 263, Vila Maria Cristina, Fa
bricação de sorvetes; 43- Luis Benedito Ribeiro de Carvalho ME, R. Bolívia, 
442, Jd. Alvorada, Com. varejista de bebidas; 44- Luiz Carmo Teixeira Len
çóis Pta ME, R. Abílio Gasparini, 139, Jd. Açaí I, Com. varejista de bebidas; 
45- Lwarcel Celulose e Papel Ltda, Rod. Juliano Lorenzetti, KM 304, Dist. 
Industrial II, Clínica Médica -  exames; 46- Lwart Lubrificantes Ltda, Rod. 
Juliano Lorenzetti, KM 304, Dist. Industrial II, Clínica Médica -  exames; 
47- M Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, Av. Brasil, 657, 
Centro, Fabricação de bolachas; 48- M Dias Branco S/A Indústria e Comércio 
de Alimentos, Av. Brasil, 657, Centro, Fornecimento de alimentos p/ empre
sas; 49- Marcel Indústria e Comércio de Gelo Ltda ME, R. Geraldo Pereira de 
Barros, 1265, Jd. Morumbi, Fábrica de gelo; 50- Mareli L. Teixeira da Silva 
ME, R. Argentina, 146, Jd. das Nações, Com. varejista de bebidas; 51- Maria 
Ivonete da Silva Mercearia -  ME, R. Miguel Langoni, 272, Jd. Caju, Mer
cearia; 52- Mazeto & Cia de Lençóis Ltda, R. Ciro Fernandes, 539, Cecap, 
Açougue; 53- Mazeto & Cia de Lençóis Ltda, R. Ciro Fernandes, 539, Ce
cap, Mercearia; 54- ME Supermercado Ltda, Av. Padre Salústio R. Machado,
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1348, Jardim Ubirama, Supermercado; 55- Neuza de Carvalho Mercearia ME, 
R. Cel. Joaquim A. Martins, 375, Centro, Mercearia; 56- Nelma Teresinha 
Bagatini Sperafico ME, R. Argentina, 295, Jd. das Nações, Restaurante; 57- 
Nelma Terezinha Bagatini Speráfico ME, R. Argentina, 295, Jd. das Nações, 
Transporte de cargas municipal; 58- Organização Cristã de Ação Social- UTI 
Móvel, R. Piedade, 321, Centro, Ambulância; 59- Orlando Ribeiro Pontes, R. 
XV de Novembro, 534, Centro, Lanchonete; 60- Pedro L. Garcia Mercearia 
ME, R. Antonio Esperandio Ferrari, 316, Júlio Ferrari, Mercearia; 61- Prefei
tura Municipal de Lençóis Pta, Av. Brasil, 862, Centro, Consultório Médico; 
62- Raimundo Alves de Andrade ME, R. José Raphaele, 479, Jd. Maria Luiza, 
Com. Var. De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 63- Raimundo Alves de 
Andrade ME, R. José Raphaele, 479, Jd. Maria Luiza, Transporte de cargas 
municipal; 64- RM Tavares Placa ME, R. Antônia Foganholi Pacola, 597, 
Jd. Maria Luiza II, Com. Varejista de bebidas; 65- Rondon 299 Comércio 
de Combustíveis Ltda, Av. Papa João Paulo II, 990, Antonieta II, Loja de 
conveniência; 66- Roselene Maria Valesi -  ME, R. Angelo Leopoldo Paccola, 
485, Vila Sta. Terezinha 2, Padaria com predominância de revenda; 67- Santo 
Angélico -  ME, R. Argentina, 056, Jd. das Nações, Fabricação de Produtos 
de limpeza; 68- Sebastião Luiz Lençóis Pta ME, Av. Padre Salústio R. Ma
chado, 1089, Centro, Mercearia; 69- Sidney Carlos Ceschini, R. Cel. Joaquim 
A. Martins, 1789, Vila Irerê, Cons. Odontológico; 70- Teresa Cristina Lopes 
Oliveira ME, Av. dos Estudantes, 305, Bela Vista, Lanchonete; 71- T. de J. S. 
Pelegrin Mercearia ME, R. Emílio Rossi, 460, Júlio Ferrari, Com. varejista de 
bebidas; 72- Unimed de Lençóis Pualista Cooperativa, R. Manoel Amâncio, 
65, Centro, Radiologia; 73- V. L. de O. Affonso Lanchonete -  ME, Av. dos 
Estudantes, 416, Bela Vista, Com. varejista de bebidas; 74- Valdecy Apare
cido Fonseca -  ME, Av. Cruzeiro do Sul, 282, Jd. Cruzeiro, Minimercado; 
75- Valdir Franco da Silva Bar ME, R. Guaianázes, 833, Jd. Monte Azul, 
Com. varejista de bebidas; 76- Valdir de Lima Freitas, R. Djalma de Oliveira 
Lima, 814, Vila Antonieta, Laboratório de Prótese dentária; 77- Yasuo Chiba 
ME, Av. Osaka, 085, Bairro da Prata, Lanchonete; 78- W. C. De Souza Neto 
Alimentos -  ME, R. Joaquim Henrique Moreira, 171, Júlio Ferrari, Com. var. 
De prod. Alim. Não esp. Anteriormente; 79- Zhen Wuqiang Lanchonete ME, 
Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 688, Centro, Lanchonete.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO 
INDEFINIDO

Lençóis Paulista, 02 de Agosto de 2013.

Murilo Santiago de Freitas Picarelli 
Encarregado de Vigilância Sanitária

C LA SSIEC O
Ao lado da comunidade

Veículos

O c lass ificado não deve rá  u ltrapassar o  n ú m e ro  de  linhas deste  c u p o m . Todos os ca m p o s  são o b r ig a tó r io s . Será p e rm it id o  u m  (1 ) te x to , aos sábados. 
N ã o  serão p u b lica d o s , a c r ité r io  d o  jo rn a l, c lass ificados c o m  dado s  insu fic ie n te s  ou  de  c o n te ú d o s  d u v id osos . A  p ro m o ç ã o  n ão  é vá lid a  através de  te le fone .

A  p ro m o ç ã o  n ã o  é v á lid a  pa ra  pessoa ju ríd ic a .
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Peter Diamandis, fundador da empresa 
Pianetary Resources, entrou numa 
nova corrida do ouro. Só que dessa 
vez o objetivo é extrair os metais 
precisos de asteróides. Apenas um dos 
objetos pode valer US$ 5 trilhões.

Canadense de 15 anos cria lanterna 
que funciona com o calor das mãos

FOTO: DIVULGAÇÃO

"Eu escolhi investigar o tema da energia hu
mana quando descobri que somos como lâmpa
das ambulantes de 100 Watts. Calculei que nossos 
corpos irradiam 5,7 mW por cm2, sendo que ape
nas 0,5 mW seria necessário para gerar luz com 
LED", conta a canadense Ann Makosinski. A pes
quisa desta inventora deu origem a uma lanterna 
que funciona com o calor das mãos humanas. De
talhe: ela tem, apenas, 15 anos. Encorajada pela 
família, Ann tem uma "queda" pela Ciência desde 
pequena. Conta que seu primeiro brinquedo foi 
uma caixa de -  acredite! -  transistores. A partir dos 
11 anos, começou a competir em feiras de Ciência 
da sua região. Neste ano, ganhou medalha de 
ouro na Grande Feira de Ciências do Canadá, onde 
se apresentam cientistas de todas as idades, por 
sua invenção, a Hollow Flashlight (Lanterna Oca, 
em português). A grande motivação de Ann foi 
criar um instrumento que aproveitasse a energia 
que o corpo humano pode transmitir e, assim, 
evitasse o consumo -  e consequente resíduo -  de 
pilhas de curta vida útil. Também ajudaria a famí
lias de países pobres, que não têm acesso à ener
gia. E como pode uma lanterna funcionar com 0 
calor das mãos? Ann construiu a Hollow Flashlight 

com pastilhas termelétricas, também conheci
das como Peltier, que são capazes de pro

duzir eletricidade quando aquecidas de um 
^  lado e resfriadas do outro. Como a lanter- 
í "  na é oca por dentro, quando 0 ar ambien- 
^  te (mais frio) circula por ali há diferença de 

temperatura em ralação ao calor das mãos. 
A energia produzida faz acender 0 LED da lanter
na. Se quiser ver a engenhoca funcionando basta 
acessar 0 endereço: migre.me/fEpSb. O vídeo é 
em inglês, mas no final ela mostra a lanterna em 
ação apenas com 0 calor de suas mãos.

Rápidas

I  •  ENCONTRADA - Um grupo de pesquisadores, 
^  liderados pelo australiano Damian Evans e pelo 
^  francês Jean Baptiste Chevance, encontrou, com
I  a ajuda de uma tecnologia a laser, uma cidade
^  perdida há mais de 1200 anos nas florestas do
^  Camboja. A cidade se chama Mahendraparvata 
I  (nome descoberto através de inscrições anti- 
^  gas) e fica na região de Siem Reap, no nordeste 

do país. Atualmente, ela se encontra escondida 
I  em meio à selva, mas em seus tempos áureos 
^  a cidade chegou a ocupar o topo da montanha 
^  Phnom Kulen.

///////////^ //////////////////////////^ ^ ^
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SÁBADO, 03/08

m anhã ta rd e

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NASCER E PÔR-DO-SOL: | f 6 h 4 8  i^ 1 7 h 5 5

t 3 0 ° ^  0mm

4 1 3 ° ^  0%

UR 83% 
UR 31%

D O M IN G O , 04/08

m anhã ta rd e

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NASCER E PÔR-DO-SOL: | f 6 h 4 7  | ; | l 7 h 5 6

t 2 9 ° ^  0mm

^ 1 4 ° ^  0%

UR 71% UR 35%

FASES DA LUA
AGOSTO

Fase Dia Hora
Lua Nova 6 18:52
Quarto Crescente 14 7:57
Lua Cheia 20 22:46
Quarto Minguante 28 6:36

No h o rá rio  de 
verão , som ar um a 

hora às fases da lua.

PLACAS DE PLACAS DE 
SEGUNDA TERCA

2 3 4
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia
Militar

190
Corpo de 
Bombeiros

193
SAMU

192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8

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

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

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................ 3298-9200
Ambulância...........0800-7701192
Pref de Macatuba.... 329

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

Polícia MST
Ontem, um dia após a invasão, os 300 integrantes do 
Movimento dos Sem Terra que ocupavam a Fazenda da 
Cutrale, em Borebi, deixaram a área. A decisão partiu 
de uma liminar de reintegração de posse dada pela 
Justiça de Lençóis e acatada pelo movimento.

VIOLÊNCIA

Em tentativa de roubo, adolescentes fazem 16 reféns
Denúncia anônima 
mobilizou 12 policiais; 
menores estavam 
armados

Carlos A lberto  Duarte

Uma denúncia anônima no 
início da tarde de quinta
-feira, 1° de agosto, fez a 

polícia evitar um roubo e apre
ender três adolescentes, entre 
15 e 16 anos, que invadiram 
uma empresa de alimentos no 
Jardim Morumbi e fizeram 16 
pessoas reféns. Imediatamente, 
foram mobilizados 12 policiais 
militares que cercaram o lo
cal. Durante incursão, os PMs 
encontraram em um primeiro 
momento, três vítimas amarra
das. Na sequência, segundo o 
capitão Elvis Fernandes Botega, 
comandante da 5® Companhia 
da Polícia Militar, foram locali
zadas outras nove vítimas tam
bém amarradas.

Ao perceber que estavam 
cercados, os três menores que

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

AÇÃO -  Polícia apreendeu duas armas de fogo com os três menores

estavam no escritório em piso 
superior da empresa, se entre
garam sem resistência. Com os 
adolescentes, a polícia apreen
deu dois revólveres calibres 22 
e 38 municiados.

Aos policiais, os adolescen
tes alegaram que invadiram o 
local para roubar celulares. A 
polícia acredita que os menores 
foram roubar o pagamento dos 
trabalhadores. Os três foram 
encaminhados à Delegacia de

Polícia, onde foram autuados e 
transferidos para uma cela es
pecial da cadeia de Pirajuí, até 
a transferência para a Fundação 
Casa. Uma das vítimas foi en
caminhada ao pronto-socorro 
porque reclamava de dores nas 
costas, já que foi agredida com 
chutes por um dos menores.

OUTROS CRIMES
A polícia investiga a par

ticipação dos menores em

outros crimes de roubo ocor
ridos na cidade. Na sexta
-feira, 26 de julho, por volta 
das 15h, uma em presária foi 
roubada no Jardim  Itamaraty 
após sacar R$ 7 mil em uma 
agência bancária. Às 22h50 
da mesma sexta-feira, saco- 
leiros foram roubados no in
terior de um ônibus que esta
va na garagem da empresa no 
bairro Cecap. Os dois roubos 
estão sendo investigados.

O capitão Elvis Fernandes 
Botega agradeceu e incentivou 
a população a cada vez mais 
fazer denúncias anônimas. As 
ligações ajudam a polícia a re
cuperar objetos e evitar crimes, 
caso de quinta-feira.

Na quarta-feira, equipe da 
Força Tática da PM, foi alerta
da sobre a comercialização da 
calçados no Jardim Primavera. 
Duas mulheres e um homem 
foram denunciados por recep- 
tação, pagaram fiança e vão 
responder em liberdade. A PM 
recuperou pares de tênis furta
dos há cerca de 20 dias de uma 
loja do Centro da cidade.

PM recupera moto furtada e apreende drogas AGUDOS
Carro capota e deixa dois feridos

FOTO: DIVULGAÇÃO

SUSTO - Apesar do capotamento, mãe e filha tiveram ferimentos leves
APREENDIDO -  Dinheiro e drogas apreendidos 
pela Polícia Militar em ações realizadas ontem

Equipes da Força Tática 
da PM de Lençóis Paulista 
recuperaram moto furtada na 
Cecap e apreenderam drogas 
no Jardim Primavera entre a 
madrugada e tarde de ontem 
em Lençóis Paulista.

A motocicleta foi recuperada 
por volta das 3h30, nas imedia
ções da própria Cecap. O veículo 
pertence a um mototaxista que 
também trabalha com a entrega 
de pizzas. Ele contou que esta
va conversando com um amigo 
na área da residência, quando 
percebeu que deram partida na 
motocicleta. Disse que tentou 
correr atrás do veículo, mas o 
ladrão conseguiu fugir.

O rapaz de 22 anos, autor 
do furto foi atuado em flagran
te e transferido para cadeia da 
região. Ele era conhecido dos 
meios policiais. Antes de com
pletar maioridade, foi apreen
dido diversas vezes por porte 
de entorpecente.

Na tarde de ontem, um jovem 
de 22 anos foi apreendido com 15 
pedras de crack e R$ 937 em di
nheiro. A PM recebeu denúncia 
que na residência ocorria tráfico 
de drogas. O dinheiro foi locali
zado o interior da residência, a 
droga no lado externo da casa. 
O jovem foi encaminhado à De
legacia de Polícia, onde droga e 
dinheiro foram apreendidos.

O veículo caiu dentro 
de uma serralheria; 
dois tiveram 
ferimentos leves

W elinton Barros_______

N a manhã de ontem, por 
volta das 10h, um carro 
capotou no Distrito Indus

trial em Agudos, na rua Paulino 
Luciano. O veículo transportava 
quatro pessoas, entre elas um 
recém-nascido, arrancou o alam- 
brado e caiu em uma serralheria.

O Corpo de Bombeiros 
de Agudos foi acionado para 
prestar socorro às vítimas, que 
ficaram presas nas ferragens do

veículo. A informação de que 
havia um bebê dentro do carro, 
mobilizou também a Polícia Mi
litar e o Samu (Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência).

A condutora do veículo 
A.M.R.S. de 31 anos, perdeu o con
trole da direção e se chocou contra 
o alambrado da serralheria. O car
ro arrebentou a cerca e caiu dentro 
do terreno da empresa, parando 
com as duas rodas para cima.

A criança de apenas 45 dias que 
estava no banco de trás em uma ca- 
deirinha. Ela e a mãe - condutora 
do veículo - sofreram ferimentos 
leves. As vítimas foram levadas ao 
Pronto-Socorro e passam bem.

As causas do acidente serão 
investigadas e o transito não 
precisou ser interditado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
M U N IC ÍP IO : B O R E B I

R E C E IT A S  E  D E S P E S A S  D O  E N S IN O  - P U B L IC A Ç Ã O  (A R T  212 D A  C O N S T IT U IÇ Ã O  F E D E R A L ) 

PERÍODO: 2° TRIMESTRE - 2013

R E C E IT A RECEITAS ARRECADADAS ACUMULADO

1 +  2 Im po sto  P red ia l T e rr ito r ia l U rban o  - IP T U 30.632,90
4 Im po sto  s/ transm issão de Bens Im óve is 71.972,50
5 Im po sto  s/ Serviços de Q ua lquer N atu reza 38.124,10
3 Imposto de Renda Retido na Fonte 68.989,04

70 D ív id a  A t iv a  de Im postos 4 .017,95
A tu a liza çã o  de D ív id a  A t iv a  de Im postos

66 M u lta  /  Juros p rovenientes de im postos 261,37
21 Fundo de P a rtic ipação dos M u n ic íp io s 3 .155.917,14
22 Imposto Territorial Rural 245,28

D esoneração d E xpo rtações (L C -8 7 /9 6 ) 12.624,17
47 Imposto s/ Circ. De Mercadorias e Serviços 2 .19 7.606,9 6
48 Im po sto  s/ P ropriedade de V e íc u lo  A u to m o to r 122.414,82
49 Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 15.056,89

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 5.717.863,12

Q SE , C onvên ios e O utros Recursos A d ic io n a is 154.876,81
R end im entos de A p lic a çõ e s  F inanceiras - C onta  L B D  e A d ic io n a is
R ecursos de O perações de C réd ito
R ecursos receb idos do  F U N D E B 1.228.671,19
R end im entos de A p lic a çõ e s  F inanceiras do F U N D E B 4.340,23
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 1.387.888,23

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 7.105.751,35

DESPESAS DO ENSINO ACUMULADO

12.122 - A d m in is tra çã o  G era l da Secretaria da Educação -
12.361 - Ensino  Fundam ental 1.930,00
12.365 - Educação In fa n til 265 .274 ,97
12.366 - Educação Jovens e A d u lto s
12.367 - Educação E specia l

( = ) TOTAL DA DESPESA DO ENSINO 267.204,97
( - ) Despesas c / R ecursos do  Q SE , C onvên ios e O utros
( - ) Despesas c / R end im entos de A p lic a çõ e s  - C onta  L D B
( - ) Despesas c / R ecursos de O perações de C ré d ito
( = ) TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS 267.204,97
( +  ) Despesas R ealizadas com  R ecursos do  F U N D E B 1.075.769,01
( +  ) V a lo r  E fe tivam en te  R e tid o  ao F U N D E B
( - ) Parcela Em penhada do  G anho L iq u id o  - F U N D E B 135.527,82
( - ) Deduções para F ins de L im ite  C on s titu c io n a l (Rend. A p lic .F in . 4 .340,23
( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 1.203.105,93

% A P L IC A Ç Ã O  N O  E N S IN O  (A R T . 212 C F ) 21,04%

F U N D E B
A p lic a çã o  dos R ecursos R ecebidos do  F U N D E B 87,56%

A p lic a ç ã o  nos P ro fiss iona is  do M a g is té rio  - F U N D E B  (R $6 4 5 .6 5 0 ,8 4 ) 52,55%

REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART. 69. Parágrafo 5° LEI 9.394/96 | 256.636,77 |

MANOEL FRIAS FILHO 
Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO DE PAULA LIMA 
Chefe do Setor de Finanças

JOÃO DO CARMO VERONESI 
CRC - 1SP236198/O-9

noite

noite



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Borebi - SP 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo

(a-b)
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre 

(b)
%

(b/Total b)
%

(b/a)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÀRIAS)(I) 14.555.000,00 15.092.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.114.770,51 100,00 40,51 8.978.137,49
Legislativa 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

Ação Legislativa 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Administração 3.191.000,00 3.192.500,00 405.258,00 1.325.556,64 312.093,65 1.124.656,12 18,39 35,23 2.067.843,88

Administração Geral 1.576.000,00 1.450.550,00 206.192,73 581.324,93 170.702,98 513.874,21 8,40 35,43 936.675,79
Administração Financeira 1.542.000,00 1.642.000,00 175.115,27 665.181,71 141.390,67 555.681,91 9,09 33,84 1.086.318,09
Tecnologia da Informação 73.000,00 99.950,00 23.950,00 79.050,00 0,00 55.100,00 0,90 55,13 44.850,00

Assistência Social 918.000,00 1.128.808,00 316.411,30 846.399,49 250.214,06 584.153,04 9,55 51,75 544.654,96
Assistência à Criança e ao Adolescente 310.000,00 483.800,00 123.333,63 416.347,15 122.052,36 263.764,45 4,31 54,52 220.035,55
Assistência Comunitária 608.000,00 645.008,00 193.077,67 430.052,34 128.161,70 320.388,59 5,24 49,67 324.619,41

Previdência Social 628.000,00 628.000,00 101.762,54 319.551,20 101.762,54 319.551,20 5,23 50,88 308.448,80
Previdência Básica 628.000,00 628.000,00 101.762,54 319.551,20 101.762,54 319.551,20 5,23 50,88 308.448,80

Saúde 2.414.000,00 2.739.600,00 535.518,59 1.582.675,85 545.845,47 1.449.570,43 23,71 52,91 1.290.029,57
Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.414.000,00 2.739.600,00 535.518,59 1.582.675,85 545.845,47 1.449.570,43 23,71 52,91 1.290.029,57

Educação 4.541.000,00 4.541.000,00 663.391,25 2.440.850,15 765.018,43 1.754.549,12 28,69 38,64 2.786.450,88
Ensino Fundamental 2.585.000,00 2.585.000,00 498.426,22 1.204.505,00 481.308,23 1.102.137,11 18,02 42,64 1.482.862,89
Ensino Superior 180.000,00 180.000,00 15.612,83 128.823,86 34.062,83 94.137,86 1,54 52,30 85.862,14
Educação Infantil 1.726.000,00 1.726.000,00 147.912,20 1.096.806,29 248.207,37 547.559,15 8,95 31,72 1.178.440,85
Educação Especial 50.000,00 50.000,00 1.440,00 10.715,00 1.440,00 10.715,00 0,18 21,43 39.285,00

Urbanismo 1.130.000,00 1.130.000,00 170.463,69 539.076,31 155.282,50 461.379,56 7,55 40,83 668.620,44
Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Serviços Urbanos 1.110.000,00 1.110.000,00 170.463,69 539.076,31 155.282,50 461.379,56 7,55 41,57 648.620,44

Saneamento 255.000,00 255.000,00 16.931,02 74.233,26 18.635,02 63.515,26 1,04 24,91 191.484,74
Saneamento Básico Urbano 255.000,00 255.000,00 16.931,02 74.233,26 18.635,02 63.515,26 1,04 24,91 191.484,74

Gestão Ambiental 553.000,00 553.000,00 108.093,73 275.246,54 111.090,73 275.236,54 4,50 49,77 277.763,46
Preservação e Conservação Ambiental 553.000,00 553.000,00 108.093,73 275.246,54 111.090,73 275.236,54 4,50 49,77 277.763,46

Transporte 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Transporte Rodoviário 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Desporto e Lazer 355.000,00 355.000,00 35.962,45 119.478,74 36.690,45 82.159,24 1,34 23,14 272.840,76
Desporto Comunitário 355.000,00 355.000,00 35.962,45 119.478,74 36.690,45 82.159,24 1,34 23,14 272.840,76

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (m)=(I+II) 14.555.000,00 15.092.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.114.770,51 100,00 40,51 8.978.137,49

MANOEL FRIAS FILHO 
Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO DE PAULA LIMA 
Chefe do Setor de Finanças

JOÃO DO CARMO VERONESI 
Tec. Contabilidade - CRC 1SP236198/O-9

Prefeitura Municipal de Borebi-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1,00
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITA S (EXCETO INTR A -O R ÇA M EN TA RIA S)(I) 14.555.000,00 14.555.000,00 2.352.867,92 16,17 6.750.000,47 46,38 7.804.999,53
R eceitas Correntes 13.093.400,00 13.093.400,00 2.152.867,92 16,44 6.461.000,47 49,35 6.632.399,53

Receita Tributária 605.000,00 605.000,00 47.730,04 7,89 251.373,70 41,55 353.626,30
Impostos 512.000,00 512.000,00 40.218,80 7,86 209.718,54 40,96 302.281,46
Taxas 93.000,00 93.000,00 7.511,24 8,08 41.655,16 44,79 51.344,84

RECEITA PATRIMONIAL 127.600,00 127.600,00 12.736,72 9,98 30.358,92 23,79 97.241,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 21.600,00 21.600,00 - - - - 21.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 106.000,00 106.000,00 12.736,72 12,02 30.358,92 28,64 75.641,08

RECEITA DE SERVIÇOS 96.000,00 96.000,00 15.911,81 16,57 42.018,20 43,77 53.981,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.174.000,00 12.174.000,00 2.073.412,10 17,03 6.094.882,12 50,06 6.079.117,88

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.138.800,00 12.138.800,00 2.069.225,30 17,05 6.074.994,04 50,05 6.063.805,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 35.200,00 35.200,00 4.186,80 11,89 19.888,08 56,50 15.311,92

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.800,00 90.800,00 3.077,25 3,39 42.367,53 46,66 48.432,47
MULTAS E JUROS DE MORA 18.000,00 18.000,00 1.396,98 7,76 4.242,67 23,57 13.757,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.300,00 2.300,00 - - - - 2.300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 50.000,00 50.000,00 1.240,27 2,48 12.322,49 24,65 37.677,51
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 20.500,00 20.500,00 440,00 2,15 25.802,37 125,87 -5.302,37

RECEITA S DE C APITAL 1.461.600,00 1.461.600,00 200.000,00 13,68 289.000,00 19,77 1.172.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.431.600,00 1.431.600,00 200.000,00 13,97 289.000,00 20,19 1.142.600,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.431.600,00 1.431.600,00 200.000,00 13,97 289.000,00 20,19 1.142.600,00
RECEITA S (INTRA-ORÇAM ENTARIAS)(II) - - - - - - -
SUBTO TAL D AS R E C E IT A S(nI)=(I+II) 14.555.000,00 14.555.000,00 2.352.867,92 16,17 6.750.000,47 46,38 7.804.999,53
O PERAÇÕES DE CRÉDITO -R EFINA N CIA M EN TO (IV) - - - - - - -

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Operações de Crédito Internas - - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -
Mobiliária - - - - - - -
Contratual - - - - - - -

SUBTO TAL COM  REFINA N CIA M EN TO (V )=(III+IV ) 14.555.000,00 14.555.000,00 2.352.867,92 16,17 6.750.000,47 46,38 7.804.999,53
DÉFICIT(V I) - - - - - - -
TOTAL(VII)=(V+VI) 14.555.000,00 14.555.000,00 2.352.867,92 16,17 6.750.000,47 46,38 7.804.999,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS A NTER IO R ES - - - - - - -
(UTILIZADO S PARA CRÉDITOS ADIC IO NA IS)

Superávit Financeiro - - - - - - -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)
D ESPESAS (EXCETO INTRA-OR ÇA M EN TA RIA S)(V III) 13.995.000,00 537.908,00 14.532.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.114.770,51 42,08 8.418.137,49
D ESPESAS CORRENTES 11.170.400,00 397.558,00 11.567.958,00 2.197.008,63 6.243.838,06 2.034.748,91 5.450.163,30 47,11 6.117.794,70

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.303.800,00 31.500,00 6.335.300,00 1.065.532,32 3.152.674,26 1.065.532,32 3.152.674,26 49,76 3.182.625,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500.000,00 - 500.000,00 7.647,27 7.647,27 7.647,27 7.647,27 1,53 492.352,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.366.600,00 366.058,00 4.732.658,00 1.123.829,04 3.083.516,53 961.569,32 2.289.841,77 48,38 2.442.816,23

D ESPESAS DE C APITAL 2.678.600,00 140.350,00 2.818.950,00 156.783,94 1.279.230,12 261.883,94 664.607,21 23,58 2.154.342,79
INVESTIMENTOS 2.558.600,00 40.350,00 2.598.950,00 149.169,22 1.110.459,64 254.269,22 495.836,73 19,08 2.103.113,27
INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00 100.000,00 150.000,00 - 146.038,32 - 146.038,32 97,36 3.961,68
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 70.000,00 - 70.000,00 7.614,72 22.732,16 7.614,72 22.732,16 32,47 47.267,84

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 146.000,00 - 146.000,00 - - - - - 146.000,00
D ESPESAS (INTRA-ORÇAM ENTARIAS)(IX) - - - - - - - - -
SUBTO TAL DAS DESPESAS(X )(V III+IX ) 13.995.000,00 537.908,00 14.532.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.114.770,51 42,08 8.418.137,49
AM O R TIZAÇ Ã O  DA DÍV IDA /R EFIN AN C IA M EN TO (X I) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - - - - -

SUBTO TAL C / REFINA N CIA M EN TO (X II)=(X +X I) 13.995.000,00 537.908,00 14.532.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.114.770,51 42,08 8.418.137,49
SUPERAVIT(XIII) - - - - - - 635.229,96 - -
TOTA L(X IV )=(X II+XIII) 13.995.000,00 537.908,00 14.532.908,00 2.353.792,57 7.523.068,18 2.296.632,85 6.750.000,47 46,45 8.418.137,49

M A N O EL FRIAS FILHO CAR LO S ROBERTO DE PA U LA  LIM A JC)ÃO DO CARM O VERO NE SI
Prefeito M unicipal Chefe do Setor de Finanças Tec. C ontabilidade - CRC 1SP236198/O-9

PREFEITURA M UNICIPAL DE 
MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO 
DO TERM O DE H OM OLOGAÇÃO - 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 01-2013
PROC: 69-2013 EDITAL: 51-2013 - OBJE
TO: Alienação de bens inservíveis da Prefei
tura, no estado em que se encontram, confor
me descrito no Anexo I do Edital, pela maior 
oferta igual ou acima da avaliação, para paga
mento em 5 dias da homologação e retirada 
em 15 dias. A Prefeitura de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, ADJUDICANDO o 
objeto da licitação da seguinte forma: em fa
vor de VALDECI APARECIDO DA SILVA, o 
Item  1: VW/Kombi ano 1997, pelo valor de 
R$ 5.030,00; em favor de SILVIO ANTONIO 
DARÉ, o Item  6: Lote contendo 5 bancadas 
de marcenaria, pelo valor de R$ 925,00; em 
favor de PAULO JOSÉ ARANTES, o Item  2: 
Trator Valmet 118-4 ano 1984, pelo valor de 
R$ 23.400,00, o Item  3: Carreta basculante 
Corona, pelo valor de R$ 4.200,00 e o Item  
14: Material inservível (sucata) , pelo valor 
de R$ 0,29/kg, e SEM ACUDIMENTO DE 
INTERESSADOS, o Item  4: (Lote contendo 
máquinas para calçados), Valor mínimo: R$ 
582,50; Item  5: (Lote contendo fogão e balan
ça), Valor mínimo: R$ 1.112,50; Item  7: (Lote 
contendo máquina de marcenaria), Valor mí
nimo: R$ 645,00; Item  8: (Lote contendo fer
ramentas de marcenaria), Valor mínimo: R$ 
915,00; Item  9: (Lote contendo ferramentas 
diversas), Valor mínimo: R$ 397,50; Item  10: 
(Lote contendo impressora de cheques), Valor 
mínimo: R$ 113,75; Item  11: (Lote contendo 
motores elétricos), Valor mínimo: R$ 517,50; 
Item  12: (Lote contendo carcaças de pneus), 
Valor mínimo: R$ 3.197,50; e Item  13: (Dína
mo com motor a diesel NP: 5.206 - Dínamo 
e 5.195 -  Motor, Valor mínimo: R$ 1.165,00.

Macatuba, 31 de julho de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal.

PREFEITURA M UNICIPAL DE 
MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÃO - AVISO DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS: 

04-2013
PROC: 83-2013 EDITAL: 63-2013 - OBJE
TO: Contratação de empresa para reforma, 
ampliação e adequações da Escola Municipal 
“Odila Galli Lista”, nesta cidade de Macatuba 
SP, com fornecimento de materiais, mão-de
-obra e equipamentos necessários, para execu
ção no prazo de 04 meses, a contar da ordem 
de serviço. ENCERRAMENTO: 23/08/2013 
-  14h00. DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha
-se aberta na Prefeitura de Macatuba, a T.P. 
04-2013, do tipo menor preço com fixação de 
preço máximo. Os interessados em participar 
deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatu- 
ba, até às 16h00 do terceiro dia anterior ao en
cerramento, satisfazendo as exigências do art. 
27 da Lei 8666/93. O edital, na íntegra, poderá 
ser lido e obtido no Setor de Licitação, na Rua 
Nove de Julho, 15-20, Centro, Macatuba-SP, 
das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, nos 
dias úteis. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9818.

Macatuba, 01 de agosto de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal.

PREFEITURA M UNICIPAL DE 
MACATUBA

SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO
TERM O HOM OLOGAÇÃO E

ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS: 03-2013

PROC: 65-2013 EDITAL: 47-2013 - OB
JETO: Construção de Creche Escola, nesta 
cidade de Macatuba, por execução indireta, 
no regime de empreitada por preço global, 
com fornecimento de material, mão-de-obra 
e equipamentos necessários, para execução 
no prazo de 12 meses, de conformidade com 
os documentos elaborados pelo Departamen
to de Engenharia. A Prefeitura de Macatuba 
torna público que o Prefeito Municipal homo
logou o processo em referência, adjudicando 
o objeto da licitação em favor de N PRID E 
CONSTRUÇÕES LTDA M E no valor de 
R$ 964.806,85 (novecentos e sessenta e qua
tro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e cinco 
centavos), ficando, portanto, o representante 
legal convocado para a assinatura do contrato 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Macatuba, 02 de agosto de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal.

EDITAL CR-05/2013
Excelentíssimo Desembargador do 
Trabalho, EDUARDO BENEDI
TO DE OLIVEIRA ZANELLA, 
Corregedor do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 15° Re
gião, com sede em Campinas/SP, 
no uso de suas atribuições legais e 
regimentais.
FAZ SABER que será realizada no 
mês de agosto de 2013 a correição 
ordinária no órgão de 1̂  Instância 
abaixo.
FAZ SABER, ainda, que permane
cerá à disposição dos interessados 
na sede da unidade nos horários 
abaixo designados para receber 
eventuais reclamações que igual
mente poderão ser encaminhados à 
Corregedoria Regional.
Data: 14 de agosto de 2013-08-02 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 10h00min 
Unidade Judiciária: Fórum Traba
lhista de Lençóis Paulista 
Horário de atendimento aos inte
ressados: 14h00min às 15h00min 
Observações:
1. O órgão poderá passar por nova 
Correição no presente exercício 
independentemente de nova comu
nicação.
2. A correição ordinária não obsta 
a realização de audiências e não 
impede a vista ou carga de autos, 
exceto se separados para inspeção 
na data designada neste edital.
O presente é expedido para ser afi
xado na sede do órgão inspeciona
do e publicado na forma da lei. 

Campinas, 05 de julho de 2013 
EDUARDO BENEDITO DE 

OLIVEIRA ZANELLA 
Corregedor Regional

Prefeitura M unicipal de Borebi - SP 
Relatório R esum ido da Execução Orçamentária 

D em on stra tivo  dos R estos a P agar por P od er e Ó rgão  
Orçamentos F iscal e da Seguridade Social 

Janeiro a Junho 2013/B im estre Maio-Junho

RREO - A N EX O  VII(LRF, Art.53, inciso V ) R $ 1,00
R ESTO S A PA G A R  PR O C ESSA D O S E N Ã O  PR O C ESSA D O S LIQ U ID A DO S

PO DER /Ó RG ÃO
Inscritos Inscritos

Em Exercícios 
Anteriores

Em 31 de 
dezembro de 2012

Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios 
Anteriores

Em 31 de 
dezembro de 2012

Liquidados Pagos Cancelados Saldo

R ESTO S A PA G A R (EXC ETO  IN TR A -O R ÇA M EN TÁ RIO S)(I) 
EXECU TIVO

PO DER  EXECU TIVO 29 .831 ,69 20 .827 ,85 9 .003 ,84 26 .655 ,47 20 .795 ,00 20.145 ,00 6 .510,47
SUBTO TA L - 29 .831 ,69 20.827,85 - 9 .003 ,84 - 26 .655 ,47 20 .795 ,00 20.145 ,00 - 6 .510 ,47

LEGISLATIVO
C A M A R A  M U N IC IPA L

SUBTO TA L - - - - - - - - - - -
TOTAL(I) - 29 .831 ,69 20.827,85 - 9 .003 ,84 - 26 .655 ,47 20 .795 ,00 20.145 ,00 - 6 .510,47

R ESTO S A PA G A R  N Ã O  PR O C ESSA D O S

M A N O E L  F R IA S  F IL H O  
P refe ito  M u n icipal_____

C A R L O S  R O B E R T O  D E  P A U L A  L IM A  
C h efe  do Setor de F inan ças

J O Ã O  D O  C A R M O  V E R O N E S I  
Tec. C ontab ilid ad e - C R C  1S P 236198 /O -9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Prefeitura Municipal de Borebi-SP 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) 13.093.400,00 2.152.867,92 6.461.000,47 -

RECEITA TRIBUTÁRIA 605.000,00 47.730,04 251.373,70 -
IPTU - - - -
ISS - - - -
ITBI - - - -
IRRF 240.000,00 23.446,82 68.989,04 105.212,30
Outras Receitas Tributárias 365.000,00 24.283,22 182.384,66 -105.212,30

Receita de Contribuição - - - -
Receita Previdenciária - - - -
Outras Contribuições - - - -

Receita Patrimonial Líquida 127.600,00 12.736,72 30.358,92 -
Receita Patrimonial 127.600,00 12.736,72 30.358,92 -
(-)Aplicações Financeiras - - - -

Transferências Correntes 12.174.000,00 2.073.412,10 6.094.882,12 -
FPM 4.960.000,00 900.431,59 2.524.876,05 -
ICMS - - - -
Convênios - - - -
Outras Transferências Correntes 7.214.000,00 1.172.980,51 3.570.006,07 -

Demais Receitas Correntes 186.800,00 18.989,06 84.385,73 -
Dívida Ativa 50.000,00 1.240,27 12.322,49 -
Diversas Receitas Correntes 136.800,00 17.748,79 72.063,24 -

RECEITAS DE CAPITAL(II) 1.461.600,00 200.000,00 289.000,00 -
Operações de Crédito(III) - - - -
Amortização de Empréstimos(IV) - - - -
Alienação de Bens(V) 30.000,00 - - -
Transferências de Capital 1.431.600,00 200.000,00 289.000,00 -

Convênios 1.431.600,00 200.000,00 289.000,00 -
Outras Transferências de Capital - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 1.431.600,00 200.000,00 289.000,00 -
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 14.525.000,00 2.352.867,92 6.750.000,47 -

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012

DESPESAS CORRENTES(VIII) 11.567.958,00 2.034.748,91 5.450.163,30 -
Pessoal e Encargos Sociais 6.335.300,00 1.065.532,32 3.152.674,26 -
Juros e Encargos da Dívida(IX) 500.000,00 7.647,27 7.647,27 -
Outras Despesas Correntes 4.732.658,00 961.569,32 2.289.841,77 -

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) 11.067.958,00 2.027.101,64 5.442.516,03 -
DESPESAS DE CAPITAL(XI) 2.818.950,00 261.883,94 664.607,21 -

Investimentos 2.598.950,00 254.269,22 495.836,73 -
Inversões Financeiras 150.000,00 - 146.038,32 -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - -
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - -
Demais Inversões Financeiras 150.000,00 - 146.038,32 -

Amortização da Dívida(XIV) 70.000,00 7.614,72 22.732,16 -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.748.950,00 254.269,22 641.875,05 -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) 146.000,00 - - -
RESERVA DO RPPS(XVII) - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 13.962.908,00 2.281.370,86 6.084.391,08 -

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) 562.092,00 71.497,06 665.609,39 -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  1 - 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O -
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

M A N O EL FRIAS FILHO CARLOS ROBERTO DE PAULA LIM A
Prefeito M unicipal Chefe do Setor de Finanças

JOÃO DO CARM O VERONESI
Tec. Contabilidade - CRC 1SP236198/O-9
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Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários, e Urbanos de Passageiros de Lençóis Paulista (SINCOVELPA). 

CNPJ. 51.519.585/0001-91
Rua Geraldo Pereira de Barros nr 1036 centro Lençóis Paulista.

BALANÇO lAIBIM ONIAI, nEMONST RAÇÃO DO RESUÍTADO
ENCEKKADO EM 31/12/2012 EM 31 DE, DEZEMBRO/2012
ATIVO RECEI T A OPERACIONAIS......... 1.017..5i^.28
mSP^iNIBM m \n E S 144.361.62 RE.ÇE.M AS CORRENTES
CAIXA 440,"3 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA... ...663.617,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO........ 143 920,89 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ...164.756,49

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.......... ...102.254,06
mSP^)NÍVEI. Ç/^INÇ.BANCÁKIA 46.5.325.82 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 4 '6 1 5 ,"
BANCOS C APLICAÇÕES 465 325,82 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL........ .....22.192,29

CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO ....... .......3.275,01
KEAUZÁVEL .51.5.39̂ 1.0̂ 1 MENS.CONTRIB.ASSOCIATIVA... .....13.843,00
TITULOS ARECEBER......................... ....514.200,00 O U R A S  RE( l ITAS 241.172.10
EMPRESTIMOS .........1.190,00 ALIENAÇÃO DE BENS................. ...213.200,00

FINANCEIRAS .................................. .....23.418,20
IMOBILIZADO 84.5..5.51.9̂ 9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES........... .......2.550,00
IMÓVEIS 611 11 ',5 ' ALUGUEIS ... 1 984,40
MOVEIS E u t e n s íl io s ..................... .....142.554,38 XEROX ............19,50
v e íc u l o s .......91.880,04 TOTAL......... 1.2.58.72^*.38
lO I AL 1.970.629.4^3
PASSIVO DESPESAS OPE RAC ION AIS 7.59.34.5.10
DÉBMOS ELI HANT E S .......43.011.11 DESPESAS CORRENTES
ENT.PUBLICAS CREDORAS/PROV.TRAB.. 4.720,12 SALÁRIOS,GRAT. E OUTROS PAGTOS,
SÁLARIOS ............................................... .........9.615,65 INCL.ENCARGOS SOCIAIS.......... ... 545.654,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS.................. .........2.701,16 IMP.E TAXAS CONTRIB................. .....43.692,89
FORNECEDORES.................................. .......24.517,22 DESP.DE MANUT. GERAIS ............ .....70.839,93
RESTOS A PAGAR................................. .........1.456,96 ALUGUEIS ......................................... .....17.638,67
PATRIMÔNIO SOCIAL ...................... .1.927.618.32 DESPESAS DIVERSAS ................... .....77.625,07
TOT AL 1.970.629.4^3 SEGURO CONTRATADO ............... .......3.893,70

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.... 499..381.28
TOTAL, ............................................ 1.258.726.:38

PARECER DO CONSELHO FISCAL
do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Ro
doviários, e Urbanos de Passageiros de Lençóis Paulista (SINCOVELPA). 
Somos de parecer que os balanços patrimoniais consolidados e as correspon
dentes demonstrações consolidadas do resultado, dos resultados abrangentes, 
dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido, apresentam adequa
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do SINCOVELPA, findo em 31 de dezembro de 2012, de acordo os princípios 
contábeis também de parecer que a o SINCOVELPA,manteve, em todos os 
aspectos relevantes, controles internos efetivos relacionados às demonstrações 
contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2012, com base nos critérios dos 
ESTATUTOS da entidade.
A Diretoria do SINCOVELPA é responsável por essas demonstrações contá
beis, por manter controles internos efetivos sobre as demonstrações contábeis e 
pela avaliação da efetividade dos controles internos relacionados às demonstra
ções contábeis, incluída na fiscalização do CONSELHO FISCAL.
CONSELHO FISCAL: Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas 
demonstrações contábeis e sobre a efetividade dos controles internos mensais 
do SINCOVELPA, relacionados às demonstrações contábeis, com base em nos
sas auditorias integradas. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as 
normas Estatutárias. Assim emitimos nossos pareceres favoráveis à aprovação, 
que não teve nenhuma ocorrência que mereça constar deste Parecer”, opina pela 
aprovação das contas, sob o crivo da Assembléia que foi realizara no dia 26 de 
julho de 2013, que por unanimidade aprovou o resultado de suas operações e 
seu fluxo financeiro correspondente ao exercício de 2012”.

MARIO LUCIO M.CAMARGO 
Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO GUSTAVO 
2° Conselheiro

SINDICATO COND.VEÍC.LENÇÓIS PTA.

NIVALDO BENTO MIRANDA 
1°Conselheiro

ADEMILTON T.DA SILVA 
3° Conselheiro

JOSÉ PINTOR 
PRESIDENTE

VICENTE LÚCIO MALAVAZI 
CRC-1SP096906/O-7

SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS 

PAULISTA - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 

02/2013 -  PROCESSO 38/13
OBJETO: Contratação de em
presa para construção civil do 
Centro de Educação Ambiental
- CEA, em Lençóis Paulista -  
S.P.
VISITA TÉCNICA: até o dia 
14 de agosto de 2013, a agen
dar.
RECEBIMENTO DOS ENVE
LOPES: até as 14:00 horas do 
dia 20 de agosto de 2013.
O Edital e seus anexos estão 
disponíveis no Setor de Licita
ções, sito a Rua XV de novem
bro, n° 1.111, centro, em Len
çóis Paulista - SP, ou através 
do site www.saaelp.sp.gov.br. 
Maiores informações através 
do telefone (14) 3269 7700. 
Lençóis Paulista, 02 de agosto 
de 2013. José Antonio Marise
-  Diretor.

TOMADA DE PREÇOS 
03/2013 -  PROCESSO 39/13
OBJETO: Contratação de em
presa para construção civil para 
ampliação e reforma da sede 
administrativa do SAAE de 
Lençóis Paulista -  S.P.
VISITA TÉCNICA: até o dia 
14 de agosto de 2013, a agen
dar.
RECEBIMENTO DOS ENVE
LOPES: até as 09:00 horas do 
dia 20 de agosto de 2013.
O Edital e seus anexos estão 
disponíveis no Setor de Licita
ções, sito a Rua XV de novem
bro, n° 1.111, centro, em Len
çóis Paulista - SP, ou através 
do site www.saaelp.sp.gov.br. 
Maiores informações através 
do telefone (14) 3269 7700. 
Lençóis Paulista, 02 de agosto 
de 2013. José Antonio Marise
-  Diretor.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 
de agosto de 2013. Na página A6. 

Valor da publicação R$ 38,38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
Prefeitura Municipal de Borebi - SP 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2012 Em 30/Abr/2013 Em 30/Jun/2013

(a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) - - -
DEDUÇÕES(II) 1.247.669,83 1.632.245,51 1.594.782,58

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.277.501,52 2.026.819,34 2.005.888,69
Demais Haveres Financeiros - - -
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 29.831,69 394.573,83 411.106,11

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II) -1.247.669,83 -1.632.245,51 -1.594.782,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS(V) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(m+IV-V) -1.247.669,83 -1.632.245,51 -1.594.782,58

PERÍODO DE REFERENCIA
RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)
VALOR 37.462,93 -347.112,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -

REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2012 Em 30/Abr/2013 Em 30/Jun/2013

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) - - -
DEDUÇÕES(VIII) - - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -
Investimentos - - -
Demais Haveres Financeiros - - -
(-)Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS(X) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X) - - -

M ANOEL FRIAS FILHO CARLOS ROBERTO DE PAULA LIM A
Prefeito Municipal Chefe do Setor de Contabilidade

JOÃO DO CARM O VERONESI
Tec. Contabilidade - CRC 1SP236198/O-9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - IPREM

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdên
cia Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 
59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguin
tes atos oficiais:
Portaria n.° 025/2013 de 02.08.2013.....Concede Aposen
tadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com pro
ventos integrais, à funcionária da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Sra. LUCIA HELENA PELEGRIN DE 
LIMA, ocupante do cargo de Assistente Social, com início

do benefício em 05.08.2013.
Portaria n.° 026/2013 de 02.08.2013.....Concede Aposen
tadoria por Invalidez Permanente, com proventos propor
cionais ao tempo de contribuição, ao funcionário do Ser
viço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, Sr. 
EDSON FERRAZ, ocupante do cargo de Agente de Apoio 
Operacional, com início do benefício em 05.08.2013.

Lençóis Paulista, 02 de Agosto de 2013.
ANTONIO MARCOS MARTINS

Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 31,87.

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


Economia PALESTRA
A pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, Ana Victória 
Monteiro, apresenta hoje, às 14h, no auditório da Fetaesp, 
a palestra “Projeto Gênero e Comercialização -  Metodologia 
de pesquisa participativa de mercado em assentamentos e 
comunidades quilombolas no Estado de São Paulo".

AGRIFAM 2013

Produtor rural pode 
conferir novidades na feira

FOTO: DIVULGAÇÃO

Exposições, linhas 
de financiamento e 
o Sítio Modelo são 
atrações principais

Angelo  Neto___________

A  10® Agrifam (Feira da 
Agricultura Familiar e 
do Trabalho Rural) segue 

até amanhã, no Recinto de expo
sições José Oliveira Prado, com 
diversas novidades e atrações 
aos produtores rurais. O evento 
vai das 8h às 17h, com entrada 
e estacionamento gratuitos. O 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) e vários secretários do 
Estado estiveram presentes na 
abertura da Feira, ontem.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, Braz Albertini, presiden
te da Fetaesp (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo) con
firmou a Agrifam para o ano 
que vem em Lençóis Paulis
ta. “A feira fica garantida em 
Lençóis. Pretendemos fazer 
aqui enquanto for possível. O 
recinto é bom e oferece condi
ções para ampliar a feira". Al- 
bertini fez questão de mostrar 
entusiasmos com o evento este 
ano. “Estamos com uma orga
nização melhor da feira. O ano 
que vem, esperamos trazer o 
mesmo número de empresas e 
sempre inovar", declarou.

Grande parte do recinto 
está voltada para o maquiná- 
rio agrícola. A Agrifam oferece 
uma área para a demonstração 
das funcionalidades de trato
res, máquinas, equipamentos e 
implementos comercializados. 
A Feira firmou parceria com o

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

NOVIDADES -  Produtor pode conferir novidades este ano na Agrifam; Alckmin participou da abertura da feira

Banco do Brasil, que está com 
uma agência instalada para ofe
recer orientação sobre os progra
mas de financiamentos vigentes. 
Funcionários especializados em 
crédito rural atendem os visitan
tes e encaminham as propostas 
de financiamento.

Para aquecer o mercado de 
flores, a novidade é a apresenta
ção da Rosa do Deserto, flor de 
origem africana pouco conheci
da no país e que tem chamado 
atenção do público nos locais 
em que é comercializada.

Uma marca de comercia
lização de ração para animais 
também é novidade no seg
mento de produtos. Na área de 
orgânicos, o destaque é a par
ticipação das Marias da Terra, 
produtoras associadas de Mogi 
Mirim que obtiveram suces
so em um programa televisivo 
apresentando suas iguarias 
agroindustrializadas com todos 
os quesitos que determinam 
esse tipo de produção.

A Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo 
está com uma unidade do Pou- 
patempo do Produtor Rural, em 
que os agricultores têm acesso 
a mais de 50 serviços prestados 
pelas coordenadorias e institu
tos da Secretaria. A unidade é 
equipada com computadores 
com acesso à internet, impres
soras, telefones e apoio da equi
pe de técnicos da Secretaria 
que farão trabalhos de gestão e 
atendimento ao público.

“É a maior feira de agricultu
ra familiar que temos. Este ano, 
temos o maior pacote que já con
seguimos prepara para agricultu
ra familiar. Com estas novidades, 
os produtores têm mais motivos 
para se interessar pela atividade. 
Sempre estreitamos o relaciona
mento com a Fetaesp e com o Braz 
Albertini que nos tem orientado 
para que possamos aprimorar. 
Não há mais espaço para amado
rismo em nosso setor", destacou 
Mônika Bergamaschi, secretária

de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo.

A 2® edição do Prêmio Itesp 
de Agricultura Familiar aconte
ce hoje, às 11h e vai premiar 
os três finalistas nas categorias 
Agricultor Familiar Assentado, 
Comunidade Quilombola e 
Destaque Mulher Agricultora. 
A Embrapa apresentará 30 tec
nologias voltadas à agricultura 
familiar, além de realizar pales
tras sobre a cultura da uva, o 
novo Código Florestal e a pro
dução de leite.

Já amanhã, será revelado o 
resultado do Concurso Inventor 
que tem como objetivo premiar 
e incentivar a criação de inven
ções que facilitem a atividade 
no campo com baixo custo e 
focando na sustentabilidade. Ao 
todo serão R$ 6,2 mil em prê
mios nas categorias Agricultor 
e Incentivo à Pesquisa. Haverá 
também a votação popular no 
qual os visitantes votarão nas 
invenções preferidas.

Minidestilaria atrai curiosidade do público
Uma parceria com a empre

sa Limana Poliserviços trouxe 
para a edição deste ano da feira 
uma Microdestilaria de Etanol 
produtora de cachaça e etanol, 
ideal para pequenos agricul
tores, mas que pode ser redi- 
mensionado, podendo atender

também associações e coope
rativas. O álcool hidratado pro
duzido pode ser utilizado em 
veículos, máquinas e demais 
equipamentos movidos a motor 
de combustão. O equipamento 
também pode fabricar álcool 
de cereais para serem utilizados

tanto na indústria alimentícia 
como farmacêutica.

A questão do aproveitamen
to de matéria prima também se 
estende para a questão de grãos. 
A empresa também trouxe para a 
feira outros dois equipamentos: 
uma extrusora (máquina que ex-

trai o óleo de grãos, como soja, gi
rassol, canola, entre outros e pro
duz ração para animais) e uma 
transesterificadora (máquina 
que retira a glicerina desses mes
mos óleos e de óleos saturados, 
os chamados óleos de frituras, 
transformando-os em biodiesel).

Projeto agroecológico 
sustentável volta à Agrifam

Devido ao grande suces
so obtido na Agrifam 2012, o 
projeto PAIS (Produção Agro- 
ecológica Integrada e Susten
tável) está novamente na feira. 
O projeto demonstra que, com 
medidas simples, há como me
lhorar os processos produtivos, 
reduzindo gastos e aproveitando 
espaço sem esquecer a viabili
dade econômica do produtor 
através de práticas ecologica
mente corretas.

“O produtor rural é o mais 
interessado na preservação dos 
recursos hídricos, qualidade 
do solo, por exemplo. Estamos 
muito contentes de ter uma 
ação ao lado da secretaria de 
agricultura e abastecimento. A

Fetaesp e todos os envolvidos 
estão de parabéns por pensar 
no meio ambiente, na agri
cultura e no desenvolvimento 
sustentável do estado de São 
Paulo", lembrou o secretário do 
Estado de São Paulo, Bruno Co
vas, em entrevista ao O ECO.

O Sítio Modelo é o espa
ço no qual projeto é aplicado 
através da preparação do solo, 
seleção de culturas, sistemas 
de captação e utilização de 
água para irrigação, o maior 
reaproveitamento de matéria 
orgânica, entre outros aspectos. 
A área Sítio Modelo também 
conta com outras tecnologias 
voltadas para a estrutura das 
propriedades rurais.

MANIFESTAÇAO - Representantes da Ascana (Associação dos 
Plantadores de Cana do Médio Tietê) participaram na manhã de ontem, 
em Piracicaba, de uma manifestação de pequenos e médios produtores 
de cana. O manifesto, organizado pela Coplana, reuniu cerca de 500 
plantadores de cana, usineiros e representantes das principais entidades 
do setor como as associações, a Orplana e a Feplana. Na pauta, 
reivindicações que vão de políticas públicas estáveis a uma legislação 
que garanta a produtividade do setor. Os manifestantes também 
reclamaram das NRs 31 e 35, que regulamentam o transporte canavieiro.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

PALESTRA -  A secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento, 
Mônika Bergamaschi, e o secretário estadual de Meio Ambiente, 
Bruno Covas, ministraram no início da tarde de ontem, na Agrifam, 
uma palestra sobre o Sicar (Sistema de Cadastro Ambiental) aos 
produtores rurais de Lençóis Paulista e região.



Política PRESENTES
O governador Geraldo Alckmin recebeu presentes de alunos 
da rede municipal de ensino de Lençóis Paulista. Na sacola 
aparada pela prefeita Bel Lorenzetti, ele recebeu DVD da 
Orquestra Municipal de Sopros e os livros Uma Vila no Sertão 
e Lençóis Paulista conta sua história, este editado pelo O ECO.

MAIS VERBA

Como antecipado, Alckmin anuncia creche para Ibaté
Governador confirma 
mais R$ 9 mi para 452 
casas do programa 
Minha Casa Paulista

Carlos A lberto  Duarte

O governador Geraldo Alck
min (PSDB) anunciou on
tem, em Lençóis Paulista, a 

construção de mais uma creche no 
Jardim Ibaté. Na segunda-feira 29, 
a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
havia anunciado a construção de 
mais uma creche, a segunda, no 
Jardim Maria Luiza IV. Além de 
confirmar a terceira creche, Alck- 
min atendeu pedidos da prefeita e 
anunciou recursos para constru
ção do Condomínio Empresarial, 
no Distrito Empresarial, e au
mento de leitos da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

O governador chegou à ci
dade por volta das 10h30, no 
Aeroporto Municipal. De lá se
guiu para inaugurar a creche Iara 
Maria Giovanetti Campanholi, 
no Jardim Santa Terezinha. Esta é 
a primeira a ser inaugurada pelo 
programa Creche Escola, que 
pretende destinar mil unidades 
para o Estado de São Paulo.

Distribuindo simpatia, o go
vernador fez questão de acompa
nhar apresentação da banda da 
escola Lina Bosi Canova e posar 
para fotografias com os músicos. 
Acompanhado de secretários de 
Estado, do deputado federal Mil
ton Monti, autoridades locais e 
prefeitos da região, o governador 
visitou as instalações da creche e 
foi para um palanque montado no 
pátio da escola infantil.

FOTO' MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

BEM HUMORADO - Alckmin anuncia a terceira creche para Lençóis, no 
Jardim Ibaté, e posa para foto com banda da escola Lina Bosi Canova

O primeiro a discursar foi o 
secretário da Educação, Herman 
Voorwald. Ele disse que a pri
meira creche escola do Estado 
era a realização de um sonho que 
começou em 2011. A prefeita Bel 
Lorenzetti discursou na sequência 
e agradeceu a parceria com o Go-

verno do Estado. Alckmin falou 
em seguida sobre a creche escola 
e os cuidados na primeira infân
cia. Disse que, cada vez mais no 
mercado de trabalho, as mulheres 
estão dando um show de bola. 
Bem humorado, afirmou que 
gosta tanto das mulheres que, dos

209 mil presos do Estado de São 
Paulo, apenas 4% são mulheres. 
”E essas 4% ainda são a má com
panhia dos homens", brincou Al- 
ckmin, aplaudido pelos presentes.

As outras boas notícias para 
Lençóis vieram na sequência. O 
governador disse que no trajeto do 
aeroporto até a creche, a prefeita 
Bel fez dois pedidos: verbas para 
Condomínio Empresarial e para 
a UTI do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade. O governador atendeu 
os pedidos. "Vamos liberar R$ 500 
mil para o Condomínio Empresa
rial para gerar empregos e R$ 900 
mil para a Santa Casa dobrar de 
cinco para dez o número de lei
tos da UTI". O governador ainda 
confirmou a liberação de R$ 9 mi
lhões do programa Casa Paulista, 
parceria com o Governo Federal, 
para construção de 452 casas do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. No evento, também foi assi
nado convênio para construção do 
novo terminal rodoviário.

'Vamos reduzir a demanda por vagas', diz secretário
Secretário da Educação, 

Herman Voorwald disse em en
trevista ao ECO 90.1 Notícias 
que as duas creches a serem 
construídas em Lençóis Pau
lista e a creche do Santa Tere- 
zinha (inaugurada ontem) vão 
reduzir significativamente a 
demanda por vagas. Voorwald 
afirmou que educação não é in
vestimento e, sim, prioridade. 
"O país precisa ter a educação 
como foco", afirmou. O secre
tário explicou que o Estado en
tendeu a importância de ter as

crianças mais cedo na escola. 
Contou que no programa, até 
os três anos as crianças rece
bem atendimento de creche, 
dos três aos cinco, o ensino 
infantil, daí creche escola. "O 
importante é que as crianças de 
Lençóis terão acesso à creche.

AMPLIAÇÃO DA UTI
O diretor administrativo 

do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, Juliano Cesar Bote
lho, disse que o projeto para 
ampliação da UTI (Unidade

de Terapia Intensiva) foi so
licitado pela prefeita Bel Lo- 
renzetti. Contou que os recur
sos serão investidos em obras 
e aquisição de equipamentos.

Botelho disse que atual
mente a UTI tem cinco leitos 
e taxa de ocupação de 95% e 
com os R$ 900 mil o número 
de leitos vai dobrar. Para am
pliar a UTI serão necessárias 
obras de adequação na central 
de esterilização, farmácia e co
zinha. "A população lençoense 
será beneficiada", concluiu.

OBRA

Prefeitura inicia obras para construção de rotatória
Galerias da avenida 
Padre Salústio 
também recebem 
manutenção

Da Redação____________

A  Diretoria de Obras e 
Infraestrutura inicia na 
segunda-feira, 5 de agos

to, as obras para a construção 
da rotatória no cruzamento da

avenida Cruzeiro do Sul com 
a rua Rio Grande do Sul. O 
dispositivo vai ordenar o fluxo 
de veículos no local com mais 
segurança.

Além da limpeza no local, o 
projeto prevê o remanejamento 
da rede de galerias, obras de pa
vimentação e aterro e implantação 
de sinalização horizontal e vertical.

Durante a execução das 
obras, a rua Rio Grande do Sul 
permanecerá parcialmente inter
ditada, no sentido centro-bairro

(da Base de Bombeiros em dire
ção ao Núcleo Luiz Zillo) e a qua
dra da avenida Cruzeiro do Sul, 
sentido centro-bairro, entre as 
ruas Rio Grande do Sul e Goiás.

O fluxo de veículos no sentido 
Centro-Núcleo será desviado pe
las ruas Pará e Paraná, utilizando 
o viaduto construído recentemen
te sobre a rodovia Osny Matheus 
(SP-261). Para os motoristas que 
trafegam no sentido Núcleo-Cen- 
tro, não haverá alterações durante 
a primeira etapa das obras.

PADRE SALÚSTIO
A Prefeitura também exe

cuta obras na avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado. 
O cruzamento da rua 28 de 
Abril com a avenida Padre 
Salústio permanecerá parcial
mente interditada, sentido 
bairro centro para manutenção 
da rede de galerias. As obras 
seguem até sexta-feira. Duran
te a execução das obras, a 28 
de Abril, sentido bairro centro, 
será interditada.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 01/2013 Edital n.°: 001/2013
Cargo: Monitor de Creche Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Área 1
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil - Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862,
Centro -  Lençóis Pta. - SP Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 08 de agosto de 2013 Data: 8 de agosto de 2013.
Horário: 8h30 Horário: 8h30

01 -  Andreia Fernanda da Silva dos Santos 01 -  Marcela de Souza Oliveira

Lençóis Paulista, 1° de agosto de 2.013. Lençóis Paulista, 1° de agosto de 2.013.

Marcos Norabele Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2013. Na página A8. Valor da publicação R$ 86,02.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

MULTA

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

Lençóis Paulista, 03 de Agosto de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito dos 
Santos L14 Q E 

Grajaú
25451/4729 R$147,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo De
creto Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a execu
tar a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis 
de suas respectivas propriedades. Como não houve manifestação do 
proprietário ou responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela 
Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em 
divida ativa.

Lençóis Paulista, 03 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Pedro Clair Vivian Rua Fortunato Zillo 
L02 Q04 Antonieta 11678/438 R$151,20

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 2 (duas) va
gas, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não 
comparecimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente 
convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2012
Cargo: Agente de Serviços Urbanos
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 8 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Alison Pereira de Oliveira
02 -  Jose Adalberto Bispo

Lençóis Paulista, 1° de agosto de 2013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 089/2013 -  Processo n° 178/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas. Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 14 de agos
to 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, 02 de agosto de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

Considerando que as Portarias n°. 661 de 16 de maio de 2013 e 922 de 
22 de julho de 2013 autorizaram a contratação temporária de Agentes 
de Serviços Gerais;

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

Convocar os interessados abaixo relacionados para o preenchimento 
de 12 (doze) vagas em caráter temporário 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 de Processo Seletivo n.°: 003/2013 
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862 -  Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 8 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 - Luiz Roberto de Araujo
02 - Juliano Bernardo Ferreira Castanheiro
03 - Márcia Fernanda da Silva Barbosa
04 - Tamiris Barbosa da Silva Aguiar
05 - Wesley Moysés
06 - Maria de Lourdes Fernandes
07 - Elda Maria dos Santos
08 - Eliana Regina da Silva
09 - Queli Aparecida Barretos
10 - Vania Alves Barros de Oliveira
11 - Weverson Luiz Moysés
12 - Tais Regina dos Santos Barbosa

Lençóis Paulista, 2 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 175,45.

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


Regional DÉCADA BOA
Em dez anos, o Estado de São Paulo eliminou todo o seu 
IDHM ruim. Em 2000, 96 municípios paulistas tinham IDHM 
considerado baixo. Na versão 2010 do estudo, nenhuma 
cidade paulista está na parte inferior da tabela que vai de 
muito baixo até muito alto desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO

Macatuba lidera ranking regional do IDHM
Mais bem posicionada na região, 
Macatuba tem o 227° IDH nacional; índice 
projetado sobre a educação segura 
região no nível médio da tabela da ONU

Saulo Adriano

M acatuba é o município 
da microrregião mais 
bem posicionado no 

ranking do IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano dos 
Municípios), deixando para 
trás -  bem para trás, aliás -  ci
dades maiores, como Lençóis 
Paulista e Agudos. O indicador 
é elaborado pelo PNUD (Pro
grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento) e retrata a 
qualidade de vida da população 
a partir de uma combinação de 
fatores como educação (alfabe
tização e taxa de matrícula es
colar), longevidade (expectativa 
de vida ao nascer) e renda (PIB 
per capita).

O IDHM de Macatuba (di
vulgado pelo Atlas Brasil 2013) 
atinge o indicador de 0,770, o 
que coloca a cidade na 227^ 
posição no ranking nacional. 
O desempenho classifica a vida 
dos macatubenses como de ní
vel médio em desenvolvimento 
humano. O estudo fez o levan
tamento e classificou em forma 
de ranking todos os 5.565 mu
nicípios brasileiros.

No segundo lugar do 
ranking regional, Lençóis Pau
lista é a cidade que mais se 
aproxima de Macatuba. O mu
nicípio alcançou o IDHM de 
0,764, o que coloca a cidade 
na 304^ posição nacional. Agu
dos aparece na terceira melhor 
posição da região, com IDHM

RA NKING  - ID H M *  2010 *Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios

P o s iç ã o C id a d e ID H M ID H M ID H M ID H M
N a c io n a l R e n d a L o n g e v id a d e E d u c a ç ã o

227° Macatuba 0.770 0.763 0.859 0.697
304° Lençóis Paulista 0.764 0.743 0.837 0.717
648° Agudos 0.745 0.705 0.845 0.694
1.756° Borebi 0.705 0.674 0.846 0.615
2 .059° Areiópolis 0.695 0.686 0.823 0.594

Fonte: PNUD/Atlas Brasil 2013
////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

de 0,745, projetando a cidade 
como a 648^ do Brasil. Depois 
vêm Borebi (1.756^ lugar) e a 
lanterninha regional Areiópolis 
(2.059^ lugar).

Apesar de distantes dos pri
meiros colocados no ranking 
nacional, todos os cinco muni
cípios da região estão classifi
cados na mesma faixa, ou seja, 
no meio da tabela (médio de
senvolvimento) elaborada pela

Organização das Nações Unidas 
no quesito desenvolvimento hu
mano local.

Vale sempre reforçar que o 
IDHM foi criado para medir o 
nível de desenvolvimento hu
mano dos países e hoje tam
bém é aplicado aos municípios, 
sendo aferido a cada década. O 
índice varia de 0 (que represen
taria nenhum desenvolvimento 
humano) a 1 (desenvolvimento

humano total). Indicadores po
sicionados entre zero e 0,499 
têm desenvolvimento humano 
considerado baixo. Os índices 
entre 0,500 e 0,799 (onde estão 
posicionados Macatuba, Len
çóis Paulistas, Agudos, Borebi 
e Areiópolis) são considerados 
de médio desenvolvimento hu
mano. O indicador desejado 
por todos é classificado acima 
de 0,800, o que representa o

mais alto nível desenvolvimen
to humano.

Para qualquer das cinco 
cidades da região, atingir o 
IDHM de 0,800 ou mais re
presentaria grande avanço nas 
políticas públicas voltadas à 
qualidade de vida da sua po
pulação. Do ponto de vista da 
gestão pública, esta é uma meta 
a ser buscada pelos governan
tes locais.

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

Governos locais fazem a 
lição de casa para subir no IDH

Há uma boa notícia nos 
números do IDHM (Índice 
de Desenvolvimento Humano 
dos Municípios) para a região 
em que circula o jornal O 
ECO. A cinco cidades - Ma
catuba, Lençóis Paulista, Agu
dos, Borebi e Areiópolis -  têm 
avançado nos indicadores de 
desenvolvimento nas últimas 
três décadas. Lembrando que 
o PNUD (Programa das Na
ções Unidas para o Desenvol
vimento) divulga os dados do 
IDHM a cada dez anos.

De 1991 para 2010, o avanço 
foi significativo. Macatuba, por 
exemplo, saltou de IDHM 0,522 
para 0,770 no espaço de 30 anos. 
Lençóis Paulista, a maior cidade 
da região, tinha IDHM 0,588 em 
1991 e hoje atinge 0,764. Agudos 
tinha seu desenvolvimento hu
mano na casa de 0,513 e agora 
está 0,745.

Borebi e Areiópolis foram 
os município da região que mais 
avançaram nos últimos 30 anos. 
Borebi saiu de um IDHM de 0,482 
em 1991 para 0,705. Areiópolis ti-

nha IDHM de 0,433 e atingiu 
0,695 na última avaliação, em 
2010. Com esse desempenho, 
as duas cidades melhoraram 
a qualidade de vida de suas 
populações e subiram de 
baixo para médio desenvolvi
mento humano no espaço de 
três décadas. Há muito o que 
fazer para alcançar o patamar 
máximo, mas os indicadores 
sinalizam que, ano após anos, 
os governos locais têm feito o 
dever de casa para melhorar 
a vida da população regional.

Nível da educação trava desenvolvimento humano

MACATUBA

População participa de audiência pública do PPA
Encontro teve 
participação de 
diversos setores da 
sociedade civil

Da Redação____________

A  Prefeitura de Macatu- 
ba realizou, na tarde da 
quarta-feira 31, audiên

cia pública de elaboração do 
PPA (Plano Plurianual) 2014
2017. A reunião ocorreu no au
ditório do paço municipal e teve 
a participação de membros da 
sociedade civil, representantes

sindicais, conselhos, entidades, 
associação comercial, funcioná
rios e secretários públicos.

Entre as sugestões apre
sentadas pelos participantes 
estão áreas de lazer nos altos 
da cidade, iluminação do está
dio Amadeu Artioli, centro de 
convivência do idoso e outras 
benfeitorias.

O Plano Plurianual é o 
instrumento de planejamento 
governamental de médio prazo, 
previsto no artigo 165 da Cons
tituição Federal, regulamentado 
pelo Decreto 2.829, de 29 de 
outubro de 1998, e estabelece 
diretrizes, objetivos e metas da

administração pública para um 
período de 4 anos, organizando 
as ações do governo em pro
gramas que resultem em bens 
e serviços para a população. 
É aprovado por lei quadrienal, 
tendo vigência do segundo ano 
de um mandato majoritário até 
o final do primeiro ano do man
dato seguinte.

O que foi debatido na au
diência pública da Prefeitura 
irá para a Câmara até o dia 15 
de agosto. O Poder Legislativo 
também deve realizar uma au
diência com a população antes 
de aprovar o projeto. (com as- 
sessoria de im prensa)

Os números do PNUD 
(Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) e que 
definem o IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano dos 
Municípios) chamam a atenção 
para o desempenho nas taxas de 
alfabetização e de matrícula es
colar na região em que circula o 
jornal O ECO. Um olhar mais 
atento para a tabela da ONU 
(Organização das Nações Uni
das) revela que os cinco muni
cípios da região vão bem nos

quesitos renda e longevidade, 
mas patinam quando se avalia o 
desenvolvimento em educação.

Em longevidade, por exem
plo, todos os cinco municípios 
da região -  Macatuba (0,859), 
Lençóis Paulista (0,837), Agu
dos (0,845), Borebi (0,846) e 
Areiópolis (0,823) - apresentam 
indicadores acima de 0,800. Isso 
aplicado aos critérios do PNUD, 
classificaria as cinco cidades 
como de alto desenvolvimento 
humano na área da saúde.

Porém, quando o desen
volvimento da educação entra 
no cálculo, a situação muda e 
a região se aproxima do nível 
mínimo de desenvolvimen
to, conforme os critérios da 
ONU. Neste quesito, os indi
cadores de desenvolvimento 
baixam para 0,697 em Maca- 
tuba, 0,717 em Lençóis Pau
lista -  único município acima 
de 0,700 na região -, 0,694 em 
Agudos, 0,615 em Borebi e 
0,594 em Areiópolis.



Esporte FINAL
As equipes sub-15 e sub-17 da Diretora de Esportes de 
Lençóis Paulista fazem hoje as finais da Copa dos Campeões, 
em Bauru, a partir das 10h, no estádio Sílvio de Magalhães 
Padilha. O tradicional campeonato é disputado todo ano 
em comemoração ao aniversário da cidade anfitriã.

COPA O ECO

Palestra pode elim inar 
Expressinho amanhã
Clássico define quem segue no campeonato; na outra chave, Duratex e Borebi se enfrentam

CLASSIFICAÇÃO

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

O estádios João Roberto Va- 
gula, o Vagulão, e Archân- 
gelo Brega, o Bregão, rece

bem amanhã os quatro últimos 
jogos da primeira fase da Copa O 
ECO 2013. O principal confron
to entre Expressinho e Palestra 
coloca frente a frente dois dos 
maiores rivais na cidade e vale 
classificação. Já o Santa Luzia, 
outra equipe de Lençóis Paulis
ta que entra em campo, encara 
o Grêmio da Vila apenas para 
manter o 100% de aproveitamen
to na competição.

Os jogos do Vagulão são 
pelo grupo C. Duratex e Bore- 
bi, às 8h30, duelam diretamen
te por classificação. Quem ven
cer garante a vaga. No segundo 
jogo, às 10h, o Santa Luzia, já 
garantido como líder, apenas 
cumpre tabela contra o Grêmio 
da Vila que precisa vencer e 
torcer por um empate no con
fronto anterior.

No Bregão, muita coisa 
estará em jogo pelo grupo B.

RIVALIDADE -  Palestra e Expressinho decidiram vaga na Copa Lençóis este ano; equipe vermelha levou a melhor

O Atlético Macatuba joga por 
uma vitória contra o Pratânia, 
às 8h30, para não depender de 
mais ninguém. No jogo seguinte, 
Palestra e Expressinho, às 10h, 
devem fazer um clássico digno 
da rivalidade entre as equipes. 
Eliminado pelo próprio Expres- 
sinho na Copa Lençóis, o Pales
tra tenta dar o troco e derrubar o 
rival. A equipe vermelha garante

FOTO: DIVULGAÇÃO

a classificação com uma vitória. 
Já os palestrinos garantem a vaga 
com um empate e de quebra po
dem ainda eliminar o rival.

"Este jogo é igual a um Co- 
rinthians e Palmeiras. É o jogo 
mais esperado pela nossa equipe. 
Fomos eliminados por eles na 
primeira fase da Copa Lençóis 
e não há melhor momento para 
dar o troco. Não existe favoritis

mo. O fato de termos direito a um 
empate não fará com que nossa 
equipe jogue retrancada. Vamos 
para cima para tentar a vitória”, 
lembrou o técnico do Palestra, 
Manoel Roberto Ferreira.

A Copa O ECO 2013 é orga
nizada pela LLFA (Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador), através 
da diretoria de Esportes e apoia
da pelo jornal O ECO.

Alba volta a jogar pela LBC
Após o recesso devido aos 

Jogos Regionais de São Carlos, o 
Alba/Lençóis Paulista joga hoje 
em três categorias pela LBC (Liga 
de Basquete Centro Oeste Paulis
ta). Os jogos serão no ginásio da 
escola Bianchini, na Cecap, con
tra Barra Bonita.

O primeiro confronto é en
tre as categorias sub-12 que 
está em terceiro lugar na com
petição, às 9h. Logo em seguida

é a vez dos meninos do sub-13, 
líderes da categoria, às 10h. No 
último jogo, às 11h, o sub-14 
também tenta manter a lideran
ça. Na primeira fase, em Barra 
Bonita, apenas o sub-12 perdeu 
para os donos da casa.

O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinado pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

REGIONAIS - O professor de judô Rogério e a aluna Shirlei 
Rodrigues ,da Sprint Academia de Lençóis Paulista, representaram 
a cidade de Pederneiras e garantiram três medalhas de ouro e uma 
de bronze nos Jogos Regionais de São Carlos.

Grêmio Lwart recebe etapa do 
Campeonato de Truco

A 11® etapa do Campeo
nato de Truco será disputada 
amanhã, no Grêmio Recre
ativo do Grupo Lwart. As 
duplas interessadas devem 
efetuar a inscrição no pró
prio local, momentos antes 
do início da competição, a 
partir das 9h. Serão premia
das as duplas classificadas 
do 1° ao 4° lugar.

O campeonato terá ainda 
mais duas etapas, no dia 1°

de Setembro, no Grêmio ASP 
(Alfredo Guedes) e no dia 15 
de setembro, no Recanto dos 
Atletas (Estádio Municipal 
Archângelo Brega).

Um torneio com as me
lhores duplas vai definir os 
representantes de Lençóis 
Paulista no torneio promo
vido pela Delegacia Regio
nal de Esportes. Seis duplas 
representam o município 
na competição.

L E N Ç O I S  P A U L I S T A
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3“ e 5“ das 8h30 ás lOh, com o 
prof. Raphael Blanco

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

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

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

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3a e 5a feíj-a a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To- 
nicâo de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

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

GRUPO A PG J V E D GP GC SG

AREIOPOLIS 9 4 4 0 0 11 1 10

MONTE MOR 9 4 3 0 1 7 10 5

FLAMENGUINHO 4 4 1 1 2 5 5 -5

SPORT 0 4 1 0 3 1 9 -8

ALFREDO GUEDES 1 4 0 1 3 4 6 -2

GRUPO B PG J V E D GP GC SG

PALESTRA 7 3 2 1 0 8 2 6

EXPRESSINHO 6 3 2 0 1 7 3 4

AT.MACATUBA 6 3 2 0 1 4 2 2

MARINGA 4 4 1 1 2 10 6 4

PARTANIA 0 3 0 0 3 0 16 -16

GRUPO C PG J V E D GP GC SG

SANTA LUZIA 9 3 3 0 0 13 4 9

100 MALA 4 4 1 1 2 10 14 -4

DURATEX 4 3 1 1 1 7 9 -2

BOREBI 3 3 1 0 2 4 6 -2

GREMIO DA VILA 3 3 1 0 2 6 7 -1

GRUPO D PG J V E D GP GC SG

GREMIO CECAP 8 4 2 2 0 10 4 6

BOTAFOGO 8 4 2 2 0 5 2 3

ITATINGA 5 4 1 1 1 6 4 2

CAÇULA 4 4 1 1 2 5 8 -3

PAULISTANO 1 4 0 1 3 1 9 -8
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ENTREVISTA
Bee Gees Alive
conta os dias para 
tocar na festa 
Melhores do Ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA
Paula Lima toca
na sexta-feira em 
Lençóis
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Enxergando além do horizonte
Deficiente visual, Eder Pires de Camargo mostra que, com o apoio da família e força de vontade, todos os objetivos podem ser alcançados

Angelo  Neto
FOTO MÁRCIO MOREIRA/0 ECO

Superar obstáculos pare
ce não ser um problema 
para Eder Pires de Ca

margo. Professor de física da 
Unesp (Universidade Estadual 
Paulista), em Ilha Solteira, pós- 
-doutor e mestre pela mesma 
instituição, além de doutor pela 
Unicamp (Universidade de 
Campinas), o lençoense acaba 
de lançar o terceiro livro. Todas 
as conquistas já são grandiosas, 
mas um detalhe faz os feitos de 
Pires serem considerados ainda 
maiores: a deficiência visual.

Em 1995, Pires se formou 
em Física e não parou mais. 
No ano de 2006, fez pós-douto- 
rado em Educação para Ciên
cia pela Unesp de Bauru. Lan
çou o primeiro livro em 2008 
(Ensino de Física e Deficiência 
Visual - 10 Anos de Investiga
ções no Brasil). O segundo li
vro foi lançado em 2011 (Ensi
no de Ótica Para Alunos Cegos 
-  Possibilidades). A mais nova 
publicação, Saberes Docentes 
para a Inclusão do Aluno com 
Deficiência Visual em Aulas 
de Física, já está disponível no 
site da Editora Unesp.

“Este último livro é resul
tante de pesquisas de 2005 a 
2010, em que tento mostrar e 
trazer à tona como você pode 
estruturar atividades comuns 
para alunos cegos e videntes,

ULTRAPASSANDO BARREIRAS -  Eder Pires de Camargo é professor na Unesp e pós-doutor na mesma 
instituição de ensino; família e amigos foram importantes para os sucessos profissional e pessoal

ou seja, que enxergam. Ativi
dades onde estes alunos podem 
participar e aprender juntos em 
atividades onde os professores 
podem atender estes alunos 
nas suas formas semelhantes e

diferentes de aprender".
Ele afirma que começou 

a se preocupar com o assun
to devido às experiências que 
enfrentou como aluno e, pos
teriormente, como professor.

“Pensei, então, em pesquisar 
esta temática que é muita com
plexa. Aprender física nos mol
des tradicionais - que se baseia 
muito na visão - se mostra 
bastante complexo. Quando in

gressei no mestrado em 1997, 
comecei a investigar a como 
ensinar e aprender física sem 
a utilização da visão". Com o 
auxílio do programa Virtual Vi- 
sion, o professor redige tudo o 
que precisa em seu notebook.

O professor de 40 anos está 
de férias e aproveitou para vi
sitar familiares e amigos em 
Lençóis Paulista. Torcedor fa
nático do Palmeiras e do CAL 
(Clube Atlético Lençoense), 
ele lembra dos momentos em 
que era mais jovem e acom
panhava os momentos de gló
ria dos dois clubes. Aos nove 
anos, uma doença hereditária 
chamada retinose pigmentar 
começou a tirar aos poucos a 
visão de Pires, mas não tirou 
a força de vontade e a alegria 
de viver. Emocionado, Pires 
faz questão de dedicar todas 
suas conquistas aos amigos e, 
principalmente, aos familiares.

“Tive o apoio forte da mi
nha família e amigos, além de 
muita força de vontade neste 
processo todo. Eu represen
to meus pais, meus irmãos e 
minha esposa. Quando estou 
dando aula, eles que estão lá 
à frente dando aula. Tudo que 
sou devo a eles. O papel da 
família é muito importante. Te
nho certeza que eu não conse- 
guiria nada se não fosse o apoio 
de todos em todos os sentidos. 
Minha mãe, por exemplo, lia

conteúdos para mim. Lembro 
de nós estudando história, 
ciência, porque eu não conse
guia ler. Lembro de nós indo 
aos médicos. Meus pais nunca 
desistiram. Sei que não é assim 
em todos os lugares. Existem 
muitas famílias que não fazem 
isso por vários fatores. Sou 
100% o resultado da influência 
da minha família, em primeiro 
lugar, e dos meus amigos".

Para finalizar, Pires dei
xa um recado às pessoas que 
possuem algum tipo de defici
ência. “Não desanimem, bus
quem seus diretos, perguntem 
aos professores e estudem. A 
deficiência visual pode ser 
vista como um fator social. A 
forma de ensinar, a escola e 
os métodos também são fato
res que geram dificuldades e 
desvantagens para o deficiente 
visual. Se o meio social for mo
dificado, você pode dar condi
ções para que um deficiente 
visual possa ter mais sucesso e 
conseguir atuar em vários seto
res sociais. A escola no Brasil 
é uma possibilidade grande de 
ter acesso a um patrimônio 
cultural. Isso é muito impor
tante para que você exerça a 
cidadania, possa ter o conheci
mento e que não possa ser en
ganado. O estudo pode trazer 
muitas e muitas coisas impor
tantes em vários segmentos de 
nossas vidas", completa.
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"O show requer uma estrutura maior, custa mais caro 
e nós fazemos de 9 a 10 apresentações com orquestra, 
como o show que será apresentado para o jornal O ECO. 
É um show diferenciado"
diz Antonio Carlos Escriptori, vocalista do Bee Gees Alive

MALHORES DO ANO

Estamos contando as horas para apresentação no 
Melhores do Ano, diz vocalista do Bee Gees Alive
Show será o mesmo apresentado em Salvador (BA) há vinte dias; grupo vai levar espetáculo para Boston (EUA), Argentina e Paraguai

Carlos A lberto  Duarte

14 dias de se apresentar 
em Lençóis Paulista na 
festa Melhores do Ano, 

promovida pelo jornal O ECO, 
Tony Escriptori, um dos voca
listas do Bee Gees Alive, falou 
sobre a expectativa de voltar à 
cidade dois anos depois da úl
tima apresentação. Além dos 
músicos, o grupo Bee Gees 
Alive será acompanhado por 
orquestra formada por violinos, 
violas, violoncelo, contra-bai- 
xo, guitarra, bateria, teclado, 
piano e violão. A orquestra é 
regida por uma maestrina. O 
show é inédito em Lençóis Pau
lista. Descontraído, Escriptori 
falou dos 13 anos de estrada 
do grupo, do show do dia 17 
de agosto, no Clube Esportivo 
Marimbondo e dos projetos 
futuros. "Estamos contando 
as horas para apresentação no 
Melhores do Ano. Os 15 dias 
para a apresentação vão parecer 
mais tempo", disse.

Tony contou que lembrou 
do prêmio Melhores do Ano, 
em Salvador, na Bahia, onde 
apresentou o mesmo espetácu
lo que será mostrado em Len
çóis Paulista. "Digo para meus 
companheiros que a gente sai 
de casa para se divertir, mas se 
divertir com responsabilidade, 
levando alegria às pessoas. O 
público pode esperar que vai 
ver um show inesquecível"

A seguir, os principais tre
chos da entrevista com Anto- 
nio Carlos Escriptori, o Robin 
Gibb, do Bee Gees Alive, con
siderado o melhor espetáculo 
Bee Gees do Brasil.

O ECO - Na última entre
vista ao jornal O ECO, você 
disse que a agenda de sho- 
w s fluiria após o carnaval. 
Como anda a agenda?

Tony - Fizemos 29 apre
sentações até agora no interior 
de São Paulo e Minas Gerais, 
Bahia e Santa Catarina. Hoje 
vamos nos apresentar em São 
Paulo e antes de se apresentar 
em Lençóis Paulista, vamos 
levar o show para a Hípica de 
Campinas. Depois Lençóis 
Paulista, na Festa Melhores do 
Ano, promovida pelo jornal O 
ECO. Depois vamos para Re
cife (Pernambuco) e Natal (Rio 
Grande do Norte).

O ECO - Qual a expec
tativa para voltar a Lençóis

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SHOW PARA ENCANTAR - Banda Bee Gees Alive prepara show para emocionar na Festa dos Melhores do Ano

Paulista?
Tony - Muito grande. Es

tamos com saudade. Afinal há 
dois anos estamos longe do pú
blico lençoense e região. Onde 
a gente passa nos criamos um 
elo de amizade e temos muitos 
amigos em Lençóis Paulista.

O ECO - O que você po- 
deria adiantar sobre o show  
da festa M elhores do Ano.

Tony - Estou contando os 
dias desse show nos dedos. Nós 
lembramos da festa Melhores 
do Ano em um evento fechado 
no Hotel Tivoli, em Salvador. 
O show que apresentamos lá 
é o mesmo que será apresenta
do na Festa Melhores do Ano. 
O show requer uma estrutura 
maior, custa mais caro e nós fa
zemos de 9 a 10 apresentações 
com orquestra, como o show 
que será apresentado para o 
jornal O ECO. É um show di
ferenciado. Ele é diferente de 
tudo que a gente faz, porque 
você tem ali instrumentos sen
síveis, que são os de cordas e 
isso cria por si só uma expec
tativa. O bom é que essa expec

tativa sempre é correspondida, 
porque quando a gente termina 
o show sai com aquela sensa
ção de que houve cumplicida
de entre os 16 talentos no palco 
com o público.

O ECO - E os planos para 
o futuro. CD, DVD?

Tony - Estamos preparan
do um CD que estará pronto 
em dois meses. Começamos a 
produzir em São Bernardo do 
Campo, mas resolvemos voltar 
para um estúdio de São Paulo. 
O DVD a gente vai esperar um 
pouco mais. O custo é alto. Na 
hora certa lançamos também 
um DVD.

O ECO - Na última en
trevista, você falou também 
sobre apresentações fora do 
país. Alguma novidade sobre 
apresentações no exterior?

Tony - A expectativa de 
apresentar a Bee Gees Alive 
fora do país vai se concretizar. 
Estamos com agenda para apre
sentações na Argentina, sete 
shows em Boston (EUA) e em 
Assunção, no Paraguai. Acho

que chegou a hora. Eu confio 
no trabalho desta banda. Du
rante todos esses anos nós sem
pre trabalhamos para isso, para 
estarmos mais firmes enquanto 
grupo. A oportunidade chegou 
e a gente vai tranquilo porque 
eu sei da capacidade de cada 
músico que trabalha com a gen
te. Nós vamos levar o nome do 
Bee Gees Alive bem mais alto.

O ECO - Gostaria de 
agradecer suas informa
ções e dizer que o público 
aguarda Bee Gees Alive 
com carinho.

Tony - Eu tenho que fazer 
um agradecimento. Primeiro ao 
jornal O ECO pela confiança no 
Bee Gees Alive. Agradecer a to
dos de Lençóis Paulista e dizer 
que a gente tem essa missão de 
divertir as pessoas, alegrar as 
pessoas de levar emoção às pes
soas. Por esses motivos todos 
que nós conseguimos alcançar, 
você toca despreocupado. Eu 
sinceramente toda vez que subo 
no palco com o Bee Gees Ali- 
ve me divirto. De novo, muito 
obrigado à empresa, ao O ECO.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO 
HOMOLOGAÇÃO -  CHAMADA PÚBLICA 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 ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA, para entrega parcelada até 
31.12.2013. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o pro
cesso em referência em 31.07.2013, adjudicando o objeto em favor de EDUARDO SOARES DE 
CAMPOS, CNPJ 18.473.789/0001-63, no valor total de R$ 19.999,00; VALDECI MORETTO, 
CNPJ 11.425.845/0001-45, no valor total de R$ 8.474,30; VALDECIR MEIRA DA SILVA, CNPJ 
13.716.585/0001-92, no valor total de R$ 6.839,70.
Macatuba, 02 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 31-2013
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: VALDECIR MEIRA DA SILVA, 
CNPJ 13.716.585/0001-92. Valor: R$ 6.839,70. ASSINATURA: 31.07.2013. OBJETO: 
Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, através da Agricultura Familiar e do Empreen
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ 
PNAE, seguindo as especificações do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE 
REFERÊNCIA, para entrega parcelada até 31.12.2013. Vigência: 31.12.2013. MODALI
DADE: Chamada Pública 02-2013. PROPONENTES: 01 grupo informal.
Macatuba, 02 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 32-2013
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: VALDECI MORETTO, CNPJ 
11.425.845/0001-45. Valor: R$ 8.474,30. ASSINATURA: 31.07.2013. OBJETO: Aqui
sição 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 ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFE
RÊNCIA, para entrega parcelada até 31.12.2013. Vigência: 31.12.2013. MODALIDADE: 
Chamada Pública 02-2013. PROPONENTES: 01 grupo informal.
Macatuba, 02 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 33-2013
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: EDUARDO SOARES DE 
CAMPOS, CNPJ 18.473.789/0001-63. Valor: R$ 19.999,00. ASSINATURA: 31.07.2013. 
OBJETO: Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, através da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta
ção Escolar/ PNAE, seguindo as especificações do ANEXO II -  ESPECIFICAÇÕES E 
TERMO DE REFERÊNCIA, para entrega parcelada até 31.12.2013. Vigência: 31.12.2013. 
MODALIDADE: Chamada Pública 02-2013. PROPONENTES: 01 grupo informal. 
Macatuba, 02 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.
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1 kit de cremes e perfumes da L'acqua Di Fiori, 5 lasanhas da pizzaria 
Santa Gula, 1 faca p/ churrasco da Auto Escola Pegasus e 

1 vale-compras de RS 100,00 na MCA Calçados

RUA CESAR GIACOMINL 241 - VILA SANTA CECÍLIA

(14) 3263-2700
RUA GUAIANAZES, 769 
JARDIM MONTE AZUL 

LENÇÓIS PAULISTA



Cultura TEATRO
A Cia Marisa Basto Produções traz para Lençóis Paulista o 
espetáculo teatral O Sapato que Sabia Andar, na quarta-feira 7. 
A apresentação será na Casa da Cultura em dois horários, 15h e 
20h. A indicação é para maior de 14 anos. A entrada é franca e 
as reservas antecipadas podem ser feitas no local.

SA M B A

Paula Lima se apresenta na sexta
Cantora de samba e 
MPB vem a Lençóis 
através do Circuito 
Cultural Paulista

Angelo  Neto

A  cantora e compositora de 
MPB (Música Popular 
Brasileira) e samba, Paula 

Lima, se apresenta na próxima 
sexta-feira 9, a partir das 21h, na 
praça Comendador José Zillo, 
a Concha Acústica. O show é 
uma parceria entre a secretaria 
da Cultura e o município através 
do Circuito Cultural Paulista. A 
cantora, reconhecida internacio
nalmente como uma das maiores 
artistas do gênero, vai apresentar 
seu novo álbum, Outro Esquema.

O diretor de Cultura de Len
çóis Paulista, Nilceu Bernardo, 
afirma que vem tentando trazer 
o estilo musical à cidade já há 
algum tempo. ”É um prazer 
receber este grande show que 
atende a toda família. Estamos 
aguardando este show há algum 
tempo. Uma atração de qua
lidade e de renome nacional." 
A expectativa é de que a praça

FOTO: DIVULGAÇÃO

SAMBAS - Dona de um estilo musical diferenciado, Paula Lima se 
apresenta em Lençóis Paulista na sexta-feira, na Concha Acústica

seja tomada por pessoas de toda 
a região já que está sendo feita 
uma ampla divulgação.

Bernardo ainda destacou a 
importância da parceria com a 
secretaria do Estado de Cultura. 
”Na semana passada, tivemos 
uma reunião em São Paulo e o 
retorno é sempre muito impor
tante. Os artistas que passam 
por aqui nos elogiam muito e 
nos enchem de orgulho. Esta 
parceria é muito importante 
para realizarmos eventos deste 
porte", completou o diretor.

Com um repertório bastante 
envolvente, voz e interpretação 
marcantes, Paula Lima tem um 
traz em suas composições dois 
estilos diferenciados: o samba 
funk e o samba rock. Sua car
reira ganhou notoriedade entre 
1998 e 2000, quando fez parte da 
Banda Funk Como Le Gusta. Foi 
convidada em 2000 por Bernar
do Vilhena, diretor artístico da 
Regata Música, a gravar um CD 
solo intitulado ”É Isso Aí" com 
Seu Jorge, que cede três músicas 
inéditas. O disco ainda conta com 
as participações de Gerson King 
Combo, Banda Black Rio, Ed 
Motta, Max de Castro, Ivo Mei- 
relles, Funk'n'Lata e Xis.

Diretoria de Cultura promove palestra sobre lei Rouanet
A diretoria de Cultura de 

Lençóis Paulista, em parceria 
com o Instituto Soma, pro
move na segunda-feira 5, a 
partir das 15h, uma palestra 
sobre as Leis de Incentivo à 
cultura. O evento se será m i

nistrado pelo advogado Car
los Alberto Dêgelo.

A palestra que conta, tam
bém, com a parceria da ACIL- 
PA (Associação Comercial e 
Industrial de Lençois Paulista), 
tem a finalidade de sensibilizar

os empresários locais sobre as 
possibilidades oferecidas pelas 
Leis de Incentivo no financia
mento de atividades culturais.

No encontro serão aborda
dos aspectos práticos, questões 
jurídicas e contábeis e os ca-

minhos para a utilização dos 
incentivos fiscais do PROAC/ 
ICMS e da Lei Rouanet. A 
participação é gratuita e aber
ta para a população em geral. 
Maiores informações pelo fone 
(14) 3263-6525.

LENÇÓIS MOSTRA SUA DANÇA SEGUE
ESTE FINAL DE SEMANA COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES

HOJE LOCAL: Praça Comendador 

José Zilo (Concha Acústica) 
GRUPOS QUE SE APRESENTAM:
•  Centro de Convivência Therezinha de 
Jesus Ribeiro Ramos
•  Centro de Convivência Sylvio Capoani
•  Centro de Convivência da Melhor Idade
•  Centro de Convivência do Jovem e

HORÁRIO:
a partir das 18h

Adolescente
•  Centro de Convivência Izabel Zillo

•  Grupo de Ginástica Rítmica das EMEF 
Idalina Canova de Barros e Lina Bosi 
Canova

HORÁRIO:
a partir das 19h30
GRUPOS QUE SE APRESENTAM:
•  Academia In Pulsus ' Clube Esportivo Marimbondo

AMANHÃ LOCAL: Praça Comendador HORÁRIO:
José Zilo (Concha Acústica) a partir das 19h30 

GRUPOS QUE SE APRESENTAM:
•  Academia Tablado
•  Grupo da EMEF Maria Zélia Prandini

' Grupo da EMEF Ézio Paccola 
• Ministérios de Artes de Lençóis Paulista

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

PROGRAMAÇÃO CINEN FUN,
NO ALAMEDAQUALITY CENTER (ATÉ O DIA 8 DE AGOSTO)

SALA 01
Red 2 Aposentados 
e Ainda M ais Perigosos
Classificação: 14 anos
15h- 18h40 -  21h20 -  23h40 sexta e
segunda à quinta-feira
14h20 -  16h30 -  18h50 -  21h10 -
23h30 sábado e domingo

SALA 02 
Os Smurfs 2
Classificação: livre
14h- 16h10 -  19h10 -  21h10 -  23h10 
sexta e segunda à quinta-feira 
14h40 -  16h40 -  18h30 -  20h40 -  
22h40 sábado e domingo

SALA 03 
Turbo
Classificação: livre 
14h10 diariamente

A Fuga do Planeta Terra
Classificação: livre 
16h- 17h45 diariamente

O Concurso
Classificação: 12 anos 
19h25 diariamente

Antes da M eia  Noite
Classificação: 14 anos 
21h15 diariamente

Homem de Aço
Classificação: 12 anos 
23h20 diariamente

SALA 04
Meu Malvado Favorito 2
Classificação: livre
13h50 -  15h40 sexta e segunda à
quinta-feira
13h50 -  15h40 -  17h25sábadoe 
domingo

W olverine Imortal
Classificação: 12 anos 
18h40 -  21h30 -  23h50 sexta e 
segunda à quinta-feira 
19h10 -  21h30 -  23h50 sábado e 
domingo

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



Mulher UNHAS ARREDONDADAS
Depois do acabamento quadrado, que reinou durante muitas 
temporadas, e do pontiagudo, moda até alguns meses atrás, 
agora quem domina a cena são as unhas arredondadas. Basta 
ficar atenta às mãos das celebridades antenadas e às campanhas 
de grandes marcas de beleza para confirmar a tendência.
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Conheça os cinco mandamentos para 
manter a saúde da pele no inverno
Intensificar a rotina 
de hidratação da pele, 
escolhendo produtos 
mais poderosos, faz parte 
dos cuidados indicados 
durante o inverno

Da Redação___________________________

Engana-se quem pensa que a pele só precisa 
de proteção no verão. A chegada do inverno 
muda tudo. As temperaturas caem, o 

ar fica mais seco e o corpo sofre tam
bém.

Muitas vezes é preciso rever o 
nécessaire e trocar alguns produtos, 
assim como fazer pequenas mu
danças na rotina de beleza. Se no 
verão usa um hidratante levinho, 
por exemplo, pode precisar de um 
mais potente. Se não tem o costume 
de melecar o corpo com um creme de
pois do banho, é hora de reservar um 
tempinho para isso.

10 d icas essen cia is p a ra  
um a pele lin d a  no inverno

1) Capriche na hidratação. Se tem pele oleosa, use hidratantes 
poderosos, mas específicos para esse tipo.
2) Aposte na água termal. Rica em minerais, ela reforça a 
hidratação e protege a pele do rosto. Borrife algumas vezes por 
dia.
3) Não deixe de usar protetor solar. Segundo os dermatologistas,

FOTO: DIVULGAÇÃO

A
MARQUE NA L lS I f -  ^

Hidratação na pele e uso J'o 
protetor solar são indispensáveis

mesmo no invernofiig

o produto deve ser usado tanto dentro quanto fora de casa, 
mesmo no inverno.
4) Incorpore um creme de tratamento noturno à sua rotina. Mais 
ricos em ativos hidratantes do que as versões diurnas, eles atuam 
durante o sono. O resultado é uma pele mais viçosa e protegida, 
inclusive durante o dia.
5) Troque o adstringente com álcool por loções suaves de 
limpeza, menos agressivas. No corpo, evite sabonetes em barra e 
prefira os líquidos cremosos.

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, 
e, cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto 271 de 25.07.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 123.062,00.
Decreto 274 de 30.07.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 30.500,00.
Decreto 276 de 30.07.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 27.000,00.
Decreto 277 de 2.08.2013.........Considera José Geraldo Alckmin Filho, Go
vernador do Estado de São Paulo, hóspede oficial do Município.
Decreto 278 de 2.08.2013.........Considera Herman Jacobus Cornelis Vo-
orwald, Secretário de Estado da Educação, hóspede oficial do Município.
Decreto 279 de 2.08.2013.........Considera Mônika Bergamaschi, Secretária
de Estado da Agricultura e Abastecimento, hóspede oficial do Município.
Decreto 280 de 2.08.2013.........Considera Silvio França Torres, Secretário
de Estado de Habitação, hóspede oficial do Município.
Decreto 281 de 2.08.2013.........Considera Rogerio Hamam, Secretário de
Estado do Desenvolvimento Social, hóspede oficial do Município.
Decreto 282 de 2.08.2013.........Considera Bruno Covas, Secretário de Esta
do do Meio Ambiente, hóspede oficial do Município.
Decreto 283 de 2.08.2013.........Considera Eloisa de Sousa Arruda, Secretá
ria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, hóspede oficial do Município. 
Portaria 957 de 29.07.2013.........Designa Cristiano Luiz Diegoli para exer
cer o cargo de Agente do Incra no período de 5 a 19.08.2013.
Portaria 976 de 31.07.2013.........Abre processo sumário em face de servidor
público municipal.
Portaria 977 de 1°.08.2013.........Abre processo administrativo em face de
servidor público municipal.
Portaria 978 de 1°.08.2013.........Concede afastamento, sem vencimentos, a
Maria de Lourdes Vieira Portes Biral, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 979 de 1°.08.2013.........Designa José Carlos Correa para exercer
a função gratificada de Encarregado de Equipe no período de 10.07.2013 a 
8.08.2013.
Portaria 980 de 2.08.2013.........Nomeia Cleverson Monteiro para o cargo de
Médico Ortopedista.
Portaria 981 de 2.08.2013.........Nomeia Eliane da Silva Lopes para o cargo
de Agente Comunitário de Saúde - Subárea 7A.
Portaria 982 de 2.08.2013.........Nomeia Katylen Monteiro de Almeida para
o cargo de Agente Comunitário de Saúde - Área 7.
Portaria 983 de 2.08.2013.........Nomeia Malu Vitaliano Castelhano para o
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 984 de 2.08.2013.........Nomeia Talis Fernando Salgado para o cargo
de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 8A.
Portaria 985 de 2.08.2013.........Nomeia Simone Cristina de Souza para a
função temporária de Agente de Serviços Gerais.

Lençóis Paulista, 2 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de agosto de 2013. Na página B4. 
Valor da publicação R$ 86,13.
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HORÓSCOPO 03/08 A 09/08
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
Êxito nos trabalhos 
que necessitam 
muita responsabili
dade e perícia, nos 
negócios iniciados 

anteriormente e na vida pública 
de um modo geral. Ótimo para 
decorar o lar e para renovar o 
ambiente de trabalho.

lOURO
Muito cuidado com 
escândalos, perda 
de reputação e tudo 
aquilo que possa 
prejudicá-lo de

alguma forma. Haja com bastante 
meticulosidade que tudo tenderá 
a ir cada vez melhor. Cuide da 
saúde e de mais atenção ao lar.

GÊMEOS
Fase em que, se 
usar sua notável 
inteligência, con
seguirá solucionar 
os mais difíceis 

problemas, tanto financeiros, 
como profissionais e sociais. Vida 
romântica cheia de felicidade, 
ternura e compreensão.

CÂNCER
Negativo fluxo as
tral as mudanças de 
emprego, atividades 
ou de residência. 
Tendência à de

pressão psíquica o que viria a lhe 
prejudicar mais ainda. Controle-se 
em todos os sentidos e cuide de 
sua saúde e moral.

LEÃO
Com a posição do 
planeta Vênus, o 
setor mais favo
recido de sua vida 
será o amoroso. 

Momento que você terá muita 
disposição mental para trabalhar 
em negócios e para tratar de 
assuntos pessoais. Cuidado com 
aventuras.

VIRGEM
Nestes primeiros 
dias do período 
procure evitar 
atritos com pessoas 
de tem peram ento 

forte. Mais compreensão e inteli
gência em tudo para se aproveitar 
dos benefícios deste período. 
Sucesso nas questões financeiras, 
nos jogos e na loteria.

LIBRA
Momento propício 
ao sucesso na in
vestigação de todo 
e qualquer assunto 
oculto e místico. 

Tendência à tristeza e ao pessi
mismo. Cuide de sua saúde, evite 
acidentes e só viaje se for de 
extrema necessidades. Excelente 
saúde e êxito em viagens._______

ESCORPIÃO
Fase favorável 
para passeios. A 
posição da Lua 
deverá favorecê-lo 
também no setor 

amoroso. Cuidado com o amor à 
primeira vista. Confie em si e fará 
boas associações. Momento bom 
para viagens curtas.

SAGITÁRIO
Agora, você poderá 
ter uma ideia bri
lhante e promissora 
de sucesso. Mas, 
somente a coloque 

em prática quando tiver certeza 
de uma boa chance. Continue 
cauteloso com seu dinheiro, seu 
trabalho e saúde.

CAPRICÓRNIO
Tudo o que disser 
respeito ao inte
resse pessoal e 
romântico, estará 
sob a influência 

benéfica de Saturno e da atual 
fase da lua. Mantenha-se na mira 
do desenrolar dos acontecimentos 
e espere sucesso.

AQUÁRIO
Evite a falta de 
persistência e de 
continuidade nos 
empreendimentos 
ou negócios, que 

conseguirá bons resultados neste 
momento. Bom para tratar com 
pessoas importantes ao seu pro
gresso. No amor, ciúmes.

PEIXES
Alegre disposição 
mental as novas 
amizades e para 
tratar de assuntos 
íntimos. M elho

ra profissional e financeira e 
bastante êxito social, também 
estão previstos. Ótimo as viagens, 
passeios e ao amor.
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Televisão E M  f a m í l i a
Carla Perez estava toda orgulhosa do maridão durante a gravação 
do DVD em comemoração aos 20 anos do Harmonia do Samba, 
grupo comandado por Xanddy. Antes do show, a apresentadora 
posou para uma foto especial ao lado de Xanddy e dos filhos 
Camilly Victoria e Victor Alexandre, todos no maior estilo.

VIDA AMOROSA

Xuxa Meneghel: "Junno é um ótimo amante
A rainha quer voltar a estudar e terminar a faculdade de veterinária

f f

Da Redação

zuxa Meneghel se derrete 
em elogios para o namo- 

irado, Junno Andrade, 
para a capa da revista Uma, do 
mês de agosto. A eterna Rainha 
dos Baixinhos conta o que Jun- 
no fez para ganhar seu coração. 
"Ele é um ótimo pai, um ótimo 
amante... Ele me faz sentir espe
cial. Quer melhor?”, questiona a 
apresentadora, que deixou para 
trás a ideia de dar um irmão- 
zinho a Sasha e alimenta dois 
sonhos: ver a mãe (dona Alda) 
curada do Mal de Parkinson e 
realizar os sonhos da filha. Xuxa 
só não muda de opinião quanto 
à possibilidade de se casar. "Me 
dá coceira!”, repudia.

Questionada sobre a velhi
ce, ela garante que seu coração 
e sua cabeça são jovens. "Me 
vejo bem velhinha e muito fe
liz! Cuidando dos meus bichos, 
vendo meus netos crescerem, 
minha filha feliz e realizada

FOTO: DIVULGAÇÃO

UNIAO -  Xuxa descarta casamento, mas confessa que adora curtir o amado Junno

no que ela escolher fazer. Vou 
terminar a faculdade de Vete
rinária, serei a mais velhinha

da turma”, planeja Xuxa, que, 
nos dias de folga, gosta de ver 
filmes, jogar cartas com a mãe,

ficar com a filha e "junnar”, 
verbo que adotou quando está 
curtindo seu amado.

RELOGIO BIOLOGICO

Cameron Diaz está louca para ser mãe

A atriz pensou que aos 40 já teria filhos
FOTO: DIVULGAÇÃO

MATERNIDADE -  Antes de adotar uma criança, Cameron Diaz 
garante que quer ser mãe biológica

Da Redação

Cameron Diaz anda deses
perada para ser mãe, se
gundo o tabloide ameri

cano The National Enquirer. E 
a atriz, que completa 41 anos 
em agosto, está disposta a tudo 
para realizar esse sonho.

Uma fonte contou à publi
cação que em seu aniversário 
em 2011, ela fez uma promessa 
na hora de cortar o bolo: que 
antes dos 40 engravidaria.

Mas aí as coisas não deram 
muito certo para ela no setor 
amoroso, então ela fez 40 ano 
passado, e continua tentando, 
diz o informante.

A revista comenta que, 
embora a atriz esteja disposta 
a adotar no futuro, ela quer 
primeiro ser mãe biológica, 
e poderia até se submeter a 
uma inseminação artificial 
já que ela sente que o tempo 
está correndo, por isso ela tem 
pressa.
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FLOR DO CARIBE
S eg u n d a -fe ira
C a s s ia n o  e E s ter te n ta m , e m  
v ã o , c o n v e n c e r  H é lio  a c o n 
fe s s a r  q u e  fo i D io n ís io  q u e m  
m a n d o u  m a ta r  S a m u e l. Y v e -  
te  a v is a  a A lb e r to  q u e  o u v iu  
C a s s ia n o  d iz e r  a D u q u e  q u e  a 
p o líc ia  n ã o  te m  p ro v a s  c o n 
tra  e le  p a ra  in t im á - lo  a d e p o r  
s o b re  a e x p lo s ã o  da m in a . Os 
te n e n te s  p a r te m  p a ra  o R io  d e  
Jan e iro  com  a m is s ã o  d e  r e s g a 
ta r  D o m  R a fa e l. H é lio  d e s tra ta  
Z u le ik a  q u a n d o  e la  s u g e re  q u e  
os do is  fu ja m  p a ra  o in te r io r  d e  
A la g o a s . S ilv e s tre  a c e ita  o c a r
g o  d e  s u p e rv is o r  dos m in e iro s ,  
o fe re c id o  p o r C assian o . S a m u e l 
d iz  a B ib ia n a  e  D o n a to  q u e  H é 
lio e s tá  a c o b e r ta n d o  D io n ís io . 
C ris ta l se d is fa rç a  p a ra  fu g ir  do  
h o te l co m  Is a b e l e os te n e n te s ,  
m a s  é re c o n h e c id a  p o r um  dos  
c a p a n g a s  d e  G o n ça lo .

T e rç a -fe ira
Os te n e n te s  c o n s e g u e m  d e s 
p is ta r  os c a p a n g a s  d e  G o n ça lo . 
H é lio  c o n ta  a C a s tro  q u e  C as- 
s ia n o  d e s c o n fia  do  t r a to  q u e  
fe z  c o m  D io n ís io , e  p e d e  ao  
a d v o g a d o  q u e  to m e  p r o v id ê n 
c ias . D io n ís io  o r ie n ta  C a s tro  a 
d a r  d in h e iro  p a ra  H é lio  fu g ir  do  
p a ís . Z u le ik a  e s c u ta  a c o n v e rs a  
e n tr e  C a s tro  e  D io n ís io  e c o n 
ta  p a ra  Ester. A lb e r to  a s s is te  a 
G u io m a r  c a n ta n d o  no b a r  F lo r  
do  C a rib e  e s u r p re e n d e  a m ã e  
ao  c o n v id á - la  p a ra  d a n ç a r. M a -  
n o lo  a f irm a  a S a m u e l q u e  se  
le m b ra  d e  K laus W a g n e r .

Os próxim os c a p ítu lo s  não fo ram  
d ivu lgados.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Natan pede para Ro- 
semere mostrar quem é Palmira 
Valente. Renata tenta fazer Vinny de
sistir dela. Natan reconhece Verônica, 
mas é expulso do Cantaí. Brenda en
contra Barrabás no templo e se insi
nua para ele. Brunetty exige que Tito 
se sustente para ficar com ela.

Terça-feira - Bárbara implora que 
Fabinho não faça nada contra ela 
depois que receber a herança de Plí
nio. Maurício obriga Verônica a estar 
presente no jantar para Érico. Wilson 
m anda Nancy contratar a Acácia 
A m arela para a festa de Fabinho. 
Glória conta para Salma o local onde 
sua filha está enterrada.

Quarta-feira - Bento se desespera 
com a possibilidade de ser irmão de 
M alu . Salma conta para Wilson onde 
Lívia está enterrada. Irene culpa Plí
nio pelo sumjço de Fabinho. Verônica 
conta para Érico o que Renata fez 
para que ele conseguisse a conta do 
Kim Park. Júlia avisa a Natan que não 
encontrou nada sobre Palmira Valen
te  em  suas pesquisas.

Quinta-feira - Fabinho se revolta com 
Odila por tê-lo  deixado na casa de 
Gilson. Salma e o marido avisam a 
Irene e Plínio que Bento pode ser seu 
filho. Fabinho perde o controle no 
hotel e é  expulso pelos seguranças. 
Am ora leva Bento para a casa de 
Plínio. Bárbara despreza o convite de 
Vitinho para atuar no seriado.

Sexta-feira - Amora provoca Fabinho. 
Vinny sai do Cantaí com Vanessa. 
Xande discute com Luz por causa de 
Camilinha. Áurea avisa a Damáris que 
ela só será feliz quando encontrar seu 
equilíbrio. Tina fica transtornada ao 
saber que Bárbara recebeu um con
vite para trabalhar com Vitinho.

Sábado - Malu e Bento se despedem, e 
Bárbara menospreza o sofrimento da 
filha. Amora se desespera quando Ben
to avisa que não vai para o laboratório. 
Margot leva Fabinho à casa de Verôni
ca, e Maurício se enfurece. Plínio tenta 
levar Bento para fazer o exame de DNA, 
e Glória revela que o rapaz é seu neto. 
Wilson fica chocado ao descobrir que o 
cemitério da fazenda foi destruído.

AMOR A  VIDA
Segunda-feira - Edith revela a César 
que Jonathan é  filho dele. M árcia faz 
um acordo com Jardel para escapar 
de um processo. Carlito arrum a um  
braseiro para M árcia vender churras- 
quinho na rua. Edith explica a César 
por que não contou que estava espe
rando um filho dele. Jacques vê César 
entrar no flat e supõe que ele foi se 
encontrar com Aline.

Terça-feira - César propõe grandes 
vantagens para Edith voltar para a 
mansão. Aline tenta descobrir o se
gredo que existe entre César e Edith. 
Ordália convence Bruno a aceitar que 
Paloma continue se encontrando com 
Paulinha. Gina descobre que Márcia 
teve um caso com o seu pai e tenta  
conseguir mais informações.

Quarta-feira - Félix e Edith discutem e 
ele desiste de se desculpar com ela. Pi
lar pede para César dar mais um tempo 
para seu filho reatar com a esposa. Eron 
se afasta de Amarilys e diz que não vai 
trair Niko. Félix decide reconquistar Edi- 
th. Patrícia descobre que Michel reatou 
com Silvia e decide se vingar.

Quinta-feira - Edith obriga Félix a com
prar joias para ela. Bruno autoriza Pa
loma a visitar Paulinha. Atílio inventa 
uma desculpa para Márcia e lhe entre
ga um dinheiro. Valdirene conta para a 
mãe que conheceu Ignácio e as duas 
comemoram. Atílio fala para Renan que 
pretende ficar com suas duas esposas.

Sexta-feira - Valdirene se encontra 
com Ignácio. Amarilys confirma que 
perdeu o bebê. Félix pede para Valen- 
tim marcar um encontro com Ninho. 
Alejandra sugere que Ninho entre em  
um esquema para vender os seus 
quadros. Atílio se despede de Vega e 
decide passar alguns dias com M á r
cia. Michel avisa a Patrícia que precisa 
conversar com ela

Sábado - Patrícia dispensa Michel. Jo
ana e Luciano se beijam. César exige 
que Félix reate seu casamento com  
Edith. Paloma e Bruno pensam um no 
outro. Amarilys e Eron contam para 
Niko que ela perdeu o bebê. Pilar de
cide conversar com Edith para ajudar 
Félix. Lutero agradece pela compa
nhia de Bernarda.

P a r a  p a r t i c i p a r  a c e s s e :  f  / r a d i o v e n t u r a f m

A Ventura sorteará 3 prêmios, um 
deles pode ser a “cara” do seu pai:

►0 Tecnológico
1 T V 3 2 ”

►O Churrasqueiro
1 Kit Churrasco - Desde a tabua de carne até a cerveja

►O Pescador
1 Kit Pescador - Vara, Moniiete, Faca de pescador, M  
Maieta de acessórios. Lanterna. ^



Sociedade

CAUCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISK GRÁTIS: 
0 8 0 0  7 7  21 2 9 5

É como ensina Caetano Veloso: "não me amarra 
dinheiro não, mas formosura. Dinheiro não! 

Não me amarra dinheiro não, mas elegância. 
Dinheiro não!"

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: KING STÚDIO

___________ ________
távio Henrique Ribeiro comemora 5 anos de vida e recebe 
os parabéns de sua mãe Juliana Ap. Ribeiro, seu pai Alex 

Ferreira Rios, sua madrinha Cris, seus avós e primos.

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A  be laTha inara  faz a festa  de 15 anos no dia 5 de 
agosto com  fa m ilia re s  e am igos. Parabéns.

P arabéns a Fabiano e Andreza pe lo casam ento  
no dia 27 de ju lho , no S an tuário  Nossa Senhora 

da P iedade.
Parabéns Sueli e Fernando pe lo casam ento  no 
dia 20 de ju lho , no c a rtó rio  de Lençóis Paulista .

C O * * S
VWA*

C O H S t W

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

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

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

(ore$vivas@lpnet.(om.br

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLiNICAS

-  .0.- ;.-r iL i im en to '
^ t.r-' 6 ^0 . i ''.Tr!-;

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

14 3 2 6 3  2 3 2 4

Personalização, Polimento 
e Pinturas em Geral

Rua Piedade, 3S8 •  Centro 
Lençóis Paulista

(14)3263 5511 
9148 5243

(14 )3264 -361 3  * 9741-3712
Rua: XV de Novembro,06 - Centro

P K o m á o

K$158,00

FOTO: STUDIO A
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Coluna do
iano Castelhano

NOESTILO
OpublicitárioRenzoBorges

O CASTELO

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e V inícius Castro 

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaboraram  com  e sta  ed ição
Telma Rom ão e M oisés Rocha 

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

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

\ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^

Apoio:-----------

NOFOCO
JéssicaMira

AamazonaLetíciaOliveiraeseucavaloHilbert

Lucas Ferreira e o apresentador 
Carl°s Massa, o Ratinho

g - e ---------h
r V I H I

^SICOOB
CRED-ACILPA

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14)3263-2916

ACILPA

ASSOCUÇÃO
COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 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

O melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

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

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

1 - Professora Nilceia Cazaes e Mariza, 2 - Professor Lourival Blanco, 
secretário de Educação de Areiópolis, abre palestra motivacional, 3 - 
Beatriz Meirelles proferindo palestra motivacional, 4 - Unimed fazendo 
a sua parte em Areiópoplis, 5- Replanejamento de professores 
pretende reorganização do ensino TOLEDO

PENSE NISSO
"Quando uma pessoa tem  alguém 
a quem quer proteger, então se 
torna verdadeiram ente fo rte "

M useu
Museu Alexandre 

Chitto de Lençóis Pau
lista, a todo vapor nos 
eventos. Naquele local 
já pudemos apreciar 
palestras interessantes 
como a História do Rá
dio e outras, lançamen
tos musicais de grande 
qualidade. E isso tudo 
se deve à ação volun
tária de Mary Chitto 
em colaboração com 
a Diretora do Museu, 
Conceição Langona e a 
funcionária Leda.

Volta  às au las
Nos dias 30 e 31 de 

julho, professores das 
escolas públicas de 
todo o Estado de São 
Paulo realizaram um 
replanejamento para o 
2° semestre de 2013. O 
estudo deu um enten
dimento de que o papel 
do professor hoje é en
sinar o aluno a pensar, 
questionar e aprender 
a ler a nossa realidade, 
para que possam cons
truir opiniões próprias. 
Isso dependerá tam
bém dos esforços das

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

fotografia@jornaloeco.com.br

outras partes envolvi
das no processo: cola
boração da família e o 
interesse dos próprios 
alunos.

P ales tras
No dia 30 de julho, a 

Secretaria de Educação 
de Areiópolis, através 
do secretário, professor 
Lourival Reis Blanco, 
promoveu uma pales
tra motivacional com a 
professora Beatriz Mei
relles. No dia seguinte, 
31 de julho foi a vez da 
Unimed promover pa
lestra sobre a preven
ção de várias doenças. 
Sucesso total, segundo 
os participantes.

Tab lets
Governo distribui ta

blets para auxiliar as 
pesquisas de professo
res do Ensino Médio. É a 
concorrência insana com 
a realidade atual com os 
alunos inclusos em uma 
sociedade digital, onde 
a escola não pode mais 
ficar subtraída.

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br


O  E C O Negocios S/A
. N H ip lB T l  imóveis

I l I l i l B '  ̂ Já pensou em organizar
sua biblioteca?

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 3 DE AGOSTO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.164 <

r

É preciso cuidar bem 
da 'pele' do seu carro
Medidas simples evitam problemas na pintura que desvalorizam o veículo d)

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

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


O  E C O

N
Negócios

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FATOR 5
A distribuidora de cosméticos Fator 5, 
em Lençóis Paulista, fica na avenida dos 
Estudantes, 313. O horário de atendimento 
é de segunda a sábado, das 9h às 19h.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2013 •  ANO  76 •  EDIÇÃO N° 7.164

Fator 5 cresce no 
mercado regional
Distribuidora vende produtos à pronta entrega e trabalha com quem busca renda extra

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redação

A  Fator 5 é uma empresa bra
sileira que desenvolve perfu
mes e cosméticos inspirados 

em tendências importadas. Em 
Lençóis Paulista, Tereza Cristina 
Lopes Oliveira, a Tera, trabalha há 
12 anos como distribuidora da li
nha, que há mais de 15 anos está 
no mercado. "Há dois anos e meio, 
tenho a loja onde passamos os pro
dutos para quem quer revender e 
aumentar sua renda, além de ter
mos a linha completa para pronta 
entrega aos clientes", conta. "Es
tamos com revendedores em toda 
região de Lençóis Paulista, como 
Agudos, Barra Bonita, Igaraçu do 
Tietê, Ourinhos, Tupã, Avaré, entre 
outros. Quem tiver interesse pode 
entrar em contato. Para ter uma 
ideia, um revendedor que vende 
três perfumes por dia tira no mês 
R$ 1.593", diz. "Esse tipo de mer
cado só está crescendo no país".

Os produtos, contratipos dos 
importados, contém uma gama de 
80 fragrâncias. "Os perfumes têm 
preço único de R$ 59 com 60 ml. 
Eles são inspirados, por exemplo, 
em Dolce & Gabbana, Gabriela 
Sabatini, Azzaro". Entre os demais 
produtos temos hidratantes por 
R$ 19,80 e as colônias por R$ 35, 
como Summer Love, Love Spell, 
Pure Seduction, Very Sexy e Pure 
Love. Os perfumes de cabelo da Fa
tor 5 saem por R$ 38 e os esfolian- 
tes corporais por R$ 22. "Temos 
também a linha exclusiva da Fator 
5, como a Colours, que tem colô
nia, sabonete esfoliante, hidratante 
e óleo de banho".

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.

GOL 1.0 Power, ano 2002, cor 
azul, 4 portas, completo -  ar, 
R$13.900,00. Tratar (14) 9652- 
1739/ 9652-8788/ 3263-4349.

CELTA, ANO 2002, 2 portas, 
R$12.500,00. Tratar (14) 9652- 
1739/ 9652-8788/ 3263-4349

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

CORSA GL 1.4, ano 95, vidro 
e trava, R$10.500,00. Tratar 
(14) 9652-1739/ 3263-4349/ 
9652-8788.

UNO WAY, 4 portas, cor 
cinza, ano 2009, c / baixa km, 
novíssimo, R$ 17.900,00. 
Tratar (14) 9710-6601 
(particular).

CORSA SEDAN Classic, ano 
2004, cor prata, ótimo estado, 
R$ 14.500,00 c / transferência 
grátis. Tratar (14) 9708-1338/ 
3263-4371.

VECTRA GT, ano 11/11, com 
22 mil km, cor prata, novíssi
mo, R$37.800,00. Tratar (14) 
9710-6601 (particular).

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

FUSCA, COR azul, perfeito 
estado de conservação, 
R$3.800,00. Tratar (14) 
9736-1509.

PEGEOUT 206, 4 portas, 
ano 2008 DH e VE, R$16 mil. 
Tratar (14) 3263-3197.

CORSA SEDAN 1.0, cor 
branco, ano 2001, super 
conservado, única dona, R$
14 mil. Tratar (14) 3263-2681/ 
9133-3197

KOMBI FURGÃO, cor
branca, ano 2010/2010, com 
31 mil km, único dono. Tratar 
(14) 3264-1764.

PERUA KOMBI, ano 2003, 
cor branca, 9 lugares -  Vectra 
2.2 16v, ano 97, cor grafite, 
completo, ótimo estado. 
Tratar (14) 9733-8014.

VERONA, ANO 91, álcool, 
cor chumbo, bom estado, 
R$4.200,00. Tratar (14) 
8812-0287.

CELTA, ANO 2009, Life, Flex, 
2 portas, cor prata, limpador 
e desembaçador traseiro, 
pequena entrada + 48x R$
469,00, ótimo estado, doc. ok. 
Tratar c (14) 9613-1331/8119- 
7204.

PEUGEOT, ANO 2008, flex, 
4portas, cor prata, completo, 
ótimo estado, doc. ok, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
9613-1331/8119-7204.

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

SAVEIRO TREND, ano 2009, 
cor prata, super conservada, 
lona marítima, alarme, trava, 
som, antena teto, banco 
c / regulagem. Tratar (14) 
9726-8226.

SAVEIRO, ANO 2003, cor 
preta, completa (AC -  DH - 
VE), lona marítima. Tratar (14) 
3264-8684/ 9603-3765.

CELTA, ANO 2004, cor prata, 
gasolina, R$ 13.500,00. Tratar 
(14) 9783-8148/ 9754-9032.

GOL 8V, ano 99, perfeito 
estado, R$ 10 mil. Tratar (14) 
9124-2968.

GOL G3 1.0 8v, ano 2005, 
cor preto, único dono, baixa 
km, R$ 12.900,00. Tratar (14) 
9641-8926.

ESCORT GHIA, ano 84,
cor cinza, álcool, doc ok, 
R$3.200,00. Tratar (14) 9182
7611 com Fabrício.

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

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

FOX CIT flex, ano 07, cor 
preto, 1.0, super conservado, 
1° dono, c / manual, CD 
original, 71 mil km, R$19mil. 
Tratar (14) 9701-1896.

ECOSPORT 1.6 Freestyle, 
ano 2009, completa, ótima 
procedência, R$36.900,00, 
vendo, troco ou financio. 
Tratar (14) 9168-0803.

PUNTO 1.4 Atractive, ano 
2013, ar condicionado, 
R$37.490,00, vendo, troco 
ou financio. Tratar (14) 9168
0803.

MERIVA 1.8 Premiun, ano 
2011, completo, R$32.900,00, 
vendo, troco ou financio. 
Tratar (14) 9168-0803.

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

VECTRA ELEGANCE,
vidros + travas, automático, 
completo, ano 2007, cor 
preto, c / 88 mil km. Tratar (14) 
3263-1511.

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

SAVEIRO 1.6, ano 91, álcool, 
cor prata. Tratar (14) 3263- 
4173/ 9178-4013.

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

FOX 1.0 Flex, ano 2007, 4 
portas, completo -  ar, rodas 
17, som, impecável, R$
23.500,00, aceito financia
mento. Tratar (14) 9682-7551.

CITROEN C3, ano 2005, 
completo + couro, impecável, 
R$ 18 mil, aceito financia
mento. Tratar (14) 9682-7551.

FUSCA, ANO 78, vendo ou 
troco urgente, bom estado. 
Tratar (14) 9868-5343.

UNO SMART, 4 portas, ano 
2001, cinza metálico, super 
conservado, IPVA 100% pago. 
Tratar (14) 9676-0678.

ECO SPORT XLT 2.0, 
automática, cor preta, com
pleta, 39km, revisado só em 
concessionária Ford. Tratar 
(14) 9676-0678.

PALIO, ANO 2008, completo, 
cor prata, R$17.500,00, única 
dona. Tratar (14) 3263-3168/ 
9702-0367.

ZAFIRA, ANO 2004, cor 
prata, completa, vendo ou 
troco por veículo de menor 
valor. Tratar (14) 3264-6293/ 
9726-9966.

KADETT SL, ano 91, álcool 
original, doc ok, ótimo estado, 
4 portas, R$6.500,00. Tratar 
(14) 8122-4417 c/ Wagner.

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

ASTRA HB Advantage, 
cor preto, 4 portas, modelo 
2011, R$30 mil. Tratar (14) 
9706-5116.

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, 
excelente estado. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

PALIO, ANO 99, com rodas 
+ som, doc ok. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

VOYAGE 1.0 Trend Flex, ano 
2012, cor prata. Tratar (14) 
9703-1919/ 3263-3348.

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

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

CORSA W IND, 2portas, 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

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

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

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

CELTA LIFE, ano 2007, 
cor preta, básico, trava, 
alarme, insufilm e extensor 
do console, ótimo estado de 
conservação, baixa Km, 2° 
dono. Tratar (14) 3263-5089/ 
9755-4090/ 9686-7111 com 
Anderson ou Viviane.

LOGUS GL 1.8, ano 94, 
gasolina, azul metálico, todo 
original. Tratar (14) 3263- 
3979/ 9752-7297.

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

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

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

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 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

PAGAN MOTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO M ERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

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

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

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

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

KOMBI, ANO 97, bom esta
do, doc ok, R$ 10 mil. Tratar 
(14) 9778-2485 ou R: Siqueira 
Campos, 141 -  Contente com 
Juraci.

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

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

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, 4 pneus 
novos, muito conservado, R$ 
10 mil + parcelas de 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$
12.900,00. Tratar (14) 9837
0775 9135-1816

FIESTA HATCH, 4p, 1.6, 
flex, ano 2007, completo, cor 
prata, R$ 20.000,00. Tratar 
(14) 9834-0470

SAVEIRO 1.6, ano 2012, 
flex, cor branca, A/C, R$
24.900,00. Tratar (14) 9837
0775 8182-3424.

LOGUS GL 1.8, ano 95, cor 
cinza, dir hid, ótimo estado. 
Tratar (14) 9834-0470.

CELTA LIFE, 2 portas, cor 
prata, flex, ano 2010, R$
17.900,00. Tratar (14) 3264- 
3644/9610-5960 shop cars 
veiculos

SILVERADO (PICK
up Chevrolet), ano 97, 
diesel, cor branca, impecável, 
ótimo preço. Tratar (14) 
3264-3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

CIVIC LXS, ano 2008, cor 
preto, completo + couro. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

CELTA LS, ano 2011, 2p, com 
apenas 4.000 km, só 19 mil. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

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, R$ 21.900,00. Tratar 
(14) 3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

FIAT UNO Fire Flex, cor cin
za, 2 portas, ano 2006, com 
ve + te + som, R$ 14.900,00. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

PEUGEOT SW, ano 2009, 
cor dourada, completa, auto
mática só R$23.500,00. 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 LS, ano 2011, 
cor prata, flex, completa. 
Tratar (14) 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos.

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.

GOL CLI 1.8, 2 portas, cor 
branco, ano 95, gasolina, bá
sico, R$ 9 mil. 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.

FUSCA 1300, ano 76, cor
vermelho, raridade para 
colecionador, R$11.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

UNO MILLE EX, 4 portas, 
ano 2000, cor cinza, gasolina, 
CD player, vidro elétrico, 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

KOMBI, ANO 2001, cor 
branca, gasolina, básica, 
R$16.900. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

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

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

ECO SPORT Flex, ano 2006, 
cor prata, completo, única 
dona, R$ 27 mil. Tratar (14) 
9682-7551.

ECOSPORT XLT 2.0, 
ano 2004, completa + 
couro + DVD, impecável, R$
25.500.00. aceito financia
mento. Tratar (14) 9682-7551.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alitates 
Confetçõo de 
larímbos

^3263-6395
^9794-6796

A te n d im e n to  2 4h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

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

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.

SUZUKY, ANO 2007, com 
3.300 km. Tratar (14) 9791
8278.

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

XRE 300CC, ano 2012, cor 
vermelha. Tratar (14) 9703- 
1919/3263-3348.

GC TITAN 125 KS, cor 
vermelho, ano 2002, bom 
estado, com 68 mil km, R$ 3 
mil. Tratar (14) 9797-5221.

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

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.

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.
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HONDA STRADA,
2001,200cc, interessados 
entrar em contato com 
Rosi, (14) 8125-7921

VILAS MOTO Peças -  
Oficina especializada, 
pinturas especiais, aces
sórios, pacotes de revisão 
multimarcas, personali
zação em led. Agora com 
toda a linha Susuki de alta 
e baixa cilindrada. Rua 
Antonio Paccola, 20, Fone 
(14) 3263-5436.

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

PRECISA-SE DE operador 
de credito com experiência 
em credito para veículos, 
Lençóis e região. Tratar (14) 
3298-2278.

PROCURO SERVIÇO de
porteiro ou caseiro em 
chácara, tenho curso de 
vigilante atualizado. Tratar 
(14) 9686-2419.

CONTRATA-SE MONTA
DOR e Soldador, salário 
compatível com a função 
e benefícios. Interessados 
enviar currículo para: rh@ 
baptistellametalicas.com.br, 
ou Rua Adriano Anderson 
Foganholi, 900 -  Distrito 
Industrial (Portaria).

CONTRATA-SE OPE
RADOR de bob cat com 
experiência. Tratar (14) 
8135-3458.

PROCURO TRABALHO
como diarista, cozinheira, 
lavadeira e passadeira. Tra
tar (14) 9777-3400 (Ricardo) 
c/ Patrícia.

CONTRATA-SE PEDREI
RO especializado em 
acabamento de tijolo a 
vista e ajudante de pintor 
sem experiência. Tratar (14) 
9756-4334.

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

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 -  Centro. Tratar (14) 
9652-4056.

AUMENTE SUA renda de 
R$ 500,00 à R$ 2 mil sem 
sair de casa. Tratar (14) 
9852-0685 e 9833-4700 ou 
venha nos fazer uma visita 
na R: Pedro Natálio Loren- 
zetti, 106 sala 106 A.

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 
cartuchos e toners. Tudo 
com garantia e preço 
imbatível, (temos micros 
usados e serviço 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 manu
tenção, remoção de vírus, 
redes com fio e wirelles, 
formatação a partir de R$ 
30,00. Tratar (14) 8155-5747 
com Arthur.

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

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

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;.co- 
bertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar 
(14) 9717-6700 ou 9717
9214 com Alonso.

ARCOS CONFECÇÕES,
uniformes e acessórios, 
localizado á R: Humberto 
Alves Tocci, 350 -  Ubira- 
ma. Tratar (14) 3263-2252/ 
99698-6232 ou arcosun- 
formes@gmail.com.br.

FAÇO PEÇAS de
artesanato em madeira 
e reformas de móveis 
antigos, orçamento sem 
compromisso. Tratar (14) 
9686-2419.

CONSULTOR M O B I
LIÁRIO, se você está 
construindo, reformando, 
adquiriu um novo imóvel, 
montando seu negócio, 
é arquiteto ou decorador, 
conte com essa ajuda. Se 
você é um marceneiro de
senvolva sua competência 
na fabricação do móvel 
e contrate esse serviço, 
email/msn: robertobran- 
daojY@hotmail.com. Tratar 
(14)3264-5658

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

VENDAS • MANUTENÇÃO

JOGOS: PC, PS2 E X360 FO R M A TA ÇA O  
ORÇAMENTO EM D O M IC IL IO
SEM COMPROMISSO PROMOÇÃO: R $ 5 0

ISRAEL: (14) 3264-9565 • 9721-8459 • 8141-8005

PAULO VAN, van c/
TV, DVD, ar cond., vagas 
para o SESI, horário das 
8h as 17h. Tratar (14) 
9627-7279.

PEQUENOS SERVIÇOS
de pedreiro e pintura. 
Tratar (14) 9659-0575.

DESIGN MÓVEIS, cada 
dia mais pensando no 
conforto e bem estar 
de seus clientes, msn: 
designmoveis-lp@ 
hotmail.com, site: www. 
designmoveis-lp.com.br. 
Tratar (14) 3264-5658 ou 
R: Humberto Alves Tocci, 
698 - Jd. Humaitá.

HUMAITA STAR, aqui 
a estrela é você, msn: 
humaitahall@hotmail. 
com, site: www.humai- 
tahall.com.br, tw itter: 
humaitahall. Tratar (14) 
3264-5658 ou Rua: Lídio 
Bosi, 399 Jd. Humaitá - 
Lençóis Paulista - SP

ESTOU ACEITANDO
encomenda de Bolo de 
Nozes, famoso bolo da 
dona Nair. Tratar (14) 
9722-7434.

OFEREÇO MÃO de obra 
(final de semana e durante 
a semana a noite - bico) 
serviço construção e re
formas, mão de obra para 
pequenos serviços. Divido 
no cartão direto na loja. 
Tratar (14) 97493106.

FAÇO PEQUENOS
carretos, geladeira, fogão, 
armários, camas, pedreira, 
poda de arvores e também 
viagens, tudo com preço 
bem acessível. Tratar (14)
3263- 1932/ 9749-1962 c/ 
Douglas.

DANY MODAS, moda 
feminina e acessórios,
R: Geraldo Pereira de 
Barros, 850. Tratar (14)
3264- 9288.

ALBUQUERQUE REFRI
GERAÇÃO - Assistência 
Técnica, máquina de 
lavar roupas, geladeiras, 
freezer, e ar condicio
nados, orçamento sem 
compromisso p/ Lençóis, 
atendemos Lençóis e 
região. Tratar (14) 3263- 
3605/ 9705-6743.

FACOL
Faculdade "Orígenes Lessa"

CONTRATAMOS
CONTADOR

A Faculdade Orígenes Lessa FACOL 
está selecionando profissional da 

área contábil com experiência 
mínima de 5 anos na função.

Salário compatível com o cargo, 
Transporte e Cesta Básica.

INTERESSADOS
Enviar currículo para 

thiago@facol.br

SERVIDORES PÚBLI
COS, seu salário está 
correto? Agende sua 
consulta gratuitamente. 
Tratar (14) 9607-8461/ 
9601-5330.

MANICURE A domicilio 
agende seu horário de 
2° a sábado, R$22,00 
(pé e mão). Tratar (14) 
9864-5387.

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

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

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

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.

Ideia ríativa

CONTRATAMOS
V en d ed o r

A  I d e ia  C r i a t i v a  e s tá  s e le c io n a n d o  
p r o f is s i o n a l  p a r a  á r e a  d e  v e n d a s .

A  e m p r e s a  d i s p o n i b i l i z a  c a r r o  p a r a  
u t i l i z a ç ã o  e m  s e r v iç o ,  s a lá r i o  c o m p a t í v e l  

c o m  a  f u n ç ã o  e  c o m is s ã o  n a s  v e n d a s .

INTERESSADOS
EN V IA R  C U R R ÍC U L O  PARA

thiago@facol.br

mailto:arcosun-formes@gmail.com.br
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mailto:robertobran-daojY@hotmail.com
mailto:robertobran-daojY@hotmail.com
http://www.humai-tahall.com.br
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mailto:thiago@facol.br
mailto:mao@hotmail.com
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Classificados

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

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

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

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

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

VENHA CONHECER o novo 
breshop do salão da Helen. 
Roupas, calçados, acessórios 
e lindas bolsas. Aberto de ter
ça a sábado das 9h às18hs.
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 11has14h e 
jantar apenas de segunda a 
sexta das 19h as 21h. Tratar 
(14) 3263-1896.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

VENDO BAGAGEIRO
novo para moto Titan 
R$50,00. Tratar (14) 9727
3700 com Ariane ou Carlos.

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, 
R$2.500,00. Tratar (14) 
3264-6777/ 8132-9002.

PORTÃO, 2 folhas, 
fechado, novo -  Armário de 
madeira maciça c/ vidros, 
ótimo para advogado.
Tratar (14) 3264-8040.

VENDO TOCA CD auto
motivo (Pionner), R$50,00. 
Tratar (14) 9637-7291.

VENDO COMERCIO de
peixe. Tratar (14) 3264
1764.

VENDO PORTA de ferro 
de correr, medindo 1.48 x 
2.20 com vidro em perfeito 
estado. Tratar (14) 8812- 
0287/ 3264-6511.

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

ESTEIRA ELETRICA Biofor- 
ma, R$300,00, simulador de 
caminhada, R$ 200,00. Tratar 
(14) 9674-5783/ 9115-5295.

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/ 
9115-5295.

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

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

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

VENDO CARTA de credito 
para compra de veículos semi 
novos, zero ou usados com 
parcelas a partir de R$215,97, 
grupo em andamento.
Você já participa agora dia 
15/08/2013, não perca essa 
grande oportunidade de 
realizar o sonho.Tratar (14) 
9727-3700

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

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

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.

WmKRlSerralheria Rocha
coai Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE LENÇÓIS PAULISTA

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

ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS 
ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

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

C h a r le s  D a r w in .

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


Classificados

PRECISANDO DE dinheiro? 
Credito pessoal em ate 18x 
c / cheque, refinanciamento 
de veículos leves e pesados 
e aposentado INSS em até 
60x. Tratar (14) 3298-2278/ 
96458766.

CARRINHO DE bebê, R$
100,00 -  berço c / cômoda, R$
130,00. Tratar (14) 3263-7354/ 
9884-1441.

VENDO BARRACA de
camping, completa. Tratar (14) 
9772-7315.

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

VENDO MÁQUINA de cos
tura semi overlok, completa, 
R$400,00. Tratar (14) 3263- 
5186/ 9782-5066/ 9163-0317/ 
9113-4844.

VENDO CHAPA para fazer 
lanche. Tratar (14) 3264-5658/ 
5115-4390.

VENDO CARRETA reboque 
carro, R$550,00 e 1 betoneira 
150L, R$550,00, toda revisada, 
R: Príncipe Penhafiel, 842. 
Tratar (14) 9785-7545.

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

VENDO OU troco freezer 
horizontal, branco, 546 litros, 
com tampa de vidro, metalfrio, 
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 engrada- 
dos cerveja (AmBev) 1000 ml, 
R$ 2.100.00 ou R$ 35,00 cada 
e 60 engradados cerveja 600 
ml, R$ 1.800,00 ou R$ 30,00 
cada. Tratar (14) 3264-6777/ 
8132-9002.

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

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.

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

VENDO VÁRIOS vasos para 
flores, preços imperdíveis. 
Tratar (14) 9104-5964/ 
9755-8651.

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

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

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

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

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

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

FREEZER 2 tampas, R$500,00 
-  Freezer Metalfrio, branco, 
tampa de vidro, R$700,00. 
Tratar (14) 9674-5783/ 
9115-5295.

TV 20", prata (LG), R$200,00 
-  Tv 14” (CCE), preta,
R$80,00 -  TV 29” (Philco), R$
250,00. Tratar (14) 9115-5295/ 
9674-5783.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TITULO do clube 
marimbondo, R$ 2.500,00. 
Tratar (14) 9778-2485.

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

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

BALCÃO REFRIGERADO,
inox, 2.70m -  Fogão Industrial, 
6 bocas /c chapa -  Pratos 
(louça), réchaud de barro, etc, 
tudo para restaurante. Tratar 
(14) 3264-8040.

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

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

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

HOLAMBRA, FESTA das flo
res dia 22/09/2013 - Sitio do 
Carroção 06/10/2013. Tratar 
(14) 3263-3267/ 9600-3485 
com Solange.

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

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

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

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

SÃO PAULO (compras) - 
07/08 quarta -  10/08 sábado
-  14/08 quarta -  17/08
-  sábado -  21/08 quarta
-  24/08 sábado -  28/08 
quarta -  31/08 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

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

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. 
Tratar (14) 9746-2701/ 3264
4251 Nereide.

L A N Ç A M E N T O !
RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO

O P O R TU N ID A D E

VENDE-SE
APARTAMENTO NO

EDIFÍCIO ORÍGENES LESSA.
CONTATO: (14) 3269-1420 

TRATAR COM CLÓVIS

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.

AMERICANA CENTER,
08/08/13 e 04/09/13. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 9702-7108/ 9195-0800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 9794- 
7639/ 9147-2393.

CIA NORTE, 18/08/13 e 
22/09/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

HOPI HARI 18/08/13 e 
07/09/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 9702-7108/ 
9195-0800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 9794-7639/ 
9147-2393.

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

SALAO DE festas : Humaitá 
Hall. Tratar (14) 3264 5658 
-81154390.

KIT FESTA, 5kg bolo, 300 sal
gados, 200 doces + 100 mini 
bengalinhas grátis. Panificado
ra e Confeitaria Trigo de Ouro. 
Tratar (14) 3264-4430.

ESPAÇO ENCANTADO,
salão do Itamaraty. Centopeia, 
touro mecânico, cama 
elástica, game e piscina de 
bolinha, R$450,00. Tratar (14) 
9791-4488/ 3263-1485.

GI BISCUIT, lembrancinhas 
para todas as ocasiões, topo 
de bolo e personagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 3263
5612 e 9619-1155.

EMPÓRIO DA Cerveja - bebi
das em consignação, plantão 
durante o evento, bebida 
gelada em grande quantidade. 
Tratar Av. Padre Salústio 
Rodrigues Machado, 1145 ou 
(14) 3264-1224.

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

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

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

■ Lotes comerciais de 450m2 
Lotes residenciais de 200m2 e 220 
■ Planos com entrada, parcelas em 
até 6x e até 120 meses para pagar

Tel.: 3263-1118
9609-2218-Ismael

IN FR A T EC  9652-0202-Jesé Carlos
EMPREENDIMENTOS imobiliários XV úc Hovembro, 753 - sala 04

F m iA R /A
PINTURA AUTOMOTIVA 

PARACHOQUE

C R ÍD ÍN C IA M ÍN TO  EM VARIAS ASSEGURADORAS

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

FONE: 3 2 6 4 -7 S 9 2

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
AGOSTO

Castelo
Piscina de Bolinha 

' Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã9702-7108 3263-6938 

3264-7919 9794-7639 
Falar com Arlindo ou Eliza

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



E FURADA
O IBGE teve que divulgar nota oficial para alertar sobre a 
circulação de informações não oficiais de concurso público neste 
ano. Segundo o instituto, as informações divulgadas na internet 
são inconclusivas e passíveis de mudanças.

(14) 3263-6899
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Saber ouvir o funcionário dá retorno
Uma das principais fontes de informação para o dono de uma empresa é sua própria equipe

Da Redação

A  sugestão de manter sempre aberto o 
diálogo interno na empresa é de Bru
no Caetano, diretor superintendente 

do Sebrae-SP. Ele lembra que há empresá
rios muito convictos na maneira como con
duzem seus negócios. Isso não é de todo 
ruim, pois quem comanda uma empresa 
sabe bem que é preciso ter firmeza para 
iniciar e manter um empreendimento.

Mas há outro aspecto que precisa ser 
considerado por quem gerencia seu próprio 
negócio. Ele alerta que o excesso de con
vicção pessoal pode virar uma armadilha. 
“De tão centrados em suas ideias, (os em
presários) acabam se isolando e não enxer
gam quem está em volta. Pecam no ofício 
de saber ouvir. E uma das principais fontes 
de informação para o dono de uma empresa 
é sua própria equipe. Daí a importância de 
manter-se receptivo para o que o funcionário 
tem a dizer", recomenda. A dica vale ouro.

De acordo com Caetano, nem sempre 
o empregado vai trazer uma sugestão que 
realmente contribua para aperfeiçoar um 
produto, serviço ou processo. Tampouco,

o proprietário do negócio vai estar sempre 
certo e ter a solução na palma da mão. “É 
natural que seja assim, mas a comunica
ção entre eles (empresário e equipe) abre 
a porta para avanços. Quando os funcioná
rios têm a oportunidade de participar e se 
expressar, eles se sentem mais integrados à 
empresa e motivados", observa.

Para promover o engajamento e a troca 
de ideias, sugere Caetano, o empreendedor 
precisa sair do seu isolamento. “Saber se 
a equipe está satisfeita, quais suas neces
sidades e o que pode ser melhorado é o 
caminho para construir uma relação cola- 
borativa, que vai além de cada um cumprir 
estritamente sua função."

Um passeio do dono por todas as áre
as da empresa durante o expediente e uma 
conversa individual com as pessoas no lo
cal onde cada um cumpre sua jornada pode 
ser bem proveitoso. Os funcionários conhe
cem bem os detalhes de suas funções e 
certamente têm alguma observação a fazer 
sobre seu campo de atuação. “Ouvir o fun
cionário é uma demonstração de interesse 
por parte do patrão e ainda permite tomar 
pé de situações que não chegam a ele, se 
ficar fechado em sua sala", complementa.

Muitos locais têm uma caixa para su
gestões dos clientes. Por que não uma para 
os empregados? Ou um e-mail para eles 
se manifestarem? Que tal designar alguém 
para centralizar as comunicações sobre o 
que ocorreu no dia e depois repassar ao 
dono da empresa?

Mas um detalhe é fundamental: todas 
as sugestões merecem resposta, senão, com 
o tempo, o “cliente interno" perderá o es
tímulo para falar. “Uma maior interação 
entre empresário e funcionários, com troca 
de informações, pode resultar em mais pro
dutividade e ganhos, combinação sempre 
bem-vinda", finaliza o diretor do Sebrae-SP.

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


BIKE ELETRICA
Aos poucos, as bikes movidas a energia vão caindo no gosto dos 

brasileiros. Não há estatísticas oficiais de adeptos, mas a novidade 
ganha as ruas. Um dos modelos -  que mistura elétrica, mecânica e 

híbrida - dá um empurrãozinho nas subidas, mas custa R$ 4 mil.

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
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Pintura é a 'pele' do carro 
e precisa de cuidado
Deixar o carro dormir no tempo causa de danos à pintura, principalmente nesta época de frio, alerta especialista

Saulo Adriano
FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

3cê já deve ter visto algum carro com a 
I pintura gasta, perdendo o brilho ou até 
mesmo já expondo o fundo-base ou a 

lata. Em casos mais graves, a lataria fica expos
ta, o que leva à oxidação (ferrugem) da peça. 
Muitas vezes, aquilo é obra do descuido.

Nesta edição, o Negócios S/A apresenta 
alguns dos vilões da lataria do seu carro e a so
lução para evitar que a pintura perca o brilho. 
Detalhe: a pintura é como uma pele no carro. 
Desgastada, ela desvaloriza o patrimônio.

"Deixar o carro dormir no tempo é a prin
cipal causa de danos à pintura, principalmente 
nesta época de frio”, avisa Sílvio Sandro da 
Silva, da empresa Plast Companny (telefone, 
3264 7892). Especialista em conservação de 
pintura de veículos, ele lembra que o sereno 
da noite se acumula sobre a lataria e ali ele 
age como um inimigo. "Aquelas gotas de água 
que se acumulam sobre a lata têm cloro, assim 
como água da torneira. Se as gotas secam ao 
sol, o cloro vai queimando a pintura do seu 
carro aos poucos”, alerta.

A primeira dica de Silva é evitar que o 
carro passe a noite exposto ao tempo e depois 
seque ao sol. "O carro precisa dormir sob uma 
cobertura, um telhado, uma garagem. Só isso 
já ajuda a conservar a tinta”, ensina.

Outra indicação do especialista é evitar es-

MANUTENÇÃO PREVENTIVA -  A cristalização da pintura ajuda a conservar a boa aparência do veículo

tacionar seu carro ou moto próximo de locais 
que estejam sendo pintados. É que a pintura a 
ar borrifa sobre a lataria uma espécie de poeira 
que mancha a lataria e também desvaloriza o 
veículo. "Quando isso acontece, só tem um jei
to: a cristalização da pintura”, recomenda.

A dica serve também como prevenção. 
Silva recomenda uma cristalização a cada seis 
meses, serviço que custa cerca de R$ 250 a 
cada aplicação. É um investimento que se faz, 
porque conserva a qualidade da pintura e a 
aparência do carro. Conservação e aparência

são tudo na hora de revender o veículo. Sil
va só recomenda que, ao fazer a cristalização, 
o proprietário procure profissionais na área. 
"Compensa fazer com quem faz bem feito, 
com profissionais que usam produtos especí
ficos e saibam aplicar a cristalização”, finaliza.

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


FOTO: DIVULGAÇÃO

BIBLIOCANTO
Também conhecido como aparador de livros, este acessório serve 
para manter em pé e organizado os últimos livros de uma fila de 
obras disposta em uma estante. Este suporte está disponível em 
diversos materiais (plástico, metal, pedra, madeira, etc) e pode

w w w . p o n t o i 9 . c o m . b r  
Rua Cel. Joa qu im  A nse lm o M a r t i n s ,  17 80  

Centro  - Lençóis P a u l is ta  - ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 3 9 4 9
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deus bagunça,
organize sua biblioteca
Assunto, autor e título da obra é uma sequência fácil para organizar e, depois, localizar livros, discos ou filmes em sua estante

Saulo Adriano

Na hora que mais precisa, é comum 
você procurar e não encontrar aque
le livro que quer ler, o CD certo para 

ouvir naquele momento ou o filme que es
tava muito a fim de assistir. Não se assuste, 
isso é normal e acontece com quase todo 
mundo. Mas o problema tem uma solução 
fácil: organize sua biblioteca, discoteca ou 
videoteca pessoais. Isso não é difícil.

Inês Francisco Joner, funcionária da Bi
blioteca Municipal Orígenes Lessa, diz que 
não é preciso contratar um bibliotecário só 
para colocar em ordem um acervo domés-

tico pequeno ou médio. Segundo ela, é di
ferente quando se organiza uma biblioteca 
gigante como a BMOL ou os livros, discos 
e filmes que as pessoas guardam em casa. 
"O importante é ter uma ordem que você 
se localize diante da estante”, recomenda.

A dica básica é separar o acervo por 
gênero ou assunto. Ela exemplifica com li
vros, sugerindo que a organização comece 
do genérico para o específico, procurando 
juntar as informações afins. "Separe os 
livros, primeiro, por assunto. Escolha os 
temas que são mais frequentes em sua bi
blioteca pessoal: literatura, romance, técni
cos, profissionais, didáticos, etc”, orienta.

Depois, disponha os assuntos na estante 
sempre respeitando a ordem alfabética.

O segundo passo é separar cada assunto 
por autor, de forma que os livros de um 
mesmo autor fiquem próximos. Detalhe: 
em bibliografia, os autores são classifica
dos pelo seu sobrenome, também por or
dem alfabética. Assim, em sua biblioteca, 
na categoria Romance Brasileiro, a obra de 
Jorge Amado é identificada por Amado, 
Jorge (ou Amado, J.) e vem antes de Lessa, 
Orígenes e de Rosa, Guimarães.

Para finalizar, disponha os livros de um 
mesmo autor -  sua coletânea pessoal de 
Jorge Amado, Orígenes Lessa e Guimarães

Rosa -  por ordem alfabética do título da 
obra. Assim, vai ficar fácil achar "Jubiabá” 
(romance de 1935) entre os inesquecíveis 
"Capitães da Areia” (de 1937) e "Mar Mor
to” (de 1936). Esse formato vale para livros, 
filmes, discos ou outros acervos pessoais.

Para completar, use etiquetas ou sepa
radores etiquetáveis de livros (disponíveis 
em papelarias) que possibilitem visualizar 
facilmente os grupos, conforme os assuntos 
organizados. O grande final é usar o biblio- 
canto, aquele suporte de madeira, pedra, 
metal ou outros materiais que se aplica no 
extremo da fila de livros para que os últi
mos não caiam.

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


Classificados

MESAS E cadeiras para 
festas. Tratar (14) 3264-7174/ 
9768-0518/ 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.

CHA DE Bebê, salão WG, 
R$190,00. Tratar (14) 9791- 
4488/ 3263-1485.

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

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

ANIVERSARIO 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.

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

GRAJAÚ, CASA em
construção, na altura da laje,
2 quartos, sala, cozinha, WC, 
murada, R$52 mil + 110 parce
las. Tratar (14) 9797-5221.

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

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

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

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

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

CASA P/ reforma c / vários 
cômodos, no centro (mamedi- 
na) a 100 mts do banco CEF, 
sendo terreno (área) de 242m^ 
(11 mts de frente), localiz. 
comercial. Oportunidade 
Investimento! Creci J23626
- Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref:00316

Os melhores imóveis

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

Últimas unidades, confira! -  ref:00238  -  Beto 14-9724-8803

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

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

JULIO FERRARI, casa c / 2 
quartos, sala (2 ambientes), 
copa, gasolina, garagem para
2 ambiente coberta), R$ 100 
mil, vendo ou troco (mesmo 
valor). Tratar (14) 9864-5387.

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.

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

JD. MONTE Azul c / 3 
quartos, sala, cozinha, WC, 
garagem + edícula com 
despensa, W c e piscina, ótimo 
preço, vendo ou troco por 
terreno. Tratar (14) 9794-2145.

MARIA LUIZA IV, casa com 2 
quartos (1 suíte), sala, cozinha 
estilo americano e WC social, 
medindo 64m^, localizada a R: 
Deyse Paccola Capoani, 250. 
Tratar (14) 9617-1135.

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

JD. EUROPA, garagem p/ 2 
carros, cozinha planejada, sala 
de estar, sala TV, sala jantar,
3 dorms ( 1 suite c / closet 
planejado), escritório plane
jado, lavanderia, 142,00m^ de 
construção, R$ 365mil- Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407

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

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

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

MARIA LUIZA II- 2 dormts (1 
grande), cozinha, sala, bho so
cial, lavanderia, cerca elétrica, 
casa semi nova. R$170mil-Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

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

NUCLEO- 3 dorms, 1 bho, 
cozinha, área de serviço, 
garagem. R$110 mil- 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, aca
bamento em gesso. Armário 
embutido em 02 dormitórios. 
Ótima localização (esquina). 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

JD UBIRAMA, 03 dormitó
rios, sala cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Ponto comercial 
com banheiro, R$320 mil, obs 
laje e piso frio. Ótima opor
tunidade para investimento! 
Imóveis alugados. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM VILLAGE, 01 suíte, 
02 dormitórios, 02 salas, cozi
nha, banheiro, área de serviço, 
garagem. para 02 carros e 
edícula com sala e cozinha em 
construção, R$ 300 mil, obs: 
laje,acabamento em gesso e 
armário embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

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

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

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

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

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

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

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

JD. UBIRAMA, 02 dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia/entra- 
da p/ carro, R$ 160 mil. Toledo 
Imóveis 32630187.

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

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

UBIRAMA, 2 casas (frente e 
fundos), R$ 150 mil, localizado 
na R: Felipe Camarão, 247. 
Tratar (14) 3263-5320/ 
9659-0575.

VILA CAPOANI, garagem 
p/ 2 carros, 3 dorms (1 suite), 
sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, bho social, lavande
ria. Edicula c / 1 dorm. bho, 
churrasqueira, R$ 270 mil. Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

E AMPLIAÇÕES
CONTATO (1 4 ) 9 S 4 4 -S 1 6 4  

8117-8164

PLANO CASA PRÓPRIA
C a sa s, te rre n o s , re fo rm a s  

e c o n s tru ç õ e s

PARCELAS A PARTIR
DE R$422,00

8151-5923

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

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

Valor: R$ 550.000,00

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

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

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

JA R D IM  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 ww.toledoim oveis.com .br
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro

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


Classificados

JARDIM UBIRAMA, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social e área de serviço, R$
90 mil, obs: forro de madeira. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CECAP, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem. Área de 
lazer com despensa, R$ 125 
mil, obs: forro e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

CENTRO, 3 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro e área 
de serviço, R$160 mil, obs: for
ro e taco. Terreno com 316,80 
m ,̂ ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATY,
edícula com 01 dormitório, 
sala ampla, cozinha, banheiro 
social e garagem para dois 
carros, área de lazer com 
churrasqueira, banheiro, 2 
piscinas e quiosque, R$330 mil, 
obs: laje e forro de madeira, 
piso frio, armário embutido na 
cozinha e área de lazer. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM JOÃO Paccola, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
e garagem para 02 carros. Área 
de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$ 180 
mil, obs: laje, gesso e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

JD GRAJÁU, 02 dormitórios(1 
suíte), sala tv, cozinha ameri
cana, lavanderia fechada, ga
ragem 02 carros R$ 155.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD MARIMBONDO, 02
dormitórios, sala tv, cozinha, 
lavanderia, garagem 03 
carros R$ 200.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1159691) 
9710-9001.

CASA (EXCELENTE
oportunidade p/ investimen
to) medindo 620,00m^ de 
terreno, próximo ao clube 
marimbondo R$ 440 mil. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
9710-9001.

CASA GEMINADA JD
Maria Luiza I, cada casa c/ 02 
dormitórios, sala, cozinha e 
lavanderia, entrada p / carro, 
c / 70,00m^ cada, (valor R$
650.00 de aluguel de cada 
casa) valor R$ 140.000,00 
mais 70 parcelas de R$
290.00 do terreno. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI11591) 3264- 
5624/9695-8789.

JD. ITAMARATY, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 04 carros. área de lazer 
com banheiro, churrasqueira 
e piscina, R$780 mil, obs: laje, 
piso laminado de madeira e 
porcelanato, acabamento em 
gesso. armário embutido nos 
dormitórios, cozinha, área de 
serviço e ájea de lazer, aquece
dor solar. Ótimo acabamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JD EUROPA, 03 dormitórios(1 
suíte c / closed e armários), 
sala de tv c/jardim, cozinha 
americana c / armários e fogão, 
edícula c / lavanderia e ba
nheiro, garagem coberta p/02 
carros R$ 310.000,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03
dormitórios(1 suíte c / armário), 
escritório, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha planejada, 
lavanderia, lazer c / churras
queira e piscina, garagem 04 
carros, R$ 570.000,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD AÇAI , 02 dormitórios (piso 
laminado), sala de tv, cozinha 
americana, edícula c/ churras
queira, banheiro e despensa, 
garagem coberta 02 carros, 
piso porcelanato, quintal todo 
c / piso frio, casa reformada 
c/150,00m2 R$ 180.000,00. Tra
tar SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-55624/9695-8789.

JD VILLAGE, 03 dorms, 
sala estar, sala tv, sala 
jantar, cozinha c/armários 
R$ 330.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14) 
9771-0664/3264-5624.

EDÍCULA JD Caju, 01 suíte, 
sala tv, cozinha, dispensa, lazer 
c / churrasqueira e piscina, 
cerca elétrica e portão auto
matizado R$ 150.000,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS (CRE CI115691) 
9771-0664/9695-8789

ed íc u la  JD Monte Azul,
02 dorms, sala tv, cozinha, 
lavanderia, garagem R$
140.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 9771- 
0664/9695-8789.

EDÍCULA JD Itamaraty,
01 dormitório, sala de 
tv, cozinha c/armários 
churrasqueira, quiosque, 
piscina grande, piscina c/ 
hidro, banheiro c/180,00m^, 
R$ 350.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 9695- 
8789/3264-5624.

VILA ANTONIETA I, casa c / 3 
quartos, sal, cozinha, banheiro 
e lavanderia, R$140 mil. Tratar 
(14) 8161-2061/ 8134-4655.

MARIA LUIZA I, casa inaca
bada com 3 quartos (1 suite), 
sal, copa, cozinha, não aceita 
financiamento. Tratar (14) 
9144-3829/ 9749-6838.

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

MARIA LUIZA IV, casa à ven
da com 250m^ sendo 77m^ de 
área construída, 2 dormitórios,
1 banheiro, sala, cozinha. R$
95 mil + prestação (Ref. 0150) 
no site WWW.imobiliaria21lp. 
com.br. Tratar (14) 3263-0021

JD. NAÇÕES, casa à venda 
com 2 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha America
na. R$ 105 mil ( Ref. 0149) no 
site WWW.imobiliaria21.com. 
br. Tratar (14) 3263-0021

SÃO JOÃO , casa à venda 
com 123m^ sendo 75m^ de 
área construída, 2 casas no 
mesmo terreno. R$ 115.500,00 
(Ref. 0125 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br. Tratar 
(14) 3263-0021

RONDON, CASA à venda com 
253m^ sendo 136m^ de área 
construída, 3 dormitórios sendo 
1 suíte, 2 banheiros, 3 salas, 
cozinha, garagem coberta e 
descoberta para 4 carros, canil. 
R$ 262.500,00 (Ref. 0059) no 
site WWW.imobiliaria21lp. 
com.br. Tratar (14) 3263-0021

JD. MORUMBI, casa à venda 
em fase de acabamento com 
3 dormitórios sendo 1 suíte,
1 banheiro social, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, garagem 
coberta para 6 carros, R$
307.400,00. Tratar (14) 3263
0021 - WWW.imobiliaria21lp. 
com.br

APARTAMENTO EDIFÍCIO
Vitória Regia, 03 dorms (1 
suíte), sala 02 ambientes, 
cozinha R$ 320.000,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

APARTAMENTO EDIFÍCIO
Beta, 03 dorms(1 suíte), sala 02 
ambientes, cozinha planejada 
R$ 530.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 3264- 
5624/9695-8789.

ITAMARATY, CASA à venda 
com 422m^ sendo 129,49m^ de 
área construída, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 banheiro so
cial, sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira com edícula em 
fase de acabamento. R$ 318 
mil (Ref. 0108) no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br. Tratar 
(14)3263-0021

JD. VILAGE, casa à venda 
com 257m^ sendo 164m^ de 
área construída, garagem co
berta para 2 carros, 4 dormitó
rios sendo 1 suíte e 1 externo,
1 banheiro social, 1 banheiro 
externo, sala, sala de jantar, 
cozinha, despensa, varanda na 
frente, portão eletrônico, área 
de serviço. R$ 346 mil. Tratar 
(14)3263-0021

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

ed if íc io  BETHA, vendo apar
tamento. Tratar (14) 9772-7716 
com Cláudio.

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

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

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

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV: dorm/coz 
americana/sala/banheiro/la- 
vanderia/ (fase de acabamen
to), R$ 55 mil + prest. Terreno. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

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

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

JARDIM MARIA Luiza IV, 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC social, 
lavanderia e garagem p/ 02 
carros. R$ 220.000,00 - Santan- 
gelo 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$
175.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

CENTRO, 1 imóvel composto 
de 01 sala comercial, 02 
residências, sendo 01 térrea e 
01 sobrado no mesmo terreno. 
R$ 550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722

OPORTUNIDADES
INCRÍVEIS!!

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

Sobrado JD. Itamaraty c/ 2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 
suíte cJ closet, banheira; sala estar, Jantar, cozinha d  

armários, adega, piscina d  aquecedor, jardim, garagem 4 
carros, 430,00 m^ R$ 860 mil. Ref. Site 29.

Casa Centro, 3 dormit. (1 suite d  armario), 3 salas, lavan
deria, 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)

Vende-se Casa Mamedina, C/3 dorms, sala, cozinha, 
bho social, garagem p/ 4 carros cobertos, área de lazer, 

lavanderia, piscina. RS 300.000,00.

Vende-se Casa Jd. Village, d  3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de Jantar, área de serviço, garagem 

p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, 
churrasq. Casa com piso laminado. RS GOOmil.

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

despensa. RS 300 mil

Casa Centro-Piso Térreo:Garagem para 3 carros 
cobertos, sala de estar, sala jantar, sala de TV, cozinha 

planejada, lavandería,churrasq. Piso Superior: 3 dormitó
rios, sendo uma suíte com closet e armários, bho social, 

varanda c/hall. 266,49m2. RS430 mil

CRECI 76074 I MÓVEI S
h a b i t a r e l p . c o m . b r

R ua G e ra ld o  P e re ira  d e  B a rro s , 12 09  
( 14)3264 4151 | (14)9860 1407

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.

CENTRO, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório e 
garagem. Fundos c / despensa, 
banheiro e lavanderia. -  R$
250.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

CENTRO, SALÃO Comercial 
c / depósito e banheiro. Fundos 
c / 03 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço c / banheiro, des
pensa e garagem p/ 02 carros
-  R$ 260.000,00 - 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, despensa e garagem
-  R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. NOVOS Lençóis, 02 dorm/ 
sala/coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem (meio lote), R$ 80 mil. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

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, des
pensa, 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. VILLAGE, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, sala de 
jantar, cozinha, banheiro social, 
escritório c / armários, des
pensa c/ armários, banheiro, 
lavanderia, rancho e garagem 
-  R$ 570.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

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

http://WWW.imobiliaria21lp
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JD. ITAPUÃ, 03 dorm sendo 
1 suíte/sala/coz ampla/ba- 
nheiro/lavanderia/garagem, 
R$ 200 mil. Toledo Imóveis 
32630187.

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

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

CECAP, 02 dorm/sala/copa/ 
coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem/edícula em fase 
de acabamento, R$ 120 mil. 
Toledo Imóveis 32630187

JD. AMERICA, casa 
assobradada c / 02 dorm/ 
sala/coz americana/banheiro/ 
garagem/espaço gourmet 
c /  churrasqueira e varanda,
R$ 250 mil. Toledo Imóveis 
3263-0187

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

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

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

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

CENTRO, 1° casa: 03 dorm/ 
sala ampla/02 banheiros/área 
de serv./2° casa 02 dorm/sala/ 
coz/banheiro/área serv./ 3° 
casa c / coz/banheiro/salão c/ 
churrasqueira. Todas edifica- 
das no mesmo lote entrada 
p / vários carros, R$ 700 mil. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

CENTRO, CASA próximo a 
Cachaçaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte/sala de estar/ 
sala de jantar/sala de TV/ 
escritório/lavabo/cozinha/la- 
vanderia/garagem p/2carros/ 
Fundos: edícula com churras- 
queira/despensa/sala/banhei- 
ro / laje e piso frio/terreno com 
450,00m^, R$480 mil - Toledo 
Imóveis-3263-0187

CENTRO, CASA reformada 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
w  c social, 1 suíte, piso frio de 
boa qualidade, laje com aca
bamento em gesso, garagem 
descoberta p / 2 carros. R$ 
260, mil aceito financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

BOTUCATU, BAIRRO 24
de maio, 2 casas no mesmo 
terreno, sendo na frente com 2 
dormitórios, sala, cozinha toda 
revestida, w  c social, piso frio, 
com laje, a/s, garagem cober
ta p / 2 carros com portão de 
correr aberto, salão comercial 
com 1 banheiro externo, fundo 
temos 2 dormitório, cozinha, 
w  c social, piso frio, forro de 
gesso, ponto de ônibus à 2 
minutos, vários comércios, 
escola, faculdade, próximo 
a Neiva, R$ 185 mil, aceito 
terreno em lençóis paulista 
como parte do negócio.
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM MARIA Luiza IV. 
barraca com 1 quarto, sala, 
cozinha, piso frio, 1 banheiro 
interno e um externo, 1piscina 
de adulto e 1 piscina infantil, 
churrasqueira, varanda, cerca 
elétrica. R$ 160 mil, aceito 
permuta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

VILA CACHOEIRINHA, terre
no com 11 m de frente por 26 
m de fundo, totalizando 286 
m ,̂ com duas casas no mesmo 
terreno. R$ 110 mil, bom p / 
o investidor. Pedrão imóveis 
(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 aca
bamento final. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

NÚCLEO, CASA com 8 cômo
dos, 2 WC, ótima localização, 
(precisa de reparos), bom 
para investidor, não aceita 
financiamento, R$ 70 mil. 
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 porce- 
lanato, 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, R$ 300 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, wc social 1 suíte c/ 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia 
revestida com armário, fundos 
temos 1 dispensa, canil, 
piso laminado e piso frio. 
Terreno com área total de 
292,82 m2 com 270,55 m^ de 
construção. Aceito propostas 
e financiamento, R$500 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 
churrasqueira, banheiro, 1 
bela piscina grande, terreno 
com área total de 347 m ,̂ 
com 126 m^ de construção, 
garagem coberta p / vários 
carros. R$ 300 mil aceito 
financiamento com 50% de 
entrada. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352.

JARDIM p r ín c ip e , casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala gran
de, wc social, suíte, piso frio, 
com laje, 1 bela varanda, em 
volta da casa, churrasqueira, 
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 imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p / 1 carro 
com portão de elevação 
automatizado, 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).

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

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

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

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

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

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

UBIRAMA, 3 quartos, 1 suite, 
3 salas + cozinha, rancho c/ 
churrasqueira, R$ 340 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

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

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

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

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

APARTAMENTOS NOVOS A VENDA
Vende-se apartamentos no Edifício Orígenes Lessa, 

unidades com 02 dormitórios, sendo 1 suíte, w c social, 
cozinha americana, sala com 2 ambientes, área de serviço, 

varanda gourmet com churrasqueira e uma vaga na 
garagem, vários andares. Prédio com espaço fitness, 

piscina e salão de festas.
Pronto para morar!

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.

IMOBILIÁRIA
COMPRA- VBNDA- LOCAÇAO

I w w w .im o b ilia ria 2 1 Lp .c o m .b r

A IMOBILIÁRIA Sig Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e nes
se momento está precisando e 
cadastrando imóveis residen
ciais e comerciais disponíveis 
para locação, pois está com 
clientes em sua carteira a pro
cura. sig imóveis fica na rua 
machado de assis, 680 (fones: 
3264-5624, 9695-8789)

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

X Ü W
BniíEmidÈimOSBÍbiEBBBMís

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

3263-0021
VENDA Terreno ITAMARATY, 430m^ ótima loca-
lizacão RS 136.500,00 Ref. 0144______________
VENDA Terreno BOQUEIRÃO, 7.000m" com rio 
passando no fundo, todo cercado. RS 159.000,00 
VENDA Terreno ITAMARATY, com ótima localiza
ção R$ 126.000,00 Ref. 0133_________________
VENDA Chácara TORRE DE PEDRA, 121.000m" c/ 
200m^ de construção, garagem, 4 dorm sendo 1
suíte. RS 480.000.00 Ref. 0117_______________
VENDA Casa M A R IA  LUIZA IV, 250m" c/ 77m" de 
construção, 2 dorm. R$ 95.000,00 + prestação
Ref. 0150__________________________________
VENDA Casa JD. NAÇÕES, 2 dorm, coz. America
na. RS 105.000,00 Ref. 0149_________________
VENDA Casa SÃO JOÃO, 123m" c/ 75m" constru
ção, 2 casas no mesmo terreno. R$ 115.500,00
Ref. 0125__________________________________
VENDA Casa BELA VISTA, 250m" c/ 180m" cons
trução, garagem, 2 dorm. R$ 170.000,00 Ref.
0081_____________________________________
VENDA Casa R O NDO N, 253m" c/ 136m" cons
trução, 3 dorm sendo 1 suíte, garagem. R$
262.500.00 Ref. 0059_______________________
VENDA Casa JD. M O R U M B I, fase de acaba
mento, 3 dorm sendo 1 suíte, garagem. R$
307.400.00 ________________________________
VENDA Casa ITAMARATY, 422m" c/ 129,49m" 
construção, 3 dorm sendo 1 suíte, edícula. R$
318.000. 00 Ref. 0108_____________________
VENDA Casa JD.VILAGE, 257m" c/ 164m" cons
trução, garagem, 4 dorm sendo 1 suíte. R$
346.000. 00______________________________

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

www.santangeloimoveis.com.br

http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.consultimobiliarialp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeloimoveis.com.br


Classificados

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.

PARQ. RES. Rondon, 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 

de serviço, garagem, edícula 
c / churrasqueira, WC. - R$
280.000,00 - Santangelo 

Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

PQ. RES. Rondon, 4 
dormitórios, sendo 1 suíte, 

sala, sala de tv, copa, cozinha, 
2 banheiros, garagem p/ 2 
carros. Fundos c/ 1 dormitório, 

lavanderia e churrasqueira.
R$ 160.000,00 - Santangelo 

Imóveis (Creci - 46374). Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

D̂ l̂

JD. GRAJAU , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 37.000,00 
de Entrada + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722

JD. MARIA Luiza I, terreno 
c /  200,00m2 - R$ 68.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 30.000,00 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  9795-0722.

JD. CAJÚ I , terreno c / 
200,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Vitória Régia, 03 dor- 
ms (1 suíte), sala 02 ambien
tes, cozinha, lavanderia R$
320.000. 00.

VENDE-SE APARTAMENTO
Residencial Paineiras(Piso 
Térreo) 03 dorms, sala 02 am
bientes, cozinha, lavanderia R$
170.000. 00

VENDE-SE CHÁCARA São
Judas Tadeu de esquina 
c/5.000m2, casa laje c/ 04 
dormis(1 suíte), sala, cozinha, 
churrasqueira, piscina, campo, 
toda murada R$ 430.000,00

VENDE-SE CHÁCARA Cond. 
Virgílio Rocha c/ 2.540m2, 
03 dorms(2 suítes), 02 pisci
nas, forno pizza, construção 
c/120,00m2, aceita casa de 
menor valor na cidade. R$
280.000. 00

VENDE-SE SÍTIO no bairro 
Pirapitinga, c/ 1,70 alqueires, 
casa de tijolos c/02 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, piso frio e laje, churras
queira e forno de pizza e lenha, 
poço artesiano , energia e rio 
pirapitinga R$ 250.000,00

VENDE-SE EDÍCULA JD Ita- 
maraty, 01 dormitório, sala de 
tv, cozinha c/armários churras
queira, quiosque, piscina gran
de, piscina c/hidro, banheiro 
c/1 80,00m2 R$ 350.000,00

VENDE-SE e d íc u l a  Ma-
catuba, c/ piscina, churras
queira, cozinha, banheiro R$
185.000. 00

VENDE-SE EDÍCULA Maria 
Luiza II, 03 dorms(1 suíte), co
zinha grande, sala de tv, lavan
deria, churrasqueira e piscina 
pequena R$ 165.000,00

VENDE-SE EDÍCULA JD
Itamaratyíparte alta), 02 dor- 
mitórios(1 suíte), sala de tv, 
copa/cozinha R$ 295.000,00

VENDE-SE EDÍCULA de Fes
tas JD Itamaraty, 01 dormitó
rio, cozinha, banheiro, salão 
de festas c/ 02 banheiros e 
churrasqueira, renda mensal 
de R$ 2.000,00(aluguel) R$
320.000. 00

VENDE-SE CASA JD ITAMA- 
RATY, 03 dorms(1 suíte c/armá
rios), escritório, sala estar, sala tv, 
cozinha planejada, despensa, 
lazer c/ churrasqueira, forno de 
pizza, banheiro, piscina, gara
gem vários carros R$ 580.000,00

VENDE-SE CASA JD PRÍN
CIPE, 03 dorms(1 suíte), sala 
tv, cozinha americana, lazer c/ 
churrasqueira, garagem 02 car
ros c/170,00m2 R$ 245.000,00

VENDE-SE CASA (NOVA) JD 
Grajáu, 02 dormitórios(1 suíte), 
sala tv, cozinha, lavanderia fe
chada, R$ 155.000,00

CHACARA SÃO Judas 
Tadeu de esquina c/5.000m^, 
casa laje c / 04 dormis(1suíte), 
sala, cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda murada 
R$ 430.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 9695- 
8789/3264-5624.

CHÁCARA COND. Virgílio 
Rocha c / 2.540m^, 03 dorms(2 
suítes), 02 piscinas, forno 
pizza, construção c/120,00m^, 
aceita casa de menor valor na 
cidade, R$ 280.000,00. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CHÁCARA c o n d . Tia
Emilia c / 3.100m^, 03 dorms(2 
suíte), sala, cozinha, 05 
banheiros, piscina grande, 
pomar, casa laje, casa caseiro 
R$ 320.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 9771- 
0664/3264-5624.

CHÁCARA COND. São
Judas Tadeu c /  2.500m^ de 
terreno c / casa de 02 dormi
tórios c /  ar condicionado, sala 
e cozinha (toda de laje e piso 
frio), lazer c /  churrasqueira, 
forno de pizza, 02 banheiros, 
fechada de blindex e piscina. 
R$ 370.000,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) 3264- 
5624/9695-8789.

BOQUEIRÃO, ANTIGO
loteamento príncipe, terreno 
à venda com 7.000m^, rio 
passando no fundo, todo 
cercado, pastagem para 
gado, rede de energia. R$ 159 
mil. Tratar (14) 3263-0021

TORRE DE Pedra, chácara à 
venda com 121.000m^ sendo 
200m^ de construção, gara
gem coberta e descoberta 
para 5 carros, 4 dormitórios 
sendo 1 suíte, 2 banheiro, 
jardim  com grama. R$ 480 
mil (Ref. 0117) no site W W W . 
imobiliaria21lp.com.br. Tratar 
(14)3263-0021

SITIO COM 3 ’/2 alqueires a 
3 km de Botucatu, c / 3 minas, 
energia elétrica, pomar, área 
com café, pastagem 2 casas 
de alvenaria sendo 1 com 
3 quartos, sala, 2 cozinhas, 
WC, despensa e a 2° c/
2 quartos, sala, cozinha e 
WC, R$200 mil. Tratar (14) 
9701-1896.

Rua M achado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 /  9695-8789  

www.sigim oveisnet.com .br

CHÁCARA PRÓXIMA a
cidade com casa, pomar, 
piscina, R$ 240 mil, aceito 
propostas. Tratar (14) 8174- 
0930/ 9862-6493.

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).

JD. ITAMARATI, terreno 
c / 430,00m2 - R$ 135.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

JD. EUROPA, terreno c / 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

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

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^, R$ 250 mil, vendo 
ou troco por casa em Lençóis 
Paulista. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM)

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 9632
1264 com proprietário.

CORVO BRANCO, chácara 
com 5 mil metros, com casa, 
pomar e pés de café. Tratar 
na Rua Amazonas, 489, fone 
(14) 3263-4010.

ÁREA DE terras: com a 
área total de 15.960m^ 
entre os bairros Res.Açai e 
Jd.Santana, com frente para 
a avenida-documentação 
0k-R$-1.500.000,00 - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

MACATUBA, JARDIM Ca-
pri, chácara com 2.204,12m2 
- R$-230.000,00. TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM
Capri chácara, com 2.192,71 
m2 - R$-210.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS - 3263-0187.

MACATUBA JARDIM Ca-
pri, chácara, com 2.118,00m2 
- R$-205.000,00 c/caixa 
d'água (todas muradas) - TO
LEDO IMÓVEIS - 3263-0187.

CHÁCARA DAS FLORES: 
Bairro do Sossego, com
5.990,00 m2 de área,
1° casa, 3 quartos com 
suíte, sala, copa, cozinha, 
WC, lavanderia e piscina 
grande -  2° casa, 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
WC, escritório, rancho 
com churrasq., lavanderia, 
piscina peq. - galpão com 
1 escritório cozinha e WC, 
jardim, pomar e sist, de câ
meras, R$ 530 mil - TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

COMPRO CASA de até R$
85 mil que aceite financia
mento. Tratar (14) 9667-0989 
ou 9627-0989.

ALUGO SALÃO comercial 
na R: Cel Virgilio Rocha. 
Tratar (14) 9171-1472.

AGUAS DE Santa Barbara, 
alugo para temporada e fixo. 
Tratar (14) 9772-7315.

GUARUJÁ, KIT e aparta
mento, Praia Pitangueiras. 
Tratar (14) 9772-7315.

CHÁCARA PARA fins de 
semana, próximo a cidade. 
Tratar (14) 9772-7315.

CENTRO, ALUGO Kitnet 
na rua 13 de Maio n°1295, 
sendo sala/cozinha, quarto, 
WC e lavanderia, não possui 
garagem, R$ 450,00 mensais. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

ALUGO CASA no Maria Lui
za IV, perto SESI, casa nova, 
1° inquilino, 3 dorm.(1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem para 
4 carros descobertos, cerca 
elétrica. Exige fiador, R$1 mil. 
Tratar (14) 8202-3367.

ALUGO ESPAÇO para 
estética em salão de cabelei
reiro. Tratar (14) 3263-5338/ 
9789-3425.

JD. CAJU, alugo kitinete 
para 1 pessoa, R$370,00 
(incluído água e luz). Tratar 
(14) 9710-6121/ 9674-5783/ 
9115-5295 com proprietário.

MARIA LUIZA IV, barracão 
c /  portão alto e grande, área 
total 160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto do 
bairro, ideal p / supermercado 
e deposito de material de 
construção (não tem no bair
ro), transportadora e outras 
atividades, R$ 1 mil. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617.

ALUGO CHACARA para fes
tas em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704-3307.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

ALUGO BARRACA para 
final de semana em geral. 
Tratar (14) 3263-5186/ 9782- 
5066/ 9163-0317/ 9113-4844.

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 SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 8147-8049.

AERO ESPAÇO Eventos -  
Salão amplo com ambiente 
climatizado, estacionamento 
interno, play ground e 
berçário. Consulte nosso site 
www.aeroenventos.com. 
br. Tratar (14) 9776-5561/ 
9717-7988.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

CHACARA PARA festas 
em geral, semana e finais de 
semana inclusive Natal e Ano 
Novo. 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.

BELA VISTA, alugo 2 
cômodos para 2 pessoas 
no máximo, localizado á R: 
General Ozorio, 304. Tratar 
(14) 9663-0905

ALUGO e d íc u l a  para 
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 9702-5659.

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.

COMPRO TERRENO para f i
nalidade comercial com área 
mínima de 400 m .̂ Tratar (14) 
9702-9704.

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

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,

JD VILLAGE, todo murado 
11,20x23,00 (257m2), R$118 
mil. Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860- 
1407.

GRAJAÚ, TERRENO mura
do, próximo à avenida, R$ 60 
mil, quitado. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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 GRAJAU, terreno 
na Av. Jácomo Augusto 
Paccola,medindo 401m2 com 
entrada + financiamento em 
até 144 parcelas. Tratar (14) 
9772-7716 com Abobrinha.

JARDIM GRAJAU, terreno 
medindo 250m2 , no meio 
do loteamento, por apenas 
R$ 44 mil a vista, (quitado). 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio.

JD. GRAJAU, terreno 
medindo 432m^, de esquina 
na parte baixa do loteamento, 
quitado. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JD. GRAJAU, medindo 250 
m^ no meio do loteamento por 
apenas R$ 45mil, (quitado) a 
vista. Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JD. GRAJAU parcelado, 
terreno medindo 275m^, no 
meio do loteamento, sendo R$ 
27mil de entrada + 116 par
celas mensais de R$ 369,00 
cada, vencendo-se a próxima 
parcela em 25/07/2013.
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 78m^
(na laje) + 1.000 tijolos e 
revestimentos+prestações - 
R$-70.000,00 - Toledo Imóveis 
- 3263-0187

JD NELLI, terreno de esquina, 
c / 280m^, ótima localização,
R$ 75.000,00. Tratar Vila Ne
gócios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins,
751 ou (14) 3264-7260.

JD. PRÍNCIPE: Terreno c / 
200,00m2 Valor R$ 70.000,00. 
Toledo Imóveis 32630187.

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.aeroenventos.com
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

OPORTUNIDADE, JD.
Itamaraty (parte alta), ótima 
localização, murado, preço 
imperdível! Tratar (14) 9171- 
6513/ 9702-3921 ou (11) 
9577-05155.

JD. GRAJAÚ, terreno 
medindo 250 m ,̂ R$ 25 mil 
+ 96x de R$226,00, transfe
rência sem burocracia, valor 
bem abaixo do mercado, 
aceito proposta. Tratar (14) 
9632-9571.

JD. UBIRAMA II, lote n°02, 
quadra G, localizado á Rua 
Felipe Camarão. Tratar (14) 
3264-3818/ (44) 3233-3170.

ITAMARATY, TERRENO
à venda com 430m^, ótima 
localização R$ 136.500,00 
(Ref. 0144) no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br. Tratar 
(14) 3263-0021

LOTE MARAVILHOSO c/
área de 517m2, em ótima 
localização do Itamarati 
(lado de cima da av.) Obs.:
15 mts de frente -  excelente 
oportunidade, confira! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00318

EXCELENTE ÁREA
comercial c/ 898m2 no centro 
(XV de novembro) á 100 mts 
dos bancos e principais lojas 
magazines. Oportunidade im- 
perdível, vale a pena conferir 
-  menos de R$ 680,00 o m2! 
Beto Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00319

EXCELENTE LOTE c/ 257m^, 
em ótima localiz. do Jd. Villa- 
ge. Obs.: 11 mts de frente, já 
murado e c / calçada, próx. ao 
futuro teatro -  oportunidade, 
confira! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 /
3263- 3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00320

JARDIM GRAJAÚ, lote com 
250,00 m ,̂ R$ 70 mil, obs. 
Lote quitado. Ótima localiza
ção. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM MONTE Azul, lote 
com 223,00 m ,̂ R$ 75 mil, 
obs. Lote de esquina. Ótima 
localização para comércio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATY,
lote com 422,81 m  ̂(13,75 
X 30,75). R$ 120 mil, obs: 
lote plano. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343

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

PROMOÇÃO DIA DOS

PAIS
JARDIM ITAMARATY, lote 
com 458,12 m ,̂ R$ 160 mil, 
obs: lote de esquina. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - 
Centro - últimas unidades, 
área nobre, m^+ valorizado, 
ruas largas e arborizadas, 
excelente topografia. O me
lhor investimento e moradia, 
financiamento próprio em até 
150 meses. Tratar (14) 9793- 
7010/ 9167-6822 (claro) c/ 
Oliveira (creci -  115196).

JD. ITAMARATY, terreno 
c/430m^, particular. Tratar (14) 
9771-1693 c/ Nivaldo.

LOTEAMENTO 
SANT'ANNA, médio/alto 
padrão, próximo do centro, 
a partir de 300m^, R$76 mil, 
com 10%entrada e saldo em 
até 150 meses (direto com 
loteadora). Tratar (14) 9701
1896 com João Barbosa.

JD. ITAMARATY, localizado 
na Rua Joara, com 396,50 
m2, R$ 120 mil. Tratar (14) 
9692-9693.

JD. JOÃO Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9781-3357.

MONTE AZUL, excelente 
terreno no lado de cima da 
R: Abrahmos Zacharias, R$
56 mil, aceito financiamento. 
Tratar (14) 3264-3587.

LOTES NO Grajaú, ótima 
oportunidade, aceita financia
mento. Tratar (14) 9710-9001.

MATERIAIS ELETRICOS

Nas compras à  p a rtir de 
R $3 0 ,0 0 reais,preendha o 
cupom e concorra a  uma 

caixa de ferram entas 
com pleta!

R.MACHAD0DEA55I5NO327- VILA ANTONIETAI-LENÇÓIS PAULISTA

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.

CENTRO, TERRENO com
162,50 m ,̂ com 2 casa no 
mesmo, terreno alugada,
R$ 110 mil, bom p/ o inves
tidor. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 3 4 0  JD. JOÃO PACCOLA
(1 4 )3 2 6 4 -2 5 0 5

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 3 4 0  JD. CAJU
(1 4 )3 2 6 4 -4 6 2 5

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  PARA C O N S T R U C A O

JARDIM MARIA Luiza IV, 2 
terrenos juntos, plano, parte 
alta, ótima localização, sendo 
1 com 292,59 m ,̂ entrada de 
R$ 52 mil mais 40 parcelas 
de R$ 292,59 e outro com 
292,94 m ,̂ entrada de R$52 
mil mais 42 parcelas de R$ 
999,85. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JD. MARIA Luiza IV, terreno 
com 234 m ,̂ parte alta, plano. 
R$ 65 mil, não aceito finan
ciamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(www.pedraoimoveis.com).

JD ITAMARATY, terreno 
c/430,00m^, R$ 135mil. Tratar 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
9710-9001.

JD GRAJÁU, (parte 
baixa), R$ 55 mil, aceita 
financiamento. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9710-9001

JD GRAJAÚ, c/250m2,
R$ 40 mil, mais 49 
parcelas de R$ 295,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 
3264-5624/ 9710-9001.

JD MARIA Luiza IV, terreno 
(parte alta) c/230,00m^, 
próximo ao SESI, entrada de 
R$ 52 mil, mais 24 parcelas 
de R$ 880,00.Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA Luiza IV, terreno 
c/230,00m^, entrada R$ 30 
mil mais 85 parcelas de 
R$ 450,00. CRECI(115691) 
9710-9001.

JD GRAJAU c/265,00m2, 
(parte alta) entrada de R$ 
30 mil mais 88 parcelas R$ 
457,00. Tratar SIG IMÓVEIS 
(CRECI115691) 9710- 
9001/9695-8789.

IMÓVEIS
A  realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JD MARIA Luiza IV c/ 
250,00m^, entrada de R$
30 mil mais 62 parcelas 
de R$ 680,00. Tratar SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 9710- 
9001/9695-8789.

MACATUBA, TERRENO
com 2.500m^, no trevo que 
tem 2 postos de gasolina e 
futuro supermercado, murado 
nas laterais e no fundo, c/ 
calçada, de frente p/ rodovia, 
aceita outro imóvel no nego
cio. Tratar (14) 8154-1999.

JARDIM CAJU, terreno com 
área total de 200 m̂ . R$ 50 
mil n/aceito financiamento. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

CENTRO, TERRENO com
área total de 899 m ,̂ exelente 
oportunidade p/ o investidor, 
ao lado do Escritório Zillo, 
R$600 mil. . Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CENTRO, TERRENO com
área total de 628 m ,̂ ótima 
localização, aceitamos pro
postas, R$ 500 mil. . Pedrão 
Imóveis (Creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352, (WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.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).

PARQUE ELIZABETH,
terreno c / 250m^, venda 
somente a vista, n/aceita 
financiamento, R$ 70 mil. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 9714-4352, (WWW. 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
FO NE: (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.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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BIA DECOR

Na Bia Decor, o 
v x  cliente encontra 

presentes 
para casamento, 
decoração, importados, 
acessórios femininos, 
bolsas, semijóias e 
aromatizantes de 
ambiente. Presentes 
para os pais, com 
excelente atendimento. 
A loja aceita cartões, 
convênios com ASP 
e Acilpa. Aproveite os 
descontos especiais e 
confira as novidades 
da Bia Decor, que 
fica na rua Ignácio 
Anselmo, 780. Telefone 
(14) 3264 6604.

rOTO: DIVULGAÇÃO

A Cia da 
Construção 
realizou, na 

terça-feira 16, a 
entrega das chaves 
do Edifício Orígenes 
Lessa. Na foto, Ismael 
Silva, da Consult, 
Renato Parreira, da 
Cia da Construção, 
Fagner M. Gava, 
arquiteto dos Edifícios 
Orígenes Lessa, Portal 
de Lençóis e Guido 
Leda e Ari Roepcke, 
da Cia da Construção.

CIA DA CONSTRUÇÃO

ELETRO SANTA CLARA

^ X  A Eletro Santa 
Clara está há 
mais de 25 anos 

no mercado com 
materiais elétricos de 
baixa, média e alta 
tensão, lâmpadas, 
lustres, tomadas, 
cabos, postes, além 
de projetos elétricos 
e ART. A loja trabalha 
com excelentes 
marcas como 
Lorenzetti, Alumbra, 
Philips, Siemens e 
muito mais. A Eletro 
Santa Clara, loja I fica 
na avenida Brasil,
589. Telefone (14) 3269 
1057.

_

MAGAZINE OBA OBA

^ X  O Magazine 
^ x  Oba Oba tem 

moda feminina 
e masculina, infanto 
juvenil, bolsas, lenços 
e a coleção de 
inverno com até 60% 
de desconto. Confira 
também a nova 
coleção primavera/ 
verão 2014. A loja 
aceita cartões Visa 
e Master em até 10x 
sem juros ou ASP, 
Acilpa, Sorocred e 
Hipercard. O Magazine 
Oba Oba fica na rua 
Ignácio Anselmo, 95, 
Centro. Telefone (14) 
3264 4697.

OPORTUNIDADE DE COIVIPRA I Suíte  1 2 D o r m itó r io s  I 2 C arros

01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR, SALA DE T V ,^  BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COPA, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 02 CARROS, Á r EA DE LAZER COM CHURRASOUEIRA, 
DORMITÓRIO, BANHEIRO E PISCINA, CONSTRUÇÂO COM LAJE, PISO DE MADEIRA, ACABAMENTO EM
GESSO, ARMÁRIO EMBUTIDO NA COZINHA, GARAGEM E ÁREA DE LAZER, I

1
gi

V  Parque R esidencial Rondon 1=^ R$ 450,000,00 ^

R, P e d ro  N a tá lio  L o re n z e tti,  6 6  
L e n ç ó is  P a u tis ta , S P

w w w .l id e r l p . c o m . b r
(14) 3264 3343 O site atualizado 

diariamente LÍDER
i m o b i l i A r i a
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