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Festa dos Melhores 
começa às 20h30, 

ao vivo na TV
Evento reúne no CEM as 
principais lideranças da 
economia, da política e 
das práticas sociais

Meses de preparação e chegou o 
grande dia. Hoje à noite, a partir das 
20h30, convidados e homenageados 
começam a ocupar seus lugares no 
Clube Esportivo Marimbondo. É a 
festa dos Melhores do Ano, promovi
da pelo jornal O ECO  para celebrar 
o desenvolvimento econômico e as 
boas práticas realizadas em 2012. 
Cerca de 800 pessoas vão participar 
da festa, que tem a presença vip da 
modelo e atriz Helen Ganzarolli e 
sensacional show com a banda Bee 
Gees Alive e orquestra. O cerimonial 
tem início às 21h30, com transmissão 
ao vivo pela TV  Preve (canal 33). A 
entrega do troféu Melhores do Ano 
reúne as principais lideranças políti
cas, econômicas e sociais da região.

NOSSA
Ag

MACATUBA  
Audiência da água 
termina indefinida
AGUDOS
Câmara aprova auxílio 
transporte universitário C )

LENÇÓIS
Palestra tenta vaga na 
semifinal da Copa O ECO C9)

REGIÃO
Associação de aposentados 
quer mais benefícios C )

NEGÓCIOS S/A  
Medidas simples ajudam 
a espantar gatos N10

DESTAQUE

Lençoense é ouro em 
mundial de jiu-jitsu

O Campeonato M undial Profis
sional de Jiu-Jitsu 2013 teve a parti
cipação, na disputa e no pódium , de 
dois atletas lençoenses. Elton Pauli- 
no foi campeão com a faixa marrom 
e Hugo César Pereira de O liveira 
(foto ao lado) ficou em segundo

PÔSTER DE 
CAMPEÃO

lugar na faixa roxa. A competição 
trouxe o título e a certeza de que a 
dupla está no cam inho correto. Na 
agenda de lutas tem o Circuito Inte
rio r amanhã e o sul-am ericano que 
acontece no final deste ano, ainda 
sem data definida.

TRÂNSITO

Polícia aplica 
mais de 200 
autuações ao mes

A Polícia M ilitar (foto) teve m ui
to trabalho no começo deste ano. De 
janeiro a julho foram 1.514 autua
ções de trânsito. Lideram  o ranking 
a ausência de cinto de segurança e 
d irig ir falando ao celular. E  o núme
ro de multas é crescente. No início  
deste mês foram registradas 146 au
tuações contra 131 e 137 autuações 
registradas em janeiro e fevereiro de 
2013, respectivamente.

F"T": O ECO

LUTO

Hermínio Jacon 
será enterrado 
hoje, às 10h

Morreu ontem, aos 84 anos, Her- 
mínio Jacon. O presidente honorário 
da Ascana não resistiu à pneumonia e 
faleceu de manhã. O sepultamento é 
hoje, às 10h, no Cemitério Paraíso da 
Colina. Ele deixa a esposa M aria Isa
bel, os filhos Paulo, Silvia e Ângela, 
netos e uma legião de amigos em todo 
o Brasil. Para o sepultamento são es
perados importantes representantes 
do setor canavieiro e políticos.

DESPEDIDA - Setor sucroalcooleiro 
dá adeus ao Dr. Hermínio Jacon
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Dia de sol, com ne  ̂ Sol com algumas 
voeiro ao amanhecer. nuvens. Não chove. 
As nuvens aumentam 

A o c o p no decorrer da tarde.
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GUIA j  E C j
Começou nesta semana a distribuição do Guia 
Telefônico -  O ECO. Com contatos de Lençóis 
Paulista e Macatuba, o Guia traz mapas das cidades, 
tudo organizado de forma clara para facilitar a busca.

R Á l I j  ®
Álcool e drogas 
estão ligados a 
acidentes de moto

Fechamento" 
desta edição:
2 2 h 0 5
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Cidades
. s i r /

RECAPE ASFALTO
A Prefeitura de Pederneiras iniciou o recape asfáltico 
das ruas Antônio Francisco Oliveira e Ostácio Matheus, 
no Bairro Cidade Nova. Estão sendo investidos 
aproximadamente R$ 40 mil dos recursos próprios. A 
obra deve ser concluída na próxima semana.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ALMOÇO BENEFICENTE
Amanhã tem almoço benefi

cente na festa Agosto de Deus na 
Casa do Oleiro. O evento começa 
às 10h30 e vai até as 15h. A ade
são custa R$ 10 e inclui arroz, vi- 
nagrete, farofa e espetinho, além 

de doces, sucos e refrigerantes. 
Para as crianças têm atividades 
recreativas. A Casa do Oleiro fica 
no sítio Santo Antônio. No local 
é proibido a entrada de bebidas 
alcoólicas e tabaco.

PARA LER OS CLÁSSICOS
Na segunda-feira tem encon

tro 'Para ler os clássicos' com o 
livro A hora da estrela, de Clarice 
Lispector. O encontro acontece 
às i9h30, no Espaço Cultural "Ci
dade do Livro". Agendamentos, 
para participar do evento, devem 
ser feitos pelos telefones (14) 
3263 6522 ou 3263 3123.

JOELPIN
O Joelpin terminou com a clas

sificação, em primeiro lugar, da 
escola Edvaldo Roque Bianchini, 
com 83 pontes. A segunda colo
cada foi a escola Maria Zélia Ca
margo Prandini, com 64 pontos e 

em terceiro lugar ficou a escola 
Lina Bosi Canova, com 52 pontos. 
A entrega dos troféus acontece 
na programação de Sete de Se
tembro, na Concha Acústica ju n
to com a premiação do Joelp que 
começa no dia 26.

FRASE
"As pessoas devem levar os animais 
a partir dos 3 meses de idade" José 
Aparecido dos Santos,da Diretoria de 
Saúde, sobre vacinação de cães e gatos 
amanhã em vários pontos da cidade

TIME DE BASQUETE - A COOPERELP se classificou para a final do Cam
peonato Estadual M irim  entre escolas municipais e particulares, de 12 a 
16 de agosto, em Lindóia. A escola parabeniza os professores Luciano e 
Gustavo e os atletas do basquete: André Barbosa de Oliveira, Caio Henri
que Carneiro, Enzo Biral Lopes, Étore Medola Del M issier, Felipe Barbosa 
de Oliveira, Guilherme Jacon Fernandes, Gustavo Henrique Casanova, João 
Ângelo Zacharias Radicchi, João Victor Estevam de Souza, Leonardo Leme 
Luque, Marcos Contente e M urilo Capoani Sakai Aguiari.

\ ___\  V

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

í I

Consumo de álcool e drogas 
está diretam ente ligado aos 
acidentes de moto

Na capital paulista, um e cada cinco motociclistas aci
dentados tinha bebido ou usado cocaína ou outro entor
pecente. É o que mostra um levantamento do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ligado à Secre
taria estadual de Saúde de São Paulo. Durante três meses, 
os pesquisadores reuniram informações em três hospitais 
e também em locais de acidentes. Além do alto índice de 
motociclistas sob efeito de álcool e drogas, outro dado que 
chamou a atenção foi o grande número 
de pessoas sem habilitação. Em 23% 
dos casos analisados, as vítimas não 
tinham a licença exigida para pilotar 
motos. Quanto ao uso dos equipa
mentos de segurança, 90% dos aci
dentados usavam capacetes, mas a 
minoria usava botas e jaquetas. Em 
quase metade dos acidentes anali
sados, 44%, os motociclistas fi
caram gravemente feridos.

1 A procura por crédito por parte das empre
sas brasileiras aumentou no mês de julho de 
2013. Na comparação com o mesmo mês do 
ano passado, a alta foi de 2,3%. Essa infor
mação foi apurada pela Serasa Experian.

É a segunda alta seguida desse indicador. 
Também em junho deste ano em relação 
a junho de 2012 foi registrada uma alta, 
só que menor, de 0,6%. Por porte, as em 
presas que mais demadaram por crédito 
foram as grandes. Por setor, as empresas 
industriais que lideraram a busca por cré
dito. Isso, de acordo com os especialistas 
do órgão, pode estar relacionado a relativa 
desvalorização da taxa de câmbio.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 116/2013; DATA ASSINAT: 07/08/2013; CONTRATADO: José Mes
sias da Silva Agudos - ME; CNPJ: 04.800.882/0001-20; ENDEREÇO: Rua 13 de 
Maio, n° 1066, município de Agudos/SP; OBJETO: aquisição de móveis confeccio
nados sob medida para as escolas e creches; VALOR: R$ 83.393,00 (oitenta e três 
mil, trezentos e noventa e três reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n.° 082/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 117/2013; DATA ASSINAT: 07/08/2013; CONTRATADO: Maria Teo- 
dora Soares da Silva - ME; CNPJ: 08.666.982/0001-67; ENDEREÇO: Rua Ignácio 
Anselmo, n.° 1151, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de mó
veis confeccionados sob medida para as escolas e creches; VALOR: R$ 9.381,00 
(nove mil, trezentos e oitenta e um reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALI
DADE: PREGÃO n.° 082/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decre
tos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 118/2013; DATA ASSINAT: 07/08/2013; CONTRATADO: J.R Gra- 
nero Ramos & Cia Ltda - ME; CNPJ: 09.169.950/0001-19; ENDEREÇO: Rua 
Amélia Moretto Paccola, n° 118, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: 
aquisição de móveis confeccionados sob medida para as escolas e creches; VA
LOR: R$ 21.283,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e três reais); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 082/2013; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 119/2013; DATA ASSINAT: 07/08/2013; CONTRATADO: Mário Au

gusto Silva Pereira - EPP; CNPJ: 00.452.422/0001-06; ENDEREÇO: Avenida São 
Paulo, n° 144, município de Sorocaba/SP; OBJETO: aquisição de móveis confec
cionados sob medida para as escolas e creches; VALOR: R$ 24.730,00 (vinte e 
quatro mil, setecentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO n.° 082/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 120/2013; DATA ASSINAT: 30/07/2013; CONTRATADO: Clau- 
dinei Nogueira de Lima; CPF: 510.936.858-91; ENDEREÇO: Avenida Bra
sil, n.° 848 (Superior), município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: locação 
de imóvel para abrigar o setor da comissão civil, VALOR: R$ R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais) no seis primeiros meses de locação e, a partir 
do sétimo mês de locação o valor será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 025/2013; FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 156/2013; DATA ASSINAT: 09/08/2013; CONTRA
TADO: Cores Vivas Comércio de Tintas Lençóis Ltda.; CNPJ: 56.309.867/0001- 
88; ENDEREÇO: Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, n.° 1045, Centro, no 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de tintas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 086/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 157/2013; DATA ASSINAT: 13/08/2013; CONTRA
TADO: Pedreira Diabásio Ltda.; CNPJ: 06.044.367/0002-74; ENDEREÇO: Rodo
via Waldemar Geraldo da Motta, Fazenda São Joaquim, no município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: registro de Preços para aquisição de pedra rachão; VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 088/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 158/2013; DATA ASSINAT: 13/08/2013; CONTRA
TADO: Fortmix Comércio de concreto Ltda.; CNPJ: 68.119.445/0001-29; ENDE
REÇO: Via de acesso Pedro Lopes Torres S-1300, Pedreira, no município de Peder- 
neiras/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de diversos tipos de tubos de 
concreto; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 087/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 159/2013; DATA ASSINAT: 14/08/2013; CONTRA
TADO: Cirúrgica Fernandes Com. De Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.; 
CNPJ: 61.418.042/0001-31; ENDEREÇO: Rua Alameda África, n.°. 570, muni
cípio de Santana de Parnaíba/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de 
luvas; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 089/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 160/2013; DATA ASSINAT: 14/08/2013; CONTRA
TADO: Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.; CNPJ: 02.223.342/0001- 
04; ENDEREÇO: Rua Benjamin Antonio Ansai, n.°. 180, município de Curitiba/ 
PR; OBJETO: registro de preços para aquisição de luvas; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 089/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
17/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 161/2013; DATA ASSINAT: 14/08/2013; CON
TRATADO: Larismed Com. De Mat. Médicos e Hospitalares Ltda - ME; CNPJ: 
03.860.740/0001-96; ENDEREÇO: Rua Arapaçu do Bico Reto, n.°. 62, município 
de Arapongas/PR; OBJETO: registro de preços para aquisição de luvas; VIGÊN
CIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 089/2013; FUNDAMEN
TO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 17/08/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de agosto de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 180,81.
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Opinião í FRASE
• "É importante deixar claro que muitas pessoas falam que a adoção 
demora. Essa demora é relativa porque? Os adotantes têm o direito 
e um direito que eu entendo legítimo de escolher o perfil da criança"

juiz Mário Ramos dos Santos

PARA PENSAR
• "Aquilo que se faz 
por amor está sempre 
além do bem e do mal" 

Friedrich Nietzsche

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

Chegou a 
data tão esperada
A contece hoje a festa mais es

perada do ano. O jornal O ECO 
realiza no Clube Esportivo M a

rimbondo, com transm issão ao vivo 
pela TV Preve, a partir das 21h, a fes
ta M elhores do Ano, que vai hom e
nagear em presários, políticos e per
sonalidades que tiveram destacada 
atuação nos seus segmentos.

São dois grupos de premiados: os 
que foram lembrados em sua cate

goria pela população através de 
pesquisa de opinião encom en
dada pelo jornal e os que foram 
escolhidos pela direção de O ECO. 

Desse modo é possível pre
miar tanto as pessoas que bus
cam fazer de suas marcas ou pro
dutos conhecidos da população 
-  por que é disso que eles vivem 

-  como também reconhecer pes
soas ou projetos que trabalham ou 

atuam de forma silenciosa, mas 
que o fruto desse trabalho afeta

a vida em seu entorno. São pessoas e 
projetos que não buscam reconheci
mento, mas que o fazem por merecer.

O Melhores do Ano surgiu e con
tinua com o espírito de incentivar a 
competitividade entre os diversos 
segmentos da sociedade porque O 
ECO acredita que isso faz a economia e 
a sociedade crescer, evoluir e, por fim, 
se desenvolver. Todos querem m e
lhores serviços e isso só se concretiza 
quanto todos querem fazer o melhor. 
Por isso, receber a estatueta de M e
lhor do Ano significa que seu trabalho 
rendeu frutos. Quando o empresário, 
político ou personalidade ganha o prê
mio toda população de Lençóis tam
bém ganha. Porque quem chega ao 
topo sempre vai querer continuar lá. E 
este, no fim, é o grande desafio.

Boa festa a todos e até o M elho
res do Ano de 2014. Está longe, mas 
o trabalho começa agora. Na verd a
de, já começou.

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

Avanço da justiça 
humana no Vaticano

O
D
u

<
Cláudio D ellO rto
é o presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro

A o editar o Motu Proprio que al
terou o Código Penal do Vatica
no, o papa Francisco promoveu 

um dos maiores avanços da história 
da Igreja Católica Apostólica Romana. 
A medida, contemplando a aplicação 
de penas em casos de crimes contra 
crianças e adolescentes, tortura e la
vagem de dinheiro, reduz sensivel
mente a defasagem cronológica do 
sistema jurídico da Santa Sé.

Tal anacronismo era tão enfático 
que a própria comunicação oficial das 
medidas, feita pela Rádio do Vaticano, 
salienta que as novas leis alinham-se 
aos seguintes pactos internacionais: 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948; as Convenções 
de Genebra de 1949, contra os crimes 
de guerra; a Convenção Internacional 
de 1965 sobre a eliminação de todas 
as formas de discriminação racial; a 
Convenção de 1984 contra a tortura 
e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes; e a Con
venção de 1989 sobre os direitos da 
criança e seus protocolos facultativos 
de 2000. Ou seja, adéqua-se o Vatica
no a normas e princípios implantados 
há muito tempo na maioria dos países 
ocidentais.

Ao efetivar as mudanças às vés
peras de sua visita ao Brasil, o Sumo 
Pontífice ratifica perante o mundo a 
sua disposição de combater, com a 
justiça dos homens, os problemas que 
têm afetado a Igreja nas últimas déca
das e suscitado dúvidas quanto à sua 
coerência na aplicação de cânones re
ligiosos. Ao ignorar no plano do direito 
as numerosas denúncias de pedofilia 
e de desmandos e desvios de recursos 
em seu banco oficial, o Vaticano com
prometeu perante muitos a sua credi
bilidade como porta voz do Evangelho. 
Especialistas acreditam que muitos 
católicos romanos migraram para ou
tras igrejas cristãs em razão desses 
problemas mundanos que ganharam 
repercussão midiática.

A tipificação dos delitos de tortu
ra e lavagem de dinheiro e a defini
ção clara dos tipos de crimes contra 
crianças e adolescentes, incluindo o 
tráfico humano, prostituição, violência 
e atos sexuais, prática e divulgação de 
pornografia, ganham relevo porque 
revelam a busca de uma jurisdição pe
nal mais eficiente num ambiente que 
deveria ser marcado exclusivamente 
pela religiosidade. Reconhece-se a 
necessidade da justiça humana para 
assegurar um ministério religioso de 
maior credibilidade perante os fiéis.

Outro aspecto importante do Motu 
Proprio foi a extinção da sentença de 
prisão perpétua, considerada inútil e 
desumana pelo pontífice. Adota-se 
um regime semelhante ao do Brasil, 
com pena máxima de 30 anos, como 
aqui, ou de 35 anos de privação de li
berdade. O novo código também inclui 
dispositivos específicos para crimes 
contra a humanidade, abrangendo o 
genocídio e a segregação racial.

As medidas inovadoras, que en
tram em vigor em 1° de setembro, 
serão aplicáveis, como tradição do Es
tado pontifício, sob a égide do princí
pio da personalidade, não apenas no 
território do pequeno Estado incrusta
do na cidade de Roma, como também 
em todo o mundo. Isso significa que 
um padre que cometa um dos crimes 
previstos dentro de qualquer estabe
lecimento da Igreja, em qualquer país, 
estará sujeito, também, ao julgam en
to e punição pelo sistema judiciário do 
Vaticano. Assim, além da incidência do 
Direito Penal do país onde a infração 
for cometida, opera-se a incidência 
da legislação do Vaticano, conforme a 
possibilidade concreta de exercício da 
jurisdição. Aumenta-se a possibilidade 
sancionatória, considerando-se qual 
dos Estados soberanos puder capturar 
o criminoso.

Ao adotar esse avanço legal, a Igre
ja revitaliza-se perante seus mem
bros, valoriza-se institucionalmente e 
no âmbito das relações multilaterais e 
ratifica um conceito universal pétreo: 
em quaisquer circunstâncias, mesmo 
que servindo a Deus, os homens não 
podem viver sem Justiça.

I

Samba de uma nota só
Quarta-feira à noite, o prefeito de Macatuba, Tarcisio Matheus Abel, abriu o te

atro municipal para a audiência pública sobre o tratamento de água no município. 
O povo foi chamado para ouvir as propostas de Sisam (Sistema de Saneamento 
Ambiental de Macatuba) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo). Diretor do Sisam, Antonio Carlos Perucci só apontou defeitos no 
sistema municipal de tratamento de água e esgotos. Da Sabesp, o superintendente 
Mário Eduardo Pardini Affonseca defendeu melhorias no serviço e também apon
tou falhas no Sisam. O evento virou palanque em defesa da companhia.
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Por um copo de água
Durante a audiência pú

blica sobre o tratamento 
de água em Macatuba, o 
prefeito Tarcisio Matheus 
Abel entorna o copo de 
água mineral.

De fora
Entre Sabesp e Sisam, apareceu 

Evandro Sanches, morador de Macatuba 
e funcionário do SAAE (Serviço Autôno
mo de Água e Esgotos) de Lençóis Pau
lista, defendendo o modelo de autar
quia. No dia seguinte, o SAAE avisou que 
ninguém da autarquia fora escalado ofi
cialmente para o debate em Macatuba.

A guerra continua
Três horas de audiência depois, o 

povo saiu como entrou, sem uma de
finição sobre que órgão vai comandar 
o saneamento básico no município 
pelos próximos anos. O vento sopra 
a favor da Sabesp, mas o prefeito 
Tarcisio insistiu que a população siga 
pensando no assunto sem paixões 
político-partidárias.

Na rua
A Prefeitura de Lençóis coloca, no 

final de semana, o bloco na rua. Even
to na Cecap une o Fórum Permanen
te de Combate às Drogas e o projeto 
Prefeitura nos Bairros, que deve se 
repetir em outras regiões da cidade. 
É bom lembrar: o vice-prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) é defensor da 
estreita relação entre os órgãos do 
governo e os cidadãos.

Contrata-se
É forte o lobby para a contratação 

da jornalista Diusaléia Óliver, do jornal 
Tribuna, para o cargo de assessora de 
imprensa da Câmara de Lençóis Pau
lista, após a demissão da também jor
nalista Gláucia CopedêPioves an.Ela 
concorre outro profissional da área, o 
jornalista Alcimir do Carmo, que já foi 
assessor da Casa.

Põe na conta
A Câmara de Lençóis abriu a tempo

rada de nomeações dos cargos de con
fiança. Editais confirmam contratação 
de quatro assessores para os vereado
res. São eles Simone Aparecida Moreno, 
Gláucia Carolina de Souza, Felipe Pereira 
Quintilhano e Raílson Rodrigues.

O povo paga
Raílson é assessor particular do ve

reador Anderson Prado de Lima (PV), 
que anunciou nos jornais que pagaria o 
funcionário por expensas próprias. In
corporado à Câmara, o salário do asses
sor particular será pago pelo contribuin
te. Felipe Pereira Quintilhano é atleta do 
Expressinho, time amador do vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior (DEM).

Só para saber
Em meio a dezenas de requeri

mentos e indicações de vereadores 
encaminhados à prefeita Bel Loren- 
zetti (PSDB), dois chamam a atenção. 
Um pede informações sobre a previ
são para contratar os aprovados em 
concurso e demitir os contratados em 
cargo em comissão. Outro quer saber o 
valor que cada cargo em comissão re
ceberá, após projeto de cargos e salá
rios aprovado dia 5 de agosto.

Abutres
Passarinho contou à Terceira Colu

na que, desde janeiro de 2013, alguns 
"abutres" rondam o Legislativo. Que
rem encontrar algo que possam fazer 
para ajudar. São reuniões e reuniões 
e ainda não deu certo o acordo com o 
comando da Casa, que por tudo estar 
dentro da mais perfeita ordem não terá 
que pagar, mas apenas ajudar.
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A Microsoft reclamou que a 
Google está fazendo boicote 
ao app do Youtube para o 
Windows Phone. Recentemente 
o Google bloqueou o acesso dos 
aparelhos ao serviço de vídeos.

I
Créditos de 
celulares pré-pagos 
não podem expirar, 
decide Justiça

FOTO: DIVULGAÇÃO
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As operadoras de telefonia móvel estão 
proibidas de estabelecer prazo de validade 
para créditos pré-pagos, em todo o país, por 
uma decisão da 5̂  Turma do TRF da Região, 
segundo nota publicada nesta quinta-feira 
(15). O relator do processo entendeu que o 
prazo de validade dos créditos pré-pagos são 
"um manifesto confisco antecipado" e que 
esbarram no Código de Defesa do Consumi
dor. A decisão foi unânime, mas ainda cabe 

recurso. Se descumprida, há multa diária de 
R$ 50 mil. As operadoras Vivo, Oi, Ama

zônia Celular e TIM têm 30 dias para 
reativar 0 serviço de todos os usuários 

que tiverem sido interrompidos, e de
vem devolver a exata quantidade de cré

ditos em saldo que 0 cliente tinha à época 
da suspensão. O Sinditelebrasil, representante 
empresas de telefonia, diz que as empresas 
aguardam a publicação da decisão para ava
liar as medidas cabíveis. A proibição foi dada 
em relação a um recurso do Ministério Públi
co Federal (MPF) contra sentença da 5̂  Vara 
Federal do Pará. O MPF entrou com uma ação 
civil pública contra a Anatel e as operadoras 
Vivo, Oi, Amazônia Celular e TIM, mas a pri
meira decisão foi a favor das operadoras, ao 
afirmar que "a restrição temporal de validade 
dos créditos de celulares pré-pagos não apre
senta qualquer irregularidade". O MPF quer 
anular as cláusulas dos contratos firmados 
entre os usuários do serviço e as operadoras 
que preveem a perda dos créditos adquiridos 
após um certo tempo ou que condicionem a 
continuidade do serviço à compra de novos 
créditos. No recurso, o MPF apontou que a 
expiração dos créditos são "afronta ao direito 
de propriedade e caracterização de enriqueci- 

^  mento ilícito por parte das operadoras" e con
siderou que as "cláusulas contratuais são abu- 

^  sivas", porque desequilibram a relação entre 
^  o consumidor e as operadoras que fornecem 

os serviços.

///////////^ ////////////////////////^ ^ ^ ^
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manhã tarde noi

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.
As nuvens aumentam no decorrer da tarde.
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar...... 3264-8005 Conselho Tutelar....... 9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância 3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi.......... 3267-8900

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

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

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

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

Polícia BAURU
Um GM Classic capotou após colidir contra um 
caminhão, na rodovia Marechal Rondon (SP- 
300), em Bauru, na noite desta quinta-feira 
(15). O acidente ocorreu por volta das 22h, na 
altura do km 342, e deixou uma pessoa ferida.

TRANSITO

PM  faz 1,5 mil autuações em 7 meses
Não uso de cinto de 
segurança e falar 
ao celular lideram 
número de multas

Carlos Alberto Duarte

A  Polícia Militar fez 1.514 
autuações de trânsito en
tre os meses de janeiro e 

julho de 2013. Os dados levan
tados a pedido do O ECO pelo 
Ciretram (Circunscrição Regional 
de Trânsito) mostram que núme
ro é crescente desde o mês de ja
neiro e até o início desta semana. 
Para se ter uma ideia, o número 
de autuações neste início de agos
to já era maior que o registrado 
em janeiro e fevereiro. Apesar 
dos alertas de perigo divulgados 
na mídia, dirigir falando ao te
lefone celular e falta de cinto de 
segurança lideram a lista de infra
ções. O estacionamento irregular 
na área azul também tem grande 
participação neste índice.

No início do mês de agosto 
já foram registradas 146 autua
ções de trânsito contra 131 e 137 
autuações registradas em janeiro 
e fevereiro de 2013, respectiva
mente. No mês de março foram 
288 multas, 264 no mês de abril,
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IRREGULAR -  Falta de cinto de segurança e falar ao telefone celular enquanto dirige são as principais infrações

126 em maio, 244 em junho e 
324 autuações no mês passado.

A falta do cartão de estacio
namento na área azul de Len
çóis Paulista representa 16,7% 
do total de multas aplicadas 
pela PM neste período. Até o 
início deste mês, foram 250 
autuações de estacionamento 
irregular na área central.

Sobre as infrações que li
deram a lista de autuações 
registradas em Lençóis o ca
pitão Elvis Fernandes Botega, 
comandante da 5® Companhia 
da Polícia Militar, alerta que 
o cinto de segurança é de uso

Novo pátio da Ciretran já 
recebeu 31 veículos

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista apreendeu 31 veículos 
no pátio da Ciretran (Circuns- 
crição Regional de Trânsito). O 
comandante da 5® Companhia 
da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, capitão Elvis Fernan
des Botega, explicou em várias 
situações o veículo pode ser 
apreendido, como documenta
ção vencida há mais de 30 dias, 
carros rebaixados sem a devida 
regulamentação, entre outros.

Segundo o capitão, a maio
ria das apreensões ocorreu por 
documentação irregular. Deste 
número, 13 veículos foram re
gularizados e liberados. O pá
tio da Ciretran está funcionan
do em Lençóis Paulista desde 
o dia 26 de julho. A apreensão

do veículo pesa no bolso do 
proprietário. O guincho custa 
R$ 213,07, a taxa de estadia no 
pátio, a partir do sexto dia cus
ta R$ 21,31 diariamente, mais 
os gastos para regularização da 
documentação do veículo.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o capitão disse que a 
Polícia Militar tem ferramen
tas e vai apreender veículos 
por perturbação de sossego, 
o som alto. Disse que houve 
redução nas reclamações com 
as baixas temperaturas, mas 
a tendência é que aumente as 
queixas na Avenida Padre Sa- 
lústio Rodrigues Machado e no 
Parque do Povo, onde os jovens 
costumam se reunir nos finais 
de semana.
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Polícia Militar registra dois 
acidentes em Lençóis Paulista

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou dois acidentes 
nesta semana. Na quinta-feira à 
noite uma saveiro com placas 
de Lençóis se chocou contra um 
poste na avenida Prefeito Jáco- 
mo Nicolau Paccola. Com a for
ça do impacto o motorista bateu 
com a cabeça no para-brisa.

Ontem de manhã três veícu
los se envolveram em um aci
dente no cruzamento das ruas 
São Paulo com a Quinze de No

vembro. Um Astra preto colidiu 
frontalmente com um Scort. A 
força da batida arremessou o 
veículo sobre uma Saveiro que 
estava estacionada na via.

No momento do acidente o 
condutor do Scort passou mal e 
precisou ser levado para o hos
pital Nossa Senhora da Piedade.

Em ambos os acidentes, os 
motoristas tiveram ferimentos le
ves, ficaram no pronto-socorro em 
observação e passam bem. (WB)

obrigatório -  inclusive para 
passageiros do banco traseiro e 
crianças em cadeiras -, e que 
dirigir e falar ao celular ao mes
mo tempo é proibido.

"As pessoas precisam estar 
mais atentas", disse o oficial. Ex
plicou que transitar sem o cinto 
de segurança, mesmo que por 
um trajeto pequeno como ir até 
a padaria, por exemplo, também 
prevê autuação. Com relação a 
dirigir e falar ao celular ao mes
mo tempo, Botega alertou que a 
conduta pode provocar acidente 
de trânsito grave, até com víti
ma fatal. A infração de trânsito

foi reclassificada de média para 
grave para motorista que dirige 
utilizando aparelho celular. O 
valor da multa é de R$ 191,54 
e ainda sete pontos na carteira. 
O valor pode ser multiplicado 
em até cinco vezes em certas 
circunstâncias. O valor da multa 
por não usar cinto de segurança 
é de R$ 127,69 e a legislação 
prevê a retenção do veículo até 
colocação do cinto de segurança. 
O valor das multas por estacio
namento irregular pode variar 
de R$ 53,24 a R$ 127,69 e o 
condutor pode perder de 3 a 5 
pontos na carteira.

Rocam recupera 
bicicleta furtada

Os policiais do Rocam 
(Ronda Ostensiva com o 
Auxílio de Motocicletas), 
recuperaram na manhã de 
quinta-feira 15, uma bici
cleta que havia sido fur
tada no Núcleo. A vítima
- dono da bicicleta -, co
municou o furto à polícia 
dias antes.

Um jovem de 23 anos
- morador do Jardim Pri
mavera -, foi abordado 
pelos policiais utilizando 
da bicicleta. Ele estava 
na rua Geraldo Pereira de 
Barros, próximo a praça 
comendador José Zillo no 
momento da abordagem.

Ele tentou fugir mais foi 
detido pelos policiais.

Segundo informações 
do soldado Alison do Ro- 
cam, o dono da bicicleta viu 
o indivíduo trafegando com 
ela pelo centro da cidade, o 
seguiu e acionou a PM. Os 
policiais foram até o local 
detiveram o suspeito.

Na delegacia ele confes
sou que havia comprado a 
bicicleta de um desconhe
cido e que havia pago R$ 
50. O delegado de plantão 
fez boletim de ocorrência 
de receptação de produto 
furtado. O Acusado foi ou
vido e liberado.
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COLISÃO -  À esquerda, Saveiro preta em acidente na 
quinta; ontem Astra colidiu contra uma Saveiro branca
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Cotidiano

LUTO

Morre, aos 84 anos, 
Herminio Jacon

Presidente honorário 
da Ascana não 
resistiu à pneumonia 
e faleceu ontem

Conceição Giglioli Carpanezi
Especial para O ECO
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O setor agrosucroalcooleiro 
perde um de seus princi
pais representantes com 

a morte do Dr. Herminio Jacon. 
Internado no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade no começo 
deste mês com pneumonia, o pre
sidente honorário da Ascana não 
resistiu às complicações cardíacas 
e pulmonares e faleceu na manhã 
de ontem. O sepultamento está 
marcado para a manhã de hoje, às 
10h, no Cemitério Paraíso da Co
lina. Ele deixa a esposa Maria Isa
bel, os filhos Paulo, Silvia e Ânge
la, netos, e uma legião de amigos 
que conquistou em todo o Brasil.

Para o sepultamento são espe
rados importantes representantes 
do setor canavieiro e também 
políticos, já que Jacon foi a voz 
da região e também do Estado 
de São Paulo em comissões fe
derais e estaduais que há mais 
de 20 anos discutem as políticas 
públicas para este importante 
segmento da economia nacional. 
Enquanto se discutia nas ruas o 
álcool combustível, ele participa
va de reuniões para convencer a 
indústria automotiva a produzir o 
motor flex. Hoje o etanol está nos

LIDERANÇA -  Morre aos 84 anos, Herminio Jacon (direita), 
uma das principais lideranças do setor agrosucroalcooleiro

carros, motos e aviões.
Para o presidente da Ascana, 

Pedro Luiz Lorenzetti, o setor 
sucroalcooleiro perde, além de 
um companheiro e batalhador 
em prol dos produtores de cana, 
um símbolo de persistência e de 
inovação na cadeia produtiva e 
econômica do setor. "O Dr. Her- 
mínio sempre foi um trabalhador 
assíduo e sempre foi muito respei
tado pelos associados, amigos e 
também pelos colegas de trabalho. 
Ele deixou para nós como legado 
vários exemplos de como buscar 
melhorias e promover articulações 
para o setor. Nos ensinou que esta 
busca precisa e deve ser incessan
te. Hoje é um dia muito triste",

declara Pedro Luiz Lorenzetti.
O diretor-presidente da Zilor, 

Antonio José Zillo, também la
menta em nota de pesar a morte 
de Jacon. "Deixa um legado que 
beneficiou muitas pessoas, na 
nossa região e em todo o Brasil. 
Dr. Hermínio tinha uma perso
nalidade conciliadora e de muito 
bom senso. Parceiro de muitos 
anos, passamos juntos muitas 
conquistas e desafios", declara.

A prefeita de Lençóis Paulis
ta, Bel Lorenzetti, recebeu com 
tristeza a notícia do falecimento 
do presidente honorário da As- 
cana. "Dr. Herminio Jacon este
ve sempre presente na vida da 
cidade, pelo seu trabalho como

advogado, pela sua atuação po
lítica como vereador, pela defe
sa incansável dos interesses da 
agroindústria sucroalcooleira, 
especialmente dos plantadores 
de cana de açúcar, e pela sua par
ticipação na sociedade. Perdemos 
um lençoense que lutou brava
mente pelos seus ideais. Alguns 
homens passam pela vida como 
se não tivessem vivido... Dr. Her- 
mínio viveu intensamente todos 
os momentos de sua existência 
e seu legado permanecerá para 
sempre", disse a prefeita.

"Perdemos um grande par
ceiro da indústria da cana-de
-açúcar, sempre presente em 
todas as grandes lutas do setor." 
Assim reagiu o diretor Técnico 
da União da Indústria de Cana
-de-Açúcar (UNICA), Antonio 
de Padua Rodrigues, ao tomar 
conhecimento do falecimento 
do ex-presidente da Orplana 
(Organização dos Plantadores de 
Cana-de-Açúcar da Região Cen- 
tro-Sul do Brasil), hoje presiden
te honorário da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Len
çóis Paulista, Herminio Jacon.

"Pode-se dizer que a pró
pria existência da Orplana e de 
associações de fornecedores de 
cana devem muito ao trabalho 
de Herminio Jacon, sempre 
com grande dedicação e bus
cando soluções através do diá
logo e da integração e não do 
conflito," completou Rodrigues, 
cuja amizade com Jacon durava 
mais de três décadas.

Conheça a trajetória de Hermínio Jacon
Advogado e técnico de 

contabilidade por forma
ção, em Lençóis Paulista 
assumiu a presidência da 
Ascana em 1975. Liderou e 
levou até os produtores de 
cana informações sobre a 
importância do trabalho de 
cada associado. Participou 
ativamente de todas as con
quistas do setor canavieiro.

Na política, foi vereador 
por dois mandatos. Inteli
gente e articulado, Jacon 
também foi redator-chefe do 
jornal O ECO na década de 
1960 junto com Alexandre 
Chitto. Em Lençóis Paulista 
recebeu várias homenagens, 
como a avenida "Vereador 
Dr. Herminio Jacon", no 
Jardim Nova Lençóis, lo-

cal onde residiu por vários 
anos. O auditório da Ascana 
leva seu nome, bem como a 
Casa do Advogado de Len
çóis Paulista.

Dentre as várias homena
gens recebidas pela sua forte 
atuação junto ao setor sucro- 
alcooleiro, foi indicado Per
sonalidade do Ano em 1994 
pelo Jornal Cana, de Ribeirão

Preto, foi distinguido com o 
diploma de honra ao mérito 
pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de 
São Paulo em 2001 e, em 2007, 
recebeu o título de Honra ao 
Mérito da Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista. Por dois 
anos seguidos foi destaque do 
Canasauro, promovido pela 
revista Energia Mundo.

ADMINISTRAÇAO

Rotatória da Cruzeiro será 
liberada no final de semana

Após término, 
começa trabalho nas 
ruas Vergílio Rocha e 
Henrique Losinskas

Da Redação

Com a conclusão das obras 
da nova rotatória da rua 
Rio Grande do Sul e na 

avenida Padre Salústio Rodri
gues Machado que acontece 
neste final de semana, a dire
toria de Obras e Infraestrutura 
abre a partir da próxima segun
da-feira, 19, mais duas frentes 
de trabalho.

As obras contemplam a insta
lação de novos ramais de galerias 
para captação de águas pluviais 
no centro e na Cecap. O trabalho 
tem início na rua Vergílio Rocha, 
no sentido bairro-centro, a partir 
da avenida Nove de Julho.

Durante a execução das 
obras, os trechos da via onde os 
serviços serão realizados, per
manecerão interditados para o 
tráfego de veículos, por conta 
da movimentação de máquinas 
e equipes no local.

Na Cecap, as obras estão 
programadas para a rua Henri
que Losinkas Alves, no cruza
mento da rua Walter Moretto, a 
partir da próxima terça-feira, 20.

MONTANHA DE DINHEIRO
O Itaú Unibanco informou nesta sexta-feira (i6) que está 
sendo cobrado em cerca de R$ 18,7 bilhões pela Receita 
Federal em tributos pela fusão das duas instituições. O 
valor cobrado pela Receita supera o lucro líquido obtido 
pelo banco no ano passado, que foi de R$ 13,5 bilhões.

SAUDE

Vacinação de cães 
e gatos contra 
raiva começa hoje
Postos de vacinação serão 
distribuídos em toda a cidade; zona 
rural será visitada por veterinários

Welinton Barros

Começa hoje, em Len
çóis Paulista, a cam
panha de vacinação 

contra a raiva em cães e 
gatos. A vacina estará dis
ponível em postos espalha
dos pela cidade das 8h30 às 
HhSO e das 13h às 17h. A 
segunda etapa da campanha 
será no dia 31.

Para receber a dose do 
medicamento, os animais 
devem ser levados aos pos
tos de vacinação. A campa
nha também será realizada 
na área rural, com a visita 
de veterinários. Os profis
sionais irão acompanhar os 
trabalhos nas propriedades 
rurais a partir da segunda
-feira 19 para garantir a 
imunização dos animais.

Segundo a Diretoria de 
Saúde, 80% da população 
animal de Lençóis Paulista 
-  entre cães e gatos -  devem 
receber a dose da vacina. 
Levantamento feito pelo 
Instituto Pasteur aponta que 
existem 15.712 cães e 3.898 
gatos no município.

Encarregado de Saúde 
Coletiva, José Aparecido 
dos Santos, lembra que o 
último caso de raiva regis
trado na cidade foi em um 
morcego, em novembro do 
ano passado. O animal foi 
encontrado morto na Vila 
Mamedina. Na época, a Se
cretaria Estadual de Saúde 
determinou que fosse fei
ta uma campanha urgente 
para evitar que outros ani
mais fossem infectados.

N l\ ç l\ í

Sá b a d o , i 7 de agosto
das 8h30 às 11h30 e das 13h 
às 17h

•  Cecap -  Centro Comunitário
•  Jardim das Nações -  ESF 1- 
Dr̂  Irene Alcidia C. Andrade
•  Parque Rondon -  Praça Luís 
Diegoli
•  Vila Irerê -  Praça do Asilo
•  Vila Ubirama -  Batalhão da 
Polícia Militar
•  Jardim Caju -  ESF Dr. Luiz 
Fernando Lellis Andrade

Das 8h30 às 11h30
•  Maria Cristina -  ESF 7 -  
Carlos A. Baptistella -  R. Ana 
Neri, 124
•  Vila Capoani -  Parque Paradão

Das 13h às 17h
•  Centro -  Praça Comendador 
José Zillo (Concha Acústica)
•  Alfredo Guedes -  Praça da 
Igreja Matriz

/ ( m m m m m m m m y

"Há de se esclarecer 
que o último caso de rai
va em Lençóis foi em um 
morcego. Não temos regis
tros em cães, gatos ou em 
humanos. A preocupação é 
que geralmente cães e gatos 
têm acesso a esses animais 
caídos. Por isso, existe a 
preocupação em relação aos 
morcegos", avisou.

Ele explica que a dire
toria realiza monitoramento 
e recolhe os animais que 
apontam sintomas da do
ença. No caso do morcego 
encontrado na Vila Mame- 
dina, o animal foi levado 
para pesquisas na Unesp 
de Botucatu. O resultado do 
exame deu positivo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 01/2013 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  
Centro -  Lençóis Pta. - SP 
Data: 22 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Renata de Cassia da Silva - PNE 

Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifica aos partidos polí
ticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que 
encontra-se disponível no átrio de entrada da Prefeitura Municipal, 
bem como em seu site em “Contas Públicas”, a relação dos recursos 
federais recebidos no mês de Julho de 2.013.-

Lençóis Paulista, 15 de Agosto de 2.013.

ADRIANO CARLOS PACCOLA 
Coordenador de Contabilidade 

CRC 1SP 220.456/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Pú
blico abaixo identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não compare- 
cimento no dia, horário e local estabelecidos pela presente convocação 
implicará na perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2013 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  
Centro -  Lençóis Pta. - SP 
Data: 22 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Taiane Mara Pereira da Silva
02 -  Idenia Falasca

Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

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 Decreto 
Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a lim
peza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas res
pectivas 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, 17 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$105,00

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito 
dos Santos L05 

Q F Grajaú
25484/5259 R$105,00

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 executar 
a limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de 
suas respectivas propriedades, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será reali
zada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa 
e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 17 de Agosto de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Aparecida Maria 
Pontes

Rua Benedito dos 
Santos L31 Q C 

Grajaú
25390/5828 R$147,50

Maria Luiza Comércio 
e Empreendimentos 

Ltda

Rua Alcides 
Langona L16 

Q28 Maria Luiza 
IV

28465/5808 R$122,13

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de agosto de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 179,18.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 078/2013 ATO DA MESA DA CÂMARA N° 081/2013

Nomeia servidor para o cargo de Assessor Legislativo II o Sr. Railson Nomeia servidor para o cargo de Assessor Legislativo II o Sr. Felipe
Rodrigues. Pereira Quintilhano.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2013. Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2013.
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 13 de agosto de 2013. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 13 de agosto de 2013.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
HUMBERTO JOSÉ PITA HUMBERTO JOSÉ PITA

Presidente Presidente
NARDELI DA SILVA NARDELI DA SILVA

Vice-Presidente Vice-Presidente
GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR

1° Secretário 1° Secretário
ANDERSON PRADO DE LIMA ANDERSON PRADO DE LIMA

2° Secretário 2° Secretário

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 082/2013 ATO DA MESA DA CÂMARA N.° 085/2013

Nomeia servidor para o cargo de Assessor Legislativo II a Sra. Glaucia 
Carolina de Souza.

Dispõe sobre a homologação de concurso público

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2013. Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 14 de agosto de 2013.
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 13 de agosto de 2013.

Humberto José Pita -  Presidente
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL Nardeli da Silva -  Vice-Presidente

HUMBERTO JOSÉ PITA Gumercindo Ticianelli Junior -  1.° Secretário
Presidente Anderson Prado de Lima - 2.° Secretário

NARDELI DA SILVA
Vice-Presidente

GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR
CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA1° Secretário

ANDERSON PRADO DE LIMA
ATO DA MESA DA CÂMARA N.° 086/20132° Secretário

Dispõe sobre a prorrogação da nomeação da Comissão de Concurso
Público da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013.

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 083/2013

Exonera servidor ocupante do cargo de Chefe da Recepção e Atendi
mento ao Público a Srta. Larissa Diegoli.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013. 
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 16 de agosto de 2013.

Humberto José Pita -  Presidente 
Nardeli da Silva -  Vice-Presidente 
Gumercindo Ticianelli Junior -  1.° Secretário 
Anderson Prado de Lima - 2.° Secretário

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
HUMBERTO JOSÉ PITA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Presidente
ATO DA MESA DA CÂMARA N.° 087/2013NARDELI DA SILVA

Vice-Presidente
GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR 

1° Secretário

Dispõe sobre homologação de licitação - Carta Convite n.° 011/2013 
referente a contratação de empresa jornalística local para publicação dos 
atos oficiais da Câmara Municipal

ANDERSON PRADO DE LIMA
2° Secretário Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013.

Humberto José Pita -  Presidente
Nardeli da Silva -  Vice-Presidente

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Gumercindo Ticianelli Junior -  1.° Secretário 
Anderson Prado de Lima - 2.° Secretário

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 084/2013

Exonera servidor ocupante do cargo de Assessor de Comunicação a 
Sra. Glaucia Copede Piovesan. CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013.
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 16 de agosto de 2013. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, os interessados 
abaixo, aprovados no Concurso Público, para o preenchimento das vagas 
dos cargos abaixo relacionados, na Câmara Municipal de Lençóis Paulista

NARDELI DA SILVA e informa que o não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos
Vice-Presidente pela presente convocação implicará na perda de vaga conforme preceitua

GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR a lei.
1° Secretário

ANDERSON PRADO DE LIMA Concurso Público n.° 01/2013
2° Secretário Local: Câmara Municipal de Lençóis Paulista, sito à Rua Pedro Natálio 

Lorenzetti, n.° 970 -  Centro -  Lençóis Paulista -  SP
Data: 19 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

ATO DA MESA DA CÂMARA N° 088/2013

Cargo: Contador
01 -  Ricardo Alonso Senfuegos

Cargo: Técnico Legislativo de Recursos Humanos
Nomeia servidor para o cargo de Assessor Legislativo II a Sra. Simone 
Aparecida Moreno.

01 -  Tatiana Aparecida Zuntini Zanelato

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013. Cargo: Servente
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 16 de agosto de 2013. 01 -  Ednilson Vanni Coutinho

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL Cargo: Escriturário III
HUMBERTO JOSÉ PITA 01 -  Diego Martins Pereira

Presidente
NARDELI DA SILVA Cargo: Recepcionista

01 -  Grazielle Francine Blanco
Vice-Presidente

GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2013
1° Secretário

ANDERSON PRADO DE LIMA Humberto José Pita
2° Secretário Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 319,01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 24-2013
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: DARUMA TELECOMUNICA
ÇÕES E INFORMÁTICA SA, CNPJ 45.170.289/0001-25. Valor: R$ 16.425,00. ASSINA
TURA: 01.07.2013. OBJETO: contratação de solução interativa de computador e projeção, 
denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital, para o atendimento das redes 
públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades autorizadas 
a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação. Vigência: 24 
meses. MODALIDADE: Adesão ao registro de preços do Pregão Eletrônico 72/2011b, reali
zado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -  FNDE.
Macatuba, 12 de julho de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  
PREGÃO PRESENCIAL 61-2013. PROC.: 88-2013. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veícu
lo de passeio, zero quilômetro, ano e modelo não inferior a 2013, seguindo as especificações 
do anexo II do edital. Prazo de entrega: até 45 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVE
LOPES: 30.08.2013 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Li
citações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site 
www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quais
quer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854. 
Macatuba, 16 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  
PREGÃO PRESENCIAL 62-2013. PROC.: 89-2013. OBJETO: Aquisição de salgados, doces 
e refrigerante, através do sistema de registro de preços, seguindo as especificações do ANEXO 
II do edital, os quais serão destinados aos projetos e demais necessidades das Secretarias Mu
nicipais. Entrega parcelada e conforme necessidade por 12 meses. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 05.09.2013 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos 
dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba. 
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9854.
Macatuba, 16 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HO
MOLOGAÇÃO -  Pregão Presencial 57-2013. Edital n° 62/2013. Processo n° 82/2013 -  OB
JETO: Aquisição de equipamentos de informática, destinados as Secretarias de Educação, 
Administração, Saúde, e Assistência Social, seguindo a descrição do ANEXO II do edital. A 
entrega será única, no prazo de até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato. A Prefeitura 
de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência 
em 16.08.2013, adjudicando o objeto a empresa E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, 
CNPJ 05.778.325/0001-13, no valor total de R$ 128.443,00, ficando o representante legal 
convocado para assinatura do contrato.
Macatuba, 16 de agosto de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br


Economia EM ALTA
Apesar das intervenções do Banco Central (BC), a moeda norte- 
americana encostou em R$ 2,40 e voltou a fechar no maior nível em 
mais de quatro anos. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (16) 
vendido a R$ 2,3960, com alta de 2,46%. A cotação é a maior desde 
3 de março de 2009, quando a moeda tinha sido vendida a R$ 2,441.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Setor em Lençóis Paulista 
segue em ritmo acelerado
Número de projetos 
residenciais na 
Prefeitura é 38% 
maior que em 2012

Carlos Alberto Duarte

A  construção civil está em 
alta em Lençóis Paulis
ta. Empresários do setor 

defendem que o crescimento 
do mercado imobiliário local 
acompanha o ritmo do país, em 
que diariamente há novos em
preendimentos. A alta do mer
cado imobiliário é confirmada 
nos dados obtidos pelo jornal 
O ECO junto ao setor de enge
nharia da Prefeitura Municipal. 
Eles apontam que a entrada de 
projetos residenciais de janeiro 
a agosto deste ano é maior do 
que o verificado durante todo o 
ano passado.

Em 2012, o setor registrou 
604 projetos de construções re
sidenciais contra 838. Aumento 
de 38%. Mas é preciso fazer 
uma ressalva. Os deste ano já 
contabilizam 452 unidades habi
tacionais do Jardim Carolina, do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida, com aporte financeiro dos 
governos Federal e Estadual.

Ou seja, descontadas estas 
moradias, 386 processos resi
denciais deram entrada no se
tor de Engenharia de janeiro a 
agosto deste ano contra as 604 
em todo ano passado. Ainda de

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

OLHANDO PARA O ALTO -  Setor da construção em Lençóis Paulista 
continua aquecido; prefeitura já registrou 838 projetos residenciais

acordo os números, em 2012 fo
ram aprovados 63 projetos para 
construções comerciais ante 41 
projetos aprovados nos oito me
ses deste ano.

O aquecimento imobiliário 
em Lençóis Paulista é consta
tado por empresários do setor. 
José Carlos dos Santos, o Carlão 
da Consult, pioneiro do segmen
to imobiliário, no ramo desde 
1984, contou que iniciou suas 
atividades com locação de imó
veis e compra e venda de imó
veis. Com o tempo migrou para 
comercialização de loteamentos 
e apartamentos em edifícios, 
como por exemplo, o Orígenes 
Lessa e Portal de Lençóis.

Na opinião de Carlão, os 
últimos loteamentos atendem

classe média baixa. O último 
loteamento de classe média 
ocorreu na década de 90, com o 
Jardim Village. Carlão disse que 
estão surgindo prédios com ca
racterísticas interessantes que 
tem clientela mista (para morar 
ou investir). Carlão atribui a ex
pansão dos empreendimentos 
a expectativa de grandes em
presas ampliarem seu parque 
fabril. "Lençóis passa a ser um 
pólo de desenvolvimento no 
mercado imobiliário muito in
teressante", disse, ao emendar 
que existe um limite de acomo
dação para um município de 65 
mil habitantes.

Mesmo com a construção 
de cinco edifícios na cidade nos 
últimos meses, ele não acredita

que Lençóis Paulista tenha ten
dência para verticalização. Car
lão lembrou que o Jardim Itama- 
raty possui 900 lotes e 500 casas 
construídas, ou seja, em pouco 
menos da metade ainda não 
saíram do chão. Na opinião do 
proprietário da Consult Imóveis, 
o investimento imobiliário deve 
tender para a área comercial.

Ari Roepke e Renato Parrei
ra, sócios da Cia. da Construção, 
que construíram o edifício Oríge- 
nes Lessa e investem em outros 
dois empreendimentos: Portal 
da Cidade e Residencial Guido 
Leda, disseram que a resposta 
da cidade foi imediata ao Oríge- 
nes Lessa. "A cidade necessitava 
de empreendimento desse nível, 
desse porte", afirmou Ari. Ele 
conta que Cia. da Construção 
sempre acreditou em Lençóis 
Paulista. Na opinião de Renato, o 
crescimento imobiliário em Len
çóis Paulista acompanha o país, 
mas destaca que alguns fatores 
incentivam esse crescimento.

"A expansão da cidade, que 
cresce bastante. É um conjunto 
de fatores que levam a cidade a 
ter novos empreendimentos", 
opina. Novas arquiteturas e toda 
tecnologia que a construção ci
vil está oferecendo, mostram a 
vontade do lençoense de migrar 
para novos empreendimentos, 
analisam os empresários, que 
não acreditam no esgotamento da 
carteira imobiliária. "Não há um 
esgotamento. Há uma renovação 
sempre", finaliza Ari Repke.

SAUDE

Ministério lança campanha de atualização da caderneta de vacinação infantil
A meta é vacinar, de 
24 a 30 de agosto, 
as crianças menores 
de até 5 anos

Da Redação___________

O Ministério da Saúde lan
çou ontem campanha 
nacional para atualizar a 

caderneta de vacinação infantil. 
A meta é vacinar, de 24 a 30 de 
agosto, as crianças menores de 
5 anos que não estejam com a 
imunização em dia. "As vacinas 
do calendário básico estarão 
disponíveis nos postos", ressal-

tou Jarbas Barbosa, secretário 
de Vigilância em Saúde do Mi
nistério da Saúde.

"O pai, a mãe ou o respon
sável tem que levar a criança [ao 
posto de vacinação]. Se tiver a 
caderneta é muito bom, porque 
é a chance para atualizar as va
cinas; ver se estão em dia; ver 
quais estão programadas para 
tomar em um mês, em dois me
ses. Se tiver alguma que possa 
receber naquele dia, toma no 
mesmo dia", explicou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha.

Jarbas Barbosa ressaltou que, 
se a criança não completar o es
quema de cada vacina, não esta
rá totalmente protegida, e, por

isso, a importância de um pro
fissional avaliar o histórico pela 
caderneta. A campanha é desti
nada a 14,4 milhões de crianças, 
que têm menos de 5 anos.

Padilha destacou que, mes
mo se o responsável não tiver 
a caderneta, é importante que 
leve o filho. "No posto pode ha
ver registro de quando [a crian
ça] recebeu a vacina e, se não ti
ver registro, tem regras claras", 
frisou o ministro. Ele explicou 
que há um protocolo para cada 
tipo de vacina.

A campanha prevê também 
a suplementação da vitamina A 
para crianças entre 6 meses e 5 
anos incompletos, que moram

nas regiões Norte e Nordeste e em 
municípios prioritários do Plano 
Brasil sem Miséria. O comple
mento contribui para a redução 
do risco de morte por diarreia.

Parceria entre o Ministério 
da Saúde, secretarias estaduais 
e municipais de saúde, cam
panha abastecerá os postos do 
Sistema Único de Saúde com as 
vacinas BCG, hepatite B, pen- 
ta, inativada poliomielite (VIP), 
oral poliomielite (VOP), rotaví- 
rus, pneumocócica 10-valente, 
meningocócica C conjugada, 
fere amarela, tríplice viral (sa
rampo, rubéola, e caxumba) e 
DTP (difteria, tétano e coquelu
che). (Agência Brasil)

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 60-2013 - PROCESSO: 87
2013- OBJETO A Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
impressão laser monocromática, cópias, scanner e fax, na modalidade outsourcing, 
por um prazo de 12 meses, incluindo fornecimento dos equipamentos novos e sem 
uso, compreendendo: instalação, configuração, gestão dos equipamentos, serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de 
consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto o papel, 
para uma franquia mensal de aproximadamente 169.000 (cento e sessenta e nove 
mil) cópias/impressões, todas monocromática, conforme especificações do Anexo 
II -  Especificações mínimas e termo de referência.. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 29.08.2013 às 08hs30 min. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, Macatuba, das 
08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br, ou solicitando-o 
pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9846.
Macatuba, 12 de agosto de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA - ME torna público que solicitou junto 
á CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para a atividade 
de Impressão para terceiros de documentos fiscais (exceto impressos em 
formulários de segurança), serviço de, localizada à Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro, 805 -  Centro município de Lençóis Paulista.

è
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Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria n° 65/2013 de 05.08.2013 -  Declara vago o cargo de Agente de 
Apoio Operacional em razão da aposentadoria de Edson Ferraz.

Portaria n° 66/2013 de 16.08.2013 -  Afasta, para tratamento de saúde, a 
servidora Milena Guirado Coneglian, Bióloga.

Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013.

José Antonio Marise
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de agosto de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 35,08.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi
das 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 297 de 16.08.2013.........Dispõe sobre a homologação da Re
solução n.° 03, de 16.08.2013, expedida pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista.
Decreto 298 de 16.08.2013.........Exonera Juliana Prandini Leonardo
da função gratificada de Vice-Diretor de Escola, a afasta do cargo de 
Professor de Educação Infantil e a designa para exercer as atribuições 
de Diretor de Escola.
Portaria 1055 de 15.08.2013.........Arquiva processo administrativo
promovido em face de funcionário público municipal.
Portaria 1056 de 15.08.2013.........Repreende funcionária pública
municipal em razão de sentença proferida em processo administra
tivo.
Portaria 1057 de 15.08.2013.........Abre processo administrativo em
face de funcionário público municipal.
Portaria 1058 de 15.08.2013.........Abre processo administrativo em
face de funcionária pública municipal.
Portaria 1059 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1060 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1061 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1062 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1063 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1064 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1065 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionário público municipal.
Portaria 1066 de 15.08.2013.........Abre processo sumário em face de
funcionária pública municipal.
Portaria 1067 de 15.08.2013.........Readapta Ana Maria Ramos de
Oliveira na função de Diretor de Escola -  Readaptado.
Portaria 1068 de 15.08.2013.........Readapta Analice Bailo Pelegrin
na função de Professor de Ensino Fundamental II -  Readaptado. 
Portaria 1069 de 16.08.2013.........Arquiva processo sumário promo
vido em face de funcionária pública municipal.
Portaria 1070 de 16.08.2013.........Nomeia Elisângela Daniele Ribei
ro Viana Avelino para a função temporária de Costureiro.
Portaria 1071 de 16.08.2013.........Nomeia Elisângela Maria Ribeiro
da Mata para a função temporária de Professor de Educação Infantil 
I.
Portaria 1072 de 16.08.2013.........Nomeia Andresa Luzia dos Santos
Quadrado para a função temporária de Professor de Ensino Funda
mental II - Artes.
Portaria 1073 de 16.08.2013.........Nomeia Danilo Luiz de Oliveira
para exercer a função temporária de Professor de Ensino Fundamen
tal II - Matemática.
Portaria 1074 de 16.08.2013.........Designa José Francisco de Olivei
ra para exercer a função de Coordenador de Serviços Urbanos no 
período de 2.09.2013 a 1°.10.2013.
Portaria 1075 de 16.08.2013.........Designa Rita de Cássia Casagran-
de Ranzani para exercer a função de Secretária Executiva do Conse
lho Municipal de Assistência Social.

Lençóis Paulista, 16 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 02/12
Cargo: Monitor Cultural Teatro
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862 -  Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 22 de agosto de 2013

Horário: 8h30

01 -  Mayla Celia Morelli
02 -  Jessica Santana Consalter

Lençóis Paulista, 15 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de agosto de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 132,38.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE -  Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais em ge
ral dos seguintes setores: 1 -  SETOR DA CULTURA DIVERSIFICADA 
e AGRO-PECUARIA, 2 -  SETOR DA CITRUCULTURA E 3 SETOR 
DO CORTE DE MADEIRA E REFLORESTAMENTO representados por 
este Sindicato de classe, base e categoria estatutariamente a se reunirem 
em assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes no próximo dia 29 de Agosto de 2013 às 17h00min 
(Dezessete Horas) em primeira convocação ou por falta de “QUORUM” 
às 18h00min (Dezoito Horas) em segunda convocação, para comparecerem 
em sua sede social do sindicato sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martin 
n° 1573 -  Centro -  Lençóis Paulista, neste Estado, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: - 1)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da 
Assembléia anterior, 2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e só
cias para celebração d Acordos e ou Convocação Coletiva de Trabalho ou 
Eventual Instauração de Dissídio Coletivo para o respectivo setores 1,2,e 3 
acima mencionado cuja data base 01/10/2013-2014 :3)- Autorizar a Direto
ria do Sindicato, outorgando-lhe poderes especiais, a firmar ACORDOS e 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO e 4°)- Deliberar sobre o Des
conto em folha de pagamento das Contribuições Sindicais, ref mensalidade, 
Confederativa, Assistencial e ou Negocial para os Respectivos setores para 
vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade. As deliberações 
serão tomadas estatutariamente. Lençóis Paulista 15 de Agosto de 2013 -  
AMAVEL COELHO VAZ -  Presidente.

http://www.macatuba.sp.gov.br
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br


Regional DOAÇAO
Amanhã, o Rotary Club de Pederneiras vai promover uma 
campanha de doação de sangue para ajudar a manter os 
estoques do Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho (HAC) 
de Jaú. Em maio, a entidade realizou campanha semelhante 
destinada ao Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) em Bauru.

SISA M  X  SABESP

Protestos marcam audiência pública em Macatuba
Prefeito ressaltou problemas atuais do 
sistema; Sabesp propõe novo acordo para 
voltar a operar em Macatuba; parte da 
população defende autarquia própria

FnTi I MÁRCIO MOREIRA "E u

Priscila Pegatin

A  audiência pública para 
discutir sobre o ser
viço de água e esgoto 

de Macatuba aconteceu na 
quarta-feira, 14, no Teatro 
Municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico foi marca
da por discussão e protestos. 
Segundo a organização, cerca 
de 250 pessoas participaram 
do evento e algumas levaram 
cartazes e narizes de palhaço 
para protestar, na maioria dos 
casos, contra a Sabesp.

Durante a audiência o pre
feito Tarcisio Matheus Abel 
(PP) e o responsável pelo Si- 
sam (Sistema de Saneamento 
Ambiental do Município) e 
secretário de Meio Ambiente, 
Antonio Carlos Perucci, enu
meraram os diversos proble
mas do atual sistema.

"Temos desafios e proble
mas eminentes que conflitam 
com a área ambiental. O qua
dro que temos hoje é de uma 
arrecadação que não nos per
mite os investimentos necessá
rios. Temos um desafio enorme 
no tratamento do esgoto. Pre

cisamos remanejar emissários, 
realocar redes para que a ci
dade possa crescer", disse em 
discurso Perucci.

Para Tarcísio a solução do 
problema pode ser resolvida 
de três formas: contrato com 
uma empresa terceirizada, o 
que já acontece hoje com a 
Enops; montar uma autarquia 
própria, o que seria necessário 
investimento inicial elevado; 
ou ter a concessão, que pode 
ser pública ou privada. "Te
mos que nos preocupar com a 
qualidade do serviço prestado, 
com a questão financeira e que 
o sistema seja autosuficiente 
para que depois não sucateia 
e não comprometa os investi
mentos futuros que a cidade 
precisa", ressaltou o prefeito.

O momento mais tumul
tuado da audiência aconteceu 
quando o superintendente da 
unidade de negócios Médio- 
-Tietê da Sabesp, Mario Eduar
do Pardini Affonseca, foi apre
sentar a proposta da empresa 
para a Macatuba.

"A Sabesp se remodelou 
nos últimos anos. Ela propõe 
fazer uma equiparação tarifária

SOB PROTESTOS -  Audiência pública teve manifestação contra a Sabesp; empresa tenta voltar ao município

em cinco anos. Investimento 
de R$ 3,8 milhões em 18 me
ses e depois mais R$ 5 milhões 
ao longo do contrato", diz Par- 
dini que apresentou diversos 
problemas do atual sistema da 
Sisam. "A proposta já foi feita 
para o município, para a popu
lação, pena que meia dúzia de 
pessoas tumultuaram", ressal
tou sobre as manifestações.

A audiência pública foi 
encerrada após questiona
mentos da população, como 
perguntas se realmente o 
sistema vai ser melhorado, 
o porque a volta da Sabesp 
e a criação de uma autar
quia. Durante a audiência 
teve também a entrega de um 
abaixo-assinado, com 1,5 mil 
assinaturas a favor da Sabesp.

Para Andreia Leitão, que 
passa um abaixo-assinado con
tra a Sabesp, a audiência foi 
uma manobra política. "Não 
foi uma audiência, foi uma pa
lhaçada pública, um teatro dos 
horrores. A insatisfação nos 
bairros, por onde passo é total 
com relação a Sabesp. A po
pulação prefere a melhoria do 
atual sistema", reforça.

Relação da 
Sabesp com 
o município

A Sabesp operou em 
Macatuba de 1978 a 2011. 
"No início foram feitos 
muitos investimento, mas 
nos últimos anos deixou 
a desejar. De 2006 a 2011, 
houve a intenção do mu
nicípio de não renovar o 
contrato", explica o prefei
to Tarcisio Matheus Abel. 
A ação judicial da em
presa contra o município 
também pesa na decisão. 
"A Sabesp tem uma ação 
judicial de R$ 19 milhões 
contra Macatuba e o mu
nicípio, uma de R$ 5 mi
lhões contra a Sabesp", ex
plica. "Temos que avaliar 
a prestação de serviço, a 
briga judicial. O municí
pio pode perder R$ 19,5 
milhões. Vai comprome
ter o sistema e vamos tirar 
recursos de outras áreas 
para saldar essa dívida".

A decisão entre Sa- 
besp e Sisam deve aconte
cer até o mês de setembro. 
O contrato com o atual 
sistema venceu em julho 
e foram pedidos 90 dias 
para escolha.

AGUDOS

Universitários terão auxílio transporte
Projeto enviado pelo prefeito Everton foi aprovado pela 
Câmara; auxílio de R$ 60 já está sendo pago aos estudantes

R$ 60 - O prefeito Everton Octaviani confirma acordo com os universitários para liberar auxílio transporte

Welinton Barros

Um projeto de lei 
enviado à Câma
ra de Agudos pelo 

prefeito Everton Octaviani 
(PMDB) prevê o subsídio 
de transporte intermunici- 
pal escolar para estudantes 
universitários que cursam 
faculdades em cidades da 
região. O projeto autoriza a 
Prefeitura a disponibilizar 
aos estudantes com renda 
mensal familiar inferior a 
seis salários mínimos (R$ 
4.068), uma ajuda de custo 
no valor de R$ 60,00 para 
custeios de transporte.

Segundo o prefeito, o 
benefício facilita a vida de 
muitos estudantes. "Fiz

uma reunião com um grupo de 
jovens que buscavam esse bene
fício e acabamos confeccionan
do esse projeto. É uma ajuda 
importante para quem estuda 
fora da cidade", disse.

O prefeito lembra que 
o auxílio será oferecido a 
pessoas que necessitem de 
transporte intermunicipal e 
não para pessoas que cursam 
ensino superior em Agudos. 
Junto ao grupo de estudantes 
foi determinado que, para 
participar, os jovens preci
sariam cumprir alguns crité
rios. O estudante deve morar 
no município e ter renda 
familiar de até seis salários 
mínimos. Para participar, o 
estudante precisa comprovar 
frequência no semestre ante-

rior - exceto os que inicia
ram o curso no segundo 
semestre - e apresentar 
um demonstrativo das no
tas obtidas no curso.

Os interessados no be
nefício devem se dirigir à 
Secretaria de Assistência 
Social para realizar o ca
dastro. O benefício será 
liberado após avaliações 
feitas por assistentes 
sociais. O reembolsado 
acontecerá mensalmente, 
após a apresentação dos 
comprovantes de recibo 
de venda do passe esco
lar fornecido pela empre
sa. O valor do benefício 
será ajustado a cada 12 
meses, de acordo com o 
índice de inflação.

TECNOLOGIA

Paulinho do Pastel quer cadastrar animais para evitar abandono
Projeto do vereador 
prevê micro-chip 
implantado em 
cães e gatos

Welinton Barros

Um projeto do vereador 
Paulo Vinícius Wolber 
(PMDB), o Paulinho do 

Pastel, pretende cadastrar todos 
os cães e gatos de Agudos. O ca
dastro deve conter informações 
do dono do animal, endereço, 
idade e raça e pretende ajudar na 
diminuição de cães e gatos aban
donados pelas ruas da cidade. 

Segundo a proposta do vere-

ador, o cadastro será feito atra
vés de um chip que custa cerca 
de R$ 10 e será implantado nos 
animais pelo Centro de Controle 
de Zoonoses de Agudos. Além de 
cadastrar, o sistema fará um cen
so da população animal local. O 
projeto será pago pela Prefeitura.

Como o abandono animal 
tem se tornado comum na ci
dade, as preocupações dos mo
radores aumentaram pelo risco 
de doenças transmissíveis aos 
humanos, como a raiva e a leish- 
maniose. A partir do cadastro, o 
dono que abandonar seu cão ou 
gato sofrerá punições e multas.

Paulinho diz que esse é o pri
meiro passo para a implantação 
do canil municipal. "Acredito

que o projeto inibe os donos de 
animais e diminui os casos de 
abandono. É um passo para que, 
mais à frente, seja implantado o 
canil municipal", disse.

O parlamentar afirma que 
foi discutida a possibilidade de 
viabilização do canil em reu
nião com o prefeito Everton Oc- 
taviani (PMDB). A tendência, 
segundo ele, é que o abandono 
animal aumente no município 
com o canil.

O projeto de lei foi enviado 
à Câmara na segunda-feira 12 e 
deve ser votado nas próximas 
semanas. O texto, se aprovado, 
será enviado ao Executivo para 
sanção e implantação de acordo 
com o orçamento municipal.



Esporte AGENDA
O Alba/Lençóis Paulista entra em quadra amanhã pelo 
Campeonato Estadual Série Prata da FPB (Federação Paulista de 
Basketball). O jogo contra a equipe de Mogi das Cruzes acontece 
às 15h no ginásio do Tonicão. A vitória garante aos lençoenses 
uma posição entre os quatro primeiros colocados da competição.

DESTAQUE

Lençoense é campeão em mundial de jiu-jitsu profissional
Elton ficou com o ouro e Hugo com a prata, cada um em uma categoria; atletas já planejam participar da competição sul-americana

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Dois lençoenses foram des
taque no Campeonato 
Mundial Profissional de 

Jiu-Jitsu 2013 que aconteceu nos 
dias 10 e 11 em Teresópolis, no 
Rio de Janeiro. Elton Paulino 
saiu com a medalha de ouro na 
luta contra um adversário do 
Rio, na categoria faixa marrom, 
até 82 kg. Já Hugo César Pereira 
de Oliveira, por um deslize no 
final da luta contra um compe
tidor de Minas Gerais, acabou 
ficando com o 2° lugar na faixa 
roxa, até 88 Kg. "É um torneio 
mundial. Tanto para o Brasil, 
quanto para nossa cidade é um 
bom título porque participaram 
atletas do país e do exterior e 
mundial é mundial”, diz Paulino 
que soma entre os títulos o de 
3° lugar no Campeonato Paulis- NO COMBATE -  Dupla lençoense termina mundial de jiu-jitsu com o primeiro e segundo lugar

ta de Jiu-jitsu, conquistado uma 
semana antes da viagem ao Rio.

Na rotina de treinos dos atle
tas, Elton pratica o esporte há 
seis anos e Hugo há treze anos. 
"Tem gente que vive disso. Na 
academia que a gente visitou no 
Rio de Janeiro, eles começam 
a treinar às 7h e vão até meia 
noite. Já a gente treina a noite 
de duas horas a quatro horas 
porque tem que conciliar com 
o trabalho. Aqui não tem apoio 
necessário para poder sobrevi
ver de jiu-jitsu”, explica Paulino.

A ida ao Rio de Janeiro, além 
do título trouxe confiança para 
continuar no ramo da luta. "Fi
camos praticamente uma sema
na no Rio. Treinamos bastante 
para poder lutar no final de se
mana. Treinamos em uma equi
pe boa, trocamos experiência e a 
gente aprendeu com o pessoal e

percebemos que estamos no ca
minho certo”, diz Oliveira.

Para Paulino e Oliveira, 
que treinam com a equipe TGT 
(Tribo Garra de Tigre) e Sanda 
de Lençóis Paulista, a conquis
ta não foi individual. "A gente 
sofreu muito. Treinamos com 
capa de chuva. O Hugo perdeu 
mais de 10 kg, mas agradece
mos a todo mundo que aju
dou. Nosso esporte na hora do 
combate é individual, mas todo 
trabalho é da equipe, da família 
que está aqui para ajudar”.

A próxima competição que 
a dupla vai participar acontece 
amanhã no Circuito Interior, 
mas o pensamento já está tam
bém no Campeonato Sulame- 
rica, que ainda não tem data 
definida. "O povo lençoense é 
guerreiro e queremos ir até o 
fim”, garante Paulino.

COPA O ECO

Palestra joga amanhã por vaga na semifinal
Após eliminar o Expressinho da competição, a equipe enfrenta o Botafogo de Barra Bonita
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Welinton Barros

Amanhã serão conhecidos 
mais dois semifinalistas 
da Copa O ECO 2013. 

A competição chega na reta 
final e os confrontos vão fican
do cada vez mais difíceis. Os 
vencedores desta rodada irão 
encarar o Santa Luzia e o Arei- 
ópolis, que já se classificaram 
na semana passada.

Às 8h30, o confronto é 
entre Grêmio Cecap e Atléti
co Macatuba. O Grêmio que 
eliminou o Paulistano, tenta 
superar os macatubenses e ga
rantir a classificação na semifi
nal da competição.

Já o Palestra que vem de 
uma derrota na final da Copa 
Cidade do Livro contra o São 
José, encara o Botafogo de 
Barra Bonita, os times entram

em campo às 10h. O técnico 
do Palestra Manuel Roberto 
Ferreira, evitou falar em favo
ritismo, mas disse que a equi
pe vem com toda a força para 
garantir a vaga.

Os dois jogos acontecem 
no estádio Archângelo Brega, 
o Bregão.

"Nós estamos vindo de 
uma boa fase de resultados e 
vamos entrar para ganhar. Das

DECISIVO - Após derrota na 
final da Copa Cidade do Livro, 
Palestra tenta classificação na 
semifinal da Copa O Eco 2013

oito equipes que passaram para 
esta fase, todas tem condições 
de chegar ao título, mas nós 
vamos jogar pra frente e se 
Deus quiser estaremos na ou
tra fase”, disse.

ESPORTE SOCIAL

Escolinha de vôlei atende 550 pessoas em Lençóis
Projeto Sempre Vôlei trabalha em cinco frentes atualmente e atende de crianças a idosos

Da Redacâo

Um projeto socioeducativo 
desenvolvido pela As
sociação dos Amigos do 

Voleibol de Lençóis Paulista, em 
parceria com a Prefeitura Muni
cipal, atende cerca de 550 pesso
as por mês em diferentes faixas 
etárias e categorias esportivas.

O projeto "Sempre Vôlei”, 
desenvolve cinco frentes de 
atuação, escolas de habilidades, 
escolas de voleibol, equipes, 
club máster e equipes de volei
bol adaptado. Os trabalhos são 
apoiados pela Zilor e diversas 
outras empresas da cidade.

O trabalho desenvolvido nas 
escolas de habilidades, atende 
crianças de até 10 anos do quin
to ano escolar. Eles aprendem de

maneira simplificada e lúdica, os 
gestos do jogo e os benefícios do 
esporte. Segundo o coordenador 
do Sempre Vôlei, Douglas Cone- 
glian, o Dodô, as atividades aju
dam no processo educacional.

"O esporte é um instrumento 
poderoso de educação. O vôlei 
desenvolve e aprimora capaci
dades, habilidades e potencia
lidades físicas e vai mais além. 
Melhora a dedicação, a concen
tração, a disciplina, a perseveran
ça e o companheirismo. Trabalha 
a boa postura, o bom compor
tamento, a importância da lide
rança, do espírito de equipe e a 
solidariedade. É a educação por 
meio do esporte que transforma 
a vida das pessoas”, explica.

O projeto atende alunos das 
escolas municipais Esperança de

Oliveira, Luiz Zillo, Irma Carrit, 
Professora Idalina Canova de 
Barros, Lina Bosi Canova e Guio- 
mar Fortunata Coneglian Borcat.

O trabalho de base envol
vendo adolescentes entre 11 e 16 
anos, acontece no período con
trário à jornada escolar. O Csec, 
Toniquinho, Tonicão, Quadra 
da Associação de Moradores 
da Nova Lençóis e a quadra 
da escola municipal professora 
Guiomar Fortunata Coneglian 
Borcat, são os polos de treina
mento espalhados pela cidade.

As equipes de voleibol com
petitivas reúnem as categorias 
mirim, infantil, infanto-juvenil, 
juvenil e adulta. Equipes da 
melhor idade - com pessoas 
de mais de 60 anos -, também 
estão ligadas ao projeto e con-

centradas no Csec e no Toniqui- 
nho. As atividades são acom
panhadas pro profissionais de 
educação física que oferecem 
orientações aos atletas.

Para José Carlos Morelli, Di
retor de Relações com Acionistas 
e Administrativo da Zilor, o Sem
pre Vôlei está de acordo com as 
diretrizes de investimento social 
da empresa, que busca apoiar 
ações de educação de jovens, rea
lizadas dentro ou fora das escolas. 
"Vemos os resultados do Sempre 
Vôlei ano a ano na comunidade, 
com o aumento de crianças e jo
vens se desenvolvendo por meio 
do esporte”, finaliza Morelli.

O projeto é aberto à comu
nidade e para participar, basta 
comparecer em um dos polos 
de treinamento e se inscrever.
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ENTREVISTA
Mário Ramos dos 
Santos diz que 
demora se  deve a 
padrões exigidos
por adotantes
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CULTURA
Festa da 
padroeira
terá shows e 
encerramento com 
Jerry Adriani
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Associação trabalha 
em apoio aos aposentados
Convênio de saúde é 
o principal pedido da 
classe; entidade quer 
mais associados

Priscila Pegatin_______

Unir forças para conseguir 
benefícios é o objetivo 
da Associação dos Apo

sentados, Pensionistas e Idosos 
de Lençóis Paulista e Região.

A entidade existe na cida
de desde outubro de 2010 e, 
em abril, uma nova diretoria 
assumiu a associação. "Os apo
sentados são deixados de lado, 
então houve a necessidade de 
formar uma associação. Quan
to maior a adesão, mais fácil de 
conseguir benefícios”, explica 
Ivan Correia da Silva, atual 
presidente.

Com sede na rua Coronel 
Ignácio Anselmo Martins, 1167, 
Silva reforça que eles buscam 
por novos membros. "Somos 
em 115 associados, mas na cida
de tem aproximadamente nove 
mil aposentados. As pessoas 
ainda têm medo de se associar, 
mas estamos trabalhando para 
divulgar, para que as pessoas 
tenham conhecimento do servi
ço que realizamos”.

Entre os benefícios que a 
entidade oferece, Silva ressalta 
alguns. "Convênio com médi
co, desconto em farmácia, fi
sioterapia, psicóloga, convênio 
com gás, assessoria jurídica”, 
diz. "A principal reclamação 
deles é com remédio. Os apo
sentados não têm convênio e a 
maioria recebe de benefício um 
salário mínimo e chega a gastar 
R$ 200 com remédio, então so
bra o quê? O grito maior é na 
área da saúde”.

Segundo o presidente da as-
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BUSCANDO PELA UNIÃO -  Para presidente da Associação dos 
aposentados reunir a classe é fundamental para conseguir benefícios

sociação na cidade, a entidade 
está 'engatinhando. "Em Jaú, 
tem convênio com médico, 
cardiologista, manicure, fisio
terapeuta, cabeleireiro. Eles são 
4 mil associados. Tem farmá
cia na associação. A intenção 
é essa. Estamos melhorando, 
procurando ampliar”, diz. "A 
associação em Jaú existe há 17 
anos e aqui estamos há três, te
mos que melhorar 200%, mas 
estamos no caminho”.

Como em algumas cidades 
da região não existe essa enti
dade, Silva explica que apo
sentados e pensionistas, como 
por exemplo, de Macatuba,

Agudos, Pederneiras, Areiópo- 
lis e Borebi podem participar 
da associação de Lençóis Pau
lista. "A diretoria faz reuniões 
toda semana e a cada dois ou 
três meses os associados par
ticipam, para saber o que está 
acontecendo, quais os convê
nios e a arrecadação”.

Além de questões relacio
nadas à saúde, a instituição 
busca também proporcionar 
momento de lazer para os apo
sentados. "No mês passado fo
mos viajar em Jaguariúna, um 
grupo já foi andar de barco em 
Barra Bonita. São pessoas de 
50 a 80 anos que querem tam-

bém aproveitar a vida”.
Para participar da associa

ção, o presidente explica que 
é preciso ir até a instituição de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
11h ou das 13h30 às 16h30 com 
o número do benefício do INSS 
(Instituto Nacional de Segurida
de Social), comprovante de re
sidência e RG. "Para ter os be
nefícios cobramos 1% do total 
da aposentadoria que a pessoa 
recebe, esse desconto acontece 
em folha de pagamento, após 
a federação receber as infor
mações”, diz. "O intuito é unir 
para ajudar os aposentados”, 
garante Silva.

CULTURA NORDESTINA

Salão da Literatura 
de Cordel começa 
na terça-feira

FOTO: O ECO

NO ANO PASSADO -  Sucesso na primeira edição do 
Salão, neste ano expectativa da diretoria é ainda maior

Programação 
completa tem arte 
e gastronomia 
nordestina

Da Redação

Começa na terça-feira, 
20 e vai até o dia 24, 
a 2® edição do Salão 

da Literatura de Cordel em 
Lençóis Paulista. O evento 
é uma homenagem a todos 
os nordestinos que vieram 
à cidade. A abertura oficial 
do Salão acontece às 8h 
com exposições de cordel, 
xilogravura e folhetos, no 
Espaço Cultural.

A programação comple
ta inclui apresentações lite- 
romusical, palestra, artesa
natos e gastronomia típica, 
com comidas nordestinas 
que serão servidas na praça 
Comendador José Zillo.

Entre os dias 20 a 23 
tem apresentação da peça 
A Princesa e a Ervilha, 
com a Cia Atos & Cenas, 
às 8h, 10h, 13h30, 15h30 e

19h30, no Espaço Cultural.
No dia 21, quarta-feira, 

a programação começa 
cedo, às 8h30 tem apre
sentação literomusical "O 
Cordel do Trava língua”, 
com Cacá Lopes (PE). Logo 
após, às 10h30 tem palestra 
"O Gracejo na Literatura 
de Cordel”, com Varneci 
Nascimento (BA). No perí
odo da tarde, às 14h Cacá 
Lopes apresenta novamente 
"O Cordel do Trava língua”. 
A quarta-feira termina com 
a palestra "O Gracejo na 
Literatura de Cordel” com 
Varneci Nascimento.

Sobre a importância da 
literatura de cordel, o diretor 
de cultura de Lençóis Paulis
ta, Nilceu Bernardo, ressalta 
que é possível auxiliar no 
aprendizado e desenvolvi
mento das pessoas. "O cor
del abrange todos os assun
tos. Orígenes Lessa gostava 
muito de pesquisar sobre 
o Cordel. Portanto, unimos 
tudo isso para que tenhamos 
uma festa muito bonita, com 
aprendizado e homenagem 
aos nordestinos”.
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Entrevista í
FRASE
• "Quando se constata que efetivamente que não há 
possibilidade de retorno dessa criança a sua família 
natural, aí sim há a possibilidade de colocar essa 
criança junto a uma família no cadastro de adoção",

Maria Ramos dos Santos

MARIO RAMOS DOS SANTOS

Perfil de crianças atrasa 
processo de adoção, diz juiz
De acordo com o juiz da infância e 
juventude de Lençóis Paulista, oito 
crianças foram adotadas em um ano; sem 
recursos, processo normal pode levar dois 
anos, mas família obtém guarda provisória

Carlos Alberto Duarte

O juiz da Infância e Ju
ventude de Lençóis 
Paulista, Mário Ramos 

dos Santos, disse que o perfil 
das crianças a serem adotadas 
atrasa o processo. "Via de re
gra, as pessoas que estão na fila 
de adoção querem uma criança 
branca, recém-nascida, sem do
enças congênitas, que não seja 
portadora do vírus HIV, que os 
pais não sejam usuários de dro
gas e do sexo feminino. Esse é 
o perfil que todo mundo quer. 
Então senta e espera. Que um 
dia, que não tem como a gente 
prever, essa criança aparece".

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, o juiz revelou que 
de agosto do ano passado até 
este mês, oito crianças foram 
adotadas na cidade. Disse que 
a avaliação com relação aos 
processos de adoção é positiva. 
Destacou a atuação da Casa 
Abrigo Amorada, que busca de 
todas as formas a reinserção fa
miliar das crianças abrigadas.

Atualmente, 15 crianças 
estão abrigadas e a instituição 
trabalha junto às famílias para 
que essas crianças retornem 
ao seio familiar. Um processo 
normal de adoção, com pais 
presentes e sem recursos, dura 
em média 24 meses, mas com 
pais distantes e necessidade de 
publicações, o processo é mais 
demorado. A seguir os princi
pais trechos da entrevista com 
o juiz da Infância e Juventude, 
Mário Ramos dos Santos.

O ECO - Quantas crian
ças foram adotadas em 
Lençóis Paulista em um 
ano?

Mário Ramos - Foram de
finidos, já com sentença, oito 
casos de adoção neste período 
de um ano. Outros processos 
estão tramitando, mas o que 
podemos considerar concreti
zada são oito adoções. Destas 
oito adoções, quatro são as 
chamadas adoções unilaterais 
e quatro com destituição do 
poder familiar. A adoção unila
teral é aquela que ocorre quan
do um cônjuge (homem ou 
mulher) adota como seu filho 
o enteado. Essas são as chama
das adoções unilaterais, que no 
fundo regulariza uma situação 
de fato, porque a criança já é 
tratada como filho pelo homem 
ou pela mulher. Além des
ses quatro casos, nós tivemos 
quatro casos de destituição do 
poder familiar acumulado com 
adoção. Que são justamente 
aquelas em que crianças em si
tuação de risco são retiradas da 
convivência familiar, se consta
ta que não há possibilidade de 
reinserção dessa criança junto 
aos pais ou junto a um ente fa-

ADOÇÃO - Juiz Mário 
Ramos dos Santos fala 

sobre os procedimentos 
para adotar uma criança

miliar, aí portanto ela encami
nhada para adoção.

O ECO - A adoção do en
teado só ocorre se a crian
ça não tem o sobrenome do 
pai?

Mário Ramos - A adoção 
rompe todos os vínculos ante
riores, da filiação antiga. O pai 
natural e jurídico é citado, ele é 
réu nessa ação de adoção unila
teral. Muitas vezes, as crianças 
não têm paternidade definida, 
mas fato é que na adoção uni
lateral a criança deixa de ser fi
lho do anterior, passando a ser 
filho do novo pai, sem que se 
afete a relação de maternidade.

O ECO - Qual avaliação 
do Sr. para oito adoções no 
período de 12 meses?

Mário Ramos - É positiva. 
Positiva no seguinte sentido, eu 
tenho que confessar o grande 
trabalho que a Casa Abrigo 
Amorada tem feito em Lençóis 
Paulista. Eles têm feito um tra
balho extraordinário, relevante 
para a Vara da Infância e Ju
ventude. Um acompanhamento 
das crianças, tanto que hoje 
nós temos 15 crianças abriga
das. É um trabalho relevante, 
um trabalho técnico, que faz 
avaliação não só da criança, de 
manter a criança em um local 
seguro, mas, sobretudo, a pos
sibilidade de reinserção dessa 
criança à sua família natural, 
trabalhando com as famílias, 
avaliando as famílias, porque 
essa é a ideia do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Se 
a criança está em uma situação 
de risco que ela seja retirada, 
fique em um local seguro, mas 
não vai ficar esquecida em um 
abrigo, um orfanato. Ela vai 
passando por avaliação, assim 
como a família também é ava
liada não só com esse trabalho, 
mas também da Infância e Ju
ventude. Quando se constata 
que efetivamente que não há 
possibilidade de retorno dessa
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criança a sua família natural, 
aí sim há a possibilidade de co
locar essa criança junto a uma 
família no cadastro de adoção, 
aí vai haver a destituição do pá
trio poder com adoção. Muitas 
vezes o próprio Ministério Pú
blico já move ação de destitui
ção do pátrio poder, deixando 
a criança sem os laços com a 
família anterior para que possa 
ser encaminhada para a família 
que está no cadastro da adoção. 
Essa é a regra geral.

O ECO - Em média quan
to tempo leva para se ado
tar uma criança?

Mário Ramos - É impor
tante deixar claro que muitas 
pessoas falam que a adoção 
demora. Essa demora é relativa 
porque? Os adotantes têm o di
reito e um direito que eu enten
do legítimo de escolher o perfil 
da criança. Via de regra, as 
pessoas que estão na fila aguar
dando adoção querem uma 
criança branca, recém-nascida, 
sem doenças congênitas, do 
sexo feminino. Esse é o perfil 
que todo mundo quer. Então 
senta e espera, um dia, que 
não tem como a gente prever, 
talvez apareça essa criança. Se 
eu coloco esse perfil de criança 
vai demorar. Vamos imaginar 
que uma pessoa queira uma 
criança de 5, 6 anos. Não im
porta se é afrodescendente ou 
não, se tem problema de saúde 
ou não. Uma criança de 8 anos 
nesse perfil ninguém quer. Se a 
pessoa manifestar o desejo de 
adotar uma criança com esse 
perfil, considerando que os 
que estão na frente não que
rem, ela passa de muita gente 
e a adoção vai se concretizar 
num prazo muito rápido. Às ve
zes as pessoas nem tem noção 
o quanto rápido é. O perfil das 
crianças de uma forma geral 
são crianças que não são mais 
bebês, crianças de 4 a 8 anos, 
de 3 a 7 anos, nem todas numa 
boa condição de saúde. Então

essas crianças a adoção é mais 
fácil de ocorrer.

O ECO - Quanto tem
po leva a adoção de uma 
criança com perfil menos 
concorrido?

Mário Ramos - Temos 
que separar duas coisas: pri
meiro para que a pessoa con
siga adotar, ela tem que passar 
por uma avaliação, fazer um 
cadastro, avaliação da psicólo
ga do judiciário, do serviço so
cial e o cadastro aprovado, ela 
é colocada na fila de adoção 
dentro do perfil que ela deseja. 
Não é algo demorado. Depois, 
uma vez aparecendo a criança, 
a criança estando disponível 
para adoção, nós precisamos 
dar início ao processo de ado
ção, precisa de advogado. Essa 
ação tem seu tempo variado 
de acordo com quem são os 
pais. Se os pais são presentes 
e são citados no processo, são 
intimados no processo pesso
almente, já ganhamos tempo. 
Se os pais estão desaparecidos, 
são mendigos, eu tenho que 
citar por edital, é mais demo
rado. Então cada processo tem 
uma peculiaridade. Se tem 
recurso, não tem recurso. Eu 
entendo que uma adoção que 
corra normalmente, com um 
casal já cadastrado. Primeiro, 
se a criança já está disponibi
lizada para adoção, ele já vai 
exercendo aquele período de 
convivência já com a criança. 
Ele obtém rapidamente a guar
da provisória até para que faça 
o estágio de convivência. Dois, 
três meses já é possível ele es
tar convivendo com a criança. 
Eu acredito que o processo não 
havendo recurso para o Tribu
nal, cerca de um ano e meio a 
dois nós temos uma definição 
com sentença transitado em 
julgado. Mas a pessoa não vai 
esperar todo esse tempo para 
estar junto da criança, ela pode 
obter a guarda provisória estan
do devidamente habilitada.

OTO: O ECO



Cultura ARTE DAS TINTAS
A exposição de pintura, com 
trabalhos produzidos pelos alunos 
da artista plástica Cleide Lorenzetti 
pode ser vista até 31 de agosto, na 
Casa da Cultura de Lençóis Paulista.

RELIGIAO

Organização divulga programação da Festa da Padroeira 2013
Evento contará com participação de bandas e artistas regionais; encerramento fica por conta do cantor Jerry Adriani

Welinton Barros_______

A  comissão organizado
ra da Festa de Nossa 
Senhora da Piedade, 

padroeira de Lençóis Paulista, 
divulgou nesta semana a pro
gramação completa do evento 
que começa no dia 31 de agosto. 
Uma das atrações mais aguar
dadas para o evento é o show 
com o cantor Jerry Adriani, 
que se apresenta no dia 15 de 
setembro.

Como acontecem todos 
os anos, a Festa da Padroeira 
deve atrair milhares de pes
soas para as barracas com 
comidas típicas e artesanato 
instaladas em frente ao San
tuário. Os shows acontecem 
sempre às 20h no palco da 
praça Comendador José Zillo, 
a Concha Acústica.

A abertura da tradicional 
festa começa no dia 31, às 9h, 
com a carreata de Nossa Senho
ra da Piedade, que vai passar

pelas principais ruas de Len
çóis Paulista com a imagem da 
santa. Às 12h, acontece a ora
ção das Mil Ave-Marias.

A comissão organizadora 
também está programando uma 
Pedalada de Nossa Senhora 
para marcar a data também 
com atividade física e incentivo 
à boa saúde. Segundo Nilceia 
Petenazi, a pedalada é um mo
mento de lazer e devoção. "Este 
ano nós temos a Pedalada de 
Nossa Senhora, para quem gos

ta de praticar o ciclismo. É uma 
feliz união: praticar o esporte e 
participar desse ato de homena
gem a Nossa Senhora", disse. A 
pedalada acontece no dia 8, a 
partir das 8h.

A programação religiosa 
contará ainda com a novena, 
que acontece de 6 a 14 de se
tembro e que neste ano tem 
como tema: "Com a Mãe da 
Piedade, renovar os sacramen
tos no ano da fé". No dia 15 de 
setembro, encerramento da fes

ta e feriado municipal em hora 
a Padroeira de Lençóis Paulista, 
acontece o ponto alto da festa 
com a missa solene às 17h.

A apresentação mais aguar
dada para este ano, é a do can
tor Jerry Adriani. Ídolo de uma 
geração na década de 1960, o 
cantor é conhecido por mostrar 
em seus shows o seu lado ro
mântico, além de fazer no palco 
uma viagem no tempo relem
brando as grandes canções que 
marcaram sua carreira.

programação  da  festa

31/08 - Sábado - Banda G5 e Namp

01/08 - Domingo - Nino e Fernando

05/08 - Quinta-feira - Os Quatro

06/08 - Sexta-feira - Julia Nunes e 
Max Nascimento

07/08 - Sábado - ABR3

08/08 - Domingo - Gaby Moretto

12/08 - Quinta-feira - Edu e Anderson

13/08 - Sexta-feira - Grupo Toque Novo

14/08 - Sábado - Érick e Eder

15/08 - Domingo - Jerry Adriani

BOA M ÚSICA

Paula Lima se apresenta em Agudos dia 24
Cantora caminha entre o samba, bossa, funk e jazz

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Depois de ter se apresen
tado em Lençóis Paulis
ta, no sábado, 10, Paula 

Lima continua na região. O 
próximo show acontece no 
sábado, 24, na Praça Tira- 
dentes, no Centro de Agudos. 
O evento começa às 21h e é 
gratuito para a população.

A vinda de Paula Lima, 
que tem como tempero prin
cipal o samba, mas também 
caminha pela bossa, funk 
e jazz, faz parte do Circuito 
Cultural Paulista, com apoio 
da Diretoria de Cultura e 
Prefeitura de Agudos.

AGORA EM 
AGUDOS -  Dia
24 tem show de 
Paula Lima na Praça 
Tiradentes

No repertório do show, 
Paula Lima apresenta um mix 
do "Sambachic" (2009), do 
seu último álbum "Outro Es
quema" (2011) e de algumas 
canções do novo CD, primei
ro dedicado ao samba.

IN A  TELONA

DEZ FILMES ESTÃO EM CARTAZ Sala 3
NO CINEN FUN DO ALAMEDA ✓  HOMEM DE AÇO
QUALITY CENTER Classificação: 12 anos

Sala 1
21h05 e às 23h30 -  sexta-feira 
23h15 - sábado à quinta-feira

V' PERCY JACKSON E O MAR DOS 
MONSTROS Sala 4
Classificação: 12 anos V' OS SMURFS 2
14h, 16h, 19h10, 21h10 e às 23h20 - Classificação: livre
diariamente 14h10 e às 16h10 - diariamente

Sala 2 Sala 4
✓  O CONCURSO ✓  RED 2 APOSENTADOS E AINDA
Classificação: 12 anos MAIS PERIGOSOS
13h50 -  diariamente Classificação: 14 anos

Sala 2
✓  CÍRCULO DE FOGO

19h -  diariamente 

Sala 4
Classificação: 12 anos ✓  WOLVERINE IMORAL
15h30, 18h50, 21h20 e às 23h45 - Classificação: 12 anos
diariamente 21h30 e às 23h50 -  sexta à terça-feira

Sala 3
/  MEU MALVADO FAVORITO 2

23h50 -  quarta e quinta-feira 

Sala 4
Classificação: livre ✓  INSTRUMENTOS MORTAIS -
14h05, 15h50 e às 19h20 -  sexta-feira CIDADES DOS OSSOS
14h05, 15h50 -  sábado à quinta-feira Classificação: 12 anos

21h30 -  quarta e quinta-feira
Sala 3

VENDO OU ALUGO 
Classificação: 14 anos 
17h40,19h20 e às 21h05 -  sábado à 
quinta-feira

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano^ 
caminhando juntos -

G ru p o  L w a rt www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br


Mulher DECORATIVA E PRÁTICA
A folhagem Espada de São Jorge é extremamente adaptável à 
realidade de quem decide cultivá-la. Pode ser mantida sob o sol 
ou mesmo à sombra, em espaços que recebam luz solar indireta. 
Além disso, ela "prefere" que o vaso não esteja encharcado -  
perfeita para quem não tem tempo para se dedicar às flores.
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O mousse está de volta:
saiba como usar
Produto pode baixar os cabelos mais rebeldes ou dar volume para os fios lisos

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Quem viveu a década de 
80 se lembra bem do 
mousse, produto qua

se obrigatório nas produções 
para lá de extravagantes e su
per volumosas, com topetes e 
texturas bem marcantes nos 
cabelos. O visual meio punk, 
meio rock and roll, está dan
do lugar a produções mais 
sofisticadas com mousse.

Ele serve tanto para dar 
volume como para "abaixar" 
os cabelos mais rebeldes e 
os produtos que existem no 
mercado variam entre fixa
ção suave, média e super, 
quase um laquê, para segu
rar o cabelão a noite toda. 
Ele perdeu o prestígio por 
alguns anos, mas ele está de 
volta com tudo e promete 
fazer a cabeça das mulheres 
que gostam de variar o volu
me e o penteado.

O mousse combina com 
qualquer tipo de cabelo, e 
para potencializar os efeitos 
desejados, use nos cabelos 
ainda úmidos, para uma me
lhor penetração nas cutícu-

las dos fios. A quantidade 
de mousse vai depender 
do tamanho do cabelo e do 
efeito desejado, geralmente 
a quantidade equivale ao 
tamanho de uma laranja 
para cabelos médios e lon
gos e, se forem curtos, use 
a quantidade equivalente a

um limão.
Se seus cabelos forem 

lisos, aplique o mousse na 
parte interna da raiz e seque 
levantando a raiz com uma 
escova, ou se quiser bastan
te volume seque com a ca
beça para baixo. Para definir 
cachos passe o mousse por

todo o cabelo e amasse as 
pontas. Já para quem qui
ser ter menos volume, basta 
passar o mousse por cima 
dos cabelos, e deixar secar 
naturalmente. Achar um 
bom mousse é simples, tem 
várias marcas em farmácias 
e perfumarias.
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Cinto: acessório prático 
que nunca sai de moda
Modelo mais fininho fica ótimo com 
vestidos ou camisas de verão

Da Redação_________________________________

M uita gente esquece que o cinto existe para muito 
mais do que apenas segurar a calça.

Ele também é responsável por dar graça e es
tilo à produção de moda. No inverno, ele acaba ficando 
bem escondido embaixo das blusas e casacos, mas também 
aparece tanto nas passarelas quanto nas ruas.

O cinto grosso, apesar de ter caído em desuso é muito bem 
aceito por quem quer fazer um estilo retrô. Atualmente, o cinto 
fino e com pedrarias anda mais badalado. Uma ótima dica 
é aproveitar as liquidações de grandes lojas que colocaram

muitos cintos legais em 
promoção, com spikes, 
detalhes em brilho e fi
velas interessantes.

Esse cinto fininho fica 
ótimo sobre uma camisa 
ou na cintura de vestidi- 
nhos leves, e vai pegar no 
verão. Os cintos grossos 
podem cair bem sobre 
vestidos rodados com a 
cintura bem marcada ou 
por cima de saias, que se 
transformam em outra 
peça diferente com eles. 
Se tiver uma barriguinha 
evite esse modelo que 
não favorece.

PARA TODAS AS 
ESTAÇÕES -  Cinto 
compõe o look e cai bem 
em qualquer estação 
do ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

LAZER E PASSATEMPO
CRUZADINHA
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HORÓSCOPO 17/08 A 23/08
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
^  ( V ^ H  Devido ao bom 
H  aspecto de M ercúrio 

em  seu horósco
po, você poderá 
progredir bastante, 

profissional e socia lm ente. Lucrará 
no com ércio de livros e m ateria l 
de ensino, de um m odo geral. Paz 
fam iliar.

LEÃO
ç i W  Exito e sucesso em 
W  J  todas as coisas que 

em preender, p rinc i
pa lm ente  no tra ba 
lho. O am or estará 

bastante benefic iado, ju n ta m e n te  
com a saúde e as relações sociais. 
A tiv idades no traba lho que es ta 
vam  se desenvo lvendo d im inuirão 
seu ritm o.

SAGITÁRIO
A à *  Indecisão para 

^  to m ar atitudes.
Pensamentos pes
sim istas, sem razão 
de ser. Procure

anim ar-se. Conte com a com pre
ensão do ser am ado. N ervosism o 
exagerado cuide-se.

TOURO
Sua energia atual, 
aliada a sua persis
tência, poderá lhe 
proporcionar van
tagens reais. Evite 

depender dos dem ais tom ando 
suas próprias iniciativas. No tra ba 
lho, m aior habilidade dip lom ática, 
senso esté tico e criativ idade.

VIRG EM
B I L  A in fluência astral 

^  é pouco positiva as 
associações, no i
vados e casam en
tos. Cuide de sua 

saúde e de sua reputação, ev ite  
precip itações e pessoas de caráter 
duvidoso. Bom ao ocultism o. 
Procure ser franco.

CAPRICÓRNIO
Cuidado nesta fase, 

«  para não perder 
a confiança nas 
pessoas. Lucros 
através do conjugue 

ou associações estão previstos e 
o traba lho renderá o necessário 
para de ixá -lo  feliz.

GÊMEOS
Nesta fase, você

1 #  f  ^  terá ótim as in flu ên 
cias para cuidar de 
questões fin a n 
ceiras, contábeis, 

bancárias. Obterá lucros através 
de publicidade. Você terá que 
rever os im pulsos que o levaram  a 
cu ltiva r certas relações.

LIBRA
M o m e nto  dos mais 
benéficos para 
tra ta r com o sexo 
oposto, padres, 
pastores, políticos 

e m ilitares. Poderá tam bém  se 
fo r livre de com prom issos, iniciar 
rom ance com algum a pessoa do 
seu convívio.

AQUÁRIO
Não é um m om ento  

W / ^ ^ M  to ta lm en te  fa vo rá 
vel para tra ta r de 
assunto de viagens. 
Cuidado com

acidentes caseiros. Mas m u ito  
bom para en tabular negócios 
e ob te r novos conhecim entos 
profissionais, para serem postos 
em prática.

a vocação', ciência, 
concurso, testes, em pregos, 
aum ento  de venc im en to  e 
rendim ento. Bom m o m e nto  para 
viagens de recreio.

ESCORPIÃO
M uita a tiv idade 
física e m enta l você 
em pregará neste 
período. Mas no 
fina l sairá vencedor. 

Os m eios de com unicações, trans
portes estão favorecidos. Contudo, 
ev ite  desavenças na vida fam ilia r 
e am orosa. M antenha a calma.

Os negócios que tem 
em vista, poderão 

V  ■ v A  ser realizados com 
vantajosos lucros. 
Dentro de poucos

dias, transações comerciais estarão 
em evidência. Agora evite receios 
infundados, preocupações negativas. 
Excelente para assuntos familiares.
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I f e J ?  S Á B A D O  2 3 H

m  HENRIQUE
■ LEMES.

E N E R G É T I

Mulher NAO PAGA 
entrada até MEIA-NOITE

D O S E  V O D K A  
ou W H IS K Y N A C

DJ MARCELO VICTORIO

v.CasafoWxmmbr
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Televisão O  P A I  M A I S  B O N I T O
Bom pai, marido carinhoso, talentoso na cozinha e ainda 
por cima, gato! Rodrigo Hilbert foi eleito o pai mais bonito 
pelos internautas, com 26% dos votos. Em seguida, 
vieram Gerard Piqué, pai de Milan, com 19%, e David 
Beckham, 14%, pai de Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

EM f a m íl ia

'Vivo a melhor fase', diz Otávio 
Mesquita sobre a paternidade
Apresentador mostra 
sintonia com os 
meninos, apesar do 
passado ausente

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

A casa de Otávio Mesqui
ta pode ser considerada 
um verdadeiro territó

rio masculino mesmo com a 
presença de Melissa, mulher 
do apresentador. Afinal, basta 
olhar ao redor para perceber a 
presença de seus meninos pelo 
local. A começar pelos brinque
dos no jardim, passando pelo 
carro de Fórmula 1 que enfeita 
uma das paredes e terminando 
com as fotos - e não são poucas - 
espalhadas pelo ambiente.

Além de Pietro, quatro 
anos, Mesquita ainda é pai do 
pianista John Blanch, de 20

PAIZÃO -  Com quatro filhos, Otávio Mesquita diz que vive a melhor fase 
com os meninos e ressalta que paternidade é fundamental para a vida

anos, que mora no exterior e 
é fruto de seu primeiro casa
mento com Elisabeth Blanch, 
e de Luiz Otávio Mesquita, 
20, de um relacionamento 
anterior. Sem falar em Cauã, 
15, do primeiro casamento de 
Melissa. ”Meu filho também", 
afirmou Otávio.

Durante o bate-papo, Mes
quita relembrou a primeira ex
periência como pai e admitiu 
que hoje é mais presente do que 
naquela época. "Quando fui pai 
pela primeira vez, aos trinta e 
poucos anos, precisava traba
lhar muito, queria construir 
um patrimônio. Não tinha ho

rário para nada. Meu segundo 
filho eu soube de sua existência 
somente quando ele tinha dois 
anos. Assumi e como ele tem a 
idade de meu primeiro, cresce
ram juntos. Mas sei que não fui 
tão presente com eles como sou 
hoje com Pietro. Atualmente 
vivo a melhor fase como pai. 
Evito marcar almoço de negó
cios, priorizo isso aqui. Quero 
estar com Pietro e, lógico, com 
Luiz Otávio e Cauã também".

Sobre o fato de acompa
nhar o ritmo de uma casa 
com filhos de diferentes faixas 
etárias - uma criança, um ado
lescente e um adulto -, Otávio 
Mesquita afirma que tira de 
letra. "Sou daqueles que deita 
no chão e faz bagunça", disse. 
Satisfeito com a família, ele 
não pretende ter mais filhos, 
mas ressalta a importância da 
paternidade em sua vida: "É a 
melhor coisa do mundo".

NOVA M A M Ã E

Natália Guimarães e Leandro deixam 
a maternidade com as gêmeas

FOTO: DIVULGAÇÃO

CURTINDO -  Pais de primeira viagem posam para foto com as filhas

O casal posou com 
Maya e Kiara no colo 
na segunda-feira, 12

Da Redação

Natália Guimarães e Lean
dro deixaram a materni
dade São Luiz, em São 

Paulo, com as gêmeas, Maya e 
Kiara no colo. A apresentadora 
e o cantor posaram para os fotó
grafos que aguardavam sua saí
da e deram beijos nas crianças 
ao deixar o local.

Ela deu à luz quinta-feira, 
8. O pai de primeira viagem, 
que fez uma tatuagem com o 
nome das duas, deu o primei
ro banho nas meninas poucas 
horas depois do nascimento. 
No sábado, 10, a ex-Miss Brasil 
contou no Instagram como se 
sentia. "Como é que pode, um 
amor que já é infinito aumentar 
a cada segundo? Só Deus expli
ca... É tanta felicidade que pa
rece que estou sonhando!". No 
domingo, 11, Leandro curtiu 
o dia dos Pais com as gêmeas. 
"Tá todo todo", contou a nova 
mamãe sobre o maridão.
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MALHAÇAO
Segunda-feira - Ben, Vera e Anita 
cuidam  de Sofia. Paulino perde a 
lista com os exercícios de V itor, e 
Fábio a encontra na quadra do co
légio. M aura se im pressiona com 
seu novo c lien te . Abe lardo recebe 
um ad ian tam en to  de M aura e fica 
sa tis fe ito .

Terça-feira - Sofia reage surpresa, 
disfarça e se prontifica a integrar o 
grupo para ajudar Ben. Flaviana se 
atrapalha ao passar as orientações 
para Soraia pelo telefone. Caetano e 
Abelardo jogam  videogam e juntos. 
Guilherme e Clara tem em  que Giova- 
na apronte na apresentação do coral.

Quarta-feira - Ben explica seu e n 
vo lv im e n to  com Sofia para Lucia- 
na. M aura decide com prar um pe r
fu m e para te n ta r seduzir seu c lie n 
te . V ito r foge quando vê  Fábio na 
quadra, e o pro fessor corre atrás 
de le . S idney não acredita que a 
ce lebridade que M aura convidou 
para a festa vá aparecer.

Quinta-feira - M artin destrata Flavia- 
na, que prom ete se vingar. Caetano 
humilha Abelardo. Vera term ina o 
bolo para a festa de Maura. Giova- 
na garante a Guilherme e Clara que 
cantará no sarau. Ben desabafa com 
Frédéric sobre estar apaixonado. 
M artin manda Luciana fazer Anita 
sair com ele. Sofia consola Flaviana. 
M artin é grosseiro com Anita. Pauli- 
no tenta defender Micaela, mas fica 
intim idado. Sofia usa Sidney para 
provocar Ben. M artin pressiona A n i
ta a reatar com ele.

Sexta-feira - M artin  não sabe com o 
sa lvar A n ita . Fábio se preocupa 
com o atraso de um dos jo g a d o 
res do tim e  de vô le i. A uré lio  pede 
para Paulino a judá-lo  a com p le tar 
um jo g o  no v ideogam e . Ben vê  a 
m oto  de M a rtin  parada na es tra 
da e entra na m ata à  procura de 
A n ita . V ito r lam enta  com G uilher
me por te r brigado com Paulino. 
M a rtin  cai pelo barranco ten tando  
a judar A nita .

SANGUE BOM
Segunda-feira - Renata d iscute com 
Verônica. Dam áris decide usar as 
roupas de Nice. Giane conta para 
Bento que era ela quem  o beijava 
enquanto  ele do rm ia , e Caio fica 
com ciúm es. M alu m ostra o c loset 
de Am ora no program a de Sueli. 
Renata desiste de contar a ve rd a 
de para Érico.

Terça-feira - Fabinho se enfurece 
com Camilinha. Odila e Rosem ere 
não concordam  com o pedido de 
dem issão de Renata. Brenda a fir 
ma que Xande vai a judá-la  a con
tinua r casada com Perácio. Malu 
conta para Bento que Am ora levou 
Sueli Pedrosa à Toca do Saci para 
se prom over.

Quarta-feira - Fabinho pede para fa 
lar com M alu , e Bárbara se irrita . 
Bento se com ove com o s o fr im e n 
to  de Am ora. Fabinho pede ajuda 
a M alu . Glória e log ia Nelson, e Pe- 
rácio fica arrasado. Bento fica com 
ciúm es de Giane.

Quinta-feira - Verônica pede para 
conversar com Érico. W ilson dis
cute com _ Charlene e Isaura flagra 
os dois. Érico fica revo ltado  com 
Verônica. Nancy conta para Nice e 
Lucindo sobre Gládis. Salma rep re 
ende Socorro por anular sua vida 
por causa de A m ora.

Sexta-feira - Érico se sensib iliza com 
a explicação de Verônica. Bento f i 
ca chateado ao ve r Giane sair com 
Caio. Bluma flagra Camilinha com 
Natan. Dam áris diz a Lucindo que 
vai cozinhar para ele e Tina na 
casa de Bárbara. V inny  pede para 
Charlene m a tricu la r Pedrinho em  
seu colégio.

Sábado - Am ora consegue des
v ia r a a tenção da im prensa para 
M alu . Bento pensa em conversar 
com M alu sobre Fabinho. M auríc io 
apoia o re lac ionam ento  de V erôn i
ca e Érico. Isaura acred ita que não 
pode dar a guarda de Pedrinho pa
ra Charlene.

AM OR A  V IDA
Segunda-feira - Valdirene e Márcia 
com em oram  o pedido de casa
m ento  de Ignácio. Ciça consegue 
pegar o celu lar de N inho. A le jandra 
pressiona Félix para conseguir mais 
d inheiro . Ciça te le fona  para Palo
ma, mas N inho a in te rcep ta  antes 
que ela reve le o seu paradeiro .

Terça-feira - Ciça repreende Pauli- 
nha por contra ria r A le jandra , e n 
quanto Ninho e log ia a m enina. Val
d irene passa a no ite  com Ignácio, 
de ixando Carlito arrasado. Edith se 
recusa a fica r no m esm o quarto  de 
Félix. M ichel não resiste às in ve s ti
das de Silvia.

Quarta-feira - Ciça orien ta  Paulinha a 
te n ta r fu g ir quando chegar à praia. 
Eudóxia não gosta de Valdirene. 
Félix revela para Vega o endereço 
do ca rtó rio  onde A tílio  se casou 
com M árcia. Joana deixa o ap a rta 
m ento  que d iv id ia  com Perséfone. 
Thales vê  Nicole e não consegue 
ficar com Leila.

Quinta-feira - Ninho consegue im pedir 
Paulinha de pedir ajuda. Alejandra vai 
embora com Ciça, que fica apavorada. 
Ninho tranca Paulinha no quarto. A tí
lio é preso depois de uma denúncia 
de Félix, e Vega comemora. Valdirene 
chama Carlito e Gina para serem seus 
padrinhos de casamento.

Sexta-feira - Félix chora por ser 
ob rigado a sair do hosp ita l. A tílio  
descobre que M árcia o denunciou 
e fica tris te . César pede para Eron 
ocupar o lugar de Félix. A m ary lis  
te m  um sang ram ento  e fica a rra
sada. Eron flagra  M ichel e Patrícia 
den tro  do carro e os repreende.

Sábado - Pilar exige que Félix vo lte  
para o hosp ita l e d iscute com César. 
Félix avisa a A le jandra que Paloma 
descobriu o plano de levar Paulinha 
para o Peru. Bruno com enta  com 
Paloma que não confia em Félix. 
Guto sofre  com as insinuações de 
Patrícia. Silvia fica arrasada com o 
desprezo de M ichel.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, atendendo ao dis
posto no artigo 16, da Lei 8.666 
de 21.06.93, comunica que 
encontra-se afixado no átrio de 
entrada da Prefeitura Munici
pal, bem como em seu site em 
“Contas Públicas”, a relação de 
todas as compras efetuadas du
rante o mês de Julho de 2.013, 
bem como os montantes de ca
da um dos tributos arrecadados, 
os recursos recebidos e os va
lores de origem tributária, refe
rente ao mês de Julho de 2.013, 
conforme preceitua o artigo n° 
162 da Constituição Federal. 
Lençóis Paulista, 15 de Agosto 

de 2.013.

ADRIANO CARLOS 
PACCOLA

Coordenador de Contabilidade 
CRC 1SP 220.456/O-4

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de 
agosto de 2013. Na página B5. 
Valor da publicação R$ 20,66.

EDITAL DE INTIMAÇAO
ISAIAS RANDO JÚNIOR, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de 
Lençóis Paulista -  SP
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tive
rem, ou interessar possa, que fica INTIMADO o Sr. ADRIANO ZENTIL 
POLZIN -  CPF MF n° 350.072.478-71 e sua mulher Sra. LILIAN NATA- 
LIA ALCANTARA ROSA POLZIN -  CPF MF n° 228.748.548-16, a paga
rem a importância de R$ 4.000.52, corrigida até a data do efetivo pagamen
to e despesas com a cobrança, intimações e publicações.
A importância refere-se a parcelas do financiamento concedido para aqui
sição do imóvel situado na Rua Alfredo Chiari n° 90, Jardim Europa, nesta 
cidade, objeto da matricula n° 24.446 e alienado fiduciariamente à CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL -  CEF (R.2/M.24.446), sendo que os mesmos 
não foram intimados pessoalmente.
O pagamento deverá ser feito na agencia da CAIXA detentora do financia
mento, no caso a Agencia de Lençóis Paulista, ou este Cartório de Registro 
de Imóveis, situada no(a) Rua 7 de Setembro, n° 1.033, onde deverá efetuar 
a purga do debito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir desta data, no horário das 09:00 as 16:00hs, de segunda a 
sexta feira.
O não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias implicará na averbação da 
consolidação da propriedade em nome da fiduciária, CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL -  CEF, nos termos do §7°, do Art.26, da Lei 9.514/97.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. 

Lençóis Paulista, 12 de Agosto de 2013.
Isaias Rando Junior 
Oficial Substituto

LINIAL FIAÇÃO E TECELAGEM LTDA, torna publico que requereu a 
Cetesb, licença de operação para a atividade de Tecelagem de Fios de Fi
lamentos Artificiais ou Sintéticas -  fabricação à Rua José Brandi, n° 349, 
Distrito Industrial II, Lençóis Paulista/SP.



Sociedade

Confira quem foi fotografado nos últimos dias,

FOTO: STUDIO A

R. Cel J. A. Martins. 1045 
F: 3263-2414

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

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

coresvivas@lpnet.com.br

mailto:coresvivas@lpnet.com.br


Coluna do
iano Castelhano

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

D iagram ação e  arte  
Denis Silva 

Fale com  a g en te
castelo@ jornaloeco.com .br

O CASTELO

AbancáriaTaianeConeglianesuafilhaEduarda 0 jornalista e empresário Moisés Rocha e seu sobrinho Gabriel A empresária Luciene Moretto e sua filha Clara

Apoio:

VSICOOB
CRED-ACILPA

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
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 (

PENSE NISSO
“ Há duas fo n te s  perenes 
de a leg ria : o bem  rea lizado 
e o d e ve r c u m p rid o ."

fatos & pessoas

Fale com  a  g e n te
m nilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

1 - Natalia F. Godoy Delgado;
2 - Noite do tango- Clarides 
e Dona Mercedes Martins;
3 - Apreciadoras de tango 
com os dançarinos-Milene, 
Vânia,Terê,Nilza, Norma,
Pablito e Priscila ; 4 - Orquestra 
Municipal de Sopros de Lençóis 
Paulista - concerto em São 
Manuel ; 5 - Papa Francisco em 
entrevista coordenada por Marcos 
Beltramin; 6 - Marcos Beltramin 
na Jornada da Juventude

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

A chama de SEU.

Q U E M  C O N H EC E, CO NFIA .

t o l e d o im o v e is .c o m .b r

TOLEDO
i mo v e i s

Grande encontro
Marcos Beltramin, jor

nalista e radialista len- 
çoense saudou o Papa 
Francisco nos estúdios da 
Rádio Catedral, a em isso
ra da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro durante a Jorna
da Mundial da Juventude 
2013. Marcos trabalha na 
Rede Católica de Rádio, 
RCR em São Paulo e coor
denou cerca de 40 jorna
listas na recepção ao Papa 
Francisco. A equipe infor
mou passo a passo e ao 
vivo todos os eventos da 
JMJ 2013. Segundo Beltra- 
min a semana foi de pura 
emoção e, saudar o Papa 
Francisco, foi um presente 
de Deus.

Congresso
internacional Pilates
A fisioterapeuta Caro- 

lina Campanari Rorato, da 
clínica Corporal Line, es
teve nos Estados Unidos 
participando do Congresso 
Internacional de Pilates, 
realizado na cidade de San 
Diego entre os dias 1° e 
3 de agosto. Este encon
tro reuniu profissionais de 
várias partes do mundo

e foram apresentados e 
discutidos novos métodos 
na área de reabilitação e 
fitness. Parabéns Carolina 
pelo seu dinamismo.

Orquestra
Municipal de Sopros
A Orquestra Munici

pal de Sopros de Lençóis 
Paulista vive seu melhor 
momento técnico com a 
regência de Marcelo Ma- 
ganha nestes 18 anos de 
existência. Ela realizou um 
concerto na abertura do 
Simpósio de Educação do 
Instituto Municipal de Ensi
no Superior de São Manuel 
a 11 de agosto. Convém 
lembrar que parte dos mú
sicos estará tocando hoje 
na recepção aos convida
dos na Festa Melhores do 
Ano deste jornal.

Aniversário
Registramos no dia 8 

de agosto o aniversário da 
funcionária do Jornal O Eco 
de Lençóis Paulista, Natália 
Francisco de Godoy Delga
do. Natália atende a todos 
com classe impecável sen
do muito querida por todos 
na redação. Parabéns.

LJI VIIXJI \J
T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o

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

Microsoft Partner NetWork- S A P Business
O ne .feWEB

FAÇA MELHOR
do que nunca.

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

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ
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^  NEGÓCIOS
Douglas Imóveis é  

b  novo endereço para
' ■ comprar e vender CD

■ i^  AUTOS
Volkswagem encerra 
produção da Penia 

^  Kouibi no Brasil €>
www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311
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FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

'A

Não gosta da 
visita de gatos: 
saiba como
mantê-los longe
Medidas simples podem evitar que eles perambulem 
por seu quintal sem criar atritos com vizinhos N10

%

/A

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


O ECO

N

Negócios
IMOBILIÁRIA

A Douglas Imóveis fica na rua José do Patrocínio, 847 -  Centro. O 
atendimento acontece de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e 

aos sábados das 8h às 12h. Para agendar um horário ligue para 

(14) 3264 3571, 9756 2647, 9772 1740 ou 8150 6252.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 17 DE AGOSTO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.170 <

Douglas Im óveis inaugura escritório
Corretor tem mais de quatro anos de experiência na área; espaço foi criado pensando na comodidade para os clientes

Da Redação
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/ O  ECO

Os últimos detalhes do escritório 
Douglas Imóveis foram ajustados 
nesta semana. O espaço, montado 

para facilitar o atendimento com o cliente 
é um investimento de Douglas Apareci
do Zaffalon, proprietário da imobiliária, 
para melhorar cada vez mais o contato de 
quem busca vender ou comprar um imó
vel. "Sempre trabalhei com vendas, desde 
carro, trator, loja de moto, até conhecer o 
ramo imobiliário", conta. "Adoro esse ramo 
e não pretendo parar mais. Ganhei experi
ência na área, me formei corretor e estou 
há quatro anos no mercado, mas só agora 
montei um escritório".

Entre os trabalhos realizados na em
presa, Zaffalon faz avaliação de imóveis e 
negocia compra e venda. "Tenho alguns 
imóveis particular, mas a maioria é de 
corretagem. Então o cliente deixa o imóvel 
para vender, a gente faz a venda e acerta a 
documentação", diz. "O corretor tem que 
fazer tudo porque o comprador quer a do
cumentação em ordem", ressalta.

Com imóveis na linha rural, residencial 
e comercial, Zaffalon explica que a forma 
de pagamento mais procurada pelos clien
tes é o financiamento. "Levo os clientes 
na Caixa Econômica Federal para fazer a 
simulação. Agilizo toda a documentação 
para esse processo", ressalta. "Sempre falo 
que o corretor tem que correr atrás, não 
adianta ficar só sentado".

Além do escritório, Zaffalon já pensa 
no futuro e planeja colocar, em breve, o site 
da empresa no ar. "Quando faço avaliação

NO CENTRO -  Para comodidade ao cliente, Douglas Imóveis atende no Centro de Lençóis Paulista, na rua José do Patrocínio, 847

já fotografo o local para montar um site, 
mas por enquanto o cliente pode conferir 
os imóveis para venda aqui na imobiliária".

De olho também no mercado, o corre
tor faz uma análise do cenário atual na ci
dade, que segundo ele é bem dividido entre 
quem busca um lugar para morar e quem

quer apenas investir. "Os clientes que 
buscam uma casa para morar preferem a 
construção pronta porque o prazo para ter
minar pode ser de seis meses a doze meses, 
então é um investimento em longo prazo", 
explica. "Mas, Lençóis tem muita gente 
que investe. A linha de poupança não com-

pensa, então compensa comprar o imóvel e 
alugar, e além de tudo tem a valorização do 
imóvel. Com R$ 120 mil dá para comprar 
uma casa muito boa", finaliza Zaffalon que 
convida os clientes para conhecer o novo 
espaço e encontrar o melhor imóvel para 
cada situação.

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


Classificados

PALIO, ANO 2003, cor cinza, 
VE e trava, financiado 100%,
48 x R$ 520,00. Tratar (14) 
9652-1739/ 3263-4349.

PALIO, ANO 98, R$11.500,00. 
Tratar (14) 9652-1739/ 3263
4349.

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

GOL 1.0, ano 00, cor prata, 4 
portas, R$10.500,00. Tratar (14) 
3263-4349/ 9652-1739.

CLASIC SEDAN 1.0, básico, 
cor prata, R$18.990,00. Tratar 
(14) 3269-1200 - Via Marconi.

STRADA ADVENTURE, ano
2010, cor verde, completo, R$
38.900,00. Tratar (14) 3269
1200 -  Via Marconi

MERIVA PREMIUN 1.8, 
completo, cor prata, ano
2011, R$ 33.990,00. Tratar (14) 
3269-1200.

PALIO WEEKEND 1.8, dual, 
completo, cor preto, ano 2010, 
R$ 37.900,00. Tratar (14) 3269
1200 -  Via Marconi.

STRADA FIRE Flex, ano 
2012, cor branco, básica, 
R$25.900,00. Tratar (14) 3269
1200 -  Via Marconi.

ECOSPORT, ANO 2009, cor 
cinza, completa, R$37.990,00. 
Tratar (14) 3269-1200 -  Via 
Marconi.

AGILE, ANO 11/12, LTZ, cor 
prata, completo (air bag e 
ABS), 27 mil km. Tratar (14) 
9746-4850.

GOL POWER, ano 2011,
1.6, automático (I-Motion), 
completo (ar, direção, trava, trio 
elétrico, alarme com chave ca
nivete + som) Todas as revisões 
feitas na Concessionária, único 
dono, R$ 32 mil. Tratar (14) 
8138-1779.

GOL G3 Power 1.0 16v, ano 
2003/2004, completo (menos 
ar), cor prata, 2° dono, exce
lente estado, doc ok, R$ 14 mil. 
Tratar (14) 8146-7260.

GOL SPECIAL, ano 2004, cor 
preto, 1.0, 8v, impecável, com 
46.000km originais, doc. ok, 
R$12.500,00. Tratar (14) 3262
2529 particular p / particular.

GOL SPECIAL, ano 2003, cor 
prata, 1.0, 8v, impecável, com 
53.000km originais, doc 2013 
ok, R$12 mil. Tratar (14) 9625
7613 particular p / particular

GOL G3 Plus 1.0 8v, ano 2003, 
cor preto, 4 portas, 2° dono, 
impecável, com 54.000km 
originais doc. ok, R$13 mil, sem 
contra oferta. Tratar (14) 9625
7613 particular p / particular.

KOMBI, ANO 10/10, cor 
branca, flex, furgão. Tratar (14) 
3264-1764.

ECOSPORT 1.6, ano 04/05, 
cor preta, completa, gasolina, 
R$ 22.500,00. Tratar (14) 9828- 
2018/ 3264-2026/ 8558-4087.

KOMBI, ANO 2008, 12 luga
res em ótimo estado. Tratar (14) 
3263-6116/ 9655-6169.

CELTA, ANO 2001,2 portas, 
cor prata, básico. Tratar (14) 
9792-0251.

GOL, ANO 98/099, 1.0 8v, cor 
verde escuro, vendo ou troco 
por Gol mais novo, R$10 mil. 
Tratar (14) 9124-2968.

GOL, ANO 99, 1.6, motor AP 
4 portas, metálico, DH, travas 
elétricas, R$ 12.500,00. Tratar 
(14) 9741-9140

CELTA, ANO 2009, Life, Flex,
2 portas, cor prata, limpador e 
desembaçador traseiro, peque
na 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.

GOL RALLYE 1.6, ano 2011, 
cor prata, completo, com 
35.000 Km. Tratar (14) 9772
7716 com Abobrinha.

PARATI SL 1.6, ano 93, gasoli
na, impecável c / trava + alarme 
+ rodas, R$ 8.500,00. Tratar (14) 
9664-8030 c/ Adriano.

GOL G5, ano 2009, entrada 
R$10 mil + 23 parcelas, aceito 
trocada parte paga. Tratar (14) 
9785-7545.

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.

CORSA SEDAN, ano 00/01,4 
portas, cinza metálico, básico. 
Tratar (14) 9792-0251.

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.

MERIVA JOY 1.8 flex, cor 
prata, rodas GM, baixa km, 
R$23.500,00 -  doc ok. Tratar 
(14) 9147-3071.

VECTRA EXPRESSION, ano
2010, 2.0, flex, cor preto, 4 
portas, R$ 30 mil. Tratar (14) 
9741-9140.

D-20, ANO 92, cabine 
dupla, perfeito estado, aceito 
troca. Tratar (14) 3264-5236/
9702- 6802.

GOL G3 1.0 8 v, ano 2005, 
flex, cor cinza, 4 portas, R$
15.500,00. Tratar (14) 9701
1896..

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

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.

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

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

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

CORSA, 4 bicos, ano 96, 
cor cinza metálico, 4 portas, 
excelente estado, R$ 9.500,00. 
Tratar (14) 9703-1919/ 
3263-3348.

ECOSPORT XLT 2.0, ano 
2004, completa + couro +
DVD, impecável, R$ 25.500,00, 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 9682-7551.

GOL BOLA 1.6, ano 96, cor 
branco, ótimo estado, R$
7.700.00. Tratar (14) 3264-5969

TOYOTA BANDEIRAN- 
T6601ES, ano 71, modelo 
Jeep -  longa, capota aço, 
motor 608, R$ 25 mil. Tratar 
(14) 9107-8669/ 9663-2916/ 
8128-0298.

SAVEIRO 1.6, ano 84, motor 
AP, 5 marchas, cor bege, R$
6.300.00. Tratar (14) 9728-0666.

PALIO, ANO 99, com rodas+ 
som, doc ok, R$10 mil. Tratar 
(14) 9703-1919/ 3263-3348.

VOYAGE 1.0 I-Trend Flex, ano 
2012, cor prata, controle som 
no volante, farol milha, 21 mil 
km, R$ 31 mil. Tratar (14) 9703- 
1919/ 3263-3348.

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

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

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

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.

CAMINHONETA STRADA,
1.4 fire, ano 2010, cor 
branca, cabine estendida, ar 
condicionado, V. E. + trava + 
alarme e rabicho, protetor de 
caçamba, R$ 27 mil. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617/ 
9816-6963.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Classificados

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

GOL BOLA, ano 95, R$5 mil 
+ R$3 mil de documentação 
atrasadas, aceito troca por 
moto. Tratar (14) 9682-7551.

NOVO UNO, ano 2013, cor 
prata, 2 pts, R$ 23.900,00, 
vendo , troco ou financio. Tratar 
(14) 9168-0803

NOVO PALIO Sporting 1.6 
okm, pronta entrega, vendo , 
troco ou financio. Tratar (14) 
9168-0803

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

CAMINHÃO 1313 truck, 
turbinado, ano 81. Tratar (14) 
9712-2211.

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.

CORSA CLASSIC Flex, ano 
2007, cor prata, R$ 4 mil 
entrada + R$489,00, vendo, 
troco ou financio. Tratar (14) 
9168-0803

FORD KA, ano 1997, vidros 
e travas elétricas, rodas de 
liga leve, alarme, R$ 6.900,00. 
Tratar (14) 9708-1331/ 3263
4371.

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$ 16.500,00, 
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

PAGAN MOTOS
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA

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

DO M ERCAD O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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

FIORINO PICK-UP trekking, 
ano 96, 1.5, cor verde metálico, 
com manual, 4 pneus novos, R$
8.500.00. Tratar (14) 9791-1109

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

KADET SL, ano 91, cor prata 
metálico, álcool, 1.8. Tratar (14) 
8122-4417 c / Wagner.

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.

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

GOL CLI 1.8, 2 portas, cor 
branco, ano 95, gasolina, bá
sico, R$ 9 mil. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

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 cinza,
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, automática 
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.

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

CORSA W AGON 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$10.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

KOMBI, ANO 2001, cor 
branca, gasolina, básica, 
R$16.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

UNO S 1.5, ano 86, 2 portas, 
cor cinza, básico, álcool, R$
5.500.00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

COMPRO CARRO de
até 10 mil, particular para 
particular, preferência 
para Volkswagem. Tratar 
(14) 3263-2327.

NX FALCON 400 cc, ano 2000, 
cor vermelho, R$ 6.300,00. 
Tratar (14) 9680-0424.

TWISTER, ANO 01, cor
vermelha, conservada, 
revisada, doc 2013 ok. Tratar 
(14) 9717-8610.

SUZUKY INTRUDER 125cc, 
ano 2008, cor vinho, 13 mil km, 
doc ok. Tratra (14) 3263-2044/ 
8197-1193.

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

M IN I MOTO Trackbike nos 
modelos cross ou moto GP é 
na pagan motos. Tratar (14) 
3264-4345.4630.

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

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

BIZ, ANO 2007, cor preta, 
R$ 4.500,00, pneus novos, 
linda. Tratar (14) 9674-5783/ 
9137-0119.

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

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

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

BIZ 125, Flex, 2013 - Fan 125 
KS 2013 - Fan 150 Flex 2013 - 
Titan 150 EX Flex 2013 - Lead 
110 2013 - CB 300R, 2013 
- XRE 300, 2013 e Bros 150 Flex 
2013. Pagan Motos, Fone (14) 
3264 4345.

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

GOU CONTRATA auxiliar 
saúde bucal (asb), técnico 
em radiologia com ou sem 
experiência, conhecimentos 
informática. Os interessa
dos deverão enviar currículo 
para R: XV de novembro, 
768 ou e-mail para seletiva. 
franquia@gmail.com.

CHAVEIRO XV
C h a ve s  e  s e rv iç o s  
A fía ç õ o  d e  a l i t a te s  
C o n fe tç õ o  d e  
la r ím b o s

^ 3 2 6 3 -6 3 9 5
^ 9 7 9 4 -6 7 9 6

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

£M  FR£/\!T£AO BANCO 3RA D £SCO

RENDA EXTRA -  Seja 
um representante UP e 
conheça os perfumes 
produtos importados. 
Assista à apresentação 
de negócios as T, 3®,
5® e 6® as 19h30m na R: 
Tiradentes, 223 -  Centro. 
Tratar (14) 9652-4056 e 
8136-6622.

O BICHANO Petiscaria 
esta precisando de 
ajudante de cozinha para 
trabalhar de quarta a 
domingo das 17h as 00h. 
Tratar no Bar Bichano ou 
3264-1764.

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

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.

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

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

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

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

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

ALBUQUERQUE 
REFRIGERAÇÃO, venda, 
instalação e manutenção de ar 
condicionados, orçamento sem 
compromisso p / Lençóis, aten
demos Lençóis e região. Tratar 
(14) 3263-3605 e 9705-6743

ALBUQUERQUE REFRI
GERAÇÃO , varias marcas e 
modelos de ar condicionados, 
parcelamos em até 10 x, 
orçamento sem compromisso 
p / Lençóis, atendemos Lençóis 
e região. Tratar (14) 3263-3605 
e 9705-6743

SERVIÇOS DE terraplanagem, 
limpeza de terreno,a reia e 
pedra. Tratar (14) 9713-9058.

LC MALAGINHO, cercas 
conseryinas central PABX 
(Intelbras), antenas via satélite, 
cerca elétrica, teleconferência, 
câmeras de segurança via 
internet. Tratar (14) 9711-1527 
ou lgmalaginho@hotmail.com

OFEREÇO MÃO de obra, 
serviço construção e reformas, 
mão de obra para pequenos 
serviços, divido no cartão.
Tratar (14) 9749-3106 Oliveira

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

APOSENTADORIAS EM
geral, revisão de beneficio. 
Consulta gratuita. Tratar (14) 
9607-8461/ 9601-5330.

ASSOCIAÇÃO APOSENTA
DOS, Pensionistas e Idosos 
de Lençóis Paulista e Região, 
convida você a desfrutar 
de vários benefícios como 
consultas jurídicas, descontos 
em academias, dentistas, 
acupuntura, óticas, farmácias, 
oftalmologistas, fisioterapeutas 
e muito mais. Associe-se. Tra
tar Rua Ignácio Anselmo, 1167 
- Vila Irerê ou (14) 3264-1393.

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

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

SERVIDORES PÚBLICOS,
seu salário está correto? 
Agende sua consulta gratuita
mente. Tratar (14) 9607-8461/ 
9601-5330.

MAGNO ELETRICISTA -  ins
talações 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 jardinagem, 
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.

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

M S 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 
modeladora, drenagem 
linfática, bamboterapia e 
reflexologia. Pacotes Promocio
nais. Tratar (14) 3263-7026 ou 
9792-3698.

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

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

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

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

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

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

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

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

CM INSTALAÇÃO e monta
gem elétrica, venha e faça seu 
orçamento sem compromisso. 
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.

AULAS DE desenho e pintura 
digital (caricaturas e outros). Tra
tar (14) 9112-7826/ 3264-6558 
com Cristiano Paccola.

AULAS DE Italiano -  Na so
ciedade Italiana, novas turmas 
para fevereiro. Informações com 
Valério Junior (14) 9715-2968.

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

TÉCNICA EM enfermagem 
free-lance, com treinamento 
em primeiros socorros, 
habilitação 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 pro
paganda. Tratar (14) 9817-9686.

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

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o SESI 
(7h as 17h), Eliza 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 Flá- 
vio 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.

CONTRATA-SE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

COM EXPERIÊNCIA. 
NECESSÁRIO CNN "AR” .

ENUIAR CURRÍCULO PARA 
TECNICOINFOLP@GMAIL.COM

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 feito e mar- 
mitex). Tratar (14) 3263-2412 /  
9686-1979 ou na rua: Gino A. 
A. Bosi, 140, Pq Rondon.

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

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

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

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

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

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

TRANSPORTE ESCOLAR
Sanheiro, leva e traz seu filho

MONTAGEM E desmontagem 
de móveis, móveis novos e mu
dança. Tratar (14) 9676-8850.

para as escolas com a seguran
ça que você precisa; Educação 
Infantil, Ensino Fundamental. 
Tratar (14) 3263-3539.

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

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

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.

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

ita q h a n i
^ ^ N E 6ÓaOS IMOBIUÁRÊOS

CONTRATA
CORRETORES DE IM ÓVEIS

REQUISITOS: Am bos os sexos, 
ac im a de 21 anos com ou sem  

experiência, d inâm ico(a) e com  
veículo próprio .

INFRA-ESTRUTURA E APO IO  
PARA O DESENVOLVIMENTO D O  
TRABALHO COM BOA COMISSÃO. 

Interessados e n v ia r currículo p a ra  
v itag liano  @ v itag liano .com .br

mailto:lgmalaginho@hotmail.com
mailto:arcosunformes@gmail.com.br
mailto:TECNICOINFOLP@GMAIL.COM
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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 ANDRADE &
Assessoria Rural LTDA. Vai 
comprar seu imóvel rural? 
Consulte o Gestor Ambiental, 
assessoria em regularização 
e avaliação de propriedades 
rurais. Tratar (14) 9683-6437, 
www.regionaltodaraca. 
blogspot.com

VENDO GELADEIRA exposi
tor metalfrio com 6 meses de 
garantia, R$ 2.000,00. Tratar 
(14) 9705-6743 ou 3263-3605.

VENDO M AQ UINA de lavar 
Brastemp 7kg, garantia de 6 
meses, R$ 560,00, parcelamos 
em ate 4 x. Tratar (14) 9705
6743 ou 3263-3605

VENDO CARTEIRAS universi
tárias, ótimo estado. Tratar (14) 
3263-6139/ 9756-7473.

VENDO U M A  máquina rotati
va para assar frango ou carne, 
vertical da Gastromaq, assa até 
110k, semi nova com 1 mês de 
uso. Tratar (14) 8174-5068.

VENDO GELADEIRA Bras- 
temp frost free, 2 portas, semi 
nova e jogo de sofás, ótimo 
preço. Tratar (14) 8176-7255.

CADEIRA CABELEIREIRO
(Ferrante), R$ 700,00. Tratar (14) 
9174-8885.

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

VENDO CAPOTA de fibra 
p/ picape D 20, ótimo estado. 
Tratar (14) 9631-2182.

VENDO 1 serra para cortar 
vigas, soquete e mais ferra
mentas. Tratar (14) 9646-4270.

VENDO COFRE (Bernardini) 
e um Bebedouro de Pressão 
(Belliere). Tratar (14) 9175-1472.

VENDO SOLETROL com
3 placas, boiler PI 300 L, R$
800,00. Tratar (14) 9746-1166.

VENDO MESA com pés de
madeira torneada e tampo 
de vidro + seis cadeiras/ 4 
quadros decoração. Tratar (14)
3263- 3108.

VENDO PANELA e frigideira 
de ferro e uma máquina antiga 
para moer carne, R$100,00 
tudo. Tratar (14) 3263-1379.

VENDO 1 fogão continental,
6 bocas e 1 freezer vertical 
(Consul), R$ 400,00 os dois. 
Tratar (14) 9729-0358.

CONJUNTO DE Sofá Liver- 
pool 3 e 2 Lugares -  Paropas,
1 ano de uso, R$ 450,00. Tratar 
(14) 9765-3828 (Cristiano)

VENDO CABIDES de acrílico 
com presilha e normais, ótimo 
preço. Tratar (14) 8123-6974.

VENDEMOS LAÇOS e
gravatas para cães e gatos, 
excelente preço, aceitamos 
encomendas. Tratar (14) 
8123-6974.

VENDO ESTOQUE de roupas 
de loja ótimo preço. Tratar (14) 
8123-6974.

TITULO DO Clube Marim
bondo, R$ 3.500,00, facilito 
ou aceito proposta. Tratar (14) 
9724-8803.

VENDE-SE BEBÊ conforto, 
banheira com trocador e 
andador, tudo para menina, 
conservado e com ótimo preço. 
Tratar (14) 9860-7001.

VENDO 1 vaso sanitário bran
co, R$30,00 e uma veneziana
2 m, R$ 150,00. Tratar (14) 
9638-2863.

VENDO COMPUTADOR
fixo, completo, HD 80, placa 
K8R, memória 1 GB, cD e DVD, 
preto, R$250,00. Tratar (14)
3264- 6167.

VENDO GELADEIRA (branca), 
uma porta, R$ 180,00 e Lava
dora de roupas 10k, R$320,00. 
Tratar (14) 9713-2132.

TRABALHO E m Jau e
procuro pessoas para dividir 
despesas com viagens diárias. 
Tratar (14) 9794-2145.

ALUGA-SE BETONEIRAS, R:
José Príncipe Penhafiel. Tratar 
(14) 9785-7545.

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

VENDO OU troco freezer hori
zontal, 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.

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

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

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

CARROCERIA DE madeira re
vestida 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 espe
lho. Tratar (14) 9661-4109.

FREEZER 2 tampas, R$500,00
-  Freezer Metalfrio, branco, 
tampa de vidro, R$700,00. Tra
tar (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. Tra
tar (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 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.

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

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

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

GUARDA ROUPA 6
portas, mar^in, 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 vasilha
mes (cerveja e refrigerante),
1 carrinho de bebê e andador. 
Tratar (14) 3263-6641/ 9698
7007.

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

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

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

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

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

MAQUINAS 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 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, ti- 
jolinho e telhas diversas. Tratar 
(14) 9178-4013 e 3263-4173.

W m KRlSerralheria Rocha
coai Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

mm
mm

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

Lençóis Paulista - SP

http://www.regionaltodaraca


Classificados

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

CHÁ DE Bebê, salão WG, 
R$190,00. Tratar (14) 9791- 
4488/ 3263-1485.

MESAS E cadeiras para 
festas. Tratar (14) 3264-7174/ 
9768-0518/8119-7204.

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

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.

ESPAÇO ENCANTADO,
salão do Itamaraty. Centopeia, 
touro mecânico, cama elástica, 
game e piscina de bolinha, 
R$450,00. Tratar (14) 9791-4438/ 
3263-1485.

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

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

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

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

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

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

Início em agosto 2013 
faça já  sua inscrição 

www.bioseg-trab.com.br

Contatos:iU)9169-3U8 |  
contatoi§ibioseg-trab.com.br -
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apresentação do curso ^

DIA 16DE AGOSTO 
(sexta) às 20h00
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DURAÇÃO:?meses, aulas teóricas epráticas - Seg. e Quartas - Das 19:15 às 22:15 
CARGAHORÁRiA:210h,NBR 14£08/07-Profissão regulamentada lei 11.901/09 

INVESTIMENTO: Ma trícula R$50,00 + 7 Mensalidades de R$ 120,00 
FAÇA PARTE DA PROFISSÃO MAIS ELOGIADA E  SALVE VIDAS!

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

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.

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

EXCURSÃO PARA o Hopi 
Hari dia 15/09/13. Vagas 
limitadas. Tratar (14) 9837-0742 
(Larissa).

EXCURSÃO PARA Hopi Hari, 
31/08 e 14/09 (noite do terror)
-  Thermas Olimpia 21/09 e 
28/10. Tratar (14) 8125-1650 c/ 
Vanderci.

OLIMPIA, SAÍDAS 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

LANÇAMENTO!
RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO

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

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

EXCURSÃO RODOVIÁRIA
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) 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.

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,
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.

3
JD. PRINCIPE, ótima localiza
ção e ótimo preço c / 2 dorms,
2 WC, sala, cozinha, lavanderia 
e churrasqueira, R$180 mil. 
Tratar (14) 9741-9140.

JD. GRAJAU, casa c / 2 
dorms, sala, cozinha, WC, 
lavanderia, R$130 mil, aceito 
financiamento de R$115 mil. 
Tratar (14) 9769-9098/ 8221
8797.

STA TEREZINHA, ótima resi
dência com laje, 2 dormitórios, 
WC, sala, cozinha, todos os 
cômodos c / acabamento em 
gesso e espaço para edícula. 
Tratar (14) 9640-6981.

CASA PRÓXIMO ao asilo,
2 quartos, sala, WC, cozinha, 
garagem, R$ 180 mil. Tratar 
(14) 9790-6890.

MACATUBA, VENDO casa 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
WC, edícula no fundo c/1 
quarto, Wc, Churrasqueira, la
vanderia, ótima localização, R$ 
140 mil. Tratar (14) 9820-0808.

MACATUBA, CASA c/
2 quartos/ 1 sala,coz., wc, 
garagem na R: França 2-14 - 
Jd. Europa (ao lado sorveteria 
Tropical). Tratar (14) 9790-9378/ 
3298-1837 Paulo

PRÉDIO COMERCIAL no
Jd Itamarati 310 m^ terreno 
e 223 m^ de construção, bem 
localizado, ideal para: padaria, 
salão de festa, restaurante, 
entre outros -  oportunidade, 
conferira! Creci J23626 -  
Beto Vitagliano 9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
ref :00225

CASA EM L linda no M. Luiza 
III c / 82 m .̂ Possui: 2 dorms (1 
ótima suíte), w c social, s. TV, s. 
alm./jantar interlig. a coz.,+ a/s 
cob. e disp., amplo quintal c/ 
esp. p/ lazer e paisagismo+4  
vagas. Obs.: Rica em acabam., 
tudo de 1° - Vale a pena 
conhecer, ac.financ.! . CJ23626
-  Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00250

LINDA CHÁCARA 5 min. de 
Lençóis Pta, 20.400m2 -  sendo 
casa c / sala ampla, coz., 2 dor
ms, wc social. linda varanda, 
piscina+ casa p/ caseiro. Obs: 
curral e ót. árvores frutíferas - 
energia e água da propriedade
-  Imperdível - Creci j 23626
-  Vitagliano 14-9786-5951 /  
3263-3163 -  www.vitagliano. 
com.br -  ref. 00264

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

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

CASA EM fase de acabamento 
no Sta Terezinha - 3 dorms (1 
suíte), wc soc., sala gde, coz 
c/ copa+ a/s cob. c / varanda
- 2vgs cob - Creci J23626 -  
Rosangela 14-9635-2120 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br -  ref. 00292

PRÉDIO COMERC. Jd Ubira- 
ma, próx. av. F) Salústio, exc. 
localiz. ideal p/: padaria, lojas, 
entre outros. Oportunidade, ve
nha conferir! Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00227

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.

JD. AÇAI, casa c / 3 quartos, 
sal, cozinha, WC, garagem p 2 
carros + edícula nos fundos c/
1 quarto, WC e churrasqueira e 
área comercial na frente. Tratar 
(14) 9828-2018/ 3264-2026/ 
8558-4087.

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

BiipmidÈiiMisOiiiMMÈs

■ 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-/smae/ 
9652-8202-José Carlos
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FUNILARIA
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

Dia 21 Dia 24
Quarta Sábado

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

Castelo
Piscina de Bolinha 

' Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Trlbogã

(14) 3263-1485 
9791-4488

http://www.bioseg-trab.com.br
http://www.vitagliano
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TREINAMENTO
As garçonetes do restaurante Hooters, que tem duas 
unidades em São Paulo, têm de usar shorts curtos, 
regatas e dançar durante o expediente. Tudo isso, com 
recomendações de como fugir de cantadas dos clientes.
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ARTIGO

Uma semana para cortar gastos
Diretor superintendente do 
Sebrae apresenta sugestões 
para ajudar a empresa a 
ganhar competitividade

Bruno Caetano
é diretor superintendente 
do Sebrae-SP

Reduzir gastos é quase um mantra den
tro das empresas, mas na hora de eli
minar os desperdícios, muito gestor 

não sabe por onde começar. Proponho aqui 
um exercício simples e prático para ajudar 
a tapar os buracos por onde o dinheiro es
coa. Vamos pensar em providências a se
rem tomadas uma a cada dia da semana.

Na segunda-feira, revise os processos a 
fim de eliminar o tempo mal utilizado da 
equipe e a necessidade de horas extras. 
Uma boa programação da execução das ta
refas evita que funcionários fiquem ociosos 
durante parte da jornada. Também diminui 
a correria para a entrega do serviço que, na 
pressa, requer extensão do expediente, além 
da possibilidade de falhas e retrabalho.

Reserve a terça para renegociar com 
fornecedores. Pesquise os preços no mer
cado para saber se está desembolsando a 
mais. Peça descontos e juros mais baixos 
e ofereça em contrapartida pagamento em 
prazos menores.

Quarta-feira é dia de se reunir com o 
contador e verificar se a empresa está no 
regime fiscal mais adequado, que pode sig
nificar uma carga de impostos mais leve.

Parcerias ajudam a diminuir despesas. 
Na quinta, faça contatos com outros empre
sários a fim de combinar compras conjun
tas, conseguir preços melhores e repartir 
despesas de logística.

Dedique a sexta-feira para o estoque, 
que deve ser dimensionado conforme a de
manda real. Estoque em excesso é dinheiro 
parado, mercadoria que se deteriora e au
menta o custo de armazenamento.

No sábado, planeje como economizar 
nas pequenas coisas. Prepare a estratégia de 
conscientização da equipe para usar o tele
fone de forma ponderada e veja se a opera
dora tem um pacote mais alinhado ao perfil 
da empresa. Quanto à eletricidade, adapte 
as instalações para aproveitar ao máximo 
a luz natural, opte por lâmpadas econômi
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ELIMINE OS DESPERDÍCIOS - Renegocie com fornecedores e pesquise os preços no mercado

cas e sensores. Incentive o uso racional de 
água, material de escritório e limpeza.

Máquinas e equipamentos velhos podem 
representar lentidão, menos produtividade 
(e horas extras), gasto maior com manuten
ção e energia e perda de qualidade. Use o

domingo para avaliar trocá-los por novos.
Esses são alguns exemplos. Outros 

pontos podem ser trabalhados e a ordem 
apresentada é o menos importante. O prin
cipal é ter disciplina para cortar os gastos e 
manter a empresa saudável.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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PROCURA
Para atender à crescente demanda pelo Chevrolet Cruze 
nos Estados Unidos, seis funcionários da General Motors 
em Lordstown (Ohio) devem manter a produção normal, na 
semana de paralisação da empresa.
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VW  Kombi Last Edition marca fim da perua
Nostálgica, perua será vendida por R$ 85 mil; serão produzidas apenas 600 unidades com elementos de série especial

Da Redação
FOTODIVULGAÇÃO

Usada diariamente para transporte de 
estudantes, trabalhadores, vendedo
res ambulantes, mas muitas outras 

utilidades já foram dadas para a tradicional 
Perua Kombi. Pois os apaixonados podem 
começar a se despedir desse veículo mais 
que cinquentão. Na quarta-feira a Volkswa
gen apresentou a Kombi Last Edition que 
marcará o fim da produção da perua. A 
VW será obrigada a encerrar a produção 
da Kombi por conta da nova legislação que 
prevê a obrigatoriedade de freios ABS e 
airbag duplo para todos os veículos produ
zidos no país a partir de 2014.

Serão fabricadas apenas 600 unidades 
da Kombi Last Edition, cada uma delas 
com preço sugerido de R$ 85 mil. Para 
justificar o valor exorbitante (uma Kom- 
bi "normal" já custa R$ 46.740), a versão 
terá vários elementos típicos de uma sé
rie especial.

Sua pintura será do tipo "saia e blu
sa", com a carroceria azul e teto, colunas 
e para-choques tingidas de branco. Uma 
faixa decorativa, também branca, percorre 
todo o veículo abaixo da linha de cintura. 
Mais abaixo, rodas e calotas são pintadas 
de branco, combinando com os pneus com 
as clássicas faixas brancas dos automóveis 
dos anos 40 e 50. A grade dianteira é pin
tada de azul, mesma tonalidade das mol
duras das setas (que têm lentes brancas) e 
aros dos faróis. Os vidros escurecidos e os 
adesivos "56 anos - Kombi Last Edition" 
identificam a versão.

Por dentro, a perua tem as nostálgicas

CINQUENTÃO -
Volkswagem apresentou 
modelo de última perua 
a ser produzida no Brasil

cortinas nas janelas laterais e no vidro 
traseiro e bancos forrados em vinil com 
detalhes em azul e branco nos encostos e 
cinza nas laterais e na parte de trás. O vi
nil azulado está presente no revestimento 
interno das laterais, portas e porta-malas, 
com costuras decorativas. Já o assoalho e o 
porta-malas são recobertos por tapetes com 
insertos em carpete, mesmo material que 
reveste o estepe.

No painel, há uma plaqueta numerada 
de alumínio escovado que identifica a série 
especial. O quadro de instrumentos tem vi

sual retrô e há um toque de modernidade 
no sistema de som, com LEDs e entradas 
auxiliar e USB. Para atestar a exclusividade 
da versão, o manual do proprietário será 
envolto em uma capa comemorativa, que 
guarda também um certificado atestando 
sua autenticidade.

Nenhuma mudança foi realizada no 
motor 1.4 Total Flex, que entrega 80 cv 
com etanol e 78 cv se abastecida com gaso
lina, sempre a 4.800 rpm. O torque máxi
mo é de 12,5 kgfm com gasolina e de 12,7 
kgfm com etanol, a 3.500 rpm.

A Kombi começou a ser montada no 
Brasil em 1953, em um galpão alugado 
no Ipiranga por uma empresa que havia 
obtido as licenças de fabricação junto a 
Volkswagen. Somente a partir de 2 de se
tembro de 1957 é que a perua começou 
a ser produzida oficialmente pela VW em 
sua recém-inaugurada fábrica em São Ber
nardo do Campo. Até hoje a perua é a mais 
vendida em sua categoria, desbancando ri
vais mais modernos, como Fiat Ducato, e 
baratos, caso das vans chinesas comercia
lizadas aqui.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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FORÇA RENOVADA
Em meio a tantas opções de revestimentos, o papel de parede vem 
resgatando o prestígio da época em que percorria palácios. Hoje, ele 
está presente nos projetos e feiras de decoração e ganhou aceitação, 
ao passo em que perdeu aquele ar de ultrapassado.

w w w .p o n to i9 .c o m .b r  
Rua Cel. Joaqu im  A nse lm o  M a r t in s , 17 80  

C en tro  - Lençóis P a u lis ta  - (1 4 )3 2 6 4 -3 9 4 9
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Xixi de gatos no quintal incomooooda!
Dicas simples podem 
espantar o bichano do seu 
quintal, sem agredir o animal 
de estimação do vizinho

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Saulo Adriano

Se você mesmo não vive este pro
blema, já deve ter ouvido alguém 
reclamar que não suporta mais o 

mau cheiro no quintal por causa dos 
gatos que circulam pela vizinhança. 
Hábeis escaladores e equilibristas por 
natureza, os gatos costumam não respei
tar o território alheio. Avançam sobre 
quintais, garagens, veículos estaciona
dos, churrasqueiras e outros espaços. 
Ali dormem, derrubam pelos e deixam 
sua marca através de poças de xixi. E 
seu forte odor incomoda.

Contra o problema, uma dica pode 
funcionar - fácil, barata e que prome
te espantar os gatos de seu quintal. A 
base é que o felino não gosta de cer
tos cheiros. Um deles é a pimenta do 
reino, condimento muito comum em 
qualquer cozinha e disponível na estan
te da maioria dos supermercados. A re
comendação é espalhar a pimenta pelo 
quintal, principalmente pelos lugares 
em que os gatos costumam fazer seu xi- 
xizinho. Um pacote pequeno de pimen
ta do reino custa menos de R$ 2. Então, 
sua vingança contra os felinos invasores 
não vai custar os olhos da cara e nem 
vai agredir o animal.

Outra dica para resolver o proble
ma é preparar uma mistura com água 
e essência de coco. Misture a essência

SAI DAQUI COM SEU XIXI -  Escaladores, os gatos não respeitam o território alheio, deixando um rastro de cheiro forte por causa do xixi

de coco com água e jogue o preparado 
pelo quintal, à noite, que é quando os 
gatos têm maior atividade. Como eles

também não gostam do aroma do coco, 
em pouco tempo eles vão passar a fa
zer xixi em outro lugar. A essência de

coco pode ser encontrada em lojas de 
essências e produtos artesanais e tem 
preços variáveis.

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


Classificados

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

MONTE AZUL, casa c/
3 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem + edícula c/ 
despensa e WC, piscina. 
Tratar (14) 9794-2145.

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.

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

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

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

CASA MARIA Luiza 
II- 2 dormts (1 grande), 
cozinha, sala, bho social, 
lavanderia, cerca elé
trica. Casa Semi-Nova. 
R$170mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA V. Capoani- Ga
ragem p/ 2 carros, 3 
dorms ( 1 suite), sala tv, 
sala jantar, cozinha, bho 
social, lavanderia. Edícula 
c/ 1 dorms, bho, churrasq 
- R$300 mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CASA JD. Europa: 
Garagem p / 2 carros, 
cozinha planejada, sala de 
estar, sala TV, sala jantar,
3 dorms ( 1 suite c/ closet 
planejado), escritório 
planejado, lavanderia. 
142,00m^ de construção. 
R$ 365mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

VENDE-SE TERRENO
de esquina c/ 245m^ no 
Jd. Europa. R$85mil, 
aceita-se financiamento 
parcial. Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CENTRO, 2 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e despensa, R$126. mil, 
obs: forro e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343

GRAJAÚ, CASA em
construção, na altura 
da laje, 2 quartos, sala, 
cozinha, WC, murada, 
R$52 mil + parcelas. Tratar 
(14) 9797-5221.

Os melhores imóveis

www,vitagiiano.com.br
OPORTUNIDADE
Apto: Faça um investimento rentável e seguro -  2  dorms, várias opções de lazer. 

Últimas unidades, confira! -  ref:00238  -  Beto 14-9724-8803

CENTRO, SOBRADO
com 01 suíte, 02 dormi
tórios, sala de TV, sala 
de jantar, 02 banheiros 
sociais, cozinha, área de 
serviço, despensa e gara
gem. Um salão Comercial 
com banheiro (alugado),
R$ 680 mil, obs: laje, piso 
laminado de madeira. 
Armário embutido em to
dos os dormitórios e sala 
de TV. ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

VILA IRERÊ, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala, sala de 
jantar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem para 02 carros. 
Área de lazer com despen
sa, banheiro e churras
queira, R$360 mil, obs: 
laje, taco e piso frio. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

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

VILA NOSSA Senhora 
Aparecida, 3 dormitório, 
sala copa, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, e garagem. 
Casa nos fundos com 01 
dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social e área de 
seviço, R$350 mil, obs: 
laje/gesso e piso frio. 
Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343

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

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

JARDIM ITAMARATY,
1 suíte (c/ closet), 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. área 
de lazer com churras
queira, forno, banheiro e 
piscina, R$450 mil, obs: 
laje, porcelanato, acaba
mento em gesso, armário 
embutido na cozinha, e 
externo. Aquecedor solar.
3 anos de construção. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

RES. JACARANDÁ,
2 dormitórios, sala (2 
ambientes), banheiro 
social, cozinha, área de 
serviço e 01 vaga de 
garagem, R$150 mil, obs: 
laje e piso frio. 2° andar 
Não aceita financiamen
to. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14)
3264-3343

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

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 porcela- 
nato, acabamento em 
gesso. armário embutido 
nos dormitórios, cozinha, 
área de serviço e área de 
lazer. aquecedor solar. 
Ótimo acabamento. 
Tratar (creci 80086)
Líder Imobiliária (14)
3264-3343

SANTA CECILIA,
sobrado com 03 suítes, 
02 salas, copa, cozinha, 
lavabo, área de serviço, 
despensa e garagem 
para 3 carros. Área de 
lazer com churrasqueira, 
R$ 380 mil, obs: laje, 
piso laminado de madei
ra. armários embutidos 
nos dormitórios, cozinha 
e área de serviço. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobi
liária (14) 3264-3343

JARDIM JOÃO
Paccola, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço 
e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira, 
banheiro e despensa, R$ 
165 mil, obs: laje, gesso 
e piso frio, armário 
embutido na cozinha. 
Banheiro da suíte em 
construção. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM UBIRAMA, 3
dormitórios, sala cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Ponto 
comercial com banheiro, 
R$320 mil, obs: laje e piso 
frio. Ótima oportunidade 
para investimento! Imó
veis alugados. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

CECAP, 3 dormitórios, 02 
salas, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem, R$ 130 mil, obs: 
forro e piso frio. Lote de 
esquina. Não aceita fi
nanciamento. Tratar(creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO Vitória Régia,
03 dorms (1 suíte), sala 
02 ambientes, cozi
nha, lavanderia R$
320 mil, Cód.246. SIG
IMÓVEIS(CRECI115691)
3264-5624/9695-8789.

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

APARTAMENTO EDIFÍCIO
Beta 03 dorms(1 suíte), 
sala 02 ambientes, cozinha, 
lavanderia R$ 530 mil, Cód.210. 
SIG IMÓVEISiCRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

EDÍCULA JD Itamaraty,
03 dorms(1 suíte), cozinha 
amiericana, sala de tv, la
vanderia, piscina c / cascata 
R$ 320 mil, Cód. 253. SIG 
IMÓVEIS(CREa115691) 
3264-5624.

CASA PRÓXIMO ao
SESI, Av. Jácomo Nicolau 
Paccola, R$ 130 mil. Aceita 
Financiamento -  02 dormis,
02 banheiro, sala, cozinha SIG 
IMÓVEIS(CREa115691) 3264- 
5624/9771-0664.

JD ITAMARATY, 03 dorms(1 
suíte c / closet e armiário), sala 
de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, lazer c / piscina, 
armários embutidos na casa 
toda, R$ 590 mil, Cód.103. SIG 
IMÓVEIS(CREa115691) 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.

JD ITAMARATY, 03 suítes(1 
c/closet), sala de tv, sala 
estar, sala jantar, cozinha 
planejada, lareira, lazer c/ 
SPA, piscina, churrasquei
ra, terreno c/981,00m2, 
casa c/330,00m2 R$ 
1.080.000,00, Cód. 180. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

EDÍCULA j d  Nelli, 01 
dormitório, sala de tv, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina R$ 195 mil, Cód.281. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)9695-8789/3264-5624.

EDÍCULA JD Itamaraty,
01 dormitório, sala de 
tv, cozinha c/armários 
churrasqueira, quiosque, 
piscina grande, piscina c / 
hidro, banheiro c/180,00m2 
R$ 320 mil, Cód.195. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 9695- 
8789/3264-5624.

VENDO 3 filhotes de 
cachorro da raça dashi 
rouse, 2 femeas e 1 
macho, com 30 dias. 
Tratar (14) 3263-6620/ 
9658-4415.

LINDOS FILHOTES
de labrador, cor preto, 
chocolate e caramelo, 
ótimo preço. Tratar (14) 
3263-4007/9651-8149.

P l/ im s  PARA CO/VS77ÍI/ÇAO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CO/VT/ITO ( W  9 S 4 4 -8 1 6 4  
8117-8164

ITAMARATI
Sobrado c/ 03 dorm sendo 1 suíte, 2 

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

Valor: R$ 550.000,00 

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

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

de serviço/ garagem 
Valor: R$ 320.000,00

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

lavanderia, área lazer c/ piscina, 
garagem.

Valos: R$ 650.000,00 

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

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

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

JARDIM ITAMARATY
Sobrado 03 dorm, sendo 01 suíte, 

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

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

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

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

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

JARDIM VILLAGE
Casa com 3 dorms, sendo 1 suite com 

banheira hidromassagem, 
sala de estar, sala de jantar, 

sala de tv, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 

edícula com churrasqueira, 
banheiro e despensa, 

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

w w w .to le d o im o v e is .c o m .b r
Tel (14)3263-0187
Av. 25 de Jane iro , 354  
C e n tro

http://www.toledoimoveis.com.br


Classificados

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 financiamen
to. 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 coberta 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. Pe- 
drão 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, w c social 1 suíte 
c /  closet, banheira,lavabo, 
sala de jantar, sala de tv, 
garagem coberta p /  3 carros 
e 2 vagas descoberta com 
portão fechado basculante 
automatizado, cerca elé
trica, lavanderia revestida 
com armário, fundos temos 
1 dispensa, canil, piso 
laminado e piso frio. Terreno 
com área total de 292,82 
m^ com 270,55 m^ de cons
trução. Aceito propostas 
e financiamento, R$550 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

JARDIM príncipe, casa 
fe ita  em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c  social, suíte, 
piso frio, com laje, 1 bela 
varanda, em volta da casa, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem descober
ta p /  vários carros, portão 
fechado de correr, cerca 
elétrica, alarme, terreno 
com área to ta l de 200 m^, 
com 124,77 m^ de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, acei
to  financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

CECAP, CASA com 4 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio, laje, área to ta l de 
terreno 202m^ com 82m^ de 
construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto 
saúde), R$ 120 mil, não 
aceita financiamento. Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 9714
4352, (WWW.PEDRAOIMO- 
VEIS.COM).

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

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

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

INFORME IMOBILIÁRIO
ATENÇÃO.

Venha negociar com  quem realmente 
entende de imóveis!

Tome um café conosco  e confira, 
ihe darem os todo suporte!

NEGÓCIOS IM 08IU ÁR I0S

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

J A R D IM  P R ÍN C IP E , casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, w c  social ,1 suíte, 
piso frio  de boa qualidade, 
garagem coberta p /  1 carro 
com portão de elevação 
automatizado, fundo tem os 
1 quarto, banheiro, lavande
ria coberta, churrasqueira, 
ótim a localização. R$ 200 
mil aceito financiam ento e 
permuta. Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352, 
(W W W .PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

CECAP, C A S A  com 3
quartos, sala, cozinha 
toda revestida , w c  social,
1 suíte, p iso frio  de boa 
qua lidade, la je  com 
acabam ento  em gesso, 
garagem  coberta p /  2 
carros, bom  acabam ento , 
fundo  com 1 quarto, chur
rasqueira, banheiro. R$ 
170 m il, ace ita  pe rm uta  
e financ iam en to . Pedrão 
Im óveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (W W W . 
PEDRAOIMOVEIS.COM).

J A R D IM  M A R IA  Luiza 
IV, barraca com 1 quarto, 
sala, cozinha, p iso frio ,
1 banhe iro  in te rno  e um 
externo , 1 pisc ina de 
adu lto  e 1 pisc ina in fan til, 
churrasqueira , varanda, 
cerca e lé trica . R$ 160 m il, 
ace ito  pe rm uta. Pedrão 
im óve is (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

NÚCLEO, CASA com 8 cô
modos, 3 W C, ótima locali
zação, (precisa de reparos), 
bom para investidor, não 
aceita financiam ento, R$ 70 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 9714-4352.

VILA CACHOEIRINHA,
terreno com 11 m de 
fren te 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.

MAMEDINA, CASA com
3 quartos, sala ampla, w  
social, cozinha revestida, 
dispensa, lavanderia 
coberta, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 
fundo tem os churrasqueira, 
banheiro, 1 bela piscina 
grande, terreno com área 
to ta l de 347 m^, com 126 
m^ de construção, garagem 
coberta p /  vários carros. R$ 
300 mil aceito financiam en
to  com 50% de entrada. Pe
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
9714-4352.

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

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

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

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

RONDON, CASA nova, 2 
dormitórios, 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 
M artins, 751 ou (14) 3264
7260.

UBIRAMA, 3 quartos, 1 
suite, 3 salas + cozinha, 
rancho c /  churrasqueira, R$ 
340 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

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

A IMOBILIÁRIA Sig Imó
veis comunica a todos que 
está administrando alugueis, 
e nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponíveis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado 
de assis, 680 (fones: 3264
5624, 9695-8789)

PRÉDIO NA Planta Resi
dencial Portal de Lençóis:
02 dorm sendo 1 suíte/sala 
02 am bientes/coz/banheiro/ 
lavanderia/varanda c /  
churrasq. Gourmet/garagem 
valor sob consulta. Tratar 
Toledo Imóveis 32630187

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.

CENTRO, 02 dorm sendo 
1 suíte/sala/copa/coz/ba- 
nheiro/lavanderia/garagem, 
R$ 330 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 32630187

OPORTUNIDADES
I N C R Í V E I S ! !

V IS IT E  N O S S O  N O V O  S ITE  
w w w .h ab itare lp .co m .b r

S o b ra d o  J D . Itam araty  d 2 terrenos, 4 dorm s, sen d o  1 
s u íte  d  c loset, banheira; sala estar, Jantar, cozin ha d 

arm á rios, adeg a, p isc ina d  aquecedor, ja rd im , g ara g em  4 
carros, 430,00  m ^ R$ 860 mil. R ef. S ite 29.

S o b ra d o  J D  ltam araty,3 dorm s(1 suíte ), sala g ran d e tv, 
escritório , cozin ha p lane jada, p isc ina casa c /32 0m 2 R$ 

600.000,00 . R ef. S ite 14.

C asa Jard im  V ílla g e - 3  dorm s, 1 su ite  d  c loset, 1 dorm s  
externo , 1 w c, 1 lavabo, sa la  TV, jantar, estar, cozinha, 

lavanderia  d  arm ário . G ara g em  p ara  5  carro s send o  3  c o 
bertos - R $ 530 m il(aceita casa  de m e n o r va lo r)-H ab itare  

Im óv eis  (C R E C I76074).

V end e-se C asa M am edína, C /3  dorm s, sala, cozinha, 
bho social, g ara g em  p / 4  c arro s cobertos, á rea  de lazer, 

lavanderia, p isc ina. R$ 300.000,00 . H ab ita re  Im óveis  
(C R E C I76074).R ef. S ite  67

V end e-se C asa  Jd. V íllage, d  3d o rm s( send o  2  suítes), 2  
salas, cozin ha, sala de  jantar, área  de serv iço, garagem  

p/ 3  carro s cobe rtos e 2  d escobertos, área  de lazer, 
churrasq . C asa  c o m  piso  lam inado. RS 600m il. H abitare  

Im óv eis  (C R E C I76074).

C asa  JD . V ílla g e - G ara g em  p/ 2  carros, 3  d o rm s (send o  
1 suíte ), sala , copa, cozin ha, bho  social, lavanderia, 

d esp ensa. R$ 3 00  m i l -  H ab ita re  Im óveis  (C R E C Í76074) 
3264-4151/9860-1407.

C asa  J d . Itam araty: G ara g em  p/ 2 carro s, cozin ha p lane
jada , sa la  estar, TV, Jantar, área  de serv iço, b ho  s ocial, 3  
d o rm s (1 suíte ), p isc ina, á re a  de lazer d  c hurrasq ., bho, 

depós ito . 2 43  m^ de cosn truçao . R$ 550m íl- H abitare  
Im óveis  (C R E C I76074) 3264 -4151/9860-14

C R E C I 7 6 0 7 4 IMÓVEIS
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  
( 1 4 )3 2 6 4  4151 | (1 4 )9 8 6 0  1407

CENTRO : C O M E R C IO  c /
coz/e 02 banheiros Fundos 
casa c /  03 d o rm /sa la / 
coz/banheiro/lavanderia ,
R$ 840 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 32630187.

CECAP: FRENTE: 03
do rm /02 sa las/02coz/ 
02banhe iros/02  área de 
serv/garagem /Fundos 
do rm /sa la /coz /b anhe iro / 
lavanderia, R$ 150 mil. 
Tratar Toledo Imóveis 
32630187

IT A P U Ã , C A S A  c /  sala, 
copa, cozinha, 3 do rm itó 
rios 1 suíte, garagem  p /
2 carros, rancho no fundo 
R$ 250 m il. T ratar V ila  
N egócios Im ob iliá rios  na 
R: Cel. Joaqu im  A nse lm o  
M a rtin s , 751 ou (14) 
3264-7260.

A P T O  E D IF ÍC IO  Orígenes 
Lessa, 02 dorm  sendo 1 
su íte /sa la  02 a m b ie n te s / 
coz a m e rica n a /la va n d e ria / 
banhe iro /va randa  c /  chur
rasq. G ou rm et/garagem , 
R$ 320 m il. T ratar Toledo 
Im óveis 32630187.

J D . A M E R IC A , 03 d o rm / 
sa la /coz /02  b a nhe iros / 
despensa/ga ragem , R$ 
160 m il. T ratar Toledo 
Im óveis 32630187

JD. VILAGE: 02 dorm sen
do 1 suíte c /  h idro/sala/sala 
jantar/coz/banheiro /lavan- 
deria/edícula c /  churrasq e 
banheiro/garagem , R$ 350 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187.

JD. NELLI: Linda edícula 
c /  sala/coz americana/02 
banheiros/lavanderia/ 
churrasq/forno pizza/piscina 
de biribol, R$ 200 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 32630187

RONDON: 02 dorm /sa la / 
copa/coz/02 banheiros/ 
edícula c /  churrasq/piscina, 
R$ 220 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 32630187.

VILA ANTONIETA: 03
dorm sendo 1 suíte c / 
hidrom assagem/sala es ta r/ 
sala de TV/sala de ja n ta r/ 
coz /banheiro /lavand/ed í- 
cula c /  churrasq/banheiro/ 
despensa/garagem, R$ 360 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187

http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://WWW.PEDRAOIMO-VEIS.COM
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://www.habitarelp.com.br


Classificados

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

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, despensa e garagem p/ 
02 carros -  R$ 260.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

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

JD. MARIA Luiza IV, 2 dormitó
rios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, entrada p/ carro.
- R$ 175.000,00 - 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 - San
tangelo 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.

MARIA LUIZA I, 3 quartos, 2 
WC, sala, cozinha, acabamento 
em gesso+ edícula com churras
queira, garagem para 2 carros. 
Tratar (14) 3263-2129/ 9749-3534.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e gara
gem p/ 2 carros - R$ 300.000,00
- 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. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, hall, sala, 
cozinha, WC, lavabo, área de 
bate papo, lavanderia, despen
sa, área de lazer e garagem p/ 
02 carros. R$ 410.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  9795-0722.

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

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

CECAP, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro sociaj, área 
de serviço e garagem. Área de 
lazer com despensa, R$ 125 
mil, obs: forro e piso frio. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343

TERRENOS NO ITAMARATY
■ Vende-se 4 terrenos contigos com 396,50 

cada um, valor R$ 125 mil cada

■ Vende-se terreno com 525 m^, 
localização nobre

RiTirmmiítfTTmfírfírhTtrMWtíkp

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

JARDIM CRUZEIRO,
sobrado com 03 suítes, 01 dor
mitório, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem. Área de lazer 
com 01 suíte e churrasqueira, 
R$ 350 mil, obs: laje e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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.

MONTE AZUL, casa 
geminada c / 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia/garagem 
(cada), R$ 220 mil, ótimo 
p / investimento. Tratar (14) 
32630187 Toledo Imóveis

RONDON, PRÉDIO comercial, 
piso térreo c / 03 salas gdes/ 
coz/banheiro/lavanderia/Piso 
superior c /  02 salas gdes/ 01 
sala pequena/banheiro, R$ 700 
mil, const nova. Tratar Toledo 
Imóveis 32630187.

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

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

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

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

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

BAURU, APARTAMENTO

mobiliado ao lado da USF! Tra

tar (14) 8129-0829/ 3264-3465.

MAMEDINA,APARTAMEN-
TO com1 quarto, sala, cozinha, 
WC, sacada, lavanderia e 
garagem. Tratar (14) 3263-2182/ 
9171-6635.

MARIA LUIZA I, barracão com 
400m^ vão livre (sem pilares), 
com escritório, WC. Tratar (14) 
3263-2758/ 9702-3921.

ALUGO SALÃO para moradia. 
Tratar (14) 9714-6342.

ALUGO APTO de um quarto, co
zinha e WC, garagem com portão 
eletrônico, cerca elétrica, próximo 
ao centro -  Av João Paccola, 
1255. Tratar na Evidence Veículos 
(14) 3264-1000/ 9614-3191.

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.

RONDON, LOCAÇÃO de
ponto comercial com sala 7X5, 
cozinha, 1 banheiro adaptado 
para deficientes. Ref 0157 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021

CENTRO, LOCAÇÃO de sala 
comercial com 2 banheiros, 
cozinha, vaga para clientes 
na frente. Ref 0155 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel.32630021

BAURU RESID. Flamboyant, 
locação de apartamento com 3 
dormitórios, 2 banheiros, sala, 
cozinha, garagem coberta. Tel. 
32630021

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

BAURU RESID. Camelias, 
locação de apartamento com 
2 dormitórios, 1 banheiro, sala, 
cozinha, 2°andar, garagem. Ref 
0142 no site WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br Tel. 32630021

VILA IRERÊ, locação de casa 
com 2 dormitórios, 1 banheiro, 
cozinha, sala, garagem coberta. 
Ref 0148 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

ALUGO CHÁCARA para finais 
de semiana, festas e eventos, 
com piscina + área de lazer 
c / campinho de futebol, casa, 
barraca. Tratar (14) 9181-0164.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A - V B N D A - LOCAÇAO

I w w w .im obiliaria21Lp.com .br

CENTRO, CASA á venda com 
3dormitórios, 1 banheiro, sala, 
sala de jantar, cozinha, varanda 
na frente, área de serviço, chur
rasqueira, cerca elétrica, sauna, 
garagem coberta e descoberta, 
1 dormitório e 1 banheiro 
ambos externo. Ref 0097 no 
site WWW.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. 32630021

ITAMARATY, CASA á venda 
com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, 3 banheiros, sala, 
cozinha, escritório e sala de 
TV piso superior, garagem 
para 2 carros, canil, edícula 
com piscina. Ref 0138 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021

3263-0021
VENDA terreno JD. GRAJAÚ, com 250m^
ótima localização. Ref 0072___________
VENDA terreno JD. CAJU, com 200m^, 
próxima quadra de esportes. Ref 0111 
VENDA terreno JD. UBIRAMA, com
295M^. ótima localização. Ref 0115_____
VENDA casa VILA IRERÊ, 2 dorm, coz, Iwc,
coz nos fundos, garagem.______________
VENDA casa CENTRO, 3dorm, 1 wc, sala 
de jantar, garagem, edícula. Ref 0097 
VENDA casa ITAIVIARATY, 3 dorm, 3 wc, 
escritório e sala de TV piso superior, gara
gem, edícula c/ piscina. Ref 0138_______
VENDA sitio FARTURINHA, 1.8 alqueires, 
108m  ̂ área construída, poço artesiano, 2 
rios e 4,800 pés de eucalipto. Ref 0158 
LOCAÇÃO ponto comercial RONDON, sala 
7X5, coz, 1 wc adaptado p/ deficientes.
Ref0157___________________________
LOCAÇÃO sala comercial CENTRO, 2 wc,
coz, vaga para clientes. Ref 0155________
LOCAÇÃO apart. BAURU RESID. FLAM- 
BOYANT, 3 dorm. 2 wc, garagem coberta. 
LOCAÇÃO apart. BAURU RESID. CAMÉLIAS, 
2 dorm, 1 wc, 2° andar, garagem. Ref 0142 
LOCAÇÃO casa VILA IRERÊ, 2 dorm, 1 wc, 
coz, garagem coberta. Ref 0148________

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

'á a n ^
www.santangeloimoveis.com.br
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Classificados

MACATUBA, ALUGO casa 
com 2 dorms, sala, WC social, 
cozinha c / copa integrada, 
lavanderia, área de serviço e 
garagem, excelente acabamen
to. Tratar (14) 9168-0274.

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.

M ARIA 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 
bairro), transportadora e outras 
atividades, R$ 1 mil. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263-1617/ 
9816-6963.

ALUGO EDÍCULA 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/ 9816-6963.

ALUGO CHÁCARA para fes
tas em Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3264-5381/ 9704-3307.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque,
R: Olga Biral, 311. Tratar (14) 
9757-4898 e 3264-2505.

ALUGO 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.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tra^r (14) 3263-2133 e (14) 
9716-7764.

CASA JD EUROPA, 03
dorms(1 suíte c/closet e 
armário), sala tv, escritório, 
sala jantar, cozinha pla
nejada R$ 365.000,00 SIG 
IMÓVEIS (CREC1115691) 
3264-5624/9695-8789.

CASA JD EUROPA, 03
dorms(1 suíte), sala, cozi
nha, lavanderia, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1 15691) 
3264-5624/9695-8789.

CASA JD VILLAGE, 02
dorms, sala, cozinha, 
edícula c/01 dormitório, 
banheiro, churrasqueira 
R$ 270.000,00 SIG IMÓ
VEIS (CREC1115691) 3264- 
5624/9695-8789.

CASA BACCILI, 02 dor- 
ms(1 suíte c/ armários), 
sala de tv, cozinha plane
jada, sala jantar, lazer c/ 
churrasqueira, sala, ba
nheiro R$ 298.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1 15691) 
3264-5624/9695-8789.

MARAVILHOSA CASA JD
Itamaraty, 03 dorms(1 suí
te c/ closet e armário), sala 
de estar, sala de jantar, sala 
tv, lavabo, cozinha plane
jada, lazer c/ piscina, ar
mários embutidos na casa 
toda, R$ 590.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1 15691) 
9695-8789/3264-5624.

CASA JD VILLAGE ( 02
terrenos) , 03 dorms(1 
suíte c/ armários), sala 
estar, sala tv, sala jantar, 
cozinha c/armários, escri
tório, terreno c/506,00m2 
e construção c/240,00m2 
R$ 690.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1 15691) 
3264-5624/9695-8789.

CASA JD ITAMARATY,
02 dorms, cozinha ame
ricana, lavanderia, gara
gem coberta, espaço p/ 
lazer R$ 225.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1 15691) 
3264-5624/9695-8789.

CHÁCARA 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, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 9735-5505.

ALUGO SALA no Edifício Luiz 
Paccola, 3° andar, ou troco por 
carro. Tratar (14) 3263-1072/ 
8147-8049.

PRAIA GRANDE, apartamen
to no "boqueirão" a 50 metros 
da praia. Tratar (14) 3264 4345 
/  3263 1961.

VILA IRERÊ, casaàvenda 
com 2 dormitórios, cozinha, 1 
banheiro, sala, cozinha nos fun
dos, garagem. Tel. 32630021

COMPRO CASA de até R$ 85
mil que aceite financiamento. 
Tratar (14) 9667-0989 ou 
9627-0989.

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624 / 9695-8789 

www.sigimoveisnet.com.br

LINDA CHAGARA 5
min. de Lençóis Pta, 

20.400m2 -  sendo casa c / 

sala ampla, coz., 2 dorms, 

w c  social. linda varanda, 

piscina + casa p / caseiro. 

Obs: curral e ót. árvores 

fru tífe ras - energia e água 

da propriedade -  Imperdível

- Creci J23626 -  V itagliano 

14-9786-5951 /  3263-3163

-  w w w .v itag liano.com .br -  

ref. 00264

MARAVILHOSA CHA- 
CARA São Judas Tadeu,
02 dorms, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio e laje, 
ar condicionado, lazer c / 
rancho fechado de blindex 
c / churrasqueira, forno pizza,
02 banheiros, piscina, pomar 
área c / 2.500m2 R$ 370 
mil, Cód.283. SIG MÓVEIS 
(CREa115691)9695-8789.

CHÁCARA NO Corvo 
Branco, c /  5.008m2, c /  casa 
de tijolinho c / 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, churrasqueira, piscina 
grande e piscina pequena, 
tanque de peixe, pomar, rio, 
garagem, casa c / piso frio e 
laje R$ 250 mil, Cód.260. SIG 
MÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

SÍTIO NO bairro Pirapitinga, 
c / 1,70 alqueires, casa de 
tijolos c/02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, piso 
frio e laje, churrasqueira e 
forno de pizza e lenha, poço 
artesiano , energia e rio pira- 
pitinga R$ 250 mil, Cód.261. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

CHÁCARA SÃO Judas 
Tadeu de esquina c/5.000m2, 
casa laje c /  04 dormis(1suíte), 
sala, cozinha, churrasqueira, 
piscina, campo, toda murada 
R$ 430 mil, Cód.173. SIG 
MÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789/3264-5624.

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, 
W C, despensa e a 2° c /
2 quartos, sala, cozinha e 
W C, R$200 mil. Tratar (14) 
9701-1896..

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m2 - R$ 30.000,00 
+ 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$ 37.000,00 
de Entrada + 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.

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.

CHÁCARA SÃO Judas 
Tadeu (2.500m2): 03 dorm 
sendo 1 suíte/02salas/coz/ 
banheiro/área de serv/ 
despensa/garagem/rancho 
c /  churrasq/ 02 banheiros e 
piscina, R$ 250 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 32630187.

FARTURINHA, SITIO á
venda com 1.8 alqueires, 
108m2 área construída, casa 
construção nova de laje, poço 
artesiano, 2 rios e 4,800 pés 
de eucalipto. Ref 0158 no site 
W WW .imobiliaria21lp.com. 
br Tel. 32630021

JD. ITAMARATI, terreno 
c /  430,00m2 - R$ 135.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
9795-0722.

CAMPINHO, DUAS áreas 
de 10 mil m^ cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras, 2 
nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 90 
mil, e a outra somente terra 
R$ 80 mil. aceito permuta e 
propostas. Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714-4352, 
(WWW.PEDRAOIMOVEIS. 
COM).

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

COMPRO TERRENO
para finalidade comercial 
com área mínima de 400 
m2. 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 jandra- 
de4374@ig.com.br

ARDIM CAJU, terreno 
com área total de 200 
m .̂ R$ 50 mil n/aceito 
financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714
4352, (www.pedraoimo- 
veis.com).

CENTRO, TERRENO
com área total de 899 
m ,̂ exelente oportuni
dade 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 propostas,
R$ 500 mil. . Pedrão 
Imóveis (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).

JD ANTÁRTICA,
terreno c / 331 m ,̂ 
frente c/14,50m2, fundo 
22,85m^. R$ 130 mil, não 
aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 9714- 
4352,(WWW.PEDRAOI- 
MOVEIS.COM).

JD. GRAJAU, terreno 
medindo 432m^, de 
esquina na parte baixa 
do loteamento, quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 
com Abobrinha.

JARDIM GRAJAÚ,
parcelado , medindo
275.00 m ,̂ no meio do 
loteamento, sendo R$
28 mil de entrada + 114 
parcelas mensais de R$
369.00 (cada), vencendo
-se a próxima parcela em 
25/09/2013. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, a 50
metros da avenida, me
dindo 250,00 m ,̂ quitado, 
murado, com calçadas e 
com energia elétrica já li
gada. Tratar (14) 9772-7716 
com Claudio

JARDIM GRAJAÚ, a 80
metros da avenida, me
dindo 265,90 m ,̂ quitado. 
Tratar (14) 9772-7716 com 
Claudio

MARIA LUIZA IV, terreno 
c/ 240,00m2, R$ 55 mil. 
Tratar (14) Toledo Imóveis 
32630187

JARDIM GRAJAÚ,
terreno medindo 275m2 na 
parte baixa. Aceito parte de 
pagamento com financia
mento da Caixa. Tratar (14) 
9772-7716 com Claudio.

JD. VILLAGE, terreno mu
rado c/ 250,00m2, R$ 125 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187.

Q o u ç i ia s  
imóveis

C A S A  JD . E U R O P A  1 quarto, sala, cozinha wc 
e area de serviços - garagem valor 200.000,00 Aceita 
financiamento

U B IR A M A , Casa com 3 quartos, sala, copa, cozi
nha, banheiro, a/s, garagem para 4 carros e edícula 
nos fundos com churrasqueira. R$ 220 mll. (Não acei
ta financiamento - aceita troca por carro ou terreno)

C E N TR O  2 Q U A R TO S , sala, cozinha, wc terreno 
de 240 mP. Valor 160.000,00 Não aceita financiamento

C A S A  P R Ó X IM O  A O  A S IL O  2 quartos, sala, 
cozinha, wc garagem valor 180.000,00 Não aceita 
fianclamento

JD . M A R IA  LU IZA  II casa 3 quartos, sala, cozi
nha wc, garagem, area de serviços valor 160.000,00 
Aceita fianclamento

C A S A  C E C A P  3 quartos sendo uma suite, sala, 
cozinha, wc garagem mais edícula com churrasquei
ra, quarto e wc. Valor 150.000,00 Aceita fianclamento

JD . C A JU  casa com 2 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa,cozlnha, wc garagem, area com churras
queira e piscina valor 150.000,00 Aceita financiamento.

JD  C A JU  casa de esquina ótima p/ comércio terre
no com 312 mt2 na avenida jacomo augusto paccola 
com 2 quartos, sala, cozinha, wc valor 180.000,00 
Não aceita Financiamento, aceita troca por Imóvel de 
menor valor.

JD . ITA M A R A TY  casa com 3 quartos sendo 1 sui
te, sala, cozinha, wc, area de serviços garagem terre
no de 517 mts2 valor 420.000,00 Aceita fianclamento

C A S A  centro de esquina na rua dr. Antonio tedesco 
proximo a prefeitura aceita troca

A P A R T A M E N T O  no Edifício Origenes Lessa.

RUA JO S E  DO PATROCiNiO, 847 CENTRO  
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 
• 9756-2647 • 9772-1740 • 8150-6252

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
http://WWW.imobiliaria21lp.com
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS
mailto:jandra-de4374@ig.com.br
mailto:jandra-de4374@ig.com.br
http://www.pedraoimo-veis.com
http://www.pedraoimo-veis.com
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM
http://WWW.PEDRAOI-MOVEIS.COM


C la s s if ic a d o s
Projetos e execução de combate ao incêndio

✓  Instalação e manutenção de hidrantes:
✓  Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
✓  Instalação e manutenção de luzes de emergência;
✓  Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e manutenção de redes de ar comprimido 

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. Jacom o Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

JOÃO PACCOLA, terre
no com 222m2, R$70 mil, 
não aceito financiamen
to. Tratar (14) 9791-366.

JD. GRAJAU, terreno 
com 336m^ de esquina, 
parte alta do bairro, en
trada + parcelas. Tratar 
(14) 9791-3666.

MARIA LUIZA I, terreno 
com 200m^, no meio 
do bairro. Tratar (14) 
9712-4000

JD. GRAJAÚ, lote com
250,00 m2, R$ 70 mil, 
obs. Lote quitado. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD. MONTE Azul, lote 
com 223,00 m^, R$ 75 
mil, obs. Lote de esqui
na. Ótima localização 
para comércio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobi
liária (14) 3264-3343

JARDIM VILLAGE, lote 
com 257,60 m2 (11,20 X 
23,00), R$ 120 mil, obs: 
lote murado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATI,
lote com 458,12 m^, R$ 
160 mil, obs: lote de 
esquina. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

IMPERDÍVEL 2 lotes 
juntos c / área total de 
531m2 no Jd. Grajaú, 
bem localizado. Vende 
tbm 1 lote separado 
Venha conferir! Creci 
J23626 -  Beto Vita- 
gliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00294

OPORTUNIDADE 
LOTE de esquina no Jd. 
Nelli c / área de 266m^, 
bem localizado, ideal 
para comércio. Venha 
conferir! Creci J23626
-  Beto Vitagliano 14
9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br -  ref. 
00309

MARIA LUIZA IV, ter
reno 260m^, Entrada de 
R$30 mil + 36 parcelas 
de R$818,00. Tratar (14) 
9693-1604.

LOTE MARAVILHOSO
c / área de 517m^, em 
ótima localização do 
Itamarati (lado de cima 
da av.) Obs.: 15 mts 
de frente -  excelente 
oportunidade, confira! 
Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br -  ref. 00318

JARDIM VILLAGE, lote 
com 257,60 m2 (11,20 X 
23,00), R$ 120 mil, obs: 
lote murado. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

LOTEAMENTO 
RESERVA Sant' anna em 
Agudos - Centro - ú lti
mas unidades, área no
bre, m^ + valorizado, ruas 
largas e arborizadas, 
excelente topografia.
O melhor investimento 
e moradia, financia
mento próprio em até 
150 meses. Tratar (14) 
9793-7010/ 9167-6822 
(claro) c / Oliveira (creci -  
115196).

JD NELLI, terreno 
de esquina, c / 280m^, 
ótima localização, R$ 
75.000,00. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

LOTEAMENTO 
SANT'ANNA, m édio/ 
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. JOÃO Paccola, 
ótima localização,
R$ 72 mil, não aceito 
financiamento. Tratar 
(14) 9781-3357.

JD. ITAMARATY, ter
reno c/430m2, particular. 
Tratar (14) 9771-1693 c / 
Nivaldo.

LOTES NO Grajaú, óti
ma oportunidade, aceita 
financiamento. Tratar 
(14) 9710-9001.

JD. ITAMARATY, locali
zado na Rua Joara, com 
396,50 m2, R$ 120 mil. 
Tratar (14) 9692-9693.

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  P A R A  C O N S T R U C A O

GRAJAÚ, TERRENO
murado, próximo à 
avenida, R$ 60 mil, 
quitado. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

VENDE-SE TERRENO
Jd. Village todo murado 
11,20 x 23,00. 257 m .̂ 
R$118 mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JARDIM GRAJAÚ, lote 
com 250,00 m^, R$ 70 
mil, obs. Lote quitado. 
Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobi
liária (14) 3264-3343

MARIA LUIZA I, terreno 
esquina, parcialmente 
murado R$ 75 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliá
rios na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terre
no, R$ 70.000,00, aceita 
financiamento. Tratar 
Vila Negócios Imobiliá
rios na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

VILA PACCOLA, terreno 
de esquina com 248 m^, 
sendo prédio de 188 m^ 
começado na altura da 
laje R$ 140 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliá
rios 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 investidor. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

JARDIM MARIA Luisa 
IV, terreno com área 
total de 247,58 m^, boa 
localização, sinal de R$
13.500,00 mais parcelas. 
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 
financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 9714-4352, (www. 
pedraoimoveis.com).

MACATUBA, TERRE
NO 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 negocio. Tratar 
(14) 8154-1999/ 3263- 
1617/ 9816-6963.

J 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.

WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
( 14)- 9714-4352 .(1 4 )  3264-6418 • 3264-9769

http://www.pedraoimoveis
http://WWW.PEDRAOIMOVEIS.COM
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FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

CINTIA FOTOGRAFIAS

MASSTER veíc u lo s

A Equipe da 
Cíntia fotografias 
está pronta para 

registrar os melhores 
momentos da vida.
Com equipamentos 
de última geração 
e um atendimento 
diferenciado, a Cíntia 
fotografias trabalha 
com revelação na hora, 
foto para documentos, 
estúdio fotográfico e 
eventos sociais. Venha 
nos fazer uma visita. A 
Cíntia fotografias fica 
na rua Anita Garibaldi, 
1083, Centro - Lençóis 
Paulista. Telefone (14) 
3263 5184.

Há mais de 10 
anos no mercado 
na Masster 

Veículos o cliente 
encontra carros novos 
e usados de todas as 
marcas e modelos, 
além do menor preço 
e a melhor taxa da 
região na compra 
do seu carro zero ou 
usado. A Masster 
Veículos fica na rua 
Manoel Amâncio, 331, 
esquina com a avenida 
25 de janeiro. Telefone 
(14) 3263 2244. Na 
foto, Denis, Claudio, 
Guilherme, Junior e 
Graciele.

DELTA INFORMÁTICA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Há 15 anos no 
v x  mercado a Delta 

Informática
oferece equipamentos 
e suprimentos 
de informática, 
manutenção em 
microcomputadores e 
rede, além da novidade 
em instalação de 
câmeras de vigilância, 
ajudando o cliente 
a cuidar do seu 
patrimônio através 
da internet. Confira 
as vantagens de ser 
cliente Delta que atende 
na avenida Ubirama, 479 
-  Centro. Telefones (14) 
3264 7331 e 3263 1235.

^ X  Para atender 
^ x  melhor os

clientes, o salão 
do Maicon tem um 
novo ambiente. No 
mesmo endereço, mas 
com mais comodidade, 
Maicon atende na rua 
Gabriel de Oliveira 
Rocha, 175, Mamedina. 
Agende um horário 
ou passe para tomar 
um café e conheça o 
espaço. Contato pelo 
telefone (14) 9174 8885.

OPORTUNIDADE DE ALUGUEL A partamento com

Suíte I I D ormitório I G ourmet

APARTAMENTO NOVO, SEM USO! Oom 01 S uIte , 01 D ormitório , coz
inha (estilo americana), banheiro social comrleto, área de serviço, uma
VAGA DE GARAGEM E VARANDA GURMET COM CHURRAQUEIRA, EDIFÍCIO COM ÁREA 
PARA FESTAS, ACADEMIA E PISCINA,

T  Edifício Origenes Lessa 
Cel, V irgílio Rocha, Centro

R$ 1000,00 +  CONDOMÍNIO + / -  350,00
(O pção c o m  a r m á r i o s  n o s  2  q u a r t o s , c o n s u l t a r  v a l o r e s )

R, Pedro  Natálio Lorenzetti, 66 
L en çó is  Pautista , 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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