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Prédio da Casa M ãe Piedade vira Caps
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

SOLITÁRIO - Ultimo morador temporário da Casa Mãe Piedade deixou as instalações no final da tarde de ontem; imóvel vai receber Centro de Atenção Psicossocial
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CONTRA A  RAIVA

Hoje tem 
vacinação de 
cães e gatos

Acontece neste sábado a se
gunda etapa da vacinação de cães 
e gatos contra a raiva em Lençóis 
Paulista. Na primeira etapa, ocor
rida no dia 17, pouco mais de 
10% dos 18 mil animais foram va
cinados. A Diretoria Municipal de 
Saúde alerta que no ano passado 
foi identificado um morcego com 
raiva na cidade, daí a importância 
da imunização dos animais.

Os dados divulgados pelo IBGE 
confirmaram que o país continua 
registrando forte crescimento po
pulacional. Segundo a estimativa 
divulgada nesta semana, todos os 
municípios da região registraram 
aumento, sendo que Lençóis Paulis
ta está à frente com 65.026 mora
dores. Borebi, a menor cidade em 
que circula O ECO, chegou a 2.458 
habitantes. Pederneiras, Agudos,

Macatuba e Areiópolis também têm 
mais moradores. De acordo com o 
IBGE, a população só deve dimi
nuir a partir de 2043. Júlio Antonio 
Gonçalves, diretor Financeiro da 
Prefeitura de Lençóis Paulista, diz 
que a estimativa não interfere no 
repasse de verbas do ICMS para 
os municípios, já que o índice de 
participação usa como referência 
apenas o censo oficial.

MIGRAÇÃO - Segundo instituto, 
população vai crescer até 2043

Casa de acolhimento 
encerrou atividades 
ontem; projeto é manter 
uso social do imóvel

ESPER A N Ç A

Escola resgata 
história nos 100 
anos de fundação

A EMEF Esperança de Olivei
ra comemora 100 anos no dia 14 
de abril do ano que vem. Entre 
as ações para marcar a data, uma 
comissão tenta reunir objetos para 
exposição. Os organizadores pe
dem para que a população empres
te fotos, documentos e materiais 
antigos para relembrar a escola. 
Outros eventos também estão sen
do programados. C4̂

E N T R E V I S T A
E m p r e s á r io  c o n t a  a  
h i s t ó r i a  d a  r a d i o d i f u s ã o
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JU ST IÇ A

Professora vai 
receber R$1 mi 
de indenização

Mesmo trabalhando, a professo
ra Neuseli Coneglian vai receber in
denização da Prefeitura de Lençóis 
Paulista que pode ser superior a R$ 
1 milhão. O dinheiro será pago em 
2015, por conta da inscrição do pre
catório. Ela foi demitida irregular
mente em 1997, na administração 
do ex-prefeito José Prado de Lima. 
Ela recorreu à Justiça e ganhou em 
última instância. AQ0
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'Fifa 13' vai ser lançado 
em setembro; Corinthians 
está confirmado no game
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Expovelha acontece 
em outubro com 
novidades e shows
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Opinião í FRASE
• "Hoje, as FMs são AMs em canal de FM. Toca-se de tudo. Há pouco 
tempo existiam rádios que só tocavam sertanejo. Voltaram para o 
mix, fazer um mix mesmo de tudo aquilo que o povo gosta de ouvir." 

João Carlos Lorenzetti, proprietário das rádios Ventura FM e Difusora

PARA PENSAR
• "Creio no riso e nas 
lágrimas como antídotos 
contra o ódio e o terror." 

Charles Chaplin

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

Jornalismo e engajamento social

Há exata uma semana, estampáva- 
mos em nossa manchete de capa o 
fim das atividades da Casa Mãe Pie

dade, entidade filantrópica mantida pela 
Igreja Católica. Sete dias depois, estamos 
anunciando que o espaço será transfor
mado em um Caps, Centro de Atenção 
Psicossocial. O espaço físico é o mesmo, 
mas protagoniza histórias bem diferentes. 
Em uma, perde-se um serviço importan
te de relevado alcance social. Em outra, 
ganha-se um novo serviço necessário e 
de interesse público. É obvio, o ideal seria 
manter os dois.

Os fatos que se desenrolaram nesta se
mana e a partir da manchete do jornal O 
ECO revelam uma cidade e sua dinâmica. A 
notícia dada com exclusividade no sábado 
trouxe à tona um problema de grande re

percussão social e reverberou em de
bates na Câmara Municipal. Ali aconte
ceu a primeira tomada de atitude, com 
a instalação de comissão parlamentar 

para olhar o problema mais de perto. 
Ontem, a comissão -  apesar de des
falcada de seu presidente -  conver
sava sobre a realidade de quem tem 
as estrelas como cobertor nestas 

noites frias e sobre os apoios às inicia
tivas de quem lidera movimentos para 

mudar uma realidade adversa.
Antes disso, no meio da semana,

o Executivo também se movia impulsio
nado pela notícia do fechamento da en
tidade. Olhou para o prédio com portões 
fechados e enxergou ali a possibilidade de 
acolher outros também necessitados da 
atenção do poder público: dependentes 
químicos em seus vários níveis. Medida 
salutar!

É esse percurso todo que está estam
pado nesta edição do jornal O ECO, o ci
clo completo da vida de Lençóis Paulista 
contado em uma semana. Mover a cidade 
em suas forças e potencialidades é nossa 
contribuição enquanto veículo de comuni
cação, que vela em tempo integral pelo 
interesse coletivo muito acima das pai
xões individuais. Não fosse assim, enga
jado nas grandes causas e ombro a ombro 
com a população, não haveria razões de 
escrever uma única linha.

O jornal O ECO tem 75 anos de bons ser
viços prestados à cidade e à região. Nossa 
oração do dia é fazer sempre mais e m e
lhor, narrando os fatos do nosso cotidia
no e contanto a história do nosso tempo. 
Daqui a 75 anos ou mais, haverá alguém 
relendo estas páginas e julgando com que 
princípios se faz jornalismo neste que é 
nosso tempo de mostrar a qual causa nos 
pomos a serviço. A causa do jornal O ECO 
está escancarada: lutamos diuturnamente 
pelo bem da nossa comunidade.

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

Geração distribuída contra os apagões
O
D)

<

Arnaldo Jardim
é deputado federal e presidente 
da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Infraestrutura Nacional 
e membro da Comissão de Minas 
e Energia.

Independente das explicações oficiais, o 
fato é que o novo apagão no Nordeste 
do País expõe novamente às dúvidas a 

confiabilidade dos sistemas, da gerência 
e da política energética governamentais 
frente a acidentes de qualquer natureza.

No final do ano passado, li que a Em
presa de Pesquisa Energética (EPE) esti
mava que o setor elétrico deveria investir 
R$ 268,8 bilhões até 2021 para evitar o 
risco de apagões. O País precisaria gastar 
cerca de R$ 213 bilhões para construir usi
nas capazes de gerar 65,4 mil MW ou seis 
hidrelétricas de Belo Monte. E precisará 
desembolsar outros R$ 55,8 bilhões em 
47,7 mil quilômetros de linhas de trans
missão, algo equivalente a instalar oito li- 
nhões de transmissão de energia ligando 
o Oiapoque (AP) ao Chuí (RS).

Nossos números são grandes, por
que o País é imenso e complexo, mas o 
governo pensa e planeja pequeno com 
as viseiras de andar em trilhas modes
tas. Considerando o crescimento previs
to da demanda de energia, as limitações 
de ampliação das fontes hidrelétricas de 
grande porte e os altos custos -  inclusive 
ambientais -  de acudir nossas carências 
com usinas termoelétricas, precisamos 
encarar seriamente a geração distribuída 
(GD) como complemento tático de oferta 
para o abastecimento energético do País.

A GD oferece importantes benefícios ao 
sistema elétrico, aos consumidores, ao meio 
ambiente e aos produtores porque se dá 
principalmente junto aos pontos de demanda 
e assim emerge como relevante mecanismo 
de eficiência energética, descentralizando a 
geração e utilizando fontes complementa
res que estão à disposição, especialmente 
da biomassa sucroenergética, da cogeração 
a gás natural e solar, das pequenas centrais 
hidrelétricas. No final das contas, pode aliviar 
os riscos operacionais e de fornecimento 
energético do sistema nacional.

Governo, empresários, pesquisadores 
e formuladores de políticas concordam 
que é preciso posicionar os projetos do se
tor no centro das atenções, mas as barrei
ras política e de regulação são os maiores 
entraves para o desenvolvimento da gera-

ção distribuída e da cogeração de energia, 
apesar da legislação (lei 10.848) sobre o 
assunto vigorar há cerca de 10 anos.

No início de agosto, o presidente da 
EPE, Maurício Tolmasquim, teceu loas à 
geração energética distribuída. Disse que 
é vantajosa "porque atende à demanda 
com diferentes estratégias, além de pos
tergar investimentos em expansão do sis
tema, reduzir perdas na rede, aumentar a 
qualidade da energia, manter a modicida- 
de tarifária no longo prazo e emitir poucos 
gases poluentes". O discurso é bom, mas 
temos pedras no caminho que o governo 
se recusa a enxergar e enfrentar.

A governança do setor de energia é 
claudicante. A maneira como se estabele
cem reajustes e se fixam tarifas é precária. 
Da forma como têm sido estabelecidos, 
os valores de referência de remuneração 
da GD não atraem novos investimentos, 
da mesma forma como ainda é frouxa a 
norma para auto contratação de GD nos 
grupos empresariais. Aguarda-se a imple
mentação da resolução da Agência Na
cional de Energia Elétrica (ANEEL) sobre a 
geração distribuída, uma regulamentação 
definitiva sobre a Lei do Gás e definição 
que inclua o gás natural com destaque na 
matriz energética nacional. É preciso am 
pliar o limite de 1 0 %  estabelecido na lei 
para a contratação de GD pelas distribui
doras de energia, como é necessário que 
o governo estruture leilões regionaliza
dos, por fontes, e dê fortes incentivos ao 
desenvolvimento de inovações, como as 
de redes inteligentes (smart grids) para as 
saturadas estruturas dos grandes aglome
rados urbanos brasileiros de modo a evi
tar, prevenir e minimizar acidentes e apa- 
gões que paralisam os serviços essenciais, 
como de abastecimento de água, comuni
cações e socorro de grandes populações.

A energia eólica está deslanchando. A 
conjuntura é favorável ao incremento da 
energia solar e é bom o cenário que se 
desenha para o biogás, com o tratamento 
de resíduos sólidos, vinhaça e outras fon
tes resultantes dos processos agroindus- 
triais brasileiros.

Ainda há burocracia e impedimentos 
para que os projetos deslanchem. Não é 
apenas uma questão de custos e de pre
ços. O governo precisa participar mais do 
processo e induzir, com intenção, palavras 
e obras, sem necessariamente centralizar, 
o bom caminho para riscar do País os epi
sódios frequentes de apagões.

I

Mudança na Expovelha 2013
A Expovelha 2013 começa dia 14 e termina dia 20 de outubro. Parte do formato da 

feira será mantida, parte será mudada. Permanecem, além das atividades de incentivo 
à ovinocultura, as exposições de orquídeas e de carros antigos, bem como a atração 
gastronômica Queima do Cordeiro, que chega à edição número nove. A mudança acon
tece nas atrações artísticas. O Festival de Bandas -  que põe os vencedores no palco 
da Facilpa com cachê pago -fica fora da programação. Shows vão substituir o festival 
para atrair o público ao recinto José Oliveira Prado. A lençoense Ana Kelly está entre as 
atrações contratadas. Falta definir quem se apresenta nas outras duas noites da feira.
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Caldeirão
Entre as principais atra

ções da Expovelha, o fes
tival gastronômico Queima 
do Cordeiro chega à nona 
edição confirmadíssimo na 
programação do evento 
que acontece em outubro.

Segundo round
A Câmara de Agudos aprovou, na 

segunda-feira 26, projeto da Mesa que 
cria cargo de assistente parlamentar. 
O novo cargo fora pivô da polêmica na 
sessão anterior e a Casa ficou dividida. 
O projeto acabou aprovado. Sete dos 13 
vereadores foram contrários ao cargo na 
primeira votação. Uma semana depois, 
quatro mantiveram voto contra.

Convenceu
Tentando reverter o quadro na ses

são do dia 19, o presidente da Câmara 
agudense, Auro Octaviani (PMDB), jus
tificou que o cargo autorizaria convocar 
funcionário aprovado em um concurso 
de 2011. Sem sucesso na primeira tenta
tiva, Auro viu mais da metade da Câma
ra se rebelar. Estrategista, o presidente 
pediu vistas do projeto.

Tempo ao tempo
O texto foi tirado da pauta e reco

locado uma semana depois. Resultado: 
três dos sete vereadores mudaram de 
ideia. São eles Nelson Ayub (PP), Antô
nio Paschoal (PSDB) e Régis Cirilo (PP). 
Fincaram posição contrária Luciano Du- 
rães (PP), Farid Ayub (PSDB), Paulo Vi
nícius Wolber, o Paulinho do Pastel, e 
Patric Teixeira (ambos do PMDB).

Bombardeio
O ex-prefeito José Antonio Mari- 

se virou alvo preferido dos ataques da 
oposição ao governo da prefeita Bel 
Lorenzetti (ambos do PSDB). A artilharia 
política vem não só através dos veículos 
de comunicação controlados pelaopo- 
sição. O fogo inimigo encontra espaço 
também em veículos que se dizem ali
nhados ao atual projeto de governo.

Meu bem, meu mal
Tudo que há de bom na cidade é 

atribuído aos anos de Bel no coman
do da cidade. O que acontece de ruim 
é debitado na conta de Marise, prefei
to por oito anos e avalista político da 
candidatura que colocou Bel na cadeira 
de prefeita. A oposição joga firme para 
carimbar Marise como vilão da história.

Frigideira
Maltratado pela imprensa "ex-ami

ga", Marise apanha sem chance de de
fesa. O PSDB na Câmara e o Executivo 
não se mexem para mostrar que Marise 
é co-autor das principais diretrizes da 
administração desde 2001. Foi exata
mente neste período da história recente 
que Lençóis saiu do lugar comum para 
ocupar destaque no cenário regional.

Cegueira
Ficam algumas perguntas no ar. Inte

ressa a uma parcela do PSDB lençoense 
a fritura pública do ex-prefeito José An
tonio Marise? Será que ninguém do jogo 
político enxergou no bombardeio uma 
estratégia de sangramento político? 
Alguém precisa avisar lá em cima que 
parceria de verdade vale para todos os 
momentos, os bons e os ruins.

Água benta
Reunião ontem à tarde no Palácio de 

Vidro debateu a Casa Mãe Piedade, abri
go para moradores de rua que fechou as 
portas ontem. Foi o primeiro e último 
ato da comissão de vereadores monta
da após manchete de O ECO do sábado. 
Monsenhor Carlos aproveitou e asper- 
giu água benta na sede administrativa 
da Câmara. Ninguém da Mesa Diretora 
compareceu.
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Cidades
. s i r / .

COJADILP
A igreja evangélica Assembleia de Deus -  Ipiranga, de 
Lençóis Paulista, realiza hoje e amanhã a 29^ Cojadilp 
(Confraternização da Juventude da Assembleia de 
Deus no Ipiranga Lençóis Paulista). O evento começa 
às i8h30 e tem culto e música gospel.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FRASE
"Teremos carreata, a partir das 9h, as mil 
Ave Maria, praça de alimentação e shows 
hoje à noite" Nilcéia Petenazi, coordenadora 
da festa da padroeira de Lençóis Paulista, 
Nossa Senhora da Piedade, que começa hoje

Si Mais de 200

PREVENÇÃO -  A nova rotatória no Jardim Cruzeiro recebeu reforço na sina
lização para que os pedestres utilizem a faixa destinada a eles. No local, um 
homem já foi atropelado por um ônibus dias depois da liberação da via.

. s i r / FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CANCELADO
O concurso para escolher a 

Rainha do Rodeio da Festa do 

Peão de Macatuba foi cance

lado. O evento seria realizado 

hoje, no CEC (Clube Esportivo 

Cultural). Segundo o coorde

nador de Cultura, Ivo do Nas

cimento Alm eida, não houve 

número mínimo de candidatas 

para disputar o título.

TRÂNSITO
Os motoristas devem ficar 

atentos quanto à obra de pavi

mentação da avenida 25 de Ja

neiro, em Lençóis Paulista, que 

vai acontecer na segunda-feira,

2. A avenida será interditada 

por quadras, conforme o anda

mento da obra.

ÉTRUCO!
Vai ser realizado am anhã e 

no domingo 15, as duas últimas 

etapas do Campeonato de Tru- 

co. Neste domingo, o torneio 

será disputado no Grêmio ASP 

(Associação dos Servidores 

Públicos) no bairro de Alfredo 

Guedes e no dia 15, no Estádio 

Municipal Archangelo Brega, 

o Bregão. Os interessados em 

participar devem fazer a inscri

ção no local, a partir das 9h.

ILUMINAÇÃO
A CPFL (Companhia Paulis

ta de Força e Luz) vai dar iní

cio ao estudo de iluminação da 

passarela, em Macatuba, que 

foi construída sobre a rodovia 

Osny Matheus, no trecho ur

bano da SP 261. O assunto foi 

discutido em reunião na quar

ta-feira.

REFORÇO ESCOLAR
A Prefeitura de Lençóis Pau

lista recebeu nesta sem ana um 

ônibus escolar zero quilômetro 

por meio do Programa Cam i

nho da Escola, viabilizado pelo 

FNDE (Fundo Nacional de De

senvolvim ento da Educação). O 

veículo tem capacidade para 31 

passageiros adultos sentados e 

44 alunos sentados. O ônibus

custou R$ 227.780,00. 
/////////////// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /^ ^ ^ ^ ^

TEMPO FLORIDO -  A primavera só vai chegar no dia 22 de setembro, mas as 
cores já ganham espaço e começam a enfeitar a cidade. O repórter fotográfico 
do jornal O ECO flagrou um belo exemplar da natureza todo florido.

\ ___A V

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

milhões de 
brasileiros

População brasileira já ultrapassa a marca dos 
200 milhões de habitantes. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística divulgou nesta quinta-feira 
os novos números a respeito da população do País. 
Ao todo, já somos 201 milhões, 32 mil, 714  pessoas. 
O dado, que foi publicado no Diário Oficial da Uniáo, 
é referente ao dia primeiro de julho deste ano e re
presenta um aumento de pouco mais de 7 milhões 

de habitantes em relação ao número registrado em 
julho de 2012, quando a população apurada pelo 

IBGE foi de cerca de 194 milhões de brasileiros. 
São Paulo é 0 estado mais populoso do País, com 

43 m ilhões e 600 mil habitantes, seguido de M i
nas Gerais, que tem 20 milhões e 500 mil residen
tes, e do Rio de Janeiro, com aproximadamente 16 

milhões e 300 mil pessoas.Na ponta de baixo da 
lista, com menos de um milhão de habitantes, 
0 IBGE lista três estados da região Norte: Acre e 

Am apá, que têm, cada um, pouco mais de 700 mil 
pessoas, e o menos populoso do País que é Rorai
ma, com 488 mil moradores.

Que tal um salário de R$ 30.658,00 por 

m ês? Esse é o valor do reajuste que o 

presidente do Supremo Tribunal Fede

ral, Joaquim Barbosa, quer para os m i

nistros. A solicitação foi feita à Câmara 

dos Deputados nesta quinta-feira. Se 

aprovada, a medida vai impactar um 

pouco mais de 598 milhões no orça

mento anual do Supremo, e em quase 

150 milhões no orçamento do poder 

judiciário da União.

A proposta, que será analisada pela 

Casa, determina que o reajuste vigore 

a partir de primeiro de janeiro do ano 

que vem . Hoje, o salário de um m inis

tro do STF é de um pouco mais de 28 

mil reais.

Salário mínimo pode chegar a R$ 722, 
90 no ano que vem . O novo valor está 

proposto no Projeto de Lei Orçamen
tária de 2014, elaborado pelo governo 
e entregue no Congresso nesta quin
ta-feira. A ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, 
foi quem levou o documento, que 
deve ser votado no Senado e na Câ
mara até o fim do ano. Se o texto for 
aprovado, o novo valor entra em vigor 
já  no dia primeiro de janeiro do ano 
que vem.

Nome:

Cidade:

Texto do classificado:

g r á t is !
RG:

Fone:

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

A  p ro m o ç ã o  n ã o  é vá lid a  para  pessoa ju r íd ic a .

C L A S S IE C O
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis

• Novos/Usados

• Empregos
• Serviços
• Diversos

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

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br


Pela primeira vez, a 
venda de smartphones 
ultrapassou a de celulares 
tradicionais. Conectividade 
com internet foi a 
principal causa.

Corinthians 
confirm a presença  
no gam e "Fifa 14"
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A Electronic Arts confirmou nesta quarta
-feira que o Corinthians será um dos times do 
game Fifa 14. Com a entrada do clube paulista, 
o jogo contará com vinte equipes brasileiras 
da Série A. O título, um dos mais tradicionais 
do mercado ao lado do PES, concorrente da 
Konami, contará com 33 ligas nacionais e 600 
clubes de todo o mundo. No Brasil, o game 
será lançado no dia 26 de setembro e custa
rá R $ 200. O Corinthians era o único grande 
clube brasileiro que estava de fora de Fifa 14. 
Gilliard Lopes, produtor da série, explicou por 
que o licenciamento dos times brasileiros é 
demorado. "A negociação tem que ser reali
zada com cada clube individualmente", disse 
Lopes. Outras novidades do game são a par

ticipação da seleção brasileira e a presença 
de Pelé no modo de jogo on-line Fut Le- 

gends. Fifa 14 será lançado para Xbox 
^  360, Playstation 3, Playstation 2 e PC. O
w  game também será adaptado para Xbox 

One e Playstation 4. A Electronic Arts, que 
nomeou 0 rapper Marcelo D2 porta-voz do 

jogo no Brasil, não revelou quando a série vai 
estrear nas plataformas da próxima geração.

I Rápidas
^  •  CHAMADA 3D - A Skype confirmou nesta

quinta-feira que está trabalhando no desenvol
vimento de uma nova tecnologia para chama
das de vídeo em três dimensões. Em entrevista 

^  à rede de notícias BBC, Mark Gillet, vice-presi- 
^  dente da divisão Skype na Microsoft, afirmou 

que sua equipe está se esforçando para aprimo
rar o serviço, mas que ainda existem barreiras 
apresentadas pelo atraso da tecnologia atual.

^  •  ATAQUE - O site do The New York Times sofreu
^  um ataque hacker na tarde desta terça-feira. 

Segundo comunicado da companhia, publicado 
em um endereço alternativo, os colaboradores 
do jornal também foram impedidos de enviar 

^  e receber e-mails. De acordo com Marc Frons, 
^  diretor de TI do grupo The New York Times, o 
^  site foi vítima de um grupo hacker simpático ao 

ditador sírio Bashar Assad.

///////////^ //////////////////^ ^ ^ ^
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FASES DA LUA
SETEMBRO

SAMU

192

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

Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi........... 3267-8900

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

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

Administração TROPAS
O presidente dos EUA, Barack Obama, disse 
nesta sexta-feira 30 que o governo americano 
ainda não decidiu o que fazer quanto à guerra 
na Síria, mas afirmou que nenhuma solução 
considerada envolve o envio de tropas ao país.

EDUCAÇÃO

Comissão já prepara centenário 
da escola Esperança de Oliveira
Organizadores 
pedem à população 
que empreste 
materiais antigos

|0i|0i d iv u l g a ç ã o

Da Redação

Uma comissão formada por 
integrantes das Diretorias 
Municipais de Cultura e 

Educação, educadores da escola e 
a comunidade local já trabalha na 
organização dos festejos que mar
carão os cem anos da EMEF Es
perança de Oliveira, que ocorrerá 
em 14 de abril do ano que vem. 
A escola, localizada no Centro de 
Lençóis Paulista, é patrimônio his
tórico do estado de São Paulo.

”Ela faz parte da vida lenço- 
ense, de muitas pessoas que estão 
vivas, de muitas pessoas que já se 
foram, enfim, de todos que constru
íram esta cidade. A escola também 
passou por várias fases da Educa
ção nesses cem anos e nós estamos 
preparando uma programação para 
relembrar tudo isso”, diz o diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo.

Uma das ações é a realização 
de uma grande exposição. Para 
tanto, a organização pede para

CELEBRAÇÃO - Comissão reunida na Casa da Cultura analisa parte do material já disponível

que a população empreste fotos, 
documentos, cadernos, entre ou
tras relíquias (como uniformes 
antigos etc), que ajudem a contar 
a história da escola. Os materiais 
devem ser entregues na própria 
EMEF, onde uma equipe já está 
incumbida de tomar todos os 
cuidados necessários.

Entre as ações para marcar 
o centenário, a organização tam
bém planeja o lançamento de 
um livro, atividades culturais e

o ”Dia do Reencontro” na esco
la, com a presença de ex-alunos 
de diferentes épocas.

COMUNIDADE 
ESCOLAR EMPENHADA

Segundo a diretora da EMEF 
Esperança de Oliveira, Clarice 
de Alencar Garcia, toda a equipe 
já começa a ser mobilizada para 
celebrar a data. ”Os professores 
já receberam os primeiros pas
sos e deverão planejar projetos

para uma semana comemorativa 
em abril”, explica.

De acordo com a diretora, 
a intenção é envolver tanto os 
alunos, quanto seus pais e avós. 
”Queremos que toda comunida
de possa fazer parte desse proje
to e que os alunos entendam que 
pela escola onde estudam hoje 
passaram todas as gerações, que 
ela formou grandes personalida
des do município, enfim, que é 
uma escola histórica”, aponta.

f o r m a ç ã o  d e  l id e r e s

Congresso Juvenil deve reunir mais de 200
Atividades acontecem no Grêmio Recreativo da Lwart entre hoje e amanhã

Da Redação
O K O

M ais de 200 jovens de
vem aproveitar o final 
de semana no 9° Con

gresso Juvenil, organizado pelo 
Projeto Formação de Líderes, 
patrocinado pelo Grupo Lwart, 
em parceria com voluntários e 
empresários de Lençóis Pau
lista. O evento acontece hoje 
e amanhã, com o tema "Cons
truindo Valores”.

Durante os dois dias de 
evento, adolescentes entre 13 
e 19 anos estarão reunidos no CONCENTRAÇÃO - Jovens querem debater a construção de valores

Grêmio Recreativo do Grupo 
Lwart para assistir a peça te
atral, participar de atividades 
em equipe e gincanas.

Segundo a coordenadora 
de Projetos Sociais do Grupo 
Lwart, Danieli Roza, o Congres
so Juvenil é realizado a partir do 
envolvimento de empresas do 
município e do engajamento de 
voluntários e é um importante 
momento para a sensibilização 
e motivação da nova geração 
proporcionando reflexões sobre 
seus planos futuros consideran
do as ações do presente.

JOGOS

Joelp começou na quinta para 3 mil alunos
7 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal estão envolvidos

Da redação

Começou na quinta-feira, 
29 de agosto, as compe
tições da quarta edição 

do Joelp (Jogos Escolares de 
Lençóis Paulista), com a parti
cipação dos alunos do sexto ao 
nono ano da Rede Municipal de 
Ensino. O evento é promovido 
pela Prefeitura Municipal, por 
meio das Diretorias de Educa
ção e Esportes, com o objetivo 
de incentivar a prática esporti
va e a qualidade de vida.

O Joelp inicia duas semanas 
após o término do Joelpin, a 
primeira parte da programação, 
que envolveu os alunos da Edu
cação Infantil até o quinto ano

do Ensino Fundamental. A ver
são infantil do evento teve como 
campeã de 2013 a EMEF Prof° 
Edwaldo Roque Bianchini, com 
83 pontos. O segundo lugar foi 
garantido pela EMEF Prof® Ma
ria Zélia Camargo Prandini (64 
pontos) e o terceiro ficou com 
a EMEF Prof^Lina Bosi Canova 
(52 pontos).

Ao todo, 7 mil alunos da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental da Rede Munici
pal de Ensino são envolvidos na 
programação. Do total, cerca de 
3 mil vão para as praças espor
tivas, para disputar as modali
dades cabo de guerra, basquete, 
handebol, vôlei, futsal, queima
da, atletismo, xadrez, damas e

tênis de mesa. As competições 
são realizadas na EMEF Prof® 
Lina Bosi Canova, na pista mu
nicipal de atletismo e no giná
sio de esportes Tonicão.

Valores como cooperação, 
solidariedade e respeito às 
diferenças também são tra
balhados antes e durante as 
competições dos Jogos Escola
res. "Durante esse período de 
atividades os alunos também 
aprendam muito. E novos ta
lentos também podem ser re
velados”, aponta a diretora de 
Educação, Lucinara Barbosa.

RAINHAS E CANTORES
Na noite da terça-feira, a 

Casa Noturna Four vai sediar

o concurso para a escolha das 
Rainhas do Joelp, a partir das 
18h30. Logo após, às 19h30, 
ocorrerá o concurso de canto.

PREMIAÇÃO
As equipes vencedoras de 

cada modalidade são premia
das com medalhas e as escolas 
campeãs, com troféus persona
lizados. As torcidas organizadas 
mais contagiantes e criativas 
também são contempladas.

A entrega dos troféus ocor
rerá após a tradicional celebra
ção de 7 de Setembro, na Praça 
Comendador José Zillo (Con
cha Acústica), onde os alunos já 
estarão reunidos para apresen
tações cívicas.



Administração NEGADO
O Supremo Tribunal Federal negou ontem mais dois recursos para 
redução de penas de réus condenados na Ação Penal 470, o processo do 
mensalão. Os ministros julgaram os recursos do ex-ministro chefe da Casa 
Civil José Dirceu e o publicitário Cristiano Paz. Desde o início do julgamento, 
no dia 14 deste mês, foram negados recursos de 19 dos 25 réus.

ATENDIMENTO SOCIAL

Imóvel de Casa Mãe Piedade pode virar Caps
Imóvel onde funcionava a entidade que 
encerrou atividades ontem pertence à 
Paróquia Nossa Senhora da Piedade e será 
cedido para a instalação do centro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

W elinton Barres

O imóvel onde funcionou 
por onze anos a Casa 
Mãe Piedade, que en

cerrou ontem suas atividades, 
será cedido para Prefeitura de 
Lençóis Paulista que preten
de instalar no local um Caps 
(Centro de Atendimento Psi- 
cossocial). A informação foi 
confirmada pela prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB) e pelo mon
senhor Carlos José de Olivei
ra, pároco da igreja, em entre
vistas ao jornal O ECO.

A instituição enviou co
municado oficial à Prefeitura 
na quarta-feira 28 informando 
sobre o encerramento das ati
vidades. Conforme antecipado 
pelo O ECO em matéria publi
cada no sábado 24, a entidade 
sofria com a falta de voluntá
rios e apoio para continuar a 
desenvolver a atividade de 
abrigamento e reinserção so
cial de moradores de rua.

A entidade firmou, em 
2009, um convênio com a 
Prefeitura e passou a receber 
um subsídio mensal. No en
tanto, a falta de voluntários, 
os chamados "consagrados”, 
foi decisiva para o fechamen
to da unidade.

O monsenhor Carlos José 
de Oliveira lamentou o fecha
mento da entidade. "Infeliz-

mente, depois de onze anos de 
caminhada da Casa Mãe Pie
dade, tivemos que tomar essa 
decisão. A decisão foi tomada 
a partir da constatação de que, 
no momento, não temos mais 
comunidade de consagrados 
que possa cuidar e administrar 
a casa”, explicou.

A notícia repercutiu na 
cidade e foi alvo de discus
são na sessão da Câmara de 
Lençóis Paulista na segunda
-feira, 26. Os vereadores 
chegaram a constituir uma 
comissão para analisar os 
fatores que levaram ao fecha
mento da entidade.

Em contrapartida, a Pre
feitura anunciou que irá fir
mar uma parceria para que 
seja instalada uma unidade 
do Caps no imóvel onde fun
cionou a Casa Mãe Piedade. A 
ideia é instalar o Caps até que 
o prédio que está em constru
ção no Jardim Ubirama fique 
pronto. A prefeita Bel Loren- 
zetti explicou que, no local, 
seria instalado um Caps-AD 
(Centro de Atendimento Psi- 
cossocial -  Alcool e Drogas), 
mas este nome não é mais usa
do pela secretaria de Assistên
cia Social, que utiliza apenas 
Caps para todos os atendi
mentos, inclusive dependên
cia química. Bel afirmou que 
essa mudança nos planos pode

NOVOS PLANOS -  Prefeita Bel Lorenzetti anunciou que pretende instalar Caps no imóvel onde funcionou até ontem Casa Mãe Piedade

antecipar em até um ano o 
atendimento à população que 
teria que aguardar o término 
da obra.

"Quando nós percebemos 
que um espaço precioso, bas
tante adequado e com muitas 
possibilidades de trabalho es
taria sendo desativado, vimos 
nisso a possibilidade de ante
ciparmos o oferecimento desse 
serviço do Caps para a nossa

população”, disse.
Bel explicou que fez uma 

consulta à Paróquia Nossa Se
nhora da Piedade. Em conversa 
com o monsenhor Carlos, ficou 
acordado que a Igreja Católica 
vai ceder o espaço para que 
seja implantado o centro. O go
verno municipal já deu início 
ao processo de credenciamento 
junto à DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) de Bauru.

Centro irá oferecer tratamento a dependentes químicos
O Caps (Centro de Atendi

mento Psicossocial), irá contar 
com profissionais capacitados, 
que farão os diagnósticos e tra
tamentos de pacientes com de
pendência química, que inclui 
medicação, sessões de terapia 
ocupacional, psicólogos e psi
quiatras que desenvolverão o 
trabalho e farão acompanha
mento. A informação foi dada 
pela prefeita Bel Lorenzetti, que

anunciou que pretende instalar 
serviço no imóvel onde funcio
nou a Casa Mãe Piedade 

O serviço será dedicado à 
pessoas que necessitem de tra
tamento psicológico, moradores 
de rua, dependentes químicos e 
usuários de álcool. O foco prin
cipal do centro é reinserir essas 
pessoas na sociedade. O serviço 
terá caráter diferente do ofere
cido anteriormente pela Casa

Mãe Piedade, que incluía o 
abrigamento de moradores de 
rua. Sobre esse assunto, a pre
feita Bel Lorenzetti deixou claro 
que este é um assunto comple
xo e são muitos os motivos que 
levam uma pessoa para a rua 
que devem ser discutido em 
outro momento.

"A Casa Mãe Piedade e o 
serviço do Caps funcionam de 
maneias diferentes, mas os dois

tem o mesmo objetivo: reinse- 
rir as pessoas na sociedade”, 
declarou a prefeita.

Bel afirmou que já solicitou 
o credenciamento do Caps na 
secretaria de Saúde e espera 
que esse processo demora en
tre dois ou três meses. Durante 
este período a prefeitura fará 
adaptações no prédio e equipa
rá com os aparatos necessários 
para receber a unidade.

SAUDE

Enfermeiras passam por capacitação para realizar teste rápido
Capacitação vai multiplicais profissionais aptos para realizar teste de sífilis, Hepatite B e C e HIV

Da Redacâo
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Durante todo o mês de 
agosto enfermeiros da 
rede municipal de Len

çóis Paulista participaram da 
Capacitação em Teste Rápido 
Diagnóstico da Infecção do 
HIV e Teste Rápido de Triagem 
de Sífilis, Hepatite B e C. O 
curso foi promovido pelo Pro
grama de DST/Aids/Hepatites 
Virais da Diretoria de Saúde. 
Também participaram da ca
pacitação enfermeiros da Ocas 
(Organização Cristã de Ação 
Social), Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, e municípios vizi
nhos, como Borebi e Macatuba.

O treinamento encerrado 
amanhã, no CMFP (Centro 
Municipal de Formação Profis
sional), após 24 horas de aulas.

QUALIFICAÇÃO -  Prefeitura capacita profissionais de Lençóis e região para realizar teste rápido

Após a capacitação, os profis
sionais estarão aptos a fazer o 
teste rápido, o que possibilita 
à Diretoria de Saúde ampliar a

oferta do exame nas unidades. 
Além disso, os enfermeiros 
tem orientações de como aco
lher e aconselhar os pacientes,

dados históricos, sociais e epi- 
demiológicos dessas doenças 
em São Paulo e nos demais 
estados brasileiros.



Cotidiano POLEMICA
O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil 
pública na qual pede a decretação da ilegalidade dos 
correspondentes bancários - cerca de 165 mil postos de 
serviço que, contratados pelas instituições financeiras, 
fazem o papel de bancos em todo o país.

ESTIMATIVA POPULACIONAL

Lençóis tem mais de 65 mil 
habitantes, segundo IBGE
Da região, município 
foi o que registrou 
maior aumento 
da população

Priscila Pegatin________

O IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e 
Estatística) divulgou, 

na quinta-feira 29, a estima
tiva populacional de 2013. Os 
dados não se referem a um 
novo censo oficial (o último 
foi realizado em 2010), mas a 
um cálculo do Instituto com 
data referente a 1° de julho 
deste ano.

De acordo com os dados 
divulgados, todas as cidades 
da região tiveram aumento 
populacional, representando 
9.025 pessoas a mais nas seis 
cidades do raio de atuação do 
jornal O ECO (Agudos, Len
çóis Paulista, Macatuba, Areió- 
polis, Macatuba e Pederneiras) 

Lençóis Paulista foi o mu
nicípio da região com maior 
crescimento. A cidade saltou 
de 61.428 habitantes para 
65.026. Na sequência vêm Pe
derneiras com 44.073, Agudos 
com 36.150, Macatuba com 
16.909, Areiópolis com 10.989 
e Borebi com 2.458.

Das informações nacionais 
divulgadas, São Paulo é o Es
tado mais populoso do país: 
43.663.672 moradores. O Bra
sil saltou de 193.946.886 mora
dores, em 1° de julho de 2012 
para 201.032.714 habitantes.

rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

ENCHENDO -  Lençóis continua sendo a maior da região; cidade ultrapassa os 65 mil moradores

Projeção do IBGE é de 228,4 mi brasileiros em 2042
O índice de crescimen

to na nossa região mantém 
os dados do país. Segundo 
o IBGE, o Brasil deve ter 
228,4 milhões de pessoas 
até 2042.

Só a partir de 2043 que 
o número começa a dimi
nuir e chega em torno de 
218,2 milhões em 2060.

CIDADE CENSO 2010 ESTIMATIVA 2013

Lençóis Paulista 61.428 65.026

Pederneiras 41.497 44.073

Agudos 34.524 36.150

Macatuba 16.259 16.909

Areiópolis 10.579 10.989

Borebi 2.293 2.458

Segundo Júlio Antonio 
Gonçalves, diretor Financei
ro da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, a estimativa não vai 
interferir no repasse de ver
bas, em termos de ICMS para

os municípios, já que o índi
ce de participação usa como 
referência apenas o censo ofi
cial. O diretor informou que 
a estimativa pode ter algum 
impacto para a Diretoria de

Saúde, cujos programas têm 
sua base de cálculo no valor 
per capita (número de habi
tantes), mas ainda não houve 
nenhuma comunicação oficial 
a esse respeito.

FRIGOL S/A, torna público que requereu na CETESB a renovação da Li
cença de Operação para fabricação de sebo industrial, não associado ao aba
te, sito à rua África 380, Distrito Industrial - Lençóis Paulista/SP.

CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA - ME torna público que recebeu da 
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 7001413, válida 
até 23/08/2016, para Impressão para terceiros de doc umentos fiscais (exceto 
impressos em fo à AV VINTE E CINCO DE JANEIRO, 805, CENTRO, 
LENÇÓIS PAULISTA.

IPREMAC -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACATUBA

Processo: n° 10/2013.
Beneficiário: Odrasil Boso.
Ato: Aposentadoria Voluntária por Idade.
Início do benefício: 14 de agosto de 2.013.
Amparo Legal: Art. 14 da Lei Municipal n° 1.908 de 26/09/2000, com as alterações 
posteriores e combinado com art. 1° da Lei Federal n° 10.887 de 18/06/2004.
Data: 28 de agosto de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA (ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO 
FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA DA ACILPA)
JOSÉ ANTONIO SILVA, Presidente da ACILPA -  Associação Comercial e 

Industrial de Lençóis Paulista, no uso de suas atribuições estatutárias, con
forme o artigo 29, CONVOCA todos os associados, quites com seus deve
res, consoante o parágrafo único do artigo 6°, para a Assembléia Geral Ordi
nária -  AGO, a ser realizada no dia 27 de Setembro de 2013, em Convoca
ção única das 08h00 às 18h00 horas, na sede da Associação, Rua Piedade, n° 
161, nesta cidade de Lençóis Paulista, para tratar da seguinte ORDEM DO 
DIA: “Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 
conforme dispõe o artigo 18 do Estatuto Social”. Com antecedência mínima 
de 10 (dez) e máxima de 20 (vinte) dias da eleição, a Diretoria Executiva, 
nas pessoas do Presidente ou do Secretário, receberá, no horário comercial 
e contra recibo, as inscrições das chapas que concorrerão ao pleito, respeita
das as condições previstas nos artigos 35 à 42 do Estatuto Social.

Lençóis Paulista/SP, 24 de Agosto de 2013.
Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista -  ACILPA 

JOSÉ ANTONIO SILVA -  Diretor-Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicação de Ato Oficial 

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos os interes
sados que realizará no dia 09 de setembro de 2013, às 19h00, na Sala das 
Sessões “Mário Trecenti”, localizada à Praça das Palmeiras n.° 55, Centro, 
Lençóis Paulista, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e debate 
aberto ao público do Projeto de Lei n.° 4.881/2013, que “Estabelece o Plano 
Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e 
prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

JOSÉ APARECIDO SANTANA 
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 40,35.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista r  N

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Portaria 1099 de 30.08.2013....... Exonera Assunta Ferrati Portodo cargo de Agente
de Serviços Gerais - pedido.
Portaria 1100 de 30.08.2013....... Exonera Diana Maria da Silva Fiordelizo do cargo
de Agente Administrativo - pedido.
Portaria 1101 de 30.08.2013....... Exonera Daniel dos Santos Lima do cargo de
Agente Administrativo - pedido.
Portaria 1102 de 30.08.2013....... Exonera Liana de Cássia Alves do cargo de Agen
te Administrativo - pedido.
Portaria 1103 de 30.08.2013....... Exonera Jéssica Leonice Babine Prado do cargo
de Agente Administrativo - pedido.
Portaria 1104 de 30.08.2013....... Exonera André Luís de Lima do cargo de Agente
Escolar - pedido.
Portaria 1105 de 30.08.2013....... Exonera Ângela Maria Lopes Teixeira do cargo de
Agente de Serviços Gerais - pedido.
Portaria 1106 de 30.08.2013....... Exonera Maria Sandra Alves Medeiros da Silva
do cargo de Agente Escolar - pedido.
Portaria 1107 de 30.08.2013....... Exonera Célia Regina Leão Angélico do cargo de
Agente Comunitário de Saúde - pedido.
Portaria 1108 de 30.08.2013....... Exonera Amanda Cristina Brasílio do cargo de
Monitor de Creche - pedido.
Portaria 1109 de 30.08.2013....... Exonera Aline Daiane Rezende de Arruda do car
go de Monitor de Creche - pedido.
Portaria 1110 de 30.08.2013....... Exonera Calos Sales de Oliveira do cargo de Vi
gilante - pedido.
Portaria 1111 de 30.08.2013....... Exonera Joara de Rosa do cargo de Monitor Cul
tural - pedido.
Portaria 1112 de 30.08.2013....... Exonera Valquíria Maria Oliveira da função tem
porária de Agente de Serviços Gerais - término de contrato.
Portaria 1113 de 30.08.2013....... Exonera Maria de Lourdes Januário Paixão da
função temporária de Agente de Serviços Gerais - término de contrato.
Portaria 1114 de 30.08.2013....... Exonera Sônia Maria de Souza da função tempo
rária de Agente de Serviços Gerais - término de contrato.
Portaria 1115 de 30.08.2013....... Exonera Aparecida Maria da Silva Duarte da fun
ção temporária de Agente de Serviços Gerais - término de contrato.
Portaria 1116 de 30.08.2013....... Exonera Camila Ramos Gilioli da Silva da função
temporária de Professor de Ensino Fundamental II - pedido.
Portaria 1117 de 30.08.2013....... Exonera Selma Aparecida Machado Salvadeo da
função temporária de Professor de Educação Especial - término de contrato. 
Portaria 1118 de 30.08.2013....... Exonera Jacira Mariana Santos da função tempo
rária de Professor de Ensino Fundamental I - término de contrato.
Portaria 1119 de 30.08.2013....... Exonera Natália Regina Tudiçaki do cargo de
Agente de Saúde - pedido.

Portaria 1120 de 30.08.2013....... Exonera Matheus Bacci Martins do cargo de Mé
dico Clínico Geral - pedido.
Portaria 1121 de 30.08.2013....... Exonera Adriana Aparecida Soares Rodokas da
função temporária de Agente de Serviços Gerais - pedido.
Portaria 1122 de 30.08.2013....... Exonera Pedro Luiz Pafetti da função temporária
de Motorista - término de contrato.
Portaria 1123 de 30.08.2013....... Nomeia Gabriela Langoni de Oliveira para a fun
ção temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1124 de 30.08.2013.......Nomeia Rosângela Amorim Bezerra para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1125 de 30.08.2013....... Nomeia Tamires Giorgetti Costa para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1126 de 30.08.2013....... Nomeia Maria Tatiana Sete Ribeiro Casagrande
para a função temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1127 de 30.08.2013....... Nomeia Maria Silvana Yamada Ono para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1128 de 30.08.2013....... Nomeia Cláudia Carolina Hamad para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1129 de 30.08.2013....... Nomeia Mayara Giacometti Gigioli para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1130 de 30.08.2013....... Nomeia Vera Lúcia de Godoi Toniolo para a fun
ção temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1131 de 30.08.2013....... Nomeia Adriele da Cunha Oliver para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1132 de 30.08.2013....... Nomeia Pamela Natália Micadei Peres para a fun
ção temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1133 de 30.08.2013....... Nomeia Jéssica Fernanda Monteiro para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1134 de 30.08.2013....... Nomeia Rosângela Ferreira de Souza para a fun
ção temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1135 de 30.08.2013....... Nomeia Kátia Lidiane de Campos para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1136 de 30.08.2013....... Nomeia Rebeca Franciele Vera para a função tem
porária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1137 de 30.08.2013....... Nomeia Daniela Marcolino Jordan para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1138 de 30.08.2013....... Nomeia Ellen Cristina Ferreira para a função tem
porária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1139 de 30.08.2013....... Nomeia Solange Aparecida Brito de Maria para a
função temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1140 de 30.08.2013....... Nomeia Priscila Romão Pedro Longo Rocha para
a função temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1141 de 30.08.2013....... Nomeia Beatriz Malavasi Repke para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1142 de 30.08.2013....... Nomeia Vivian Taisa de Oliveira para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1143 de 30.08.2013.......Nomeia Ana Lívia da Silva para a função tempo
rária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1144 de 30.08.2013....... Nomeia Elizete Marcusso Angélico para a função

temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1145 de 30.08.2013....... Nomeia Danilo Alencar Pinheiro para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1146 de 30.08.2013....... Nomeia Guilherme Augusto Smith dos Santos
para a função temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1147 de 30.08.2013....... Nomeia Pedro Henrique Martins da Silva para a
função temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1148 de 30.08.2013....... Nomeia Diego André Costa Saranholi para a fun
ção temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1149 de 30.08.2013....... Nomeia Matheus Galli Nacli para a função tempo
rária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1150 de 30.08.2013....... Nomeia Vinícius Moretto Cavassuti para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1151 de 30.08.2013....... Nomeia Gabriel Augusto Pereira para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1152 de 30.08.2013....... Nomeia Luiz Henrique Moretto para a função
temporária de Agente Administrativo de Cadastramento.
Portaria 1153 de 30.08.2013....... Nomeia Cássia Aparecida Bissoto Dias para a
função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 1154 de 30.08.2013....... Nomeia Carina Maria do Carmo para a função
temporária de Professor Ensino Fundamental I.
Portaria 1155 de 30.08.2013....... Nomeia Nelma Berenice Saranholi para a função
temporária de Professor Ensino Fundamental I.
Portaria 1156 de 30.08.2013....... Nomeia Aline Cristina Bueno para a função tem
porária de Professor Ensino Fundamental II - Português.
Portaria 1157 de 30.08.2013....... Nomeia Andreza Carolina Fialho da Costa para a
função temporária de Professor Ensino Fundamental II - Artes.
Portaria 1158 de 30.08.2013....... Nomeia Livia Pinheiro Pereira Afonso para o car
go de Monitor de Creche.
Portaria 1159 de 30.08.2013....... Nomeia Andreia Fernanda da Silva dos Santos
para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 1160 de 30.08.2013....... Nomeia Marcela de Souza Oliveira para o cargo
de Agente Comunitário de Saúde -  Área 1.
Portaria 1161 de 30.08.2013....... Nomeia Elton Geraldo de Lacerda Prado para o
cargo de Agente Administrativo.
Portaria 1162 de 30.08.2013....... Nomeia Juliano Bernardo Ferreira Castanheiro
para a função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1163 de 30.08.2013....... Nomeia Weverson Luiz Moyses para a função
temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1164 de 30.08.2013....... Nomeia Eliana Regina da Silva para a função tem
porária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1165 de 30.08.2013....... Nomeia Márcia Fernanda da Silva Barbosa para a
função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1166 de 30.08.2013....... Nomeia Vânia Alves Barros de Oliveira para a
função temporária de Agente de Serviços Gerais.

Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 226,02.



ORGANIZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL - OCAS
CNPJ (MF): 50.848.316/0001-06

Administração: Rua 7 de Setembro, 732 -  Centro -  CEP-18.682-042 -  Lençóis Pta/SP. 
Fone/Fax: (14) 3264-7797 -  e-mail: ocas@lpnet.com.br

PRONTO SOCORRO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

01/01/2013 A 28/02/2013

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Contrato de Gestão n° 032/2012
Local de Funcionamento - Rua Piedade n. 275, anexo ao Hospital Nossa Senhora 
da Piedade.

3- Dispor por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação 
oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam re
ferenciadas para atendimento, utilizando-se o cartão SUS, conforme normas do 
Ministério da Saúde.

Item cumprido na sua totalidade

4- Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão vo
luntária, de negligência, imperícia ou imprudência de seus agentes, nessa quali
dade, causem ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem 
como aos bens públicos móveis e imóveis, objeto de permissão de uso, asseguran
do-se o direito de regresso contra o responsável nos danos de dolo e culpa, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. Lei 8.078, Código de Defesa 
do Consumidor.

primos a legalidade.

18- Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes 

È respeitada a confidencialidade dos dados.

19- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmen
te por ministro de qualquer culto religioso.

E assegurado este direito aos pacientes

20- Quando solicitado, fornecer relatório do atendimento prestado.

Sempre que solicitado foi emitido.

EQUIPE DE TRABALHO BASE FEVEREIRO DE 2013.
QUANTIDADE CARGO/FUNÇÃO

1 Assistente Social
1 Motorista
1 Vigia
2 Atendente de Portaria
6 Auxiliares de Enfermagem

25 Técnicos em Enfermagem
8 Enfermeiros
1 Enfermeira Coordenadora
1 Auxiliar Administrativo
1 Gerente Executivo
1 Gerente Financeiro
7 Faxineiras
14 Motoristas de Ambulância
1 Encarregado Motorista de Ambulância
5 Recepcionista
1 Serviços Gerais
1 Diretor Clínico

43 Médicos Plantonistas

HORÁRIO DE TRABALHO:
24 horas por dia.
Permaneceram 24 horas por dia, durante todos os dias do ano profissionais mé
dicos cujos serviços são denominados de “plantões médicos”, em atendimento a 
pacientes do SUS e do Pronto Socorro Municipal:
2 médico na especialidade de clínica geral;
1 médico na especialidade de Pediatria.
Nos finais de semana no período entre 19 horas de sexta-feira até às 7 horas da 
segunda-feira e nos feriados, quando a demanda é aumentada e o número de aci
dentes é grande foi disponibilizado um profissional na especialidade de ortopedia, 
em regime de plantão presencial.
Ainda nos finais de semana no período entre 7 horas da sexta-feira até às 7 horas 
da segunda-feira e nos feriados, contamos com dois clínicos geral, revezando 12 
horas cada um, ou seja: (das 7 às 19 horas e das 19 às 7 horas)
Permaneceram de sobreaviso, em escala mensal elaborada pela OCAS, profissio
nais médicos nas especialidades abaixo, cujos serviços são denominados de “plan
tão de especialidades”, cuja presença é solicitada em caso de necessidade para aten
dimento de pacientes do SUS.
Nos casos de atendimento, médico das demais especialidades foi adotado o paga
mento por regime de consulta, quando o profissional só recebe quando foi efetiva
mente chamado.

ANEXO TÉCNICO I -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A OCAS disponibilizou profissionais médicos para atendimento das especialida
des do Sistema Único de Saúde, e Hospital dentro da sua capacidade resolutiva e 
operacional;
ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS -  24 horas por dia 
ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE JANEI
RO A FEVEREIRO DE 2013

ATIVIDADES QUANTIDADE
Plantões de Clinica Médica (PS) 93

Plantões de Pediatria 52
Plantões Clinica (PS -  12 horas) 64

Plantões Clínica Médica (PA -  6 horas) 40
Resgate 24 HORAS
SAMU 24 HORAS

Remoção para outros hospitais 24 HORAS
Interconsultas 115

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA ORGANIZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL

1- Prestar os serviços de saúde especificados nos anexos I e II.

Vide relatório gerencial anexo.

2- Proporcionar atendimento universal a toda população no estabelecimento de 
saúde cujo uso lhe foi permitido neste contrato.

Todos os pacientes que procuram atendimento no Pronto Socorro foram devida
mente atendidos

Não houve caso que fosse aplicado o item acima.

5- Restituir ao Poder Público, em caso de desqualificação, o saldo dos recursos 
líquidos resultantes dos valores deles recebidos.

Não houve qualquer desqualificação da entidade.

6- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe foi permitido, em conformi
dade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição 
ao Poder Público.

Os bens Públicos foram devidamente administrados, não causando qualquer preju
ízo ao Poder Público.

7- Transferir integralmente a contratante, em caso de desqualificação conseqüente 
da extinção da Organização Social, o patrimônio, os legados ou doações que forem 
destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes da prestação de ser
viços de saúde elencados no Contrato de Gestão

Não houve nenhuma desqualificação da entidade.

8- Contratar, se necessário, pessoal para exercer as atividades previstas nesse Con
trato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes de execução do objeto desta avença.

Todos os encargos acima descritos foram devidamente pagos e não há qualquer 
pendência.

9- Manter em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental necessá
rio para a realização dos serviços contratados.

Todos os equipamentos e instrumental encontram-se em uso e em ordem.

10- Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante 
por profissional empregado ou preposto, quando da execução deste contrato.

Não houve qualquer cobrança indevida.

11- Manter arquivo das FAA (Ficha de Atendimento Ambulatorial) pelo prazo mí
nimo de 5 anos, ressalvados os casos previstos em Lei.

As FAA, estão devidamente arquivadas.

12- Não utilizar, nem permitir que pacientes sejam utilizados por terceiros para fins 
de experimentação.

Esta prática antiética sofre fiscalização absoluta pela equipe do P.S.

13- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário., 
mantendo-se sempre a prestação de serviços de qualidade

O Pronto Socorro de Lençóis Paulista está aparelhado por pessoal especializado, 
equipamentos de boa qualidade e medicamentos necessários ao bom atendimento e 
é muito bem avaliado pela população.

14- Afixar aviso de sua condição de órgão pertencente ao SUS e de gratuidade dos 
serviços prestados nessa condição, no qual deverá constar o número do telefone da 
NAAC, Núcleo de auditoria, avaliação e controle (14) 3263.0030 ou 3263-0026.

Aviso afixado no PRONTO SOCORRO.

15- Justificar ao paciente ou ao seu representante legal, por escrito, as razões téc
nicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional 
previsto nesse contrato.
Item devidamente cumprido

16- Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos.

Todos os pacientes atendidos no PS, sabem desses direitos.

17- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida e obrigação legal;

A todos os pacientes é concedido este direito. Nos casos de perigo de vida, cum-

21- Em se tratando de criança, adolescente e idoso, em observação, assegurar a 
presença de um acompanhante em tempo integral no PS.

Sempre foi assegurado esse direito, no caso de menores é obrigatória a presente de 
familiares ou do Conselho Tutelar.

22- A remuneração e vantagens de quaisquer natureza, a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados da contratada deverão ser compatíveis com os níveis de 
remuneração de cada categoria

Os valores pagos aos profissionais do PS. são compatíveis com as do mercado de 
trabalho desses profissionais.

23- Elaborar mensalmente a escala de plantões por especialidade, com o nos dos 
profissionais que atuarão no mês subseqüente e que poderão ser chamados para 
realização de atendimentos, quando necessário e remete-la, até o último dia útil do 
mês anterior à prestação de serviços, ao Diretor de Saúde e ao Diretor Clínico do 
Hospital N. S. da Piedade.

Item cumprido mensalmente

24- Fixar na área administrativa do P.S. a escala dos profissionais citada no item 23, 
para o bom andamento dos trabalhos.

Exigência cumprida

25- Apresentar até 5° dia útil de cada mês, relação dos plantões médicos e de dispo
nibilidades e das consultas executadas no mês anterior.

Exigência cumprida

VIDE ANEXO -  INFORME GERENCIAL ATENDIMENTOS MENSAIS 
PRONTO SOCORRO

ITENS QUE TAMBÉM FORAM OBSERVADOS EM 2013

I - Houve durante (janeiro e fevereiro) do ano de 2.013 remanejamento de médicos 
plantonistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem os quais sempre que necessá
rio fazem cursos de atualização.

II- Funcionar em sincronia com retaguarda de especialidades, hospitais de refe
rência, serviços de resgate, pronto atendimento de bairros, Diretoria do Hospital, 
Diretoria de Saúde.

Esta retaguarda de especialidade é feita por uma escala de médicos que ficam a 
distancia e sempre que necessário são acionados.

Hospitais de Referência: quando o paciente necessita de recursos que não contamos 
em nossa cidade, esses pacientes são transferidos para hospitais de referência de 
acordo com determinação da Central de Vagas de Bauru e Hospital das Clínicas da 
UNESP de Botucatu e de Bauru;

Pronto atendimento de bairros: quando o paciente que é atendido nos Postos de 
Saúde dos Bairros necessitar de atendimento de urgência e emergência os mesmos 
são removidos para o PS pelo serviço de resgate.

Quando necessário, é usado o Hospital N.S. da Piedade.

Com a Diretoria de Saúde é mantido um contato diário. Este contrato de gestão é o 
maior exemplo da afinidade entre a OCAS e a Diretoria de Saúde.

III- conscientizar a população através de divulgação constante pelos meios de co
municação disponíveis sobre a verdadeira função do Pronto Socorro e como ele 
deve ser usado pela população.

Este trabalho é feito diariamente junto à população quando do atendimento no 
Pronto Socorro pelos recepcionistas, enfermeiras, médicos e pela Assistente Sócia 
nos Programas Saúde da Família e pelo Programa Agentes Comunitário de Saúde. 
Através da imprensa falada e escrita e por meio de mala direta (panfletos).

Lençóis Paulista, 9 de abril de 2013.

Aparecida Nilcéia Placca 
Gerente Executivo

OCAS - ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL 
CNPJ (MF) N° 50.848.316/0001-06 

Administração: Rua Sete de Setembro, 732 - Centro 
Lençóis Paulista/SP -  CEP: 18.682-042 fone/fax- (l4)-3264-7797 

e-mail : ocas@lpnet.com.br

REGULAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS:

Artigo 1° -  A OCAS -  ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL, devido 
às suas atribuições e às áreas em que atua através dos convênios e contratos de 
gestão celebrados com o Município para o gerenciamento dos serviços de urgência 
e emergência no Pronto Socorro e Pronto Atendimento e Projeto AFAM - Casa 
Abrigo Amorada, não realizará a contratação de obras;

Artigo 2° -  Avaliada a necessidade de aquisição de um determinado material pelo 
setor de compras, deverão ser tomadas as seguintes providências:

I -  Identificar o material, ou serviço através de uma solicitação de compras, onde 
conste a descrição detalhada e explicativa do item solicitado;

II -  Encaminhar a solicitação de compras ao responsável;

III - De posse da solicitação de compras, o responsável enviará cotações de preços 
aos fornecedores (mínimo de três propostas válidas);

IV - Após análise dos preços e qualidade dos produtos ofertados, define-se o ven
cedor e com a devida aprovação do Gerente Executivo efetiva-se a compra, enca
minhando-se ao fornecedor um pedido de compras que servirá como um contrato 
para aquela transação onde deverá constar todas as características da compra, tais 
como:

a) os produtos e seus elementos característicos;
b) a forma de fornecimento (prazo e local de entrega);
c) o preço e as condições de pagamento,
d) os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os va
lores das multas;
e) os casos de rescisão.

Artigo 3° - O responsável pelo setor de compras deverá acompanhar a entrega do 
material, conferindo os volumes, os preços e a qualidade do produto, bem como 
liberar o material ao usuário e a Nota fiscal para a Contabilidade;

Artigo 4° -  O setor de compras será responsável pela manutenção e controle 
dos estoques, devendo comunicar a Gerente executiva e Diretoria sobre qualquer 
anormalidade no uso dos materiais.

Artigo 5° -  Este regulamento poderá ser reformado, parcialmente ou por emendas, 
quando por motivo de lei ou alteração do Estatuto Social da OCAS.

Artigo 6° -  Os casos omissos serão deliberados pela Diretoria Executiva.

Artigo 7° -  Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Con
selho de Administração.

Aprovado pelo Conselho de Administração em 30 de julho de 2012.

Luiz Eduardo Conti Altair Aparecido Toniolo

Mario Silvio Baptistella Luiz Antonio Paccola Coneglian

Waldir Gomes

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -  EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO 

ANO DE 2012.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar de Macatuba, com 
endereço na Alameda Tiradentes, 01-34, Vila Azevedo, CEP 17.290-000, na 
cidade de Macatuba/SP por seu presidente convoca todos os associados, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 05 de setembro de 
2013, as 17 e 30 horas em primeira convocação, com “quórum” de 50% (cin
quenta por cento) mais um, após uma hora, em segunda convocação com qual
quer número, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:- A) Prestação de 
contas e apresentação do balanço anual das atividades do sindicato referente 
ao exercício do ano de 2012.

Macatuba, 31 de agosto de 2013.
Dijair Martins Pereira 
Presidente do Sindicato

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação -  Pregão n° 103/2013 -  Processo n° 197/2013 
Objeto: Registro de preços para serviços fotográficos. Tipo: Menor preço. Ses
são de Lances: 12 de setembro de 2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013. JOSE DENILSON NO
GUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 19,54.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

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, 31 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço
Cadastro

imobiliário
Valor

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Armando Paccola 
L32 Q I Grajaú 25617/5377 R$105,00

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Armando Paccola 
L31 Q G Grajaú 25547/5417 R$105,00

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Armando Paccola 
L32 Q G Grajaú 25548/5419 R$105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇAO DE LICITAÇAO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da
Concorrência n° 010/2013, Processo n° 156/2013, foi retificado. O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 61,90.

mailto:ocas@lpnet.com.br
mailto:ocas@lpnet.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


ORGANIZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL - OCAS
CNPJ (MF): 50.848.316/0001-06

Administração: Rua 7 de Setembro, 732 -  Centro -  CEP-18.682-042 -  Lençóis
Pta/SP.

Fone/Fax: (14) 3264-7797 -  e-mail: ocas@lpnet.com.br

PRONTO SOCORRO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

01/03/2012 A 31/12/2012

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL.

Contrato de Gestão n° 032/2012
Local de Funcionamento - Rua Piedade n. 275, anexo ao Hospital Nossa Senhora 
da Piedade.

EQUIPE DE TRABALHO BASE DEZEMBRO DE 2012
QUANTIDADE CARGO/FUNÇÃO

1 Assistente Social
1 Motorista
1 Vigia
2 Atendente de Portaria
5 Auxiliares de Enfermagem

25 Técnicos em Enfermagem
8 Enfermeiros
1 Enfermeira Coordenadora
1 Auxiliar Administrativo
1 Gerente Executivo
1 Gerente Financeiro
7 Faxineiras
15 Motoristas de Ambulância
4 Recepcionista
1 Serviços Gerais
1 Diretor Clínico

35 Médicos Plantonistas

HORÁRIO DE TRABALHO:
24 horas por dia.
Permaneceram 24 horas por dia, durante todos os dias do ano profissionais mé
dicos cujos serviços são denominados de “plantões médicos”, em atendimento a 
pacientes do SUS e do Pronto Socorro Municipal:
2 médico na especialidade de clínica geral;
1 médico na especialidade de Pediatria.
Nos finais de semana no período entre 19 horas de sexta-feira até às 7 horas da 
segunda-feira e nos feriados, quando a demanda é aumentada e o número de aci
dentes é grande foi disponibilizado um profissional na especialidade de ortopedia, 
em regime de plantão presencial.
Ainda nos finais de semana no período entre 7 horas da sexta-feira até às 7 horas 
da segunda-feira e nos feriados, contamos com dois clínicos geral, revezando 12 
horas cada um, ou seja: (das 7 às 19 horas e das 19 às 7 horas)
Permaneceram de sobreaviso, em escala mensal elaborada pela OCAS, profissio
nais médicos nas especialidades abaixo, cujos serviços são denominados de “plan
tão de especialidades”, cuja presença é solicitada em caso de necessidade para aten
dimento de pacientes do SUS.
Nos casos de atendimento, médico das demais especialidades foi adotado o paga
mento por regime de consulta, quando o profissional só recebe quando foi efetiva
mente chamado.

ANEXO TÉCNICO I -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A OCAS disponibilizou profissionais médicos para atendimento das especialida
des do Sistema Único de Saúde, e Hospital dentro da sua capacidade resolutiva e 
operacional;

ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS -  24 horas por dia

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE MARÇO 
A DEZEMBRO DE 2012

ATIVIDADES QUANTIDADE
Plantões de Clinica Médica (PS) 522

Plantões de Pediatria 201
Plantões Clinica (PS -  12 horas) 312

Plantões Clínica Médica (6 horas- Facilpa) 11
Plantões Clínica Médica (PA -  6 horas) 204

Resgate 24 HORAS
SAMU 24 HORAS

Remoção para outros hospitais 24 HORAS
Interconsultas 607

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA ORGANIZAÇAO CRISTA DE AÇAO SOCIAL

1- Prestar os serviços de saúde especificados nos anexos I e II.

Vide relatório gerencial anexo.

2- Proporcionar atendimento universal a toda população no estabelecimento de 
saúde cujo uso lhe foi permitido neste contrato.

Todos os pacientes que procuram atendimento no Pronto Socorro foram devida-

mente atendidos

3- Dispor por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação 
oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam re
ferenciadas para atendimento, utilizando-se o cartão SUS, conforme normas do 
Ministério da Saúde.

Item cumprido na sua totalidade

4- Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão vo
luntária, de negligência, imperícia ou imprudência de seus agentes, nessa quali
dade, causem ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem 
como aos bens públicos móveis e imóveis, objeto de permissão de uso, asseguran
do-se o direito de regresso contra o responsável nos danos de dolo e culpa, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. Lei 8.078, Código de Defesa 
do Consumidor.

Não houve caso que fosse aplicado o item acima.

5- Restituir ao Poder Público, em caso de desqualificação, o saldo dos recursos 
líquidos resultantes dos valores deles recebidos.

Não houve qualquer desqualificação da entidade.

6- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe foi permitido, em conformi
dade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição 
ao Poder Público.

Os bens Públicos foram devidamente administrados, não causando qualquer preju
ízo ao Poder Público.

7- Transferir integralmente a contratante, em caso de desqualificação conseqüente 
da extinção da Organização Social, o patrimônio, os legados ou doações que forem 
destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes da prestação de ser
viços de saúde elencados no Contrato de Gestão

Não houve nenhuma desqualificação da entidade.

8- Contratar, se necessário, pessoal para exercer as atividades previstas nesse Con
trato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes de execução do objeto desta avença.

Todos os encargos acima descritos foram devidamente pagos e não há qualquer 
pendência.

9- Manter em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental necessá
rio para a realização dos serviços contratados.

Todos os equipamentos e instrumental encontram-se em uso e em ordem.

10- Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante 
por profissional empregado ou preposto, quando da execução deste contrato.

Não houve qualquer cobrança indevida.

11- Manter arquivo das FAA (Ficha de Atendimento Ambulatorial) pelo prazo mí
nimo de 5 anos, ressalvados os casos previstos em Lei.

As FAA, estão devidamente arquivadas.

12- Não utilizar, nem permitir que pacientes sejam utilizados por terceiros para fins 
de experimentação.

Esta prática antiética sofre fiscalização absoluta pela equipe do P.S.

13- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário., 
mantendo-se sempre a prestação de serviços de qualidade

O Pronto Socorro de Lençóis Paulista está aparelhado por pessoal especializado, 
equipamentos de boa qualidade e medicamentos necessários ao bom atendimento e 
é muito bem avaliado pela população.

14- Afixar aviso de sua condição de órgão pertencente ao SUS e de gratuidade dos 
serviços prestados nessa condição, no qual deverá constar o número do telefone da 
NAAC, Núcleo de auditoria, avaliação e controle (14) 3263.0030 ou 3263-0026.

Aviso afixado no PRONTO SOCORRO.

15- Justificar ao paciente ou ao seu representante legal, por escrito, as razões téc
nicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional 
previsto nesse contrato.
item devidamente cumprido

16- Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos.

Todos os pacientes atendidos no PS, sabem desses direitos.

17- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida e obrigação legal;

A todos os pacientes é concedido este direito. Nos casos de perigo de vida, cum
primos a legalidade.

18- Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes 

É respeitada a confidencialidade dos dados.

19- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmen
te por ministro de qualquer culto religioso.

E assegurado este direito aos pacientes

20- Quando solicitado, fornecer relatório do atendimento prestado.

Sempre que solicitado foi emitido.

21- Em se tratando de criança, adolescente e idoso, em observação, assegurar a 
presença de um acompanhante em tempo integral no P.S.

Sempre foi assegurado esse direito, no caso de menores é obrigatória a presente de 
familiares ou do Conselho Tutelar.

22- A remuneração e vantagens de quaisquer natureza, a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados da contratada deverão ser compatíveis com os níveis de 
remuneração de cada categoria

Os valores pagos aos profissionais do P.S. são compatíveis com as do mercado de 
trabalho desses profissionais.

23- Elaborar mensalmente a escala de plantões por especialidade, com o nos dos 
profissionais que atuarão no mês subseqüente e que poderão ser chamados para 
realização de atendimentos, quando necessário e remete-la, até o último dia útil do 
mês anterior à prestação de serviços, ao Diretor de Saúde e ao Diretor Clínico do 
Hospital N. S. da Piedade.

Item cumprido mensalmente

24- Fixar na área administrativa do P.S. a escala dos profissionais citada no item 23, 
para o bom andamento dos trabalhos.

Exigência cumprida

25- Apresentar até 5° dia útil de cada mês, relação dos plantões médicos e de dispo
nibilidades e das consultas executadas no mês anterior.

Exigência cumprida

VIDE ANEXO -  INFORME GERENCIAL ATENDIMENTOS MENSAIS 
PRONTO SOCORRO

ITENS QUE TAMBÉM FORAM OBSERVADOS EM 2012

I - Houve durante (março a dezembro) do ano de 2.012 remanejamento de médicos 
plantonistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem os quais sempre que necessá
rio fazem cursos de atualização.

II- Funcionar em sincronia com retaguarda de especialidades, hospitais de refe
rência, serviços de resgate, pronto atendimento de bairros, Diretoria do Hospital, 
Diretoria de Saúde.

Esta retaguarda de especialidade é feita por uma escala de médicos que ficam a 
distancia e sempre que necessário são acionados.

Hospitais de Referência: quando o paciente necessita de recursos que não contamos 
em nossa cidade, esses pacientes são transferidos para hospitais de referência de 
acordo com determinação da Central de Vagas de Bauru e Hospital das Clínicas da 
UNESP de Botucatu e de Bauru;

Pronto atendimento de bairros: quando o paciente que é atendido nos Postos de 
Saúde dos Bairros necessitar de atendimento de urgência e emergência os mesmos 
são removidos para o PS pelo serviço de resgate.

Quando necessário, é usado o Hospital N.S. da Piedade.

Com a Diretoria de Saúde é mantido um contato diário. Este contrato de gestão é o 
maior exemplo da afinidade entre a OCAS e a Diretoria de Saúde.

III- conscientizar a população através de divulgação constante pelos meios de co
municação disponíveis sobre a verdadeira função do Pronto Socorro e como ele 
deve ser usado pela população.

Este trabalho é feito diariamente junto à população quando do atendimento no 
Pronto Socorro pelos recepcionistas, enfermeiras, médicos e pela Assistente Sócia 
nos Programas Saúde da Família e pelo Programa Agentes Comunitário de Saúde. 
Através da imprensa falada e escrita e por meio de mala direta (panfletos).

Lençóis Paulista, 21 de janeiro de 2012.
Aparecida Nilcéia Placca 

Gerente Executivo

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

MULTA

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo De
creto Municipal n° 258/2010, que já  foram NOTIFICADOS a 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, 31 de Agosto de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Luis Paulo 
Torcinelli

Rua Armando Paccola 
L14 Q J Grajaú 25636/5418 R$147,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 102/2013 -  Processo n° 197/2013 

Objeto: Registro de preços para serviços de divulgação e publicida
de dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Tipo: 
Menor preço. Sessão de Lances: 11 de setembro de 2013 às 14:00 ho
ras -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de agosto 
de 2013. JOSE DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 60,27.

3269-3311

EXTRAVIO DE TALAO DE NOTA FISCAL
SILVIO VALENTIM BARROS -  ME, inscrita no CNPJ 06.157.951/0001-55 e I.E. 
428.062.333.110, comunica o extravio dos talões de notas fiscais de venda consumidor modelo 
2 -  série “D-1” do N° 001 a 050 utilizadas e do n° 051 a 500, totalmente em branco 2 (duas) vias. 
Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2013.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

I PR E M

m u n i c í p i o  d e  l e n ç ó i s  p a u l is t a

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a JuIho/2013

Titulos

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

Receitas Correntes 

Receitas de Contribuições 

Receita Patrimonial 

Outras Receitas Correntes

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 

Transferências Financeiras Recebidas

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 

Retenções de Terceiros 

Restos a Pagar 

Créditos a Receber

R E C E I T A

R$ R$ R$

10.051.575,03

10.051.575,03

9.733.979,27

43.738,70

273.857,06

1.204.121,78

1.204.121,78

SALDO DO e x e r c í c i o  ANTERIOR 

Caixa

Bancos Conta Movimento 

Aplicações Financeiras

152.580.545,85

722.433,68

151.858.112,17

T O T A L 164.766.131,41 T O T A L

Titulos

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

Despesas Correntes 

Pessoal e Encargos Sociais 

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital 

Investimentos

EXTRA-ORÇAMENTARIA 

Retenções de Terceiros 

Restos a Pagar (pagamentos) 

Créditos em Circulação

DESPESA

R$ R$ R$

4.166.030,31

4.166.030,31

4.037.279,05

128.751,26

1.829.792,14

1.204.121,78

625.670,36

SALDO P/ e x e r c í c i o  SEGUINTE 

Caixa

Bancos Conta Movimento 

Aplicações Financeiras

158.770.308,96

726.367,39

158.043.941,57

164.766.131,41

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 29 de Agosto de 2013.

MARCOS NORABELE

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/0-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A8. Valor da publicação R$ 99,77.

0.00

0.00

mailto:ocas@lpnet.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov


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

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE CONCURSO N° 05/2013

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que realizará na forma prevista no Art. 
37 da Constituição Federal, na Lei Municipal n° 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista) 
e alterações e na Lei Complementar n° 38/06 (Plano de Cargos e Salários) e alterações, CONCURSO PÚBLICO, sob Regime 
Estatutário, para provimento de vagas do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, para atender serviços relevantes 
e imprescindíveis na Administração Pública Municipal, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital e 
pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á com 
a afixação no átrio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55 e os seus extratos serão publicados no órgão de 
imprensa local contratado para divulgação dos atos oficiais. Também em caráter meramente informativo na internet, pelo site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br.

CAPITULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.1. Tabela de Cargos:

N° Cargo Vagas Remuneração
R$

Carga
Horária
semanal

Escolaridade/Pré-requisitos Provas Taxa R$

1
Agente Comunitário de 

Saúde -  Área 2 -  Bairro: C. 
Maestro Julio Ferrari.

1 1017,00 40
Ensino Fundamental 

Completo / Residir na área 
do EACS/ESF

Escrita R$ 30,00

2

Agente Comunitário de 
Saúde - Sub-área 7b - 

Bairros: Jardim Granville, 
Jardim Ipê, Jardim Morumbi, 

Vila Santa Cecília e Vila 
Virgílio Capoani.

1 1017,00 40
Ensino Fundamental 

Completo / Residir na área 
do EACS/ESF

Escrita R$ 30,00

3
Agente Comunitário de 

Saúde -  Sub-área 8B Bairros: 
Vila Antonieta II, Jardim 

Itapuã e Jardim João Paccola.
1 1017,00 40

Ensino Fundamental 
Completo / Residir na área 

do EACS/ESF
Escrita R$ 30,00

4 Agente de Saúde 1 1017,00 40
Curso de Auxiliar de 

Enfermagem -  Registro no 
COREN

Escrita e 
Prática R$ 30,00

5 Agente de Vigilância 
Eletrônica*

1 1017,00 44

Ensino Médio Completo 
-  C.N.H. categoria “B" 
com especificação de 
que Exerce Atividade 

Remunerada

Escrita e 
Prática

R$ 30,00

6 Eletricista** 1 1278,42 44

Ensino Fundamental 
Completo -  C.N.H. 
Categoria “D" com 

especificação de que Exerce 
Atividade Remunerada

Escrita e 
Prática R$ 30,00

7 Médico de Saúde da
Família*** 1 10948,69 40*** Superior Completo em 

Medicina Escrita R$ 60,00

8 Padeiro 1 1017,00 40

Ensino Fundamental 
Incompleto. Formação 
Profissional (curso de 

Padeiro e Confeiteiro -  
Panificação -  mínimo 160 

hs) ou 1 ano de experiência 
na área através de 

comprovação em carteira 
profissional.

Escrita R$ 30,00

9 Técnico em Informática 1 1796,87 40

Formação técnica na área 
de tecnologia/informática 

ou universitária em 
tecnologia, processamento 

de dados, ciência da 
computação, tecnologia 
em informática e gestão 
da produção, sistemas de 

informação ou demais 
graduações correlatas. 

C.N.H. “B" ou “C", com 
especificação de que Exerce 

Atividade Remunerada

Escrita e 
Prática R$ 30,00

10 Vigilante**** 1 1017,00 44

Ensino Médio Completo
-  Idade mínima 21 anos
-  C.N.H. categorias “A" 
e “B" com especificação 
de que Exerce Atividade

Remunerada

Escrita R$ 30,00

* O exercício do cargo de Agente de Vigilância Eletrônica exige disponibilidade para trabalho noturno, finais de semana, 
feriados e trocas de turno.

*** A carga horária semanal para o cargo de Médico de Saúde da Família deverá ser cumprida de acordo com a Portaria 
n°. 2488/11 do Ministério da Saúde. Os classificados no presente edital para o cargo de Médico de Saúde da Família 
somente poderão ser convocados após a finalização da listagem de classificação deste mesmo cargo do Edital de Concurso 
n°. 03/13.
**** Para o Cargo de Vigilante será exigido, após a contratação, a participação e aprovação, sob pena de exoneração, em 
curso de Formação Profissional como Agente de Segurança nos termos do §1° do artigo 7 da lei municipal 3660/06. O curso 
será indicado e custeado pela Prefeitura e o candidato deverá ter idade mínima de 21 anos. Este cargo exige disponibilidade 
para trabalho noturno, finais de semana e feriados e aptidão física para a prática de artes marciais (defesa pessoal).________
Avaliação Funcional: para todos os cargos após 45 dias de trabalho.

As descrições dos cargos encontram-se no Anexo I deste Edital.

** O exercício do cargo de Eletricista exige disponibilidade para trabalho noturno, finais de semana, feriados e trocas de turno.

1.1.1. As vantagens adicionais serão informadas quando da posse.
1.1.2. Os candidatos eventualmente aprovados e contratados, passarão por avaliação funcional após quarenta e cinco dias con
tados da admissão e, em caso de reprovação de desempenho, serão exonerados, conforme legislação em vigor.
1.2. DAS VAGAS LEGAIS: O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para cada Cargo (conforme tabela acima) e 
ainda das que vierem a existir no prazo de validade do mesmo. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a 
Posse imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com o interesse e conveniência 
da Administração Municipal, da disponibilidade de recurso financeiro, respeitada a ordem de classificação.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

2.1. DAS INSCRIÇÕES: A inscrição no Concurso Público implica no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato, das 
condições e normas estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2. São requisitos para investidura em cargo público a serem comprovados quando da ocorrência deste ato:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital;
b) Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, ou a idade exigida para o exercício do cargo, na data da Posse;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e) Ter condições plenas de saúde física e mental, para o exercício das atribuições do Cargo, as quais serão verificadas por 
ocasião do exame médico e psicológico;
f) Possuir habilitação para o Cargo pretendido, conforme o disposto no Capítulo I deste Edital, na data da Posse;
g) Não ser aposentado e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, nos termos da legislação em vigor;
h) Candidatos com deficiência -  verificar capítulo próprio, neste Edital;
i) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão nos 5 anos anteriores à data de posse;
j) Carteira de Registro em órgão representativo de classe quando houver;
l) Apresentar toda documentação exigida pela Administração Pública Municipal conforme Item 7.8.
m) Ter boa conduta
2.3. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da convocação para preenchimento de vaga, deverá comprovar todos os requisi
tos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, 
anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.
2.4. DA INSCRIÇÃO:
2.4.1. PERÍODO: de 2 de setembro de 2013 a 9 de setembro de 2.013.
2.4.2. As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Prefeitura Municipal, www.lencoispaulista.sp.gov.br, 
através do link ''Concursos Públicos. Para se inscrever ou obter mais informações, clique aqui", no prazo previsto até às 
23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição. Após às 23h59 o sistema de inscrição da Prefeitura de Lençóis Paulista 
não aceitará quaisquer inscrições.
2.4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar informando seus dados de forma correta, de acordo 
com o que o sistema exigir.
2.4.4. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão Municipal de 
Serviço Civil a faculdade de excluir aquele que os preencher com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas ou, 
ainda, que não satisfaça todas as condições estabelecidas neste edital. Verificadas quaisquer dessas hipóteses, será cancelada a 
inscrição do candidato, sendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exa
mes, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.4.5. Após o cadastramento do candidato, o mesmo deverá fazer seu login com CPF e senha, clicar no link “Inscrições Aber
tas", e realizar a inscrição dentro do prazo previsto para o cargo que deseja concorrer.
2.4.6. Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar em qualquer agência bancária. O paga
mento deverá ser realizado até o próximo dia útil da data final da inscrição.
2.4.7. Caso o candidato recolha valor maior ao da inscrição, não será ressarcido o valor pago a maior. Caso o candidato recolha 
valor menor ao da inscrição, a inscrição não será efetivada, sendo que neste caso o candidato deverá gerar um novo boleto e 
pagar o valor correto em qualquer agência bancária.
2.4.8. O simples cadastramento dos dados do candidato, o pedido de inscrição e a geração do boleto bancário não implicam na 
efetivação da inscrição. Para que a inscrição do candidato seja efetivada é necessário que haja o pagamento do valor expresso 
no boleto dentro do prazo de vencimento.
2.4.9. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transfe
rência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, extemporânea ou por qualquer outro meio que não 
esteja especificado neste edital.
2.4.10. Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo alegado ou em duplicidade de pagamento do valor 
da taxa de inscrição.
2.4.11. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.4.12. O candidato poderá verificar o status de sua inscrição no menu “Inscrições do Candidato".
2.4.13. O candidato que não tiver acesso próprio à internet, poderá fazer sua inscrição por meio de serviço público, tal como o 
programa “Acessa São Paulo". Em Lençóis Paulista o programa está disponível no Centro do Empreendedor, sito na Rua Cel. 
Joaquim Gabriel, 11 -  centro, com horário de atendimento das 8h às 16h30, exceto aos finais de semana e feriados. Para utilizar 
o Programa, basta ser feito um cadastro, apresentando o documento pessoal R.G. no próprio posto. Cabe exclusivamente ao 
candidato conferir os dados de sua inscrição e do boleto bancário antes do pagamento do mesmo.
O Edital Completo encontra-se no átrio da prefeitura e no site www.lencoispaulista.sp.gov.br.

Lençóis Paulista, 29 de agosto de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A9. Valor da publicação R$ 296,34.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

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

EMPRESAS INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

A B ROSA SOFTWARE 12584
A. C. DE MATTOS CARBELOTTI ME 11843
CLÁUDIO TEIXEIRA PINTURA EPP 10927
CONSTRUTORA MICAELLY LTDA 12258
EASYCREDIT PAULISTA SERV. DE VIABIL. 
ECON. LTDA 12520

IRIS TEREZINHA DE ALMEIDA CARBELOTTI 
DANC. ME 12407

JOÃO VICENTE DA SILVA EDIFICAÇÕES ME 11807
M. C. O. MONTAGENS INDUSTRIAIS 
LENÇÓIS LTDA ME 11675

NOVA WELL JATEAMENTO PINTURA 
INDUSTRIAL LTDA 11754

SAMUEL EMERENCIANO DOS SANTOS 12519
SEJINÉRIO PEREIRA ME 12427
TRANSPORTADORA LENÇÓIS LTDA 12168
TRANSPORTADORA MEDEIROS E FILHO 
LTDA ME 11910

V. A. DE SOUZA TUBULAÇÕES EPP 10967

Lençóis Paulista, 31 de Agosto de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
Pregão n° 098/2013, Processo n° 193/2013, cujo o objeto é a aquisição de um 
veículo tipo SUV para o corpo de bombeiros, foi retificado. O edital encon
tra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital da 
Concorrência n° 009/2013, Processo n° 155/2013, foi retificado. O edital 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: 
Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 30 de agosto de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A9. 
Valor da publicação R$ 81,45.

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 60-2013 - PROCESSO: 94-2013- OBJE
TO Aquisição de materiais elétricos a pedido das Secretariais Municipais destinado ao consu
mo até 31/12/2013, através do sistema de registro de preços, para entrega parcelada conforme 
necessidade, seguindo as especificações do ANEXOII. . ENTREGA E ABERTURA DOS EN
VELOPES: 17.09.2013 às 08:30 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, 29 de agosto de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 58-2013 PROC: 85-2013 EDITAL: 64-2013- ÓR
GÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), destinados ao uso nas atividades dos servidores municipais, através de registro de preço 
com vigência até 31/12/2013, para entrega parcelada e conforme necessidade, seguindo as espe
cificações do ANEXO. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de V.C.M. THEODORO 
ME (ITENS 1,2,3,4,8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 21 valor registrado R$16.350,50. Icd comércio 
deEPI'S LTDA. EPP (ITENS 5,6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23,.24 valor registrada R$31.164,85. 
TOTAL CONTRATADO: R$47.515,35.
Macatuba, 26 de agosto de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 59-2013 PROC: 86-2013 EDITAL: 65-2013- ÓR
GÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Aquisição de óleo diesel S-10 (baixo teor de enxo
fre, conforme legislação vigente), destinado ao abastecimento diário dos veículos das diversas 
Secretarias Municipais, através do sistema de Registro de Preço, conforme especificações do 
Anexo II -  Especificações mínimas e termo de referência. A Pref. de Macatuba torna público que 
o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em 
favor de AUTO POSTO TREVÃO DE MACATUBA valor UNIT. registrado R$2,44 TOTAL 
CONTRATADO: R$19.520,00.
Macatuba, 27 de agosto de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 60-2013 PROC: 87-2013 EDITAL: 66-2013- ÓR
GÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: 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 
monocromáticas. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal homologou 
o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação em favor de CENTER MAQ 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. valor UNIT. registrado R$0,05 TOTAL 
CONTRATADO: R$101.400,00.
Macatuba, 30 de agosto de 2.013.
TARCISIO MATHEUS ABEL Prefeito Municipal

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

e

1 P R E M^  L»n,6l. P.UII... J

m u n icípio  d e  le n ç ó is  pa u lista

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 
Período de Referência : Janeiro/2013 a JuIho/2013

R E C E I T A D E S P E S A
T ítulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES
Receita de contribuições 7.010.900,00 3.508.627,98 3.502.272,02 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 12.000.000,00 43.738,70 11.956.261,30 Pessoal e encargos sociais 9.860.545,00 7.821.798,77 2.038.746,23

Outras receitas correntes 401.680,00 273.452,58 128.227,42 Outras despesas correntes 398.450,00 169.451,99 228.998,01

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

Receita de contribuições (i-o) 12.467.420,00 6.225.351,29 6.242.068,71 Investimentos 30.000,00 0,00 30.000,00

Outras receitas correntes (i-o) 404,48 -404,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS Reserva de Contingência 23.311.005,00 0,00 23.311.005,00
Deduções de receitas correntes 0,00

Repasse Plano Previdenciário 929.888,75 -929.888,75
Subtotal (1) 31.880.000,00 10.981.463,78 20.898.536,22 Subtotal (1) 33.600.000,00 7.991.250,76 25.608.749,24

DÉFICIT TOTAL 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 SUPERÁVIT TOTAL 2.990.213,02 -2.990.213,02
TOTAL ( 1 + 2 ) 33.600.000,00 10.981.463,78 22.618.536,22 TOTAL ( 1 + 2 ) 33.600.000,00 10.981.463,78 22.618.536,22

ANTONIO MARCOS MARTINS 
DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 29 de Agosto de 2013.

MARCOS NORABELE
PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 
CONTADOR CRC 1SP198074/0-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de agosto de 2013. Na página A9. Valor da publicação R$ 106,42.
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Cotidiano DEMISSÃO
O Ministério da Saúde reagiu à notícia de que alguns município do país 
pretendem demitir seus médicos para contratar profissionais do Mais 
Médicos. Em algumas regiões do país, como no Norte, algumas cidades 
pagam salários de R$ 30 mil para médicos. O ministério avisou que os 
municípios que dispensarem médicos serão excluídos do programa.

JUSTIÇA

Professora vai 
receber indenização 
milionária em 2015
STF condena Prefeitura de Lençóis Paulista 
a pagar indenização de R$ 1 milhão a 
professora que foi demitida irregularmente 
em 1997 e reintegrada em 2011

FOTO A R Q U IV O : O ECO

Carlos A lberto  Duarte

A  professora Neuseli Apa
recida Coneglian vai re
ceber indenização milio

nária da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista. Decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
condenou o município a pagar 
em valores de hoje R$ 800 mil, 
mas o valor pode passar de R$ 
1 milhão, quando o precatório 
for inscrito e a dívida paga em 
2015. Neuseli foi contratada 
pela Prefeitura através do regi
me da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) após ser aprova
da em concurso público.

Em 1997, durante o manda
to do ex-prefeito José Prado de 
Lima (morto em 2012), ela foi 
demitida sem a realização de 
processo administrativo prévio 
e ingressou com processo na

Justiça comum. Em primeira 
instância, a professora ganhou a 
causa, mas em segunda, no TJ 
(Tribunal de Justiça) perdeu.

A docente recorreu ao Su
premo Tribunal Federal (STF) 
e, em 2011, o ministro Dias 
Toffoli, relator do caso, obri
gou a Prefeitura a reintegrar 
a servidora e a pagar todos os 
salários corrigidos a que ela 
teria direito desde a data da 
demissão. A professora conti
nua nos quadros da Prefeitura 
e, segundo apurou O ECO, é 
a única contratada pelo regi
me celetista.

O ministro entendeu que 
a servidora não teve direito 
a defesa e que o fato dela ter 
sido contratada no regime ce
letista não isentava a Prefeitu
ra de realizar o devido proces
so administrativo.

JURÍDICO - Leandro Orsi 
Brandi, diretor Jurídico 

da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, emitiu nota oficial 

sobre o caso

NOTA
Nota divulgada pela asses- 

soria Jurídica da Prefeitura es
clarece que, em segundo grau, 
no Tribunal de Justiça, o acór
dão de 2005 decidiu pela im- 
procedência da ação, ou seja, 
dando ganho de causa ao mu
nicípio, sendo que a sentença

de primeiro grau foi restabele
cida somente em 2011 no STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Assim, após tal decisão, houve 
por parte desta Administração, 
o acatamento e a reintegração 
efetiva da professora Neuseli 
Coneglian aos quadros de servi
dores públicos municipais.

"A Prefeitura de Lençóis Pau
lista informa que o processo em 
questão está em fase de liquida
ção de contas perante o Poder Ju
diciário. Após sua homologação, 
será requisitada a inscrição em 
precatório, para que sejam reser
vados recursos para pagamento 
integral do montante apurado.

Fica esclarecido que o pagamen
to dar-se-á obedecendo a ordem 
cronológica de apresentação 
do precatório, assim como tem 
ocorrido em todos os casos an
teriores, sendo que o município 
nunca deixou de pagar os preca
tórios inscritos, nem tampouco 
os pagou em atraso", conclui.

PRÊMIO

Fábrica da Duratex em Agudos ganha Prêmio Excelência Empresarial 2013
Localizada no Interior paulista, unidade agudense foi vencedora na categoria Indústria de Grande Porte da premiação realizada pelo Ciesp

Da Redacâo

A  Fábrica de Agudos da 
Divisão Madeira da Du- 
ratex conquistou o prê

mio de Excelência Empresarial 
2013, na categoria Indústria de 
Grande Porte, concedido pelo 
Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Ciesp), Diretoria 
Regional de Bauru. O anúncio 
aconteceu na manhã de sexta
-feira 16, na sede da entidade. 

Em sua 9® edição, o prê-

mio tem por finalidade home
nagear as empresas associadas 
ao Ciesp da Região e que se 
destacaram em auditoria rea
lizada pelo SENAI. Para tan
to, passaram por avaliação os 
quesitos: gestão estratégica, 
planejamento, satisfação do 
cliente, responsabilidade so
cial, inovação tecnológica, 
gestão de pessoas, gestão de 
processos e resultados.

"Essa conquista é extre
mamente relevante. Ela refle-

te nosso compromisso de ser 
uma empresa de referência, 
reconhecida como a melhor 
opção por clientes, colabora
dores, comunidade, fornece
dores e investidores", afirma 
Silvio Costa, Gerente da Fá
brica de Agudos.

Esta é a segunda vez que a 
Unidade recebe a premiação. A 
primeira foi em 2010.

SOBRE A DURATEX
A Duratex S.A. é uma em-

presa brasileira, privada e de 
capital aberto, com controle 
compartilhado entre os conglo
merados Itaúsa - Investimentos 
Itaú S.A e Companhia Ligna 
de Investimentos.

Maior produtora de pai
néis de madeira industrializa
da, louças e metais sanitários 
do Hemisfério Sul, é líder no 
mercado brasileiro com as 
marcas Durafloor, Duratex, 
Deca e Hydra.

A empresa tem sede em São

Paulo e conta com cerca de 11 
mil colaboradores, que atuam 
em 16 Unidades Industriais 
estrategicamente localizados 
nos estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, 
Pernambuco, Paraíba, Santa 
Catarina e Rio de Janeiro, além 
de três fábricas de painéis na 
Colômbia, através de sua par
ticipação de 37% na Tablemac.

A Duratex possui 230 mil 
hectares com florestas plan
tadas e áreas de conservação

nos estados de São Paulo, Mi
nas Gerais e Rio Grande do 
Sul. Foi a primeira empresa 
florestal da América Latina 
a receber a certificação FSC 
(Forest Stewardship Council®), 
em 1995. A Companhia tem 
suas ações listadas na carteira 
do Dow Jones Sustainability 
World Index -  DJSWI (Índice 
Mundial de Sustentabilidade 
Dow Jones) e do Índice de Sus- 
tentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa -  ISE.

ECONOMIA REGIONAL

Decisão do TST encerra discussão sobre parcerias agrícolas
Ministério Público, 
canavieiros e usina 
fazem acordo de 
R$ 1 milhão no TST

Vitor Godinho_________

Uma audiência realizada 
na quarta-feira 28, no 
Núcleo Permanente de 

Conciliação do Tribunal Supe
rior do Trabalho, encerrou um 
antigo debate sobre a legalidade 
das parcerias agrícolas firmadas 
no setor agrosucroalcooleiro da 
região de Lençóis Paulista. O 
ministro Carlos Alberto Reis 
de Paula homologou acordo 
entre a Companhia Quatá e o 
Ministério Público do Traba
lho da 15® Região (Campinas/

SP), encerrando um processo 
que discutia a terceirização do 
processo de plantio e colheita 
de cana-de-açúcar na região 
dos Lençóis Paulistas. O acordo 
envolve o pagamento de R$ 1 
milhão em dano moral coletivo.

Nos termos desse acordo 
judicial ficaram mantidas as 
responsabilidades de cumpri
mento das obrigações trabalhis
tas pelos empregadores rurais 
(parceiros agrícolas) para com 
seus empregados, assumindo a 
Companhia Agrícola Quatá a 
responsabilidade solidária em 
relação a eventuais débitos des
sa natureza.

Além disso, a Companhia 
Agrícola Quatá contribuirá com 
R$ 1 milhão, a serem pagos em 
parcelas de R$ 250 mil, sendo 
certo que tal valor deverá ser

destinado ao custeio de projetos 
e programas nas áreas de segu
rança e medicina do trabalho 
em favor dos empregados do se
tor canavieiro dos municípios de 
Lençóis Paulista, Macatuba, Pe
derneiras, Areiópolis e Borebi.

CLÁUSULA AMBIENTAL
O acordo contém ainda 

uma cláusula de responsabi
lidade ambiental, que prevê a 
obrigação da Companhia Quatá 
de exigir de seus parceiros agrí
colas e produtores de cana-de
-açúcar, em terras próprias ou 
arrendadas, a obediência ao 
Protocolo Agroambiental do 
Setor Sucroalcooleiro do Estado 
de São Paulo, firmado em mar
ço de 2008, do qual a empresa 
e seus parceiros agrícolas atuais 
já são signatários.

O documento estabelece 
ainda a antecipação dos prazos 
finais das queimas da palha de 
cana-de-açúcar, a proteção das 
matas ciliares e nascentes, a con
servação do solo e dos recursos 
hídricos, a adoção de boas prá
ticas para o descarte de emba
lagens vazias de agrotóxicos e a 
eliminação da poluição nos pro
cedimentos de preparo da terra, 
plantio, corte, carregamento e 
transporte da cana-de-açúcar.

Ao final, o ministro Carlos 
Alberto enalteceu a iniciativa 
das partes em buscarem um 
acordo, considerado por ele 
muito importante e de grande 
relevância para a região devido 
ao grande número de trabalha
dores envolvidos. (com asses- 
soria do Tribunal Superior 
do Trabalho)

Agudos começa a recuperar 
Rodovia da Amizade
Rodovia liga Borebi 
e Agudos e serve 
para o trânsito de 
caminhões agrícolas

Da Redação

Até o fim do mês de se
tembro a Rodovia da 
Amizade, que liga Agu

dos a Borebi, terá o trecho entre 
os quilômetros 4 e 5 recupera
do. A Prefeitura de Agudos já 
executa a obra desde segunda
-feira, 26 de agosto, com recur
sos próprios.

O DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) contri
buirá com a capa asfáltica,

enquanto a Secretaria M uni
cipal de Obras entra com a 
mão de obra, drenagem e os 
m aquinários.

"Trata-se de um trecho pro
blemático no período de chu
vas. O asfalto sempre cede e 
atrapalha o trânsito. Justamente 
para evitar que esses incidentes 
se repitam a partir do fim do 
ano, que já se aproxima, esta
mos começando agora a resol
ver o problema", ressalta o pre
feito Everton Octaviani.

O trecho em manutenção 
tem um total de 300 metros. 
Apenas uma faixa da vicinal 
foi interditada (Borebi-Agudos), 
mas um atalho foi aberto para a 
passagem dos veículos. (Asses- 
soria de im prensa)



Regional LENÇÓIS
O pavimento da avenida 25 de Janeiro será recuperado a 
partir da próxima segunda-feira, 2. O trabalho executado 
pela Diretoria de Obras e Infraestrutura tem início a 
partir da avenida Nove de Julho em direção à avenida 
Papa João Paulo II. A Demutran vai sinalizar local.

MACATUBA

Festa do Peão começa na quinta-feira
Marco Brasil narra o rodeio na sexta-feira 6 e no sábado 7 é a vez da dupla sertaneja lençoense André & Matheus subir ao palco da festa

Priscila Pegatin

Os últimos detalhes para 
a 21® Festa do Peão de 
Macatuba estão sendo 

definidos. A estrutura do even
to deve estar pronta até quarta
-feira à tarde, segundo Emílio 
Tadeu, responsável pela empre
sa Chácra Du Tadeu Eventos, 
que neste ano realiza o evento.

A festa começa oficialmente 
na quinta-feira 5 e vai até o do
mingo 8. A estrutura conta com 
palco, mais de 30 barracas na 
praça de alimentação que vai 
ser coberta, assim como o ca
marote. Para as crianças vai ter 
parque de diversões, tudo no 
Centro de Lazer dos Trabalha
dores Brasílio Artioli.

A abertura da festa está mar
cada para as 21h, com queima 
de fogos. Às 21h30 tem início o 
rodeio profissional em touros e 
às 23h o show da dupla Hugo 
e Tiago. "São 35 montarias no 
total com 20 peões de renome, 
como campeões de Barreto, Ja- 
guariúna", explica Tadeu. "Tem 
rodeio todos os dias e a premia- 
ção total vai ser de R$ 7 mil,

ÚLTIMOS DETALHES -
Estrutura deve estar pronta 

na quarta-feira à tarde; 
festa vai até domingo 8

entregue no domingo, último 
dia da festa".

A principal atração do ro
deio deste ano é o narrador de 
montarias Marco Brasil. Conhe
cido nacionalmente, Brasil tem 
como marca registrada poemas 
e mensagens de incentivo du
rante a locução. O narrador vai 
estar na festa na sexta-feira dia 
em que no palco sobre a dupla 
Dérik e Tiago, às 23h30.

No sábado, a dupla lenço
ense André & Matheus presti
gia o evento e no domingo Léo 
& Júnior encerram a festa. "A 
expectativa é a melhor possível 
em vista dos shows diferencia
dos, de grande qualidade e es
trutura condizente", diz o pre
feito Tarcísio Matheus Abel. A 
entrada para a festa é gratuita.

DIA DE INDEPENDENCIA

Agudos realiza desfile cívico dia 7
Cerca de 2 mil pessoas entre alunos da 
rede municipal, estadual e particular de 
ensino, clubes de serviços e entidades 
devem percorrer a rua 13 de Maio

W elinton Barros

A pós 10 anos sem 
realizar o desfile cí
vico de 7 de Setem

bro, a Prefeitura de Agudos 
resolveu reviver a come
moração que faz parte do 
Dia da Independência do 
Brasil. Escolas municipais, 
estaduais e particulares 
irão participar do evento, 
além de clubes de serviços 
e entidades assistenciais.

Cerca de 2 mil participantes 
são esperados para o evento.

Segundo Valdemir Rodri
gues de Melo, secretário de 
Educação de Agudos, a ideia 
de trazer de volta o desfile, 
tem como principal objetivo 
resgatar o civismo nas esco
las. "Esse desfile será um mo
mento cívico para homenage
ar a nossa pátria e também a 
nossa cidade, resgatando nos 
alunos o sentido patriótico 
que antes existia e hoje é es-

quecido", disse.
O desfile tem início às 

9h com grande concentra
ção na Praça da Matriz. Os 
alunos percorrerão a rua 13 
de Maio até a antiga Esta
ção Sorocabana. Um palco 
com autoridades será mon
tado na Praça Tiradentes, 
onde também acontecerá o 
hasteamento da bandeira.

Além dos alunos de 
escolas municipais, esta
duais e particulares, os 
clubes de serviço da cida
de e as entidades também 
participarão do evento. 
Fanfarras das escolas e a 
Corporação Musical Maes
tro João Andreotti também 
se irão se apresentar.

VIDEOMONITORAMENTO

Everton investe R$ 485 mil em câmeras
Ao todo, 394 câmeras monitoram 
prédios públicos e ruas da 
cidade; sistema ajudou a reduzir 
criminalidade afirma prefeito

Da Redacâo

N os últimos cinco anos, 
a Prefeitura de Agudos 
vem investindo em câ

meras de monitoramento, ins
taladas estrategicamente nos 
bairros do município. Até ago
ra, foram destinados R$ 485 
mil para a compra dos apare
lhos, que fazem a vigilância 
24h por dia, ininterruptas. Ao 
todo, 394 câmeras estão espa
lhadas pela cidade e prédios 
públicos. Outras cinco serão

instaladas nos próximos dez 
dias. A central de controle fica 
na Delegacia de Polícia Civil, 
que considera o sistema um 
grande aliado na prevenção e 
solução de crimes.

De acordo com o prefeito 
Everton Octaviani, o policia
mento nas áreas onde o sis
tema está instalado tem sido 
mais assertivo e tem colabo
rado bastante com a redução 
de ocorrências policiais. "As 
câmeras de monitoramento 
têm sido decisivas na eficácia

do trabalho que garante a se
gurança pública em Agudos. 
Muitas vezes, a polícia conse
gue evitar ações dos bandidos 
e até mesmo fazer autuações 
em flagrante. Nossa meta é am
pliar ainda mais essa rede de 
monitoramento", acrescenta.

Os prédios públicos de Agu
dos também contam com câme
ras internas e externas de segu
rança. O videomonitoramento 
eletrônico tem como objetivo 
inibir a violência, assaltos e fur
tos, além de acidentes de trân
sito. As câmeras são úteis para 
desvendar crimes, porque os 
vídeos ficam gravados e apre
sentam a possibilidade de apro
ximação para fazer o reconhe
cimento facial de uma pessoa. 
(Assessoria de Imprensa)

FOTO: DIVULGAÇÃO

ORQUÍDEA FEST - A Prefeitura de Agudos realiza na sede da Diretoria de Turismo e Comunicação (antiga Estação 
Sorocabana) a segunda edição da Orquídea Fest. O evento segue até este domingo, 1° de setembro, com exposição 
e venda de orquídeas, mostra de trabalhos das escolas da rede municipal voltados ao turismo pedagógico e distribui
ção de mudas feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O horário de visitação é das 9h às 22h.

PEDERNEIRAS

Prefeitura abre cadastro para isenção do IPTU 2014

Período para pedido de 
isenção vai de 2 a 30 de 
setembro; mais de 600 pessoas 
podem ser beneficiadas

Da Redacâo

A  Prefeitura Municipal 
de Pederneiras inicia 
no próximo dia 2 de 

setembro o processo de ca- 
dastramento para isenção 
do Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano (IPTU) dos 
contribuintes do município. 
O período de solicitação da 
isenção do IPTU segue até 
o dia 30 de setembro e mais 
de 620 devem se inscrever 
para o benefício que será

válido para o exercício de 2014.
A benfeitoria será conce

dida a aposentados, pensio
nistas e trabalhadores ativos 
com renda familiar inferior a 
dois salários mínimos. Para ser 
beneficiado pela isenção do 
imposto, o contribuinte deve 
ser proprietário de apenas um 
imóvel residencial. Os dados 
sócio-econômicos dos contri
buintes também serão anali
sados pelo Departamento de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social do município.

"É um benefício a mais 
para a população carente 
de Pederneiras", diz o pre
feito de Pederneiras Daniel 
Pereira de Camargo (PSB). 
Para solicitar o pedido de 
isenção, o contribuinte deve 
apresentar CIC, RG e com
provantes de renda fami
liar e residência (recibo de 
energia e luz) na Secretaria 
de Desenvolvimento e As
sistência Social ou no CRAS 
do Bairro Cidade Nova. No 
local, o solicitante deverá 
preencher um requerimen
to de isenção do tributo.

"Quem tem o direito 
deve ficar atento ao prazo 
de solicitação, que termina 
dia 30 de setembro", lem
bra o prefeito.

DIVULGAÇÃO



Esporte

COPA O ECO 2013

Santa Luzia e Grêmio Cecap 
disputam título amanhã
Finalistas da Copa O ECO, equipes entram em campo pela taça; clássico é às 10h, no Bregão

W elinton Barros
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Chegou o grande dia. É 
tudo ou nada. Amanhã 
é a grande final da Copa 

O ECO 2013 e apenas uma das 
duas equipes irá levantar o tro
féu deste ano. De um lado, o 
Santa Luzia, que vem de boas 
vitórias e ótima fase. Do outro 
lado, o Grêmio Cecap que sur
preendeu e conseguiu chegar 
à final, porém vem de jogos 
difíceis decididos nos pênaltis.

As duas equipes entram em 
campo em um clássico já tra
dicional em Lençóis e terão os 
90 minutos da partida para sa
cramentarem uma vitória que 
promete ser difícil para ambos 
os lados e, um espetáculo de 
futebol para os olhos do torce
dor lençoense.

O técnico do Santa Luzia, 
Helder Gotardi, disse que 
não há jogo fácil, principal
mente na final. "Toda final é 
diferente. Você que tem que 
saber fazer o seu jogo. A nos
sa equipe está se preparando 
o campeonato todo para che
gar neste momento, e conse
guimos chegar. Não tem mais 
o que se preocupar, é entrar, 
jogar e m ostrar o melhor de

CLÁSSICO FINAL - Santa Luzia e Giêmio Cecap se enfientam amanhã as 10h no Biegão pelo titulo da Copa O ECO 2013

nós", disse.
Já o diretor do Grêmio 

Cecap, José Santos, disse que 
a final de um amador tem o 
mesmo clima de uma final do 
profissional. "O clima é o mes
mo, os jogadores sentem isso

quando chegam a uma final 
como essa, até pela estrutura 
da organização do campeona
to. Eles já entram em campo 
como um jogador profissional 
e, para isso, todos devem estar 
tranquilos", explicou.

O jogo neste domingo 
acontece às 10h no estádio 
municipal Archângelo Brega, o 
Bregão. A Copa O ECO 2013 é 
organizada pela Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador com o 
apoio do jornal O ECO.

BASQUETE

Alba perde para o Internacional, mas continua entre os quatro da Série Prata

Hoje, sub-16 entra em 
quadra contra Sesi- 
Marília; jogo é no 
Tonicão, às 9h

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

W elinton Barros

A  equipe sub-16 do
Alba (Associação Len- 
çoense de Basquete 

Amador) entrou em quadra 
no domingo passado contra 
a equipe do Internacional de 
Regatas em Santos pela Sé
rie Prata da FPB (Federação 
Paulista de Basketball). Os 
lençoenses fizeram um bom 
primeiro quarto e venceram 
por 15 a 12.

M esmo jogando bem , 
os m eninos de Lençóis não 
conseguiram  rep e tir a boa 
atuação dos últim os dois jo 
gos e com algum as falhas na 
defesa perderam  para o In-

BASQUETE -  Apesar da derrota Alba ainda se mantém 
entre as quatro melhores equipes da série prata da FPB

te r por 79 a 70. M esmo com 
a derrota, a equipe continua 
entre os quatro prim eiros 
da com petição.

Na Copa São Paulo de 
Basquetebol o sub-16 venceu 
a equipe de Promissão no sá
bado, 24, e garantiu a vaga 
para a final estadual da com
petição, que acontece de 16 a 
22 de setembro em Avaré.

Hoje, às 9h, no ginásio 
Antonio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, o Alba sub-16 en
frenta o Sesi-Marília pela 
LBC (Liga de Basquete do 
Centro Oeste Paulista). Às 
10h30 o sub-12 entra em qua
dra, também pela LBC contra 
a o sub-12 do Sesi-Marília no 
Ginásio da escola Bianchini. 
As equipes Sub-13 entra em 
quadra às 12h.

Amanhã o sub-16 viaja 
até São Paulo para enfrentar 
a equipe do Círculo Militar. O 
jogo acontece às 14h pela FPB.

FUTEBOL
A Secretaria de Estado do Esporte realiza hoje, em Lençóis, no 
estádio do Vagulão, jogos entre as equipes sub-11, sub-12 e sub- 
13. As equipes de Lençóis enfrentam times de Bauru. Os jogos 
acontecem a partir das 14h. Na quinta-feira 5, as equipes sub-17 
se enfrentam no estádio Archângelo Brega, o Bregão.

LENÇÓIS

Saúde realiza 
hoje segunda 
etapa de vacinação 
antirrábica
Pouco mais de 10% dos animais 
da área urbana foram vacinados 
na primeira etapa; vacinação na 
zona rural continua

Carlos Alberto Duarte

A contece hoje a se
gunda etapa de 
vacinação de cães 

e gatos. Na primeira eta
pa da campanha, dia 17 
de agosto, pouco mais de 
10% da população de cães 
e gatos de Lençóis Paulista 
foram vacinados. A dire
toria de Saúde alerta para 
a importância da vacina, 
porque no ano passado foi 
identificado na cidade um 
morcego com raiva.

José Aparecido dos 
Santos, da Vigilância Epi- 
demiológica, atribuiu o 
baixo desempenho de va
cinação na primeira etapa 
à campanha emergencial 
realizada em dezembro 
do ano passado. Explicou 
que por conta de ter sido 
encontrado um morcego 
com a doença, os animais 
não podem passar período 
tão longo sem cobertura 
vacinal. "Mesmo os ani
mais vacinados em dezem
bro devem tomar a vacina 
hoje", afirmou.

A vacinação de cães e 
gatos na zona rural continua

e não tem data para acabar 
devido a distância entre as 
propriedades. De acordo 
com dados da Diretoria de 
Saúde, até quarta-feira 28 
de agosto, foram vacinados 
392 cães e 31 gatos. Na zona 
rural, a população de é de 
1.131 cães e 310 gatos. A 
população animal na área 
urbana é de cerca de 15 
mil. A meta é imunizar ao 
menos 80%.

LOCAIS DE VACINAÇÃO
Hoje a vacinação acon

tece das 8h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h, na UBS 
do Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, ESF Júlio Fer- 
rari, Escola Ézio Paccola, 
no Jardim Primavera, ESF 
Jardim Cruzeiro, Escola 
Nelson Brollo, no Monte 
Azul, na Escola Edwaldo 
Bianchini, na Cecap e na 
Capela Santo Expedito, 
Jardim Príncipe.

Das 8h30 às 11h30, Pra
ça Cristo Rei, Vila Contente 
e Parque do Povo. Das 13h 
às 17h na UBS do Jardim 
Ubirama e Pátio de treina
mento das auto-escolas na 
Avenida Brasil.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

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

BO CH A -  M ASCULINO E FEM ININO:
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  M ASCULINO E FEM IN I
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Füho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

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

TÊNIS DE MESA -  M ASCULINO E FEM I
NIN O:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To- 
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO: 
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos h o 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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ENTREVISTA
“Hoje temos que 
fazer AM na 
frequência de
FM”, diz João Carlos 
Lorenzetti

O

CULTURA
Festa da Padroeira 
com eça hoje 
com sh o w s ,
missas e comida 
típica

(B3

Mister
o gamt

mágico
Os ídolos de Léo Purgano, 9 anos, pode-se dizer 
que não são comuns: ele sabe tudo sobre Mister 
M e Criss Angel, os pop-stars da mágica atual

Conceição Giglioli 
Carpanezi______________
Especial para O ECO

N ão é todo dia que a 
gente esbarra com um 
garoto de nove anos 

que é apaixonado por mági
ca, que é extrovertido, que se 
expressa bem e vive com as 
cartas e os apetrechos à mão. 
Mais que isso, diz assim: bem 
que você podia me entrevis
tar, falar das minhas mágicas. 
Desafiado a mostrar os núme

ros que faz, não se fez de roga
do. Abriu a cartola!

Leonardo Giacomini Pur- 
gano é um garoto bonito, con
versador e mágico. Os pais José 
Eduardo e Celina e o irmão 
Eduardo sabem muito bem 
como é isso. Há cerca de um 
ano, começou a estudar as má
gicas que via na televisão.

A lista de ídolos tem Val 
Valentino, o Mister M, o 
mágico dos mágicos, e ainda 
Christopher Nicholas Saran- 
takos, o Criss Angel, que gos

ta de fazer suas mágicas na 
rua, ao alcance dos olhos da 
plateia encantada.

O baralho é o companheiro 
de todas as horas de Léo Purga- 
no, o Mister L, apelido carinho
so que ganhou da família. Desa
parece com as cartas marcadas, 
troca por outras, brinca com 
o ilusionismo e com a ilusão 
ótica, como se isso fosse fácil. 
Faz desaparecer um pedaço de 
tecido e, num toque, mágico é 
claro, o faz reaparecer.

Léo Purgano conta que se 
interessou pelas ilusões do Mis
ter M e começou a pesquisar 
vídeos na internet, descobrir 
como se faz mágica. O pai então 
lembrou que tinha um kit de 
mágica, de quando era crian
ça. Não precisou de mais nada 
para que o garoto começasse a 
encantar as pessoas.

Com orgulho, ele conta que 
se apresentou no show de ta
lentos realizado na igreja Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, mais conhecida por Mór- 
mons, e fez sucesso. Na escola 
Esperança de Oliveira, em Len
çóis Paulista, onde cursa o ter
ceiro ano do ensino fundamen
tal, também é conhecido pelas 
suas pegadinhas ilusionistas.

Mas sabem qual sua me
lhor mágica? A levitação de 
objetos. Léo Purgano ensina 
que para levitar é preciso con
centração, força da mente e pó 
mágico. Por isso, já treina para 
se levitar e depois agendar sho- 
ws com cachê.

Senhoras e senhores, Mister L, 
o mágico lençoense! Aguardem!

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Entrevista í FRASE
• "Nós entendíamos que a Rádio Difusora já fazia uma 
programação popular e a FM deveria ter programação para outros 
públicos, mas não era isso que o povo de Lençóis Paulista queria. 
Os ouvintes queriam uma rádio FM popular e é o que deu certo."

João Carlos Lorenzetti

JOAO CARLOS LORENZETTI

Nas ondas do rádio
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Desde que assumiu 
Difusora em 1969, 
João Carlos não 
deixa o rádio

Carlos A lberto  Duarte

Por acaso. Assim o empresá
rio João Carlos Lorenzetti 
define o seu envolvimento 

com a comunicação na cidade. 
Desde 1969 à frente da Rádio 
Difusora (AM), em dezembro 
de 2003, depois de processo bu
rocrático que durou 19 anos, ele 
ampliou a abrangência de sua ati
vidade e colocou no ar a Ventura 
FM (90.1). A quatro meses de 
completar dez anos de transmis
são, todos os dias 24 horas inin
terruptamente, Lorenzetti falou 
ao O ECO sobre sua atuação nos 
meios de comunicação, de sua 
paixão pela escrita enquanto pro
prietário do jornal Tribuna Len- 
çoense e dos planos radiofônicos 
para o futuro.

A Rádio Difusora surgiu na 
vida do empresário há 44 anos, 
quando o pai, Antonio Lorenzet- 
ti Filho, seu Tonico, era prefeito 
de Lençóis Paulista. A emissora 
passava dificuldades financei
ras e estava na iminência de 
ser transferida para Agudos. 
Preocupado com a perda para 
a cidade, o pai, acionista do 
então grupo Zillo Lorenzetti, 
atualmente Zilor, convenceu os 
sócios da empresa em adquirir 
a emissora. Recém-formado em 
Direito à época, João Carlos foi 
convocado pelo seu Tonico para 
cuidar da transição da rádio, que 
passou a ser Sociedade Rádio 
Difusora de Lençóis Paulista.

Desde então, ele esteve à 
frente do negócio. Às vezes mais 
distante (atuava como advogado 
do grupo Zillo Lorenzetti), mas 
desde que se aposentou ficou 
mais próximo e atualmente se 
dedica exclusivamente às duas 
emissoras de rádio.

João Carlos contou que anos 
depois de assumir a Rádio Difu
sora, o então jornal Tribuna Len- 
çoense passou pelas mesmas difi
culdades financeiras. Para evitar 
que o jornal fechasse, os sócios da 
rádio, então acionistas do grupo 
Zillo Lorenzetti, também abraça
ram o jornal. ”Sou apaixonado 
por escrita, gosto de escrever e de 
jornalismo”, disse, ao acrescentar 
com orgulho que enquanto esteve 
à frente do jornal, até 2009, con
seguiu deixar a linotipo, entrar na 
era digital e ser pioneiro na im
pressão do jornal em cores.

Recentemente, o empresá
rio investiu na modernização da 
Rádio Difusora. Investiu cerca 
de R$ 50 mil em novos estúdios 
e modernos equipamentos. A 
seguir, os principais trechos da 
entrevista com o empresário João 
Carlos Lorenzetti, diretor das rá
dios Difusora e Ventura FM.

O ECO - Qual avaliação  
dos 44 anos da Rádio D ifu
sora?

João Carlos -  Quando as
sumimos, em 1969, falavam que 
os microfones da rádio estavam 
'entupidos' (risos). Os equipa
mentos estavam deteriorados e 
a rádio e os funcionários não 
eram bem vistos pela sociedade. 
Atuamos em duas frentes: na 
modernização de transmissores, 
equipamentos e na recuperação

da imagem da rádio. Com mui
to trabalho, conseguimos. Pes
quisas apontam que hoje somos 
líderes em audiência entre ou
vintes de AM e conseguimos em 
determinados horários picos de 
até 60% entre ouvintes de rádio 
(AM e FM). Daí, o nosso slogan 
”O Primeiro Amor da Cidade”.

O ECO - A Difusora também 
vive a era digital, acesso via 
internet. A emissora vai migrar 
para a frequência modulada?

João Carlos - Há um estu
do feito pelo Ministério da Co
municações e Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) 
que as emissoras que transmi
tem em Amplitude Modulada 
(AM) muito carregadas migrem 
para a Frequência Modulada 
(FM), o que deverá ocorrer em 
futuro não tão distante. Mas não 
sei se vamos migrar para a FM, 
por conta da audiência que con
quistamos em todos esses anos. 
Não vamos poder transmitir 
concomitantemente nas duas 
frequências. Então, essa possí
vel mudança vai depender de 
pesquisa. Quero saber dos nos
sos ouvintes o que eles querem, 
se a Difusora 1010 ou a Difusora 
em 88.5 MHz, por exemplo.

O ECO - A Ventura comple
ta 10 anos em dezembro, mas 
desde os anos 80, as pessoas 
reclamavam a ausência de 
uma emissora FM em Lençóis 
Paulista, quando cidades me
nores já tinham. Por quê?

João Carlos - Essa história 
é longa. Começamos a transmi
tir em 6 de dezembro de 2003. 
Iniciamos o processo para a Ven
tura FM em 1982. Na época, não 
havia concorrência pública pelos 
canais FM. A autorização para 
novas rádios era concedida por 
interferência política. Depois de 
várias viagens a Brasília e audi
ência com o então ministro Ha- 
roldo Corrêa de Mattos (governo 
João Figueiredo), solicitamos 
uma FM para Lençóis Paulista e 
uma para Macatuba, mas o que 
se verificou à época é que não 
existia previsão de novas emisso
ras no Plano Nacional de Canais 
de Rádio. Pedimos a inclusão

dos canais de FM para Lençóis 
e Macatuba em dezembro de 
1982, mas as concorrências pú
blicas permaneceram fechadas. 
A abertura da concorrência pú
blica só saiu em 1997, 15 anos 
depois. A partir de 97, tudo 
mudou. Tinha que apresentar 
projeto técnico e lance. Apresen
tamos em 1997, mas a abertura 
do projeto técnico só ocorreu 
em 2000, três anos depois. Anos 
depois ocorreu a abertura das 
propostas financeiras. Éramos 
em oito empresas habilitadas, da 
cidade e região, e o nosso foi o 
melhor lance. A Rádio Nova FM 
foi declarada vencedora, mas a 
coisa não andava. Não saía pu
blicada a outorga (autorização de 
funcionamento), mas nos adian
tamos e, em novembro de 2003, 
estava tudo pronto, até que em 6 
de dezembro de 2003 entramos 
no ar em caráter experimental. 
A outorga foi publicada no final 
do ano.

O ECO - A que o senhor atri
bui o primeiro lugar da Ventura 
FM em Lençóis Paulista?

João Carlos - Procuramos 
fazer uma rádio voltada para 
aquilo que nossos ouvintes 
querem. Por isso adotamos o 
slogan ”Mais Perto de Você”. A 
Ventura FM é uma rádio que 
fala diretamente aos ouvintes. 
E nós investimos também em 
jornalismo (ECO 90.1 Notícias), 
que tem muita credibilidade. 
Inicialmente, a programação da 
Ventura FM tinha uma progra
mação diferenciada. Nós enten
díamos que a Rádio Difusora já 
fazia uma programação popular 
e a FM deveria ter programação 
para outros públicos, mas não 
era isso que o povo de Lençóis 
Paulista queria. Os ouvintes 
queriam uma rádio FM popular 
e é o que deu certo. Hoje nós 
tocamos música sertaneja, pago
de, mas não tocamos mais rock 
pesado, jazz como tocávamos no 
passado. Tocamos aquilo que 
o povo gosta, por isso a nossa 
liderança e a nossa presença 
da Ventura FM em tudo o que 
acontece na cidade. A Ventura 
FM tem uma exposição grande. 

O ECO - A tendência é

essa, uma programação de 
AM  transmitida em FM?

João Carlos - Hoje, aque
las rádios que tocavam músi
ca o tempo inteiro (Eldorado 
FM) não existem mais. Hoje 
as FMs são AMs em canal de 
FM. Toca-se de tudo. Há pou
co tempo existiam rádios que 
só tocavam sertanejo. Voltaram 
para o mix, fazer um mix mes
mo de tudo aquilo que o povo 
gosta de ouvir.

O ECO - A comunicação  
virou paixão?

João Carlos - Na verdade, 
a primeira paixão foi pelo jor
nal. Jornal é uma coisa muito 
envolvente, que exige muita 
dedicação, muita atenção. Essa 
foi a primeira paixão, apesar 
de já fazer programa de rádio 
(apresentou a Hora da Ave Ma
ria, às 18h, na Rádio Difusora 
por três anos) acabei sentindo 
mais gosto pela mídia impres
sa. Depois que me aposentei, 
passei a me dedicar ao jornal 
e à rádio. Encerrei minha car
reira como advogado e me de- 
diquei aos dois veículos, mas 
chegou um ponto que, juntan
do a Difusora e a Tribuna e 
chegou a Ventura, acabou fi
cando demais. Eu estava com 
mais de 60 anos, decidi colocar 
o pé no freio. Estou bem mais 
tranquilo agora. Consideran
do as duas rádios para cuidar. 
Acho que do jeito que está fi
cou melhor.

Àssociado ÀSP 
Conheça o Recanto do Café

Música ao vivo 
k  todo 0 domingo 

a partir das 16hs
0 Recanto do Café fica na Rua Sete de Setembro, 100 

em Alfredo Guedes



Cultura ARTES PLÁSTICAS
Do dia 4 a 28 de setem bro, a Casa da Cultura recebe 
a exposição de artes plásticas da Feira de Cultura do 
M édio Tietê. A  abertura acontece às 20h de q uarta-feira 
com a participação do Grupo de Clarinetes Revirando, da 
Casa da Cultura. A  entrada é gratuita.

PADROEIRA

Bandas G5 e Namp abrem Festa da Padroeira
Evento começa hoje e segue até o dia 
15, com show de Jerry Adriani

Priscila Pegatin

A Festa da Padroeira de Len
çóis Paulista começa hoje e 
segue até o dia 15 setembro. 

A abertura da programação tem im'- 
cio às 9h, com procissão da imagem 
de Nossa Senhora da Piedade pelas 
ruas da cidade. Ainda na parte reli
giosa, acontece a oração das Mil Ave 
Marias, no Santuário, às 12h.

Já no período da noite, a quer
messe, na Concha Acústica, recebe 
os fiéis e visitantes com praça de 
alimentação, artesanato, parque de 
diversão e shows. “É a segunda vez 
que vamos tocar na Festa da Padro
eira. Estamos felizes com a oportu
nidade. Esta é a segunda maior festa 
da cidade”, diz Marcos Antonio de

Oliveira, o Mark, vocalista da ban
da Namp. “Primeiro a banda G5 
sobe ao palco e, depois, nós. Vamos 
apresentar um show pop rock mais 
eletrônico e com músicas do nosso 
CD. Estamos ansiosos e esperamos 
um bom público”, comenta.

Amanhã tem almoço à minei
ra, com música ao vivo, a partir 
das 12h, na praça de alimentação. 
Depois, quermesse à noite com o 
show da dupla Nino e Fernando. 
“Fazemos a festa contando com a 
participação e prestígio de todos”, 
diz Nilcéia Pettenazzi, coordena
dora da Comissão da Festa.

Na próxima semana, a quer
messe volta a funcionar na quinta
-feira, com apresentação da banda 
Os Quatro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

NO PALCO -  Namp leva o estilo pop rock eletrônico para Festa da Padroeira, na Concha Acústica

Floresta ganha vida em peça neste domingo
A peça teatral A Floresta 

Azul vai ser exibida amanhã, 
às 17h, na Casa da Cultura. A 
tram a conta a história de uma 
floresta que vivia em paz até 
a onça se proclam ar Rainha 
da Floresta Azul e com direi
to de comer qualquer súdito 
de seu reino.

“Mas a inteligência de al
guns animais acaba vencendo 
a força e lutando por um bem 
maior que é a dem ocracia”, 
conta Sabrina Leme Burato, 
integrante do elenco. “É uma 
peça para todas as idades, 
uma fábula m oderna”.

Os ingressos para a peça 
custam R$ 5 e as vagas são 
limitadas. A história é basea
da em uma obra do Orígenes 
Lessa, com elenco da Cia. 
Atos & Cenas e direção de 
Nilceu Bernardo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

RAINHA DA FLORESTA -  Onça começa confusão na Floresta Azul; peça vai ser apresentada amanhã

Malatrasi recebe projeto circuito escola
O Projeto Circuito Esco

la -  Beijo Sim... Flashes não! 
começa na segunda-feira na 
EE Prof^ Antonieta Grassi 
Malatrasi. O programa é um

espetáculo teatral que conta a 
relação engraçada, romântica 
e dramática de um paparazzo 
com uma celebridade. Porém, 
a obsessão desse paparazzo

por uma sessão de flashes, 
pode se tornar uma sucessão 
de gafes. A apresentação vai 
ser às 19h30 e 21h30.

Além do Malatrasi as es-

colas Vera Braga, Leonina e 
Virgílio recebem a peça, nos 
dias 3 às 19h30 e 21h30, dia 
4 às 19h30 e dia 9 às 19h30 e 
21h30, respectivamente.

NA TELONA

Sete filmes estão em cartaz, 
nesta semana, no Cine’n Fun 
do Alameda Quality Center

lO IO :  DIVULGAÇÃO

SALA 1
Os estagiários
Classificação: 12 anos 
15h30, 19h, 21h15 e 23h30 -  
diariamente

SALA 2
Os instrumentos 
mortais
Classificação: 12 anos 
15h10, 21h20 e 23h40 -  
diariamente

SALA 2
Círculo de fogo
Classificação: 12 anos 
18h50 -  diariamente

SALA 3
Os smurfs 2

Classificação: livre dublado 
14h e 15h50 -  diariamente

SALA 3
Vendo ou alugo
Classificação: 14 anos 
17h40 -  diariamente

SALA 3
Percy Jackson e o 
mar dos monstros
Classificação: 12 anos 
19h20, 21h30 e 23h25 -  
diariamente

SALA 4
Se puder dirija
Classificação: livre nacional 
14h20, 16h, 17h55, 19h30, 21h10 
e 23h - diariamente



Mulher RELACIONAMENTO VIRTUAL
A rede social "Adote um cara" pode chegar ao Brasil em breve. 
Lançada na França em 2008, a página convida mulheres a 
escolherem os possíveis parceiros para conversar. O original tem 
mais de seis milhões de usuários cadastrados e já tem até uma "loja" 
em Paris, onde os homens ficam expostos em caixas de bonecas.
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Tendências em penteados verão 2014
Tranças continuam em alta; californianas e o 
Ombré hair são as colorações da estação

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Para cada estação que se aproxima são eleitos os penteados, 
cortes e tonalidades que vão reinar nas cabeças das mulhe
res mais ligadas no cenário da moda. Para o verão 2014, 

a promessa das passarelas é um look bastante étnico, mas que 
também tem um Q no street style e nas linhas retas dos tempos 
modernos.

TRANÇA EMBUTIDA
Presente em quase todos os verões, não poderia ser diferente 

em 2014 com a trança embutida com presença garantida nos des
files. Em 2013, o penteado seguia um estilo mais "desleixado", 
com fios soltos e desgrenhados. Na próxima estação, a trança 
embutida será bem definida e fixa na cabeça. Com o trançado 
começando na raiz e continuando por toda a extensão dos fios, 
deixando o penteado mais street.

TRADICIONAL
Apesar das novas influências, a trança mais tradicional tam

bém será tendência. Ela pode ser lateral, ou incorporada a coques 
e rabos. O que vai contar na realidade, é usar as passarelas como 
inspiração e abusar da criatividade.

CABELOS LISOS
Os cabelos ondulados, com o estilo surfista, pode ser a cara 

do verão, mas não apareceram nos desfiles que mostraram as 
tendências de 2014. No lugar dele, se viu fios chapados e com
pridos, divididos ao meio. Californianas e o Ombré hair ainda 
são as colorações da estação, sempre apostando em tons de loiro 
misturados ao mel e castanho claro.

EFEITO MOLHADO
Um jeito que está aparecendo bastante, tanto nos desfiles de 

verão, quanto nos de inverno, é o efeito molhado. O penteado 
consiste em escovar os fios para trás e aplicar finalizadores, como 
o gel e o spray, que deixem a raiz molhada. O cabelo pode ficar 
solto, ou preso em um rabo de cavalo. Ele é perfeito para eventos

noturnos, que peçam um pouco mais de requinte, como uma 
festa de ano novo.

RABO DE CAVALO
Um dos penteados mais fáceis de ser feito também vai ser 

um dos queridinhos da estação. O rabo de cavalo, como sem
pre, aparece bastante nas passarelas, nas ruas e na praia. Dessa 
vez, ele será bem baixinho, com raiz grudada na cabeça e tran
ças incorporadas.

Batom roxo:
visual diferente

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cor é tendência e pode ser usada
Da Redação___________________________________

A maquiagem roxa é tendência e as famosas já estão usando a 
cor e arrasando por aí. O item principal escolhido tem sido o 
batom. De início pode assustar, mas a make roxo compõe um 

visual diferente e lindo.

COMO USAR BATOM ROXO
A cor é marcante e fria, então, os cuidados devem ser redobra

dos. Mas cuidados especiais não significam distância do produto. 
Para surpresa da maioria acredito, o batom roxo fica bem em todas 
as peles. A dica para não errar é escolher um tom mais escuro. Mu
lheres morenas ou negras podem investir sem medo, mesmo com 
o restante da maquiagem mais marcada, como olhos e bochechas.

Já as mulheres de pele mais clara, podem usar o item sem 
medo também, só é preciso carregar menos o restante da make, 
escolhendo sombras neutras e blush bronze ou pêssego para não 
correr o risco de ficar pálida.

Para usar o tom de batom lilás, aposte em olhos marcados com 
cores neutras, como preto e marrom, e blush iluminador. Para ob
ter a cor desejada, uma dica interessante é passar o corretivo nos 
lábios e com o dedo, dar leves batidinhas do batom. Assim a cor 
fica bem mais clara por conta do corretivo e a cobertura impecável.

Se ainda assim tiver dúvidas, uma ótima opção para ficar por 
dentro da última tendência e não errar é optar por tons puxados 
para o bordô.
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ARIES
Ótimo período para 
obter a colaboração 
de outras pessoas 
e para mudar sua 
vida para melhor. 

Contudo, seja mais determinado 
e evite a precipitação. Ótimo ao 
trabalho, aos contatos sociais, às 
novas amizades e ao amor.

TOURO
Evite desaven
ças, questões e 
desarmonias na vida 
doméstica. Por outro 
lado, terá sucesso 

nos negócios relacionados com 
construção e com metais de um 
modo geral, e será bem sucedido 
profissionalmente. Período de - mais 
otimismo, mas também fazendo 
com que você fique mais irrequieto.

GÊMEOS
Momento um tanto 
quanto agitado para 
você. Mas, para que 
tudo saia a con

tento, deverá tomar uma atitude 
otimista e inteligente e evitar o 
nervosismo que de nada adianta. 
Sucesso junto ao sexo oposto e 
não se descuide da saúde.

CÂNCER
O sol e o planeta 
Vênus, vai beneficiar 
você em todos os 
sentidos. Continue 
zelando pela saúde e 

procure se precaver contra acidentes. 
Seus novos argumentos serão con
vincentes, para opor-se às pessoas ou 
às circunstâncias sem medo de falhar.

LEAO
Ótima saúde e bas
tante capacidade 
criativa, você terá 
nesta semana. Pode 
fazer negócios, co

locar em pratica suas novas ideias 
e solicitar favores, que será bem 
sucedido. Período favorável para 
as amizades e ao amor.

VIRG EM
O fluxo de Saturno 
está lhe dando 
persistência e ob
jetividade. Grande 
sucesso à vista,

especialmente se você se dedica 
às artes, medicina, farmácia, 
enfermagem ou imprensa falada e 
escrita. Você está sujeito a aceitar 
com muita facilidade, opiniões e 
sugestões de terceirQs.^

Í E H  LIBRA
m  Mm, M  O excesso de 

bebidas alcoóli
cas, alimentos 
gordurosos e as

questões extraconjugais poderão 
lhe complicar física e moralmente 
neste período. Não saia da rotina, 
fale pouco e escute mais.

ESCORPIÃO
Fase que lhe propicia 
alguns resultados 
satisfatórios, prin
cipalmente em se 
tratando de planos 

para o futuro. Contudo, você deverá 
desconfiar em quem quer que seja, 
cuidar da saúde, e evitar desordens 
que possam afetar sua moral.

SAGITARIO
Muita atividade 
profissional e êxito 
nos negócios e 
novos empreen
dimentos sociais, 

estão previstos para você neste 
período. Ótimo estado mental o 
que lhe dará mais rapidez ao ter 
que tomar decisões importantes.

CAPRICÓRNIO
Tudo indica que 
você alcançará 
sucesso em tudo 
que empreender ou 
imaginar. Dê con

tinuidade ao que tem que fazer. Faça 
tudo com o máximo de entusiasmo 
e otimismo. Deixe de lado a melan
colia. Cuide de sua aparência, não 
se esquecendo de que a presença é 
como um cartão de visita.

AQUARIO
Você deverá evitar 
discussão, atritos 
e disputas com 
autoridades, com 

pessoas de boa disposição e com 
seus inimigos declarados e rivais. 
Por outro lado, o período promete 
êxito em novas associações e no 
trabalho.

PEIXES
Inclinações para as 
pesquisas profundas, 
a medicina, a filosofia, 

________ a ciência. Procure con
vergir tudo isto para 

o terreno prático, sólido, rendoso. Não 
fique no mundo dos sonhos. Seja mais 
sincero no amor. . Aproveite seu entusi
asmo e não deixe o tempo passar.

AGOSTO
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Televisão DAMA DE HONRA
Brad Pitt e A ng eline Jolie estão nos preparativos finais para 
subir ao altar em Los A ng eles. O casal vai contar com a 
participação de todos os filhos na cerim ônia, m as Zahara, 8 
anos, terá o papel m ais im portante com o dam a de honra.
A s crianças seriam  o m aior m otivo da oficialização da união.

NOVA NOVELA

Manoel Carlos quer escrever 
personagem para Sandy
A cantora já protagonizou um episódio da 
série As Brasileiras, escrita por Maneco

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

Se depender da vontade 
de Manoel Carlos, San
dy terá que conciliar sua 

carreira solo com a de atriz. O 
autor da próxima novela global 
das nove, que tem o título pro
visório de "Em Família", sonha 
escrever um papel para a can
tora. "Inicialmente ela não está 
na novela, mas quem sabe mais 
adiante? Gosto muito da Sandy 
e ainda quero escrever um pa
pel para ela", disse o autor.

No ano passado, ela protago
nizou um episódio da série As 
Brasileiras, e manifestou o de-

FUTURO PAPEL -  Sandy pode 
aparecer na próxima novela das 

nove a pedido do autor

sejo de voltar a trabalhar mais 
como atriz. Sandy foi a prota
gonista da novela Estrela Guia, 
exibida em 2001, pela Globo.

Na próxima segunda-feira, 
Maneco terá uma reunião para 
definir qual (ou quais) será o 
merchandising social de sua 
novela, com previsão de estreia 
para 17 de janeiro de 2014. 
Campanhas sociais em suas tra
mas viraram uma das marcas 
do prestigiado autor.

COMEÇANDO A  CARREIRA

Filhas m ais velhas de Rodrigo 
Faro estreiam  como m odelos
Clara e Maria posaram para campanha

FOTO DIVULGAÇÃO

Da Redação

Clara e Maria, filhas de 
Rodrigo Faro, fizeram 
sua estreia como modelos 

posando para a campanha da 
nova coleção da marca de rou
pas Tyrol. As meninas de 8 e 5 
anos, respectivamente, fizeram 
o ensaio em uma fazenda pró
xima à cidade de Itu, em São

Paulo, e foram acompanhadas 
pela mãe, Vera Viel.

"Revivi minha época de mo
delo. Ver as minhas princesas fo
tografando foi algo maravilhoso, e, 
se quiserem seguir carreira, terão 
sempre o meu apoio", conta Vera.

O pai, Rodrigo, também gos
tou do trabalho das filhas. "Te
nho muito orgulho das minhas 
meninas. Achei incrível!"

ANTENADA NA M ODA

M aria Gadú contrata personal stylist e repagina visual: 'tive fase largadona'
DIVULGAÇÃO

Nova fase inclui 
calças pantalonas

Da Redação

Há seis meses, Maria Gadú 
contratou o personal stylist 
Bruno Pimentel e deu uma 

repaginada no visual. Deu um 
tempo nos tênis, gravatinhas e ber-

mudas largas e investiu mais em 
camisas, sapatos Oxford, peças em 
alfaiataria. "No começo da carrei
ra, estava mais preocupada com o 
som, não com a estética", diz. "Já 
passei por vários estilos. Tive a fase 
largadona, rock, hippie, já usei ves
tido, não usei mais...", conta.

A decisão teve um empurrãozi- 
nho da namorada de Gadú, a pro
dutora Lua Leça. "Ela entrou na mi
nha vida numa fase que eu já queria

dar uma mudada e trouxe o Bruno. 
Ela tem bom gosto, dá opiniões váli
das sobre o que estamos escolhendo 
para vestir", elogia a cantora.

Entre as grifes preferidas de 
Gadú estão Marc Jacobs, Armani, 
Gucci, Glória Coelho e Reinaldo 
Lourenço. "Quis sofisticar a Ma
ria, apresentar coisas novas, ou
tras opções", diz o stylist. "Ter al
guém que pense nisso, que tenha 
esse talento de entrar numa loja,

perceber o seu estilo e trazer algu
ma coisa diferente dentro do seu 
estilo... Quando você entra numa 
loja, acaba indo sempre na mesma 
coisa, nunca prestaria atenção nas 
peças de roupas que o Bruno pro
põe. São peças muito legais", diz.

Além das peças novas, ele dá 
uma garimpada no próprio armá
rio de Gadú. "Ela tem um guarda
-roupa incrível, tem muito o que 
aproveitar. Tem um bom gosto

absurdo", elogia. "O estilo depen
de muito do humor dela. Não tem 
como rotular, ela tem o estilo dela. 
Para show, têm que ser peças mais 
confortáveis. No dia a dia, mais 
sofisticado", explica.

O stylist só não pode aparecer 
com sapato de salto alto. "Não uso 
de jeito nenhum", avisa Gadú. 
"Não dá porque nem combina 
com a Maria. O que ela sempre 
preza é conforto", diz Pimentel.

NOVA FASE -  Maria Gadú 
aproveita para mudar o visual
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MALHAÇÃO
Segunda-feira - Flaviana convence 
Sofia a desistir de arm ar o flagra con
tra Ben. Ben acusa Sidney de ter sido 
cruel com Micaela. Joaquim descobre 
que Luciana nunca havia trabalhado  
em  um açougue antes. Sidney reve
la para Ben que ele e  Sofia foram os 
responsáveis pela explosão do enca
nam ento do casarão.

Terça-feira - Ben afirm a  que não  
acredita  na pa ixão  de Sofia por 
ele. Junior disputa Zelândia com  
Omar. Luciana é  dem itida  do açou- 
gue. Seguindo o plano de Giovana, 
Luciana vai ao  colégio e  comunica  
a Raíssa que a m enina precisará  
fa ltar à  escola.

Quarta-feira - Bernardete revela para 
Ben o plano de Sofia para que Caeta
no visse os dois juntos. Martin se de- 
sestabiliza com a armação de Flaviana 
e desiste de encontrar Anita. Júlia se 
encanta cada vez mais por Frédéric. 
RBernardete deixa escapar para Anita 
que sabe que Ben é o "Príncipe Sapo".

Quinta-feira - Anita percebe que Júlia 
e  Serguei estão escondendo algo e  
exige saber a verdade. Sidney a m e 
aça Micaela no colégio e  a menina 
jura que não contou nada para Ben. 
M artin procura Anita para pedir des
culpas, mas Flaviana atrapalha seus 
planos. Caetano pede que Abelardo  
investigue se Bernardete está tendo  
um caso. Assumindo a identidade de 
Vânia Gil, Giovana salva Micaela das 
agressões de Sidney e  Junior. Luciana 
se oferece para trabalhar de graça 
para Gustavo e  Matilda.

Sexta-feira - Ben resgata Filipinho. 
Zelândia aproveita a ausência de 
M aura para se bronzear. Giovana 
convence Micaela e  Paulino a lhe 
ajudarem em  seu plano para partici
par do festival do Ensino Médio. Gio
vana conhece Kamillah, sua principal 
rival no festival de música. Abelardo 
explica para Caetano que Bernarde- 
te  não só não sabe nada sobre seu 
admirador secreto como pensa ainda 
que ele pode ser o próprio Caetano.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Amora am eaça M a- 
lu para obrigar M adá a desistir de 
contar o que sabe sobre ela. Vitinho 
dem ite Filipinho do seriado e  Xande 
o consola. Lucindo se recusa a levar 
Gládis ao Templo da Purificação. 
Fabinho fica com medo de Giane 
denunciá-lo e  foge sem ouvir o que 
ela tem  a dizer.

Terça-feira - M alu, M adá e  Giane 
acusam Amora de ser a m andante  
do vandalismo na Toca do Saci. Irene 
contraria Plínio e  procura notícias de 
Fabinho. Lucindo acredita que Glá- 
dis seja a irmã gêm ea de Damáris. 
Vitinho tom a o lugar de Filipinho no 
seriado.

Quarta-feira - Amora não aceita a 
proposta de Plínio, e  Bárbara a criti
ca. Vinny beija Renata. Sheila term i
na o namoro com Jonas. Verônica dá 
a festa de casamento para Charlene 
e  Wilson. Damáris tem  um surto ao 
saber que seu ex-m arido vai se ca
sar. Amora decide morar com Bento.

Quinta-feira - Giane e Silvério socorrem 
Fabinho. Bárbara tem e que Amora 
sofra ao se casar com Bento. Celinha 
e Irene convencem Plínio a ir ao ca
samento de Bento. Damáris invade o 
casamento de Wilson e tenta acabar 
com a cerimônia. Cardoso pede para a 
Crash Mídia arrumar mais campanhas 
para Brunetty.

Sexta-feira - Giane não consegue aca
bar com o casamento de Bento. Am o- 
ra ameaça se vingar de Giane. Giane 
e Caio term inam  o namoro. Lara pro
voca Amora. Bento decide deixar a 
festa, mas M alu pede para conversar 
com ele. Cardoso obriga Érico a come
morar o sucesso de sua campanha.

Sábado - Amora se faz de vítima para 
acalmar Bento. Verônica termina seu 
romance com Érico. Lucindo vai com 
Damáris a uma boate e a beija. M alu  
se despede de Maurício e volta a cho
rar, assim que ele vai embora. Perácio 
descobre que Brenda vendeu os qua
dros que ele copiava e fica arrasado.

AM OR A  VIDA
Segunda-feira - Paloma, Bruno e Pauli- 
nha são levados para averiguação ao 
desembarcarem em  São Paulo. Márcia 
decide gastar todo o seu dinheiro com 
Valdirene. Os investigadores encontram 
o pacote colocado por Alejandra na 
bolsa de Paloma, e Bruno se desespera 
com a prisão da médica. Bruno avisa a 
Pilar e Félix que Paloma foi presa.

Terça-feira - Félix explica para Edith 
como pretende convencer a todos 
de que Paloma precisa de tratam ento  
psiquiátrico. Pilar pede para César tra
tar Paloma e  Félix de maneira iguali
tária. Bruno consola Carlito. Márcia re
preende Valdirene por ficar com Car- 
lito. César se aconselha com Lutero.

Quarta-feira - Ignácio se recusa a ca
sar com Valdirene, que se surpre
en d e  ao  saber que o noivo é  e s té 
ril. Carlito fica satisfeito  com o fim  
do casam ento de Valdirene. Ordália 
descobre que o filho que V ald irene  
está esperando é  de Carlito e  deci
de falar com a m ã e  da moça.

Quinta-feira - Félix indica uma clínica 
para internar Paloma. Eron e  Rafael 
protestam as alegações do prom o
tor contra Paloma. Ordália não deixa 
Denizard emprestar dinheiro para 
Márcia, e  ela decide procurar Atílio. O 
juiz manda Paloma ser internada na 
clínica sugerida por Félix.

Sexta-feira - Paloma é  levada para o 
seu quarto inconsciente. Aline sugere 
ter um filho com César. Félix se van
gloria por ter internado Paloma. Ber- 
narda não consegue convencer Pilar a 
tirar a filha da clínica psiquiátrica. Félix 
provoca Edith. Márcia não aceita que 
Valdirene se case com Carlito.

Sábado - César e  Bruno discutem por 
causa de Paloma. Paloma fica intimi
dada com os enfermeiros e  decide to 
m ar a medicação que recebe. Márcia 
marca um encontro de Valdirene com 
Vanderlei e  orienta a filha a aplicar 
um golpe no médico. Joana e  Perséfo- 
ne discutem no hospital. Ordália tenta  
conversar com Joana sobre Luciano.
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(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis P au lista

Sorrir para as lentes e registrar para sempre os 
momentos especiais que temperam a vida com 

amor e felicidade.
Assim é escrita a nossa história.
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Parabéns Ana Laura Germino Quintilhano pelo aniversário de 15 anos, comemorado 
dia 24 de agosto na Casa Four. Recebe os cumprimentos das amigas.
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R.Cel J. A. Martins. 1045 
F: 3263-2414

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

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

(oresvivas@lpnet.(om.br
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Rodolfo Assis e Liara Dias
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Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaboraram com  e sta  ed ição
Studio A, Márc io  More ira  e Silva Júnior 

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

m
Nayra Paffetti

Camila Giorgeti, Andréa Buscariolo, Luiz Gustavo, Carolina Ferreira e 
Fernanda Rocha, no desfile de lançamento Antonella Verão 2014

S u p e f t é c n i c Q ! )
Clóvis Gino Pereira, o Mosca
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Cooperativa de Crédito

ASSOCIAÇÃO
^ 1  COMERCIAL

A ^ll DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E MwILrM INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916
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
Maria Nilza í PENSE NISSO

"A pessoa que quebra a sua palavra 
quebra também uma esperança."

fa tos & p esso a s

Fale com  a g en te
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

Ainda a Festa dos Melhores
Só nos resta agora espe

rar pelos premiados de 2013 e 
guardar na memória os incrí
veis momentos da Festa dos 
Melhores do Ano no Clube Es
portivo Marimbondo, propor
cionados pela excelência da 
música do grupo Bee Gees Ali- 
ve. Extrapolando os limites do 
município, quem circula pela 
região, só ouve elogios quan
to à organização, atrações e 
ao Buffet Spunar de Lençóis 
Paulista, dando um toque de 
classe à comemoração.

Aniversário
Jeanice Moretto, conheci- 

díssima pela sua simpatia e 
que já realizou várias ações 
voluntárias para entidades 
de Lençóis Paulista, entrou 
em idade nova. A comemo
ração aconteceu na Cacha- 
çaria Água Doce com amigas 
e familiares. Não faltaram 
citações ao saudoso Horácio 
Moretto, grande patriarca da 
família e cidadão benemérito 
do município.

Nasceu
Dia 22 de agosto nasceu 

Izabela, filha de Elizandra e 
André Lombardi. Correria dos 
avós Horacinho e Quéia Mo- 
retto, Beth e José Ozório para 
ver quem beijava primeiro 
a netinha. Casal lindíssimo, 
com a felicidade estampada 
no grande sorriso. Parabéns 
e felicidades pela vida toda a 
vocês e à bebê.

0  melhor lugar do mundo 
é aquele que você 

chama de SEU.

QUEM CONHECE, CONFIA.

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

TOLEDO
í  m ó v e i s

U M iS íM
Tecnologia da Informação

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

Mrémsoíí PartnerNetwork' SAP BusinessOne ^ gW E B o O

FAÇA MELHOR
do que nunca. 

(14) 3 2 6 ^ 6 3 7
www.facebook.com/Uniontecnologiadainfornnaca^

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
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O  E C O

N Negócios
FULL HOUSE

O endereço para variedade de bebidas e 
produtos sempre gelados é na Full House. 

A empresa fica na rua Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, 1823.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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FULL HOUSE:
variedade de bebidas em um só lugar
Cervejas multimarcas, destilados e refrigerantes; empresa 
trabalha também com aluguel de mesas, cadeiras e caixa térmica

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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DIVERSIDADE -  De cerveja a destilados, a Full House tem variedade de bebidas e produtos sempre gelados

Da Redação

A  Full House trabalha há mais de um 
ano, em Lençóis Paulista, com ven
da de bebidas em geral para varejo, 

atacado e eventos. Conhecida na cidade 
pela variedade de produtos, a empresa faz 
questão de entregar as bebidas na tempe
ratura ideal para o consumo, ou seja, ge
ladas. "O nosso principal diferencial são 
as bebidas geladas com atendimento além

do horário comercial", diz um dos sócios, 
Lucas Rodrigo dal Lacqua.

Para solicitar bebidas para eventos, 
Otávio Augusto da Silva, também sócio, ex
plica que o cliente precisa ir à Full House 
com pelo menos três dias de antecedência. 
"Nas demais ocasiões a empresa trabalha 
como um socorro mesmo. Precisou é só vir 
à empresa ou ligar pedindo".

No comércio a cerveja é o produto mais 
pedido, já no varejo a compra é mais varia-

da. "Por isso temos diversidade, para aten
der a todos os tipos de clientes".

Além de bebidas, na Full House o 
cliente pode comprar gelo e carvão ou 
alugar mesas, cadeiras e caixa térmica. 
"O pagamento pode ser feito em cartão 
ou dinheiro. Compras em grande quanti
dade podem ser divididas. Inclusive nas 
entregas em casa, para pedidos acima de 
R$ 20, levamos a máquina de cartão, se o 
cliente preferir".

Horário de 
funcionamento
- A Full House atende de 
terça-feira a quinta-feira das 
12h à 0h
- Sexta-feira e sábado das 
10hà 1h
- Domingo das 11h às 22h

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) 
996-521-739/ 3263-4349.

PALIO, ANO 98,
R$11.500,00, 4 portas, com 
DH, VE e TR. Tratar (14) 996- 
521-739/ 3263-4349.

CORSA GL 1.4, ano 95, 
cor vinho, VE e trava, R$ 
10.500,00. Tratar (14) 3263- 
4349/ 996-521-739.

GOL 1.0, ano 01, cor prata,
4 portas, R$12.500,00. Tratar 
(14) 3263-4349/ 996-521-739.

SANTANA GL, ano 92, cor
prata, R$10 mil. Tratar (14) 
3263-4349/ 996-521-739.

PALIO EX, ano 98, cor 
vermelho, 2 portas, R$ 10 
mil. Tratar (14) 3263-4349/ 
996-521-739

VECTRA GL, ano 97, cor
vermelho, R$ 12 mil, comple
to -  ar. Tratar (14) 3263-4349/ 
996-521-739.

HONDA CIVIC, ano 2008, 
preto, completo + câmbio auto 
com todas as revisões feitas 
na concessionária. Tratar (14) 
3263-1118/ 996-092-218.

UNO MILLE, ano 2010, 2pts, 
baixo km, novíssimo, R$ 4 
mil entrada + 48 x R$484,00. 
Tratar (14) 991-680-803

CELTA, ANO 2010, 2pts, VE. 
+ travas e ar quente, R$ 5 mil 
ent + 48 x R$484,00. Tratar 
(14) 991-680-803

STRADA ADVENTURE,.
cab dupla, ano 2010, banco 
couro, ótima procedência, 
R$38.900,00, vendo, troco 
ou financio. Tratar (14) 991-

TOYOTA COROLLA, ano
2003, com adaptação para 
deficiente físico, motor novo 
com 6mil km, R$ 30 mil.
Tratar (14) 997-028-779/ 
3263-6509 (José Carlos).

RENALT SANDERO, ano
2012, cor prata, alarme e tra
va, faltando 8 meses para ven
cer a garantia, R$ 25.800,00. 
Tratar (14) 3264-5543.

GOL SPECIAL, ano 2003,
1.0 8v, cor cinza metálico, 
impecável com 49.000km, 
trava/alarme/manual e chave 
reserva, 4 pneus novos, doc
2013, em dia, R$12.500,00, 
sem contra-oferta. Tratar (14) 
99625 7613 (particular para 
particular).

BLAZER EXECUTIVE,
completa, ano 98, doc ok, 
ótimo estado. Tratar (14) 996- 
752-266/ 3264-6252.

C3 GLX 1.4, flex, ano 2008, 
cor vermelho, 53 mil km, 
todas as revisões feita em 
concessionária, particular. 
Tratar (14) 981-165-271/ 
997-711-689.

CLIO RN 1.0 8v, cor cinza, 4 
portas, banco de couro, VE 
+ TE + AL, oferta. Tratar (14) 
997-727-536.

GOL, ANO 00/01, cor prata,
4 portas, ótimo estado, R$ 
9.800,00. Tratar (14) 991
716-635.

CORSA SUPER, 4 portas, 
ano 99, cor branco, ótimo 
estado, R$ 10.600,00. Tratar 
(14) 991-716-635.

VECTRA GLS, ano 98, azul, 
completo, ótimo estado.
Tratar (14) 997-010-060/ 
981-770-173.

XSARA BREAK, ano 03,
completa, único dono, cor 
preta, banco de couro. Tratar 
(14) 997-010-060/ 981-770
173.

GOL G3, ano 2001,4 portas, 
cor cinza, TE e Alarme, 1.0, 
ótimo estado. Tratar 914) 997- 
010-060/ 981-770-173.

FOX, ANO 08, cor preto, 2 
portas, TE + AL. Tratar (14) 
997-010-060/ 981-770-173.

VECTRA GT, ano 11/11, 
com 24 mil km, cor prata, 
na garantia, novíssimo, só 
R$36.900,00 sem troca. Tratar 
(14) 997-106-601 (particular).

ESCORT 1.6, ano 94, cor
azul, álcool, vendo ou troco 
por moto. Tratar (14) 996-687- 
902/ 3264-6068.

PAMPA, ANO 94, cor cinza, 
R$ 10 mil. Tratar (14) 997- 
327-714/ 3264-2486.

GOL POWER 1.6, ano 2008, 
cor prata, completo menos ar, 
único dono. Tratar (14) 3264- 
4397/ 997-129-727.

KOMBI BRANCA, 2.001, 
ótimo estado, 9 lugares. 
Tratar (14) 3298-1104/ 3298- 
1433/ 981-354-652/981- 
350-029.

SAVEIRO 1.6, ano 84, motor 
AP, 5 marchas, cor bege, R$ 
6.300,00. Tratar (14) 997-

VECTRA EXPRESSION, ano
2010, 2.0, flex, cor preto, 4 
portas, R$ 30 mil. Tratar (14) 
997-419-140.

GOL, ANO 99, 1.6, motor AP 
4 portas, metálico, DH, travas 
elétricas, R$ 12.500,00. Tratar 
(14) 997-419-140

UNO WAY, 4 portas, cor 
cinza, ano 2009, c/ baixa 
km, vidros e trava elétrica, 
alarme e kit visibilidade, R$ 
17.900,00 sem troca. Tratar 
(14) 997-106-601 (particular).

CELTA, ANO 2009, Life, Flex, 
2 portas, cor prata, limpador 
e desembaçador traseiro, 
pequena entrada + 48x R$ 
469,00, ótimo estado, doc. 
ok. Tratar c (14) 996-131- 
331/981-197-204.

PEUGEOT, ANO 2008, flex, 
4portas, cor prata, completo, 
ótimo estado, doc. ok, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
996-131-331/981-197-204.

FORD KA, ano 98, cor prata, 
R$ 5.200,00. Tratar (14) 997- 
016-362/ 991-817-920.

E L IZ - L IN E
T R A N S P O R T E  E T U R I S M O  L T D A

Eliz Une Informa que a partir de 13/09/2013
estará retirando dos veículos do transporte

urbano os leitores dos cartões antigos.
Efetive a troca do seu cartão, ela é gratuita."

AV.ORIGENES LESSA S/N»
FONE: 14. 3269-3269  

CECAP - LENÇÓIS PAULISTA 
www.elizline.com.br

GOL RALLYE 1.6, ano 2011, 
cor prata, completo, com 
35.000 Km. Tratar (14) 997
727-716 com Abobrinha.

GOL G5, ano 2009, entrada 
R$10 mil + 23 parcelas, 
aceito trocada parte paga. 
Tratar (14) 997-857-545.

TOYOTA BANDEIRANTES,
ano 71, modelo Jeep -  longa, 
capota aço, motor 608, R$ 25 
mil. Tratar (14) 991-078-669/ 
996-632-916/ 981-280-298.

ECOSPORT XLS, ano
05, completa, gasolina, 
R$22.500,00. Tratar (14) 
998-282-018.

ECOSPORT XLT 2.0, ano 
2004, completa + couro +
DVD, impecável, R$ 25.500,00, 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 996-827-551.

CARROS 0KM de todas as 
marcas, rápida entrega e me
lhor avaliação no seu usado. 
Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 Shop Cars Veículos.

ASTRA SEDAN, ano 2002, 

álcool originaç, completo, 

R$15.500,00. Tratar (14) 

996-827-551.

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

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

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

http://www.elizline.com.br


Classificados

FOX 1.0 Flex, ano 2007, 4 
portas, completo -  ar, rodas 17, 
som, impecável, R$ 23.500,00, 
aceito financiamento. Tratar (14)
996- 827-551.

PALIO, ANO 2008, completo, 
cor prata, R$17.500,00, única 
dona. Tratar (14) 3263-3168/
997- 020-367.

GOL GT, 1.8, ano 84, injetado, 
turbo, vermelho, impecável. 
Tratar (14) 996-931-478.

ASTRA ADVANTAGE, ano
2009, cor prata, 4 portas, 
completo, quitado. Tratar (14) 
3264-4251/ 997-462-701.

PALIO EX, ano 99, 1.0, pneus 
novos, rodas+ som, ótimo 
preço. Tratar (14) 997-031-919/ 
3263-334S.

VOYAGE 1.0 I-Trend Flex, ano 
2012, cor prata, controle som no 
volante, farol milha, 21 mil km, 
R$ 31 mil. Tratar (14) 997-031- 
919/ 3263-334S.

GOL G5, ano 2010, kit trend, 
cor prata, entrada+22 parcelas. 
Tratar (14) 997-299-221.

LOGUS GL 1.8, ano 94, 
gasolina, azul metálico, todo 
original. Tratar (14) 3263-3979/ 
997-527-297.

CAMINHÃO 1313 truck, 
turbinado, ano 81. Tratar (14) 
997-122-211.

KOMBI,ANO 2007/2008, flex, 
9 lugares. Tratar (14) 998-276- 
701/ 3264-3111 com Donizete.

PALIO WEEK treck, ano 2010, 
cor prata, completa, único dono. 
Tratar (14) 997-109-001.

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. Con
tente. Tratar (14) 997-782-455.

SANTANA, ANO 2001, cor 
prata, completo, R$ 14 mil. 
Tratar (14) 997-118-519.

CAMINHONETA STRADA,
1.4 fire, ano 2010, cor branca, 
cabine estendida, ar condicio
nado, \/ E.+ trava+ alarme e 
rabicho, protetor de caçamba. 
Tratar (14) 981-541-999/ 3263- 
1617/ 998-166-963.

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

CORSA SEDAN, cor azul, ano 
98, 1.6, gasolina, trava e alarme, 
R$ 11 mil. Tratar (14) 996-761- 
781/ 981-470-394.

VECTRA GTX, ano 2008, cor 
bordo, completo, R$ 36 mil. 
Tratar (14) 997-118-519.

ASTRA ADVANTAGE 2.0., 
ano 01, cor azul, completo, 
excelente estado. Tratar (14)
998-396-051.

GOL BOLA, ano 95, R$5 mil+ 
R$3 mil de documentação atra
sadas, aceito troca por moto. 
Tratar (14) 996-827-551.

PALIO 1.3 Fire Flex, ano 2004, 
cor prata, 4p, doc 2013 ok, com 
dh+ te+ ve+ al +limp/desemb, 
4 pneus novos, muito conserva
do, R$ 16.500,00, aceita troca 
menor valor. Tratar (14) 991-351- 
816/998-976-606

FIESTA HATCH, 4p, 1.6, 
flex, ano 2007, completo, cor 
prata, R$ 20.000,00. Tratar (14) 
99834-0470

SAVEIRO 1.6, ano 2012, flex, 
cor branca, A/C, R$ 24.900,00. 
Tratar (14) 998-370-775/ 981
823-424.

RENAULT SANDERO, cor
prata, 1.0, ano 2010, entrada 
de R$1.000,00 + 48 x R$699,00. 
Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 shop cars veículos

FIESTA HATCH 1.0, ano 2011, 
flex, cor dourado, entrada de 
R$1.000,00 + 48 x R$699,00. 
Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 shop cars veículos

MONTANA LS, ano 2011, 
cor prata, R$ 29.000,00. Tratar 
(14)996-105-960/3264-3644 
shop cars veículos

CRUZE 0KM, ano 2013, ótimo 
preço e melhor avaliação em 
seu usado na troca. Tratar (14)
996-105-960/3264-3644 shop 
cars veículos

HONDA CIVIC LXS, ano 
2008/2008, cor preto, banco 
de couro, lindo carro, R$38 mil. 
Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 shop cars veículos.

GOL 1.0, completo, cor preto, 
ano 2010, R$ 19.900,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

SILVERADO, ANO 1997, cor 
branca, diesel, muito conservada, 
novíssimia, ótimo preço, venha 
conferir. Tratar (14) 996-105- 
960/3264-3644 shop cars veículos

FIAT IDEA, ano 2008, cor prata, 
flex, mod. ELX, completa. Tratar 
(14) 996-105-960/3264-3644 
shop cars veículos

ASTRA ADVANTAGE, ano
2007, cor prata, flex, completo, 
ótimo preço. Tratar (14) 996- 
105-960/3264-3644 shop cars 
veículos

FIAT UNO Fire, ano 2006, cor 
cinza, flex, 2portas, R$14 mil. 
Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 shop cars veículos

KADETE, ANO 95, álcool, 
injeção e trava, limpador e 
desembaçador traseiro, R$
7.500,00. Tratar (14) 3264-5841/ 
998-381-699.

KADET, ANO 95, cor
cinza, com vidro, trava e alarme, 
documentação 2012 ok, R$ 9 
mil. Tratar (14) 3264-5892 e
996-027-386.

COURIER 1.6, ano 2000/2001, 
protetor de caçamba, lona 
marítima, som mp3 vendo ou 
troco por moto Honda. Fones: 
3264 4345 /  997-913-286.

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

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

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

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

CELTA LIFE, 4 portas, ano 2006, 
cor azul, flex, VE+ TE+ som,
R$ 16.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

IPANEMA GL 1.8, ano 94, cor 
pvinho, R$8.900,00, álcool, DH 
+ VE+ rodas. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

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

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

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

MERIVA PREMIUM 1.8, 
completo, cor prata, ano 2011, 
ano 33.900,00. Tratar (14) 3269
1200 Via Marconi.

PARATI TREND 1.6, ano 
2010, cor branca, flex, a/c, 
R$28.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

STRADA FIRE Flex 1.4, 
básico, cor branco, ano 2012, R$ 
25.900,00. Tratar (14) 3269-1200 
Via Marconi.

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.

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 Evi
dence Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

FOX 1.0 com DH+ trio 
elétrico, cor cinza, ano 2010, R$
27.900,00. Tratar (14) 3269-1200 
Via Marconi.

SIENA EL 1.0, completo, cor 
verde, ano 2010, R$ 26.990,00. 
Tratar (14) 3269-1200 Via 
Marconi.

GOL SPECIAL, ano 2004, cor 
preto, 1.0 8v, com 46.000km, 
impecável, R$ 12.500,00 sem 
contra-oferta, doc 2013 ok, 
particular para particular. Tratar 
(14) 3262 2529 Lazaro.

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

TRICICLO PARA 3 pessoas 
impecável, novo, motor 1.600 
VW, ótimo preço. Tratar (14)
997-523-588.

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

KAWASAKI NINJA 250
R, cor preta, ano 2011, 
excelente estado, com 78 
km, R$ 12.900,00. Tratar (14)
997-775-413.

CG TITAN 150 KS, ano 2008, 
cor cinza, 18 mil km, R$ 4 mil. 
Tratar (14) 991-313-001.

SUNDOWN MAX 125 SED, 
completa, cor preta, ano 
2006, único dono, baixa km, 
doc 2013 ok, R$ 2 mil. Tratar 
(14) 3263-1672.

CG TITAN 125 KS, ano 2002, 
bom estado, com 67mil km, 
R$2,800,00. Tratar (14) 997
975-221.

SUZUKY INTRUDER 125cc, 
ano 2008, cor vinho, 13 mil 
km, doc ok. Tratar (14) 3263- 
2044/ 981-971-193.

HORNET, ANO 2009, cor 
preta, ótimo estado, pneus 
zeros, moto se detalhe, 
entrada de R$ 17 mil + 34x 
de R$400,00. Tratar (14) 
997-196-884.

HONDA FALCON NX4, 
ano 2006, cor preta, R$10 
mil. Tratar (14) 996-856-472/ 
997-576-702.

CG 150, ano 2005, cor preta, 
freio a disco, roda de liga leve, 
partida elétrica, doc 2013 ok, 
R$3.600,00. Tratar (14) 996- 
277-279/ 981-607-290.

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

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

CBR 600 RR, ano 2005, R$30 
mil. Tratar (14) 996-827-551.

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

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

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

CHAVEIRO XVI CONTRATA-SE
Chaves e serviços 
Afíoçõo de alitates 
Confetçõo de 
larímbos

(D 3263-6395 
99794-6796
Atendimento 24h

RUA X V DE NOVEMBRO, 669
£M  FR£/\fT£AO BANCO SRAD£SCO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
COM EXPERIÊNCIA. 

NECESSÁRIO CNN "AR”.

ENUIAR currículo  PARA 
TECNIC0INF0LP@GMAIL.COM

mailto:TECNIC0INF0LP@GMAIL.COM


Classificados

MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
formatação de computadores 
e edição de videos. Tratar (14) 
991-839-459.

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 
cartuchos e toners. Tudo com 
garantia e preço imbatível, 
(temos micros usados e ser
viço de leva e trás gratuito). 
Tratar na R: Pará, 10 - Jd 
Cruzeiro ou (14) 3263-3052/ 
997-933-134/ 991-069-965.

TÉCNICO EM Informática c/ 
experiência em manutenção, 
remoção de vírus, redes com 
fio e wirelles, formatação a 
partir de R$ 30,00. Tratar (14) 
981-555-747 com Arthur.

FORMATE SEU computador, 
e faça manutenção de sua 
rede por um preço imperdível. 
Tratar (14) 997-125-207 com 
Luan.

HOUSE INFORMÁTICA -
Formatação de computadores 
completa e rápida por R$ 
40,00. Tratar (14) 997-125-207 
/  3263-1778 com Luan.

RENDA EXTRA -  Seja um 
representante UP e conheça 
os perfumes produtos importa
dos. Assista à apresentação 
de negócios as 2®, 3®, 5® e 6® 
as 19h30m na R: Tiradentes, 
223 -  Centro. Tratar (14) 
99652-4056 e 981-366-622.

AUMENTE SUA renda de 
R$ 500,00 à R$ 2 mil sem sair 
de casa. Tratar (14) 998-520
685 e 998-334-700 ou venha 
nos fazer uma visita na R: 
Pedro Natálio Lorenzetti, 106 
sala 106 A.

VENDO FILHOTES de
calopsita mansos. Tratar (14) 
997-391-728.

FILHOTES DE calopsita- 
vendo filhotes de calopsita. 
Tratar (14) 997-942-145.

LINDOS FILHOTES de
labrador, cor preto, chocolate 
e caramelo, ótimo preço. 
Tratar (14) 3263-4007/996- 
518-149.

PROCURO PESSOAS para 
entregar planfletos. Tratar 
(14) 996-886-657.

CONTRATA-SE VEN
DEDORA para Otica com 
experiência de no mínimo 
1 ano. Interessados enviar 
currículo no Jornal O eco com 
a sigla OTICA.

DIRETO DA Fábrica: 
Persianas, toldos, tapetes 
personalizados, divisórias, 
forros, luminosos, portas 
sanfonadas, box banheiro, 
exaustores, tela mosq;. 
cobertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar (14) 
997-176-700 ou 997-179-214 
com Alonso.

OFICINA DE costura. Tratar 
(14) 997-178-644.

LAVAGEM AUTOMOTIVA
simples e aspiração interna, 
envelopamos carro. Tratar (14) 
997-016-362/ 991-817-920.

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

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

ELETRICISTA -  Serviços 
comerciais e residenciais, 
orçamento sem compromisso. 
Tratar (14) 996-631-922 com 
Rodolfo.

ELETRICISTA RESIDEN
CIAL, limpeza de terrenos 
e montagem de prateleiras 
fixas para comercio e depósi
tos. Tratar (14) 991-647-623.

MONTAGEM DE luminárias 
para aquários ornamentais, 
sob medida. Tratar (14) 991
647-623.

ELETRICISTA RESIDEN
CIAL, limpeza de terrenos 
e montagem de prateleiras 
para comercio. Tratar (14) 
991-647-623/ 996-580-547.

SERVIÇOS DE terraplana
gem, limpeza de terreno,a 
reia e pedra. Tratar (14) 
997-139-058.

ARCOS CONFECÇÕES,
uniformes e acessórios, 
localizado á R: Humberto 
Alves Tocci, 350 -  Ubirama. 
Tratar (14) 3263-2252/ 996
986-232 ou arcosunformes@ 
gmail.com.br.

APOSENTADORIAS EM
geral, revisão de beneficio. 
Consulta gratuita. Tratar (14) 
996-078-461/ 996-015-330.

ASSOCIAÇÃO APOSEN
TADOS, 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. Tratar Rua 
Ignácio Anselmo, 1167 - Vila 
Irerê ou (14) 3264-1393.

FAÇO PEQUENOS carretos, 
geladeira, fogão, armários, 
camas, pedreira, poda de 
arvores e também viagens, 
tudo com preço bem aces
sível. Tratar (14) 3263-1932/
997- 491-962 c/ Douglas.

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

MAGNO ELETRICISTA
-  instalações e reparos 
residenciais e comerciais. 
Atendimento 24 horas.
Fones (14) 996-800-411 e 
981-584-260, lpmagno.mao@ 
hotmail.com.

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

JF SERVIÇOS de jardi
nagem, roçadas e podas. 
Tratar (14) 998-412-829/
998- 804-459.

MOVÉIS, MONTAGEM,
conserto e frete pequeno em 
geral. Tratar (14) 997-732- 
716/ 3263-2172.

SERVIÇOS DE jardinagem. 
Tratar (14) 996-501-534/ 
981-573-468/ 991-179-267 
Claudecir.

TRANSPORTE ESCOLAR
par SESI, Eliza e Esperança. 
Tratar (14) 3264-5770/ 997- 
314-965/ 997-219-953.

MS PINTURAS, grades, 
portas, portões, venezianas, 
comercial e residencial. Tratar 
(14) 997-923-322 com Naldo.

LIMPEZA DE pele, 
massagem e drenagem 
facial, depilação, massagem 
corporal relaxante mode- 
ladora, drenagem linfática, 
bamboterapia e reflexologia. 
Pacotes Promocionais.
Tratar (14) 3263-7026 ou 
997-923-698.

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

VENHA CONHECER o novo 
breshop do salão da Helen. 
Roupas, calçados, acessórios 
e lindas bolsas. Aberto de ter
ça a sábado das 9h às 18hs.
O salão da Helen fica na Rua 
Cel: Joaquim Anselmo Mar
tins, 1734- Centro (ao lado da 
Cumplice Modas). Tratar: (14)
3264- 6177/ 997-403-038.

U N IO D O N T O *
PLANOS OOOM rOLÕeiCOS

C O N T R A T A
C O NS U LTO R  DE 

V E N D A  E XTE R N O

R EQ U IS ITO S:
• Idade: 25 á 35 anos 

• Possuir veículo próprio (carro)
• Experiência em vendas 

• Curso superior ou cursando 
BENEFÍC IO S:

• Salário fixo + vale alimentação + plano 
de saúde e odontológico.

Interessados enviar currículo para 
R. Ignácio Anselmo, 380 - Lençóis Paulista ou 
lencoispaulista@uniodontopaulista.com.br

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

SERVIÇOS DE limpeza em 
terrenos, chácaras, sítios, car- 
pinagem, aplicação de Mata 
Mato com equipamento pro
fissional. Tratar com Manoel 
Messias (14) 996-324-068 ou 
Rua Abílio Gasparini, 186- 
Jardim Açai I.

ESCOVA PROGRESSIVA
sem Formol, linha Diva, R$
250,00. Tratar (14) 3261- 
1036/ 997-301-686/ 981-593- 
721/ 998-333-916.

ESCOVA TEXTURIZADO-
RA -  1 litro + shampo (1L),
R$ 270,00. Linha hidratação 
a partir de R$ 9,90, óleo 
de argan 35 ml, R$15,00. 
Esses e muito mais para seu 
salão. Fones (14) 3261-1036/ 
997-301-686/ 998-333-916 
e 981-593-721 com Cleiton 
ou Anderson (shampo 5L, R$ 
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 pre
ventiva de combate a incên
dio. Faça seu orçamento: (14) 
997-258-282/ 997-974-840.

CM INSTALAÇÃO e
montagem elétrica, venha 
e faça seu orçamento sem 
compromisso. Tratar (14) 
3263-3490/ 991-284-630/ 
991-454-248.

FAÇO PULVERIZAÇÃO no
combate de doenças e pragas 
em plantas frutíferas e orna
mentais, inclusive adubação 
de solo, corretivo e foliar. 
Tratar (14) 991-270-004.

AULAS DE desenho e 
pintura digital (caricaturas 
e outros). Tratar (14) 991- 
127-826/ 3264-6558 com 
Cristiano Paccola.

AULAS DE Italiano -  Na 
sociedade Italiana, novas 
turmas para fevereiro. Infor
mações com Valério Junior 
(14) 997-152-968.

BANHO E tosa nos finais 
de semana e emergências. 
Tratar (14) 3263-4133 e (14) 
982-105-619.

QUER ANUNCIAR sua
empresa na rua, moto som 
propaganda. Tratar (14) 998
179-686.

CENTRAL MÓVEIS Usados, 
Rua Cel Joaquim Anselmo 
Martins, 1775. Fone (14) 991- 
155-295/ 996-745-783.

TRANSPORTE ESCOLAR
-  van disponíveis para o SESI 
(7h as 17h), Eliza P. Barros e 
Esperança (7h as 17h), ida e 
volta. Tratar (14) 3264-7284, 
(14) 996-216-283 e (14) 997
873-883.

CAJU GÁS (sob nova 
direção), atendimento de 2̂  
a sábado das 8 às 20 hs e 
domingos e feriados das 8 às 
13 hs, rua Flávio Paccola, 268, 
Caju II. Fones (14) 3263-0815/
3263- 3162 e 998-271-912.

APLICA-SE HERBICIDAS
(mata-mato) em terrenos 
e quintais. Tratar (14) 991
270-004.

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) 997-193- 
581/ 981-366-428 ou pelo 
site, www.naturalionix. 
com.br.

mailto:lencoispaulista@uniodontopaulista.com.br
http://www.naturalionix


Classificados

MONTAGENS DE portas de 
madeira e móveis em geral 
(finais de semana e feriados). 
Tratar (14)996-266-071.

CHECK LAUDO Vistorias 
Veicular, vistoria em autos, 
motos, ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Badaró, 523, 
JD. Morumbi, (ao lado da ofi
cina do Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 997-115-644.

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 997-018-992.

MAGAZINE GABRIEL
-  uma loja popular, com brin
quedos, presentes, utilidades, 
1,99. Horário de atendimento 
das 08h00 às 18h00, Rua 
Piedade, 735, Centro, fone 
(14)991-647-623.

CORTINAS R.R, cortinas, 
almofadas, persiana vertical, 
acessórios para cortinas. Rua 
Padre Salústio Rodrigues,
18, fones (14) 3263-5636 e 
981-893-584.

INSTALAÇÃO DE antenas 
parabólicas, Home Theater, 
e TVs na parede. Tratar com 
Juvêncio (14) 981-186-574 ou 
3263-3636.

DANI MUDANÇAS -  Fretes 
em geral. Tratar (14) 997-944
468 ou 3264-1197.

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

CONTROLE MATO e Pragas, 
aplicação de mata-mato, con
trole de abelhas e fórmicas. 
Tratar (14) 997-711-693 com 
Nivaldo Bispo.

ASPOL - Limpeza de telha
dos, pedras, lajes e caixa 
d'água, impermeabilizações. 
Tratar (14) 3263-4528 ou 
997-711-693.

TÉCNICA EM enfermagem 
free-lance, com treinamento 
em primeiros socorros, habili
tação B, comunicativa e ética. 
Oferece-se para cuidar de 
idosos ou crianças no período 
noturno as segundas, terças, 
quintas e sábado. Tratar (14)
998-268-108.

TRANÇA AFRO, tranças 
trabalhadas, rastafári. (Aceita 
cartão Visa e Master). Tratar 
(14) 997-020-767.

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) 996-836
437, www.regionaltodaraca. 
blogspot.com

LANCHONETE E restauran
te dos viajantes, (comercial, 
self-service, prato feito e 
marmitex). Tratar (14) 3263
2412 /  996-861-979 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 997-817-519.

MOURA JORGE Edificações
- Projetos residenciais e 
comerciais, cálculo de 
materiais. Tratar c/ Arilson 
(Técnico em Edificações
-  CREA-5063763735/td).
Fone (14) 997-289-982 e 
991-969-943.

ALBUQUERQUE REFRIGE
RAÇÃO assistência técnica 
especializada em consertos 
e reformas, em maquina 
de lavar, geladeira, freezer, 
ar condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 997-056-743

íS  
3269-3311

VENDO TITULO do Marim
bondo, R$ 2.800,00. Tratar 
(14) 3263-7329.

VENDO PANELEIRO branco 
da Itatiaia R$ 350,00 - sofá 
marrom de 3 lugares + chesi 
R$ 390,00 - rack branco e 
preto com rodinhas R$ 180,00 
- cômoda com 4 gavetas 
R$ 300,00. São móveis com 
apenas 1 ano de uso em 
ótimo estado. Tratar (14) 
981-236-974.

VENDO MÁQUINA de
fazer laços e gravatas pet, 
com apenas 2 meses de uso 
acompanha manual, DVD e 
kit completo de ferramentas. 
Tratar (14) 981-236-974.

VENDO LANCHA, 19 pés, 
em fibra (só casco) 0km.
Tratar (14) 997-560-258.

CARRETA PARA bote, 6 m. 
Tratar (14) 997-560-258.

VENDO TITULO do clube 
marimbondo. Tratar (14) 996- 
774-109/ 3264-5118/ 3264
8346 -  Horario comercial.

VENDO LAVADORA de
roupas e geladeira. Tratar (14) 
997-132-132.

BICICLETA, POUCO uso, 21 
machas, R$150,00. Tratar (14) 
997-975-221.

VENDO UMA sanfona Her
cules, 80 baixos, R$ 700,00. 
Tratar (14) 981-758-795 com 
João Leite

TRABALHO EM Jaú e
procuro pessoas para dividir 
despesas com viagens di
árias. Tratar (14) 997-942-145.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
SETEMBRO

997- 027- 10813263-6938 
3264- 79191997- 947-639 

Falar com Ariindo OU Eliza

Castelo
Piscina deBoiinha 
Touro Mac. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doca eCrepp 
Tfibogã
(14) 3263-1485 

99791-4488

TRAILER DE pastel em 
funcionamento, R$ 8 mil. 
Tratar (14) 997-280-666.

VENDO MÁQUINA de cos
tura, nova c/ nota fiscal e um 
conversor digital. Tratar (14) 
3261-1036/ 998-333-916

VENDO CARTEIRAS univer
sitárias, ótimo estado. Tratar 
(14) 3263-6139/ 997-567-473.

VENDO UMA máquina 
rotativa para assar frango ou 
carne, vertical da Gastromaq, 
assa até 110k, semi nova 
com 1 mês de uso. Tratar (14) 
981-745-068.

CADEIRA CABELEIREIRO
(Ferrante), R$ 700,00. Tratar 
(14) 991-748-885.

VENDO SOLETROL com
3 placas, boiler PI 300 L,
R$ 800,00. Tratar (14) 997
461-166.

TITULO DO Clube Marim
bondo, R$ 3.500,00, facilito 
ou aceito proposta. Tratar (14) 
99724-8803.

VENDE-SE BEBÊ conforto, 
banheira com trocador e 
andador, tudo para menina, 
conservado e com ótimo pre
ço. Tratar (14) 998-607-001.

ALUGA-SE BETONEIRAS,
R: José Príncipe Penhafiel. 
Tratar (14) 997-857-545.

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/ 981-329-002.

VENDO OU troco expositor 
refrigerado gelopar, 4 portas, 
1.170 litros,220v, usado, R$
1.500,00. Tratar (14) 3264- 
6777/ 981-329-002.

VENDO VÁRIOS vasos para 
flores, preços imperdíveis. 
Tratar (14) 991-045-964/ 
997-558-651.

VENDO OU troco freezer 
horizontal, branco, 546 litros, 
com tampa de vidro, metal- 
frio, 110v, novo, sem uso, R$ 
2mil. Tratar (14) 3264-6777/ 
981-329-002.

VENDO OU troco expositor 
metalfrio vb50r, 572 litros, 
branco, 110v, novo, em uso, 
R$ 3mil. Tratar (14) 3264- 
6777/ 981-329-002.

VENDO OU troco 60 
engradados 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/ 981-329-002.

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/ 
981-329-002.

VENDO 2 pontes rolantes 
com capacidade 5ton cada, 
para um barracão 11m largu
ra e 6 a 8m de altura (ponte 
preparada para alteração 
de comprimento e altura, se 
necessário). Tratar (14) 9711 
8519 /  981-323-293

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 tecla
do USB portátil para tablet, 
carregador e fone. Tratar (14) 
997-043-307/ 3264-5381 
Marlene.

CONSÓRCIO CONTEM
PLADO Itaú no valor de 
R$113mil. Tratar (14) 997
711-693 Nivaldo Bispo.

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

VENDE-SE LENHA p/ for
nos. Tratar (14) 99164-2852 /  
996-955-924.

VENDO BANCO de
carro (Dublo) novo, 1 guarda 
roupas, 2 portas e 3 gavetas 
com espelho. Tratar (14) 
996-614-109.

VENDO PLAY Station II, 
com 2 controles + 5 jogos, R$
230,00. Tratar (14) 996-745- 
783/ 991-155-295.

POSTE PADRÃO pronto, 
monofásico, bifásico ou trifá- 
sico. Tratar (14) 3263-5859/ 
996-200-962/ 998-620-930.

VENDO BICICLETA caloi 
maxx, aro 24, 21 marcha 
c/ suspensão, semi novo, 
R$250,00. Tratar (14) 997- 
823-324/ 997-300-065.

MÚSICA BRASILEIRA
de Qualidade! Ouça aos 
domingos Nova RM 87.9, 
das 13h as 15h. Seleção e 
locução Nivaldo Bispo. Tratar 
(14) 997-711-693.

VENDO TÍTULO Águas 
Quentes de Piratininga. Tratar 
(14) 997-944-304.

MEUlSerralheria Rocha
COCHI

32634795

Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

ABANDONAR E MALTRATAR 
ANIMAIS É CRIME!

ASSOCIAÇÃ O PRO TETO RA DE EEN ÇÓIS PAU LISTA

TODOS OS ANIMAIS SAO 
PROTEGIDOS PELA LEI N° 9.605 
DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 
PENA DE 3 MESES A 1 ANO DE 

RECLUSÃO COM MULTA.

QUEM ABANDONA UM ANIMAL 
ABANDONA SEU PRÓPRIO 

CARÁTER.
SE VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO 
DE MAU S TRATOS AOS ANIMAIS

D E N U N C IE !

(14)3264-3817
SEGUNDA À SEXTA DAS 18H  ÀS 21 H 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

http://www.regionaltodaraca


Classificados

FREEZER 2 tampas,
R$500,00 -  Freezer Metalfrio, 
branco, tampa de vidro, 
R$700,00. Tratar (14) 996- 
745-783/ 991-155-295.

TV 20", prata (LG), R$200,00 
-  Tv 14" (CCE), preta,
R$80,00 -  TV 29" (Philco), R$
250.00. Tratar (14) 991-155- 
295/ 996-745-783.

BALCÃO DE vidro,
R$350,00, Colchão casal, R$
100.00. Tratar (14) 991-155- 
295/ 996-745-783.

VENDE-SE BEBÊ conforto, 
semi novo, R$ 90,00. Tratar 
(14) 996-745-783/991-155- 
295.

VENDE-SE GELADEIRA
Brastemp 340 LT, cor branca, 
R$ 250,00 e 1 geladeira 
Consul, 300L, marrom, semi 
nova, R$ 300,00. Tratar (14) 
996-745-783/991-155-295.

ESTEIRA ELETRICA Bio- 
forma, R$300,00, simulador 
de caminhada, R$ 200,00. 
Tratar (14) 996-745-783/ 
991-155-295.

GUARDA ROUPA 6 portas, 
mar în, R$ 230,00 + 1 Guarda 
Roupa, mogno, 4 portas e 4 
gavetas, R$ 200,00. Tratar 
(14) 996-745-783/ 991-155
295.

VENDO ESTOQUE de
vasilhames (cerveja e 
refrigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador. Tratar (14) 
3263-6641/ 996-987-007.

VENDO FIOS e cabos elétri
cos, lâmpadas econômicas a 
partir de 10w, interruptores 
e tomadas. Tratar (14) 
3263-5859/ 996-200-962/ 
998-620-930.

VENDO MATÉRIAS elétri
cos, industriais e prediais. 
Tratar (14) 3263-5859/ 996- 
200-962/ 998-620-930.

ACORDEON, VENDO, troco, 
conserto, tiro vazamento 
do fole e tenho correia e 
fecho de fole. Tratar (14) 
997-118-613.

MÁQUINAS DE Costura -  
Venda de peças, motores, cai
xinhas, bancadas e consertos. 
Tratar na Rua Santo Antonio, 
n° 773, JD. Bela Vista ou (14) 
997-125-303 com Cícero.

VENDE-SE VARAS de
eucalipto, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 991
642-852 /  996-954-241.

VENDE-SE TIJOLO baiano, 
tijolinho e telhas diversas. Tratar 
(14) 991-784-013 e 3263-4173.

COMPRA-SE CONSÓRCIO
em andamento ou aceita 
como parte pagamento de 
veículo. Tratar Shop Cars. Av. 
25 de Janeiro, 332 ou (14) 
997-355-505.

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/ 981-329-002.

VENDO ARQUIVO de aço, 
R$ 160,00. Tratar (14) 996- 
745-783/ 991-155-295.

SOM E iluminação para 
festas e eventos em Geral. 
Tratar (14) 3264-7174 ou 997
680-518 ou 981-197-204.

MESAS E cadeiras para 
festas. Tratar (14) 3264-7174/ 
997-680-518/ 981-197-204.

LEMBRANCINHA EVA para 
dia das, dia dos pais, sacoli- 
nha surpresa, topo de bolo p/ 
de casamento, aniversário, 
bonecos EVA 3D e etc. Tratar 
(14) 3263-6988/ 998-787- 
095/ 996-096-999.

ANIVERSÁRIO WG -
Aluga-se tobogã. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-488.

GI BISCUIT, lembrancinhas 
para todas as ocasiões, topo 
de bolo e personagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 
3263-5612 e 996-191-155.

SALÃO PARA Aniversário 
WG (incluso cama elástica G 
e M, piscina de bolinha, pe- 
bolim, vídeo game, kit festa 
+ mesas e cadeiras e campo 
society), R$350,00. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-488.

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

ESPAÇO ENCANTADO,
salão do Itamaraty. Cento
peia, touro mecânico, cama 
elástica, game e piscina de 
bolinha, R$450,00. Tratar (14) 
997-914-488/ 3263-1485.

CHÁ DE Bebê, salão WG, 
R$190,00. Tratar (14) 997- 
914-488/ 3263-1485.

CONSULTORIA EMPRE
SARIAL: (Análise PE, Análise 
financeira, RH etc). Tratar 
com Luiz (14) 997-026-597.

EVENTOS EM geral (Cari
catura ao vivo e sob enco
menda). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 991-127-826.

CAMA ELÁSTICA WG,
R$ 85,00 de 2° a 5° feira. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
997-914-488.

ANIVERSÁRIO W G -
Aluga-se touro mecânico. 
Tratar (14) 3263-1485 ou 
997-914-488.

KREP SUÍÇO pronto. R$2,00 
a unidade, vários sabores. 
Aniversários WG. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-488.

EXCURSÃO PARA prai 
de Ubatuba, 19 e 20/10, 
passagem + hospedagem, R$ 
150,00. Tratar (14) 981-054- 
343/ 4105-0324.

EXCURSÃO PARA Show 
d Beyonce -  SP Caravana 
Bauru 15/09. Tratar (14) 
3879-2322/ 982-042-424 c/ 
Luiz Ricardo.

EXCURSÃO PARA Cabo 
Frio -  RJ dias 15, 16 e 
17/11/2013, R$ 500,00 a 
vista ou parcelado. Inclui 
café da manhã e almoço, 
casa c/ piscina, hidro, sauna 
e sala de jogos. Tratar (14) 
998-785-511.

EXCURSÕES: 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/ 996
003-485 com Solange.

HOLAMBRA, FESTA das
flores dia 22/09/2013 - Sitio 
do Carroção 06/10/2013. 
Tratar (14) 3263-3267/ 996
003-485 com Solange.

EXCURSÃO RODOVI
ÁRIA Caldas Novas, 24 
a 29/08/2013 -  Passeio 
Maria Fumaça 29/09/2013. 
Informações e reservas: (14) 
3263-3267 e (14) 996-003
485 com Solange.

IBITINGA -  07/12/2013. 
Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 997-027-108/ 
991-950-800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 997-947-639/ 
991-472-393.

PRAIA GRANDE 14, 15,
16 e 17/11/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
997-027-108/ 991-950-800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 997- 
947-639/ 991-472-393.

ANy
FUNILAR/A

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

FOZ DO Iguaçu 24, 25, 26 e 
27/10/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 997-027- 
108/ 991-950-800 ou Eliza 
(14) 3264-7919 ou 997-947- 
639/ 991-472-393.

SÃO PAULO (compras)
04/09 quarta -  11/09 quarta
-  14/09 sábado -  18/09 quar
ta -  21/09 sábado -  25/09 
quarta -  28/09 sábado. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 997-027-108/ 991-950-800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
997-947-639/ 991-472-393.

APARECIDA DO Norte
-  22/12/13. Tratar com 
Arlindo (14) 3263-6938 ou 
997-027-108/ 991-950-800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 997- 
947-639/ 991-472-393.

AMERICANA CENTER,
04/09/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 997-027- 
108/ 991-950-800 ou Eliza 
(14) 3264-7919 ou 997-947- 
639/ 991-472-393.

CIA NORTE, 22/09/13.
Tratar com Arlindo (14)
3263- 6938 ou 997-027-108/ 
991-950-800 ou Eliza (14)
3264- 7919 ou 997-947-639/ 
991-472-393.

HOPI HARI 07/09/13. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 997-027-108/ 991-950-800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
997-947-639/ 991-472-393.

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/ 997-248-206 
com Ivani

CASA BEM localiz. c/ ótimo 
acabam. no M. Azul. São 
106m2 em boa planta, 3 dor- 
ms, wc social, s.estar, coz. c/ 
ligação p/ s. jantar + rancho 
de lazer c/ churraqueira. 1 vg. 
cob. C82568 /  996-352-290 - 
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00188

CASA JD Monte Azul c/ 2 
dorms, 1 suíte, 2 wc sociais, 
s.tv, s.jantar, coz, ar.lazer c/ 
churrasq., 2 vgs. Oportunida
de! Vitagliano CJ23626 -  14 
3263-3163 -  997-248-803 /  
vitagliano.com.br ref:00232

APTO: FAÇA um investimen
to rentável e seguro, o melhor 
lançamento de Lençóis Pta 
e região -  2 dorms, sala, wc 
social, cozinha, ar. serv. e 
terraço - ótima localização e 
lazer completo - Venha confe
rir -  últimas unidades! Creci 
J23626 - Beto Vitagliano 
997-248-803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref:00238

CASA EM L no M. Luiza III 
c/ 82 m̂ . Com: 2 dorms (1 
ótima suíte), wc social, s. TV, 
s. alm./jantar interlig. a coz.,
+ a/s cob. e disp., quintal c/ 
esp. p/ lazer e paisagismo + 4 
vagas. Obs.: ótimo acabam., 
tudo de 1° - Vale a pena co
nhecer, ac.financ.! . CJ23626 
-  Vitagliano 997-248-803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00250

OTIMA RESID. bem dividida 
no M. Luiza II, sendo: sala 
vis/tv, s. alm./jantar int. a 
cozinha, ar. serv. cob.e fech.
+ 3 dorms (1 suíte) e wc 
social -  2 vgs cob. e jd. Obs.: 
exc. acab. boa planta! Creci 
J23626 -  Rosangela 996-352
120 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br - ref. 00297

CASA CECAP ót. localiz. 700 
mts do centro, sendo: sala 
TV, 2 dorms, wc soc.,cozinha 
c/ copa integ., e ar. serv. 
cob. + amplo rancho c/ 
churrasq, forno, pia, wc, e 
disp. 2vgs cob. Confira, bom 
imóvel! Creci J23626 -  Beto 
Vitagliano 997-248-803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref. 00302

LINDA RESID. Jd.Village c/ 
240 m  ̂const. - 2 terr . área 
total de 515 m ,̂ ambientes 
amplos, boa planta 3 dorms 
(1 suíte), lavabo, escritório
-  tudo c/ ótimo acabamento 
ampla área de lazer -  várias 
vgs de garagem Creci J23626
-  Beto Vitagliano 997-248
803 /  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br ref. 00312

APARTAMENTO NOVI-
NHO pronto para morar no 
edif. Origines Lessa, centro:
-  2 dorms (1 suíte), sala, wc 
social, cozinha, ar. serv. e 
terraço c/ churrasqueira, 1 
vaga - lazer completo - Confi
ra! Creci J23626 - Vitagliano 
997-865-951 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref:00317 
Ótima casa no Jd. M. Azul c/ 
2dorms, 2 wcs, sala de TV/ 
estar, ót. coz. (toda revestida) 
+ a/s cob. - quintal espaçoso, 
piscina, 2 vagas cobertas. 
Obs.: Bom acabam. -  ideal 
p/ usar c/ lazer - Vale a pena 
conhecer! Creci J23626 -  
Rosangela 996-352-120 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref. 00328

IMÓVEL, R$ 120.000,00 
entrada + parc. R$ 846,00. 
Tratar (14) 998-469-623/991- 
518-295.

ORÍGENES LESSA, apto 
novo c/ 2 dorms (1 suite), 2 
WC, sala e copa integrados, 
cozinha americana, varanda 
com churrasqueira, armarios 
embutidos, area de lazer 
com piscina e academia, 
garagem coberta. Tratar (14) 
997-127-206.

NOVA LENÇÓIS, casa a 
venda, aceito financiamento. 
Tratar (14) 99701-1896.

CENTRO, CASA c/ 3 dorms, 
sala, cozinha, área de serviço 
e garagem descoberta. Lo
calizada a R: Pedro Natalio 
Lorenzetti, próx. a Prefeitura. 
Tratar (14) 3263-4331.

JD. UBIRAMA, casa com 3 
dorms (sendo 1 suí)te, sala 
com 2 ambientes, cozinha, wc 
social, área de serviços com 
wc, despensa, churrasqueira, 
cerca elétrica, R$350 mil. 
Tratar Douglas Imóveis creci 
116637 3264:3571 /981-506- 
252 (TIM) 997-562-647 (vivo)

JD. EUROPA, com 3
dorms (sendo 1 suite), sala, 
cozinha, wc social, garagem 
p/ 2 carros, R$240 mil, 
aceita financiamento. Tratar 
Douglas Imóveis creci 116637 
3264:6571/ 981-506-252 
(TIM) 997-562-647 (vivo)

RESIDÊNCIA/VENDE- 
-SE, R$120 mil, entrada + 
parcelas, use FGTS. Tratar 
(14) 99766-3028

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

FONE: 3 2 6 4 -7 S 9 2

LOTEAMENTO!
RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO

■ Lotes comerciais de
■ Lotes residenciais de 200m^ e 220
■ Planos com entrada parceladas em 

até 6x e até 120 meses para pagar

Tel.: 3263-1118
99609-2218 - Ismael 
99652-8202-José Carlos

Rua XV de novembro, 753 - sala 04
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NOVO MÍNIMO
O salário mínimo previsto para 2014 é de R$ 722,90. O valor, 
divulgado pela ministra Miriam Belchior (Planejamento), consta no o 
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2014, que prevê as receitas e 
despesas do governo federal no ano que vem.
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Que tal fazer um curso à distância?
Na falta de tempo, a educação ou atualização profissional sem precisar frequentar a sala de aula pode ser uma boa opção

Saulo Adriano
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Em nossa vida corrida, o que mais fal
ta é tempo para quase tudo que não 
seja trabalho. Bem, o bom profissio

nal ou o empreendedor têm que ter em 
mente que se atualizar em sua atividade 
e expandir seus horizontes de atuação são 
tão importantes quanto o sono reparador, 
depois de uma longa jornada de trabalho. 
Uma boa alternativa para driblar a falta de 
tempo é frequentar os cursos à distância, 
opção cada vez mais procurada.

Segundo o Sebrae-SP, 35.658 pessoas 
se inscreveram nos seus 45 cursos de ensi
no à distância no primeiro semestre deste 
ano. No mês de julho, foram registradas 9 
mil inscrições, o que projeta aumento de 
46% em relação a abril. São números que 
confirmam que há demanda por essa mo
dalidade de atualização profissional. E o 
melhor: os cursos do Sebrae são gratuitos.

Deste este mês, as classes online do 
Sebrae estão com disciplinas voltadas para 
oportunidades de negócios relacionadas à 
Copa de 2014. O serviço ampliou o portfó- 
lio do programa de Educação à Distância

CURSOS -  Atualização profissional é sempre uma boa oportunidade para expandir atuação

e disponibilizou seis novos cursos voltados 
a quem busca capacitação que contribua 
para melhor gestão do seu negócio sem

precisar ir à sala aula.
A novidade é a criação dos cursos Tu

rismo receptivo, Tendência e inovação em

serviços de alimentação e Meios de hos
pedagem, desenvolvidos para quem foca 
sua formação nas oportunidades geradas 
pela Copa do Mundo 2014. A grade regular 
também inclui os temas Gestão de equipe 
de vendas, Mantendo o estoque em dia e 
Investindo em pessoas, todos úteis para 
qualquer tipo de negócio.

O programa de educação à distância 
do Sebrae é sucesso devido à praticidade 
para o participante. Todos os cursos foram 
desenvolvidos com base nas principais de
mandas do mercado e ajudam a capacitar 
os empreendedores nos pontos que susci
tam as grandes dúvidas sobre gestão de um 
negócio. Tudo gratuito.

Os cursos podem ser acessados pelo 
http://ead.sebraesp.com.br/. Há opções 
para pessoas jurídicas e para pessoas físi
cas que buscam orientação para abrir um 
negócio. O usuário tem acesso à lista com
pleta de cursos, descrição do conteúdo, pú
blico indicado, carga horária e pré-requi
sitos para inscrição. Após a conclusão das 
aulas, é emitido certificado e o material 
didático é disponibilizado para download 
ou impressão.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://ead.sebraesp.com.br/
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OLHA A MULTA
É proibido usar telefone celular ao conduzir veículo automotor. 
O aviso deve estar nos novos carros produzidos no Brasil 
ou importados, se o Congresso aprovar projeto que obriga 
fabricantes e montadoras a afixarem o alerta em local visível.
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Motorista principal poderá ter o nome no documento do veículo
Medida desburocratiza transferência de multa do proprietário para o motorista que usa o veículo com nome emprestado

Saulo Adriano
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Fique atento, porque esta novidade 
pode lhe interessar. O projeto de lei 
6.376/09 foi aprovado na Câmara Fe

deral esta semana e será enviado para apre
ciação no Senado. A proposta possibilita 
que o proprietário do veículo faça constar 
no documento - o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo - o nome do mo
torista que conduz aquele automóvel com 
frequência. É muito comum os pais terem 
carro ou moto em nome deles e os filhos 
usarem. Se a novidade pegar, o pai poderá 
indicar o nome do filho como condutor.

A ideia é que o proprietário possa se 
proteger de eventuais multas e evite a pon
tuação na carteira de motorista, quando 
o carro ou moto são utilizados por outra 
pessoa, um parente ou motorista particu
lar, por exemplos. A situação é bastante 
comum e não é difícil encontrar pessoas 
em situação similar.

A relação de Aline Cristina Arroyo e 
Ighor Godoy Morales se encaixa perfeitamen- 
te na novidade. O veterinário é o dono do Gol 
usado pelos dois, mas que fica a maior parte 
do tempo sob os cuidados da também vete
rinária Aline. Ela circula pela cidade e por 
estradas com o veículo. Aline já tomou duas 
multas -  uma por excesso de velocidade e ou
tra por causa do rodízio na Capital paulista -, 
cujas notificações foram endereçadas ao pro
prietário, que também é motorista.

O procedimento padrão para direcionar 
a multa e a pontuação para o infrator exige 
a burocracia de praxe: preencher formu
lário, providenciar cópia de documentos, 
colher assinatura, enviar tudo ao Denatran

FIEL DEPOSITÁRIO -  Aline usa o carro em nome do namorado Ihgor e reclama da burocracia para assumir multa e pontos na carteira

(Departamento Nacional de Trânsito), etc. 
Se a nova lei já estivesse valendo, Aline 
teria seu nome como motorista principal 
do veículo e a multa já teria vindo em seu 
prontuário. Pagaria a multa, assumiria os 
pontos e a situação estaria resolvida sem 
maiores complicações. “Livraria da buro
cracia, que sempre dá trabalho", diz ela, 
que aprova a ideia.

A inclusão do nome do motorista princi
pal no documento do carro muda exatamen
te essa situação. Atualmente, apenas o nome

do proprietário está escrito no documento. 
Autor da proposta, deputado José Mentor ar
gumenta que a medida diminui os casos de 
dúvida em relação aos constantes conflitos 
de trânsito, indicando quem possivelmente 
cometeu infrações ou danos a pessoas e ou
tros veículos, em casos de acidentes.

Hoje, quando o proprietário do veícu
lo é notificado, ele aceita a notificação ou 
indica quem estava conduzindo o veículo 
naquele momento. A partir do momento 
em que puder gravar no documento do ve

ículo o nome do condutor principal, toda 
notificação será direcionada ao motorista 
responsável por aquele veículo.

Mas há condições para isso. De acordo 
com o projeto, para que o nome do motorista 
principal conste no documento do veículo, 
ele precisa aceitar a indicação. Ou seja, ele 
tem que concordar que é o responsável pelo 
veículo, mesmo quando não estiver em trân
sito. Assim que houver a aceitação formal do 
nomeado, um novo Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo vai ser emitido.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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AJUDA
Cabideiros são poderosos aliados contra a bagunça. Podem ser colocados 
atrás da porta, pendurados em paredes ou em cantinhos para pendurar 
roupas, chapéus e o que mais precisar. Fomos atrás destes trunfos 
decorativos para você arrumar a desordem sem perder o estilo.
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Está aberta a temporada de locação de chácaras
Se esse é seu plano para Natal e Ano Novo, que em 2013 caem na quarta-feira, é bom se apressar para fazer a reserva

Saulo Adriano

Estamos praticamente com os dois 
pés em setembro e já está declarada 
aberta a temporada de reserva e lo

cação de chácaras, barracas ou edículas 
para festas de final de ano. O negócio vi
rou uma espécie de tradição na cidade, 
pois muitas famílias preferem alugar uma 
estrutura com área de lazer e de descanso 
a fazer as festas de Natal e Ano Novo na 
própria casa.

Que é mais confortável, não há dúvida. 
A área alugada vem com opcionais como 
piscina, salão de festas, quartos para dor
mir e área de churrasqueira, combinação 
predileta nas festas de final de ano. Ou
tras oferecem até um pouco mais, como 
salas de jogos e até sauna. Depois de usu
fruir das horas de lazer, geralmente com 
toda a família reunida no imóvel alugado, 
é hora de voltar para casa e pegar tudo 
arrumadinho, sem ter que colocar tudo 
no lugar para só depois descansar.

Bem, se esse é seu plano para os feria
dos esticados de Natal e Ano Novo (que 
em 2013 caem na quarta-feira), é bom se 
apressar para fazer a reserva. Muita gente 
já está reservando a chácara para as festas 
de dezembro e janeiro. Na medida em que 
dezembro se aproxima, fica mais difícil 
encontrar imóvel disponível para locação.

Edson Gomes, Júlio Andreolli e Sílvia 
Casagrande Arruda que o digam. Os três 
são proprietários de imóveis que são alu
gados para veraneio. Dos três, dois já alu
garam seu imóvel para Natal e Ano Novo. 
Edson ainda tem disponibilidade de sua 
chácara para o Ano Novo. “Mas já tem

procura. Quem deixa para a última hora 
geralmente fica sem", avisa.

Os três imóveis estão localizados em 
regiões diferentes do município. A chá
cara de Júlio Gomes (99704 3307) fica 
no bairro de Alfredo Guedes. A de Júlio 
Andreolli (997355505) fica às margens da 
rodovia Marechal Rondon, próxima ao

trevo da rodovia Osni Matheus. Sílvia Ca
sagrande Arruda (99782 5066) tem uma 
barraca no Jardim Maria Luiza. Todas 
oferecem uma estrutura básica de pisci
na, churrasqueira, quarto para descanso. 
Algumas dão a opção de salão de festas.

O preço médio de locação de imóveis 
para veraneio varia de R$ 250 a R$ 300

a diária, mas pode variar conforme os 
opcionais oferecidos. Como o contrato é 
por prazo curtíssimo, em geral por um 
final de semana, o pagamento costuma 
ser uma parte na reserva e o restante 
no ato da entrega das chaves para uso. 
Independente do valor, a temporada de 
reservas já começou.

http://www.pontol9.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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Classificados

JD. VILLAGE, com 3 dorms 
(sendo 1 suite), sala com 2 
ambientes, cozinha,ampla 
área de serviços R$350 mil. 
Tratar Douglas Imóveis creci 
116637 fones 3264:3571 
/981-506-252 (tim) 997
562-647

RONDON, COM 3 dorms, 2 
salas wc social, área de ser
viços com wc, churrasqueira, 
amplo quintal garagem 
coberta p/ 3 carros R$380 
mil. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 ou 3264-3571 
981-506-252 (TIM)

JD. ITAMARATY, com 3 dor- 
ms (sendo 1 suite), sala copa/ 
cozinha, garagem coberta p/2 
carros, amplo quintal. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
ou 3264-3571/ 981-506-252 
(TIM) 997-562-647 (vivo)

EDIFÍCIO ORÍGENES Lessa 
com2 dorms (sendo 1 suite), 
sala 2 ambientes/ cozinha 
americana/ lavanderia/chur- 
rasqueira/piscina/academia 
R$320 mil. Tratar Douglas 
Imoveis creci 116637 3264- 
3571/ 981-506-252 (TIM) 
997-562-647 (vivo)

APARTAMENTO NO
Jacarandá. Tratar (14) 997
865-951.

JD. CAJU casa à venda 
com 200m^, 2 dormitórios,
1 banheiro, sala, cozinha, 
garagem descoberta para
2 carros, área de serviço.
Ref. 0129 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

APARTAMENTO NO
Residencial Ipê no segundo 
pavimento, c/ 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área 
privativa de 70,00 m2 e 1 
vaga de garagem, R$ 160mil.. 
Tratar Cordeiro Imóveis 
- fone: (14) 997-906-930/ 997
944-894 www.cordeiroimo- 
veis.net.br CRECI 132.770

CASA NO Jardim Morumbi, 
c / 03 quartos sendo 01 
suite, 03 banheiros, 02 vagas 
de garagem, sala, copa e 
cozinha, R$350 mil. Tratar 
Cordeiro Imóveis (14) 997- 
906-930/ 997-944-894 www. 
cordeiroimoveis.net.br CRECI
132.770

CASA NA Vila Contente 
ideal para investimento 
(Exclusividade), encontra
-se locada no momento, c/
01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, R$ 50.000,00 (não 
aceita financiamento). Tratar 
Cordeiro Imóveis (14) 997- 
906-930/ 997-944-894 www. 
cordeiroimoveis.net.br CRECI
132.770

EDICULA NO Parque 
Elizabeth, com piscina, 
churrasqueira, forno de pizza, 
sala e 02 banheiros e cerca 
elétrica, R$ 200 mil. Tratar 
Cordeiro Imóveis (14) 997- 
906-930/ 997-944-894 www. 
cordeiroimoveis.net.br CRECI
132.770

JARDIM MORUMBI em
formato "L” , c / 01 quarto, 01 
suite, 02 vagas em garagem 
coberta, cozinha com armário 
embutido, gramado na frente, 
cerca elétrica e churrasquei
ra, imóvel rústica, 3 quartos 
sendo 01 suite, 03 banheiros, 
02 vagas de garagem, sala, 
copa e cozinha, R$330 mil. 
Tratar Cordeiro Imóveis 
- fone: (14) 99790-6930/ 
99794-4894 www.cordeiroi- 
moveis.net.br CRECI 132.770

MARIA LUIZA IV casa à 
venda com 225m^, 2 dormi
tórios, 1 banheiro, sala, sala 
de jantar, área de serviço. 
Ref. 0124 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

CECAP CASA à venda com 
250m^ sendo 109,92m^ área 
construída, 2 dormitórios,
1 banheiro, sala, sala de 
jantar, área de serviço, 
garagem coberta para 1 carro 
e descoberta para 3 carros. 
Ref. 0120 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

JD. ITAPUÃ, 1 dormitório, 
banheiro, área coberta c/ 
churrasqueira, quiosque e 
piscina. - R$ 140.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

C otdeitD
Syivio de G. Cordeiro Júnior

CONSULTOR IMOBILIÁRIO • CRECI N° 132.770 
(14) 997-906-930 • 997-944-894 (VIVO)
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JD.EUROPA casa à venda 
com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, cozinha americana, 
sala, área de serviço fechada, 
todos cômodos com acaba
mento em gesso, garagem 
. Ref. 0159 no site w Ww . 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

GRAJAÚ EM construção 
na laje com 2 dorms, sala, 
cozinha, wc, murada, R$55mil 
+ 110x de R$300,00. Tratar 
(14) 997-975-221.

MARIA LUIZA IV, casa 
em L com 3 dorms (1 suite), 
sala e cozinha grande, área 
const. 93m^, murada e com 
portão, R$90 mil + parcelas 
do terreno, aceito carro ou 
terreno de menor valor, Obs: 
falta acabamento externo. 
Tratar (14) 997-106-601.

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) 996-929-693.

VENDO/TROCO POR
terreno, casa c/ 3 dorms, 
sala, cozinha, WC, garagem 
+ edícula c / despensa e WC, 
piscina no Monte Azul. Tratar 
(14) 997-942-145.

CASA BELA Vista- casa 
geminada c/ aproveitamento 
p/ até 3 alugueis, sendo: 5 
dorms, 2 salas, 2 cozinhas, 3 
bho,2 landerias, 2 garagens. 
R$ 140mil- Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/998- 
601-407.

CASA PRIMAVERA- casa 
geminada c/ 2 entradas, 
aproveitamento p/ 2 alugueis, 
cd casa c / 2 dorms, sala, cozi
nha, bho, lavand., 1 das casas 
c / garagem. R$75mil. - Ha
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/998-601-407.

CASA PRIMAVERA- 2 dor- 
mts, sala, cozinha,bho social, 
área de serviço. R$80mil-Ha- 
bitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/998-601-407.

CASA JULIO Ferrarezi- 
3dorms (1 suite), cozinha, bho 
social, sala 2 ambientes, área 
serviço, churrasq., garagem 
p/ 2 carros cobertos e 1 des
coberto. R$150mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/998-601-407.

CASA NUCLEO- 3 dorms, 1 
bho, cozinha, área de serviço, 
garagem. R$110 mil- Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/998-601-407.

CASA V. Capoani- Garagem 
p/ 2 carros, 3 dorms ( 1 suite), 
sala tv, sala jantar, cozinha, 
bho social, lavanderia.
Edícula c/ 1 dorms, bho, 
churrasq - R$300 mil - Habi- 
tare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/998-601-407.

CASA JD. Village- Garagem 
p/ 2 carros, 3 dorms (sendo 
1 suite), sala, copa, cozinha, 
bho social, lavanderia, des
pensa. R$ 300 m il- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/998-601-407.

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

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

CENTRO, 02 suítes, 01 
dormitório, banheiro social, 
escritório, sala ampla em 
L, sala de TV, lavabo, copa, 
cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem coberta 
e fechada para 04 carros. 
Ampla área de lazer com pis
cina e churrasqueira, R$800 
mil, obs: laje e piso frio. 
Armário embutido em todos 
os dormitórios, cozinha e área 
de lazer. t: 763,37, ac: 459,49. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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) 997-144-352.

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) 997-144-352.

CECAP, CASA com 4
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio, laje, 
área total de terreno 202m^ 
com 82m^ de construção, 
esquina, toda murada (frente 
ao posto saúde), R$ 120 mil, 
não aceita financiamento. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352.

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, wc social 1 suíte c/ 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia 
revestida com armário, fun
dos temos 1 dispensa, canil, 
piso laminado e piso frio. 
Terreno com área total de 
292,82 m2 com 270,55 m  ̂de 
construção. Aceito propostas 
e financiamento, R$550 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352.

JARDIM PRÍNCIPE, casa 
feita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, wc social, suíte, piso 
frio, com laje, 1 bela varanda, 
em volta da casa, churras
queira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p/ vários 
carros, portão fechado de 
correr, cerca elétrica, alarme, 
terreno com área total de 200 
m̂ , com 124,77 m  ̂de área 
construída, boa localização, 
parte alta. R$ 160 mil, 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997
144-352.

JARDIM p r ín c ip e , casa 
com 3 quartos, sala ampla,, 
cozinha, wc social ,1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
garagem coberta p / 1 
carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352.

UBIRAMA, 3 quartos, 1 
suite, 3 salas + cozinha, 
rancho c / churrasqueira, R$ 
340 mil. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

CECAP, CASA com 3
quartos, sala, cozinha toda 
revestida, wc social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p/
2 carros, bom acabamento, 
fundo com 1 quarto, churras
queira, banheiro. R$ 170 mil, 
aceita permuta e financia
mento. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352.

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

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

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

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

JARDIM MARIA Luiza IV 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC 
social, lavanderia e garagem 
p/ 02 carros. R$ 220.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

JD. MARIA Luiza IV 2 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, entrada p/ carro. - R$
175.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

NÚCLEO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, la
vanderia e garagem. Fundos 
c / 01 dormitório, cozinha, 
banheiro e despensa. - R$
105.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

CENTRO, 1 imóvel composto 
de 01 sala comercial, 02 resi
dências, sendo 01 térrea e 01 
sobrado no mesmo terreno. 
R$ 550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± OOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA
* REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO ( W  9 8 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 Janeiro, 354 
Centro
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mailto:cordeiroimoveislp@hotmail.com.br
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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 Imobiliária 
(14) 3264-3343

BELA VISTA, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$130 mil, 
obs: Laje/forro e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

JARDIM ITAMARATY,
01 suíte (c/ closet), 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. área de 
lazer com churrasqueira, 
forno, banheiro e piscina, 
R$450 mil, obs: laje, porcela- 
nato, acabamento em gesso, 
armário embutido na cozinha, 
e externo, aquecedor solar,
3 anos de construção. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD. ITAMARATY, 1 suíte 
(com closet), 02 dormitórios, 
sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, lavabo, banheiro 
social, área de serviço, 
despensa e garagem para 
vários carros. área de lazer 
com churrasqueira, banheiro, 
despensa e piscina pequena, 
R$840 mil, obs: laje, piso frio 
e acabamento em gesso. 
armários embutidos em dois 
dormitórios, cozinha, área 
de serviço e despensas, ar 
condicionado nos dormitórios 
e móveis em madeira na área 
de lazer. 2 lotes juntos, 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 madeira. 
armários embutidos nos 
dormitórios, cozinha e área 
de serviço. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARDIM PRÍNCIPE, 3
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser
viço e garagem coberta, R$ 
160 mil, obs: laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CECAP, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. Área de lazer com 
despensa, R$ 125 mil, obs: 
forro e piso frio. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

PARQUE ELIZABETH, 1
suíte, 01 dormitório, sala, 
copa, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem. 
área de lazer com despensa 
e banheiro(sem terminar), 
R$195 mil, obs: laje, piso 
frio e acabamento em gesso. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM CRUZEIRO, 02
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem, R$ 120 
mil, obs: Laje e piso frio. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JD. CRUZEIRO, sobrado 
com 03 suítes, 01 dormitório, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço 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

APARTAMENTO EDIFÍCIO
Vitória Régia, 03 dorms (1 
suíte), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia R$
320 mil, Cód.246. SIG
IMÓVEIS(CRECI115691)
3264-5624/996-958-789.

APARTAMENTO EDIFÍCIO
Beta 03 dorms(1 suíte), sala
02 ambientes, cozinha, lavan
deria R$ 530 mil, Cód.210.
SIG IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/996-958-789.

EDÍCULA JD Itamaraty,
03 dorms(1 suíte), cozinha 
americana, sala de tv, 
lavanderia, piscina c/ cascata 
R$ 320 mil, Cód. 253. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624.

EDÍCULA JD Nelli, 01 
dormitório, sala de tv, 
cozinha, churrasqueira, 
piscina R$ 195 mil, Cód.281. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
(14)996-958-789/3264-5624.

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) 996- 
958-789/3264-5624.

CASA PRÓXIMO ao
SESI, Av. Jácomo Nicolau 
Paccola, R$ 130 mil. Aceita 
Financiamento -  02 dorms,
02 banheiro, sala, cozinha 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/997-710-664.

JD. PACCOLA, casa com
3 quartos, 2 salas, 2 WC, 
cozinha + edícula nos fundos 
c/ churrasqueira, aceito 
financiamento. Tratar (14) 
3263-0813/ 997-832-723.

JD ITAMARATY, 03 dorms(1 
suíte c/ closet e armário), 
sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lazer c/ 
piscina, armários embutidos 
na casa toda, R$ 590 mil,
Cód. 103. SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 996-958-789/ 
3264-5624.

JD ITAMARATY, 03 suítes 
(1 c/closet), sala de tv, sala 
estar, sala jantar, cozinha 
planejada, lareira, lazer c/ 
SPA, piscina, churrasqueira, 
terreno c/ 981,00m2, casa 
c/330,00m^ R$ 1.080.000,00, 
Cód. 180. SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624/ 
996-958-789.

MACATUBA, CASA com
2 dorms, sala, WC social, 
cozinha c/ copa integrada, 
lavanderia, área de serviço 
e garagem, excelente 
acabamento. Tratar (14) 
991-680-274.

VILA ANTONIETA I, casa 
c / 3 quartos, sal, cozinha, 
banheiro e lavanderia, R$140 
mil. Tratar (14) 981-612-061/ 
981-344-655.

JD. CAJÚ I , casa c/ 2 dorm., 
sala, copa, cozinha, WC e ga
ragem para 2 carros, R$ 100 
mil, não aceito financiamen
to. Tratar (14) 997-727-716 
com Cláudio.

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 997
727-716 com Cláudio.

JD. ITAMARATY, vendo 
excelente edícula. Tratar (14) 
997-727-716 com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem 
para 04 carros, área de lazer 
com piscina e churrasqueira. 
Tratar (14) 997-727-716 com 
Claudio.

AÇAÍ I , casa medindo 71,25 
m  ̂em terreno de esquina 
com área de 238,48 m ,̂ não 
aceito financiamento, R$ 120 
mil. Tratar (14) 997-727-716 
com Abobrinha.

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 m ,̂ 
em bom estado, em terreno 
medindo 458m^, possuindo 3 
dorm., sendo 1 suíte, toda de 
laje, piso parte de madeira 
e outra de cerâmica, com 
garagem para 2 veículos. 
Tratar (14) -997-727-716 com 
Claudio.

MONTE AZUL, casa gemi
nada c/ 02 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia/garagem 
(cada), R$ 220 mil, ótimo 
p/ investimento. Tratar (14) 
3263-0187 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 
3263-0187.

JD. AMERICA, 03 dorm/ 
sala/coz/02 banheiros/ 
despensa/garagem, R$ 160 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187

VILA ANTONIETA: 03
dorm sendo 1 suíte c/ 
hidromassagem/sala estar/ 
sala de TV/sala de jantar/ 
coz /banheiro/lavand/edí- 
cula c/ churrasq/banheiro/ 
despensa/garagem, R$ 360 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

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) 
997-144-352.

JD. VILAGE: 02 dorm sendo 
1 suíte c / hidro/sala/sala 
jantar/coz/banheiro/lavan- 
deria/edícula c/ churrasq e 
banheiro/garagem, R$ 350 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187.

O P O R T U N ID A D E S
IN C R IV E IS Ü

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

Sobrado JD. Itamaraty c/ 2 terrenos, 4 dorms, sendo 1 
suíte d closet, banheira; sala estar, Jantar, cozinha d 

armários, adega, piscina d aquecedor, jardim, garagem 4 
carros, 430,00 m^ RS 860 mil. Ref. Site 29.

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

600.000,00. Ref. Site 14.

Casa Itamaraty-1 dorms, bho social, cozinha, lavanderia, 
varanda, quiosque, 2 bhos área externa. Área terreno 

521,25m^ área construída 154,42m^. RS 270 mil -Habitare 
Imóveis (CRECI76074).

Casa Jardim Village- 3 dorms, 1 suite d closet, 1 dorms 
externo, 1 wc, 1 lavabo, sala TV, jantar, estar, cozinha, 

lavanderia d armário. Garagem para 5 carros sendo 3 co
bertos- R$ 530 mil(aceita casa de menor valor)-Habitare 

Imóveis (CRECI76074).

Vende-se Casa Jd. Village, d 3dorms( sendo 2 suites), 2 
salas, cozinha, sala de Jantar, área de serviço, garagem 

p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, área de lazer, 
churrasq. Casa com piso laminado. RS GOOmil. Habitare 

Imóveis (CRECI76074).

Casa Jd. Itamaraty: Garagem p/ 2 carros, cozinha plane
jada, sala estar, TV, jantar, área de serviço, bho social, 3 
dorms (1 suíte), piscina, área de lazer d churrasq., bho, 

depósito. 243 m̂  de cosntruçao. R$ 550mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264-4151/9860-14.

Casa Jd. Village- sala de estar, TV, 3 dorms ( sendo 1 
suite), bho social, cozinha. Area construída 164,44m^. R$ 

330mil.Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-14.

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.
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RONDON: 02 dorm/sala/ 
copa/coz/02 banheiros/edí- 
cula c/ churrasq/piscina, R$ 
220 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

CENTRO: COMERCIO c/
coz/e 02 banheiros Fundos 
casa c/ 03 dorm/sala/coz/ 
banheiro/lavanderia, R$ 840 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

CECAP: FRENTE: 03
dorm/02 salas/02coz/ 
02banheiros/02 área de serv/ 
garagem/Fundos dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia, R$ 
150 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187

JD. NELLI: Linda edícula c/ 
sala/coz americana/02 ba- 
nheiros/lavanderia/churrasq/ 
forno pizza/piscina de biribol, 
R$ 200 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

APTO EDIFÍCIO Orígenes 
Lessa, 02 dorm sendo 1 
suíte/sala 02 ambientes/coz 
americana/lavanderia/ba- 
nheiro/varanda c / churrasq. 
Gourmet/garagem, R$ 320 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

PRÉDIO NA Planta Resi
dencial Portal de Lençóis: 02 
dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz/banheiro/la- 
vanderia/varanda c / churrasq. 
Gourmet/garagem valor 
sob consulta. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

CENTRO, CASA reformada 
com 3 quartos, sala, cozinha, 
wc 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) 997-144-352.

JD. PRÍNCIPE, barracão 
com 1 escritório, 1 refeitório,
1 almoxarifado, 3 banheiros, 
terreno com área total de 
800 m .̂ R$ 650 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997
144-352.

CENTRO, 02 dorm sendo 1 
suíte/sala/copa/coz/banhei- 
ro/lavanderia/garagem, R$ 
330 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

http://www.habitarelp.com.br


Classificados

CENTRO, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório e 
garagem. Fundos c/ despen
sa, banheiro e lavanderia.
-  R$ 250.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

CENTRO, SALÃO Comercial 
c / depósito e banheiro. 
Fundos c / 03 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço c / ba
nheiro, despensa e garagem 
p/ 02 carros -  R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

A IMOBILIÀRIA Sig Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponíveis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado 
de assis, 680 (fones: 3264
5624, 996-958-789)

JD. JOÃO Paccola, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório, lavanderia, 
área c / churrasqueira, ba
nheiro, despensa e garagem
-  R$ 170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e 
garagem p/ 2 carros - R$
300.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, 
hall, sala, cozinha, WC, 
lavabo, área de bate papo, 
lavanderia, despensa, área de 
lazer e garagem p/ 02 carros. 
R$ 410.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

JD. VILLAGE, sobrado c / 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p/ 06 carros. R$
550.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

MARIA LUIZA I, 3 quartos,
2 WC, sala, cozinha, acaba
mento em gesso + edícula 
com churrasqueira, garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 997-493-534.

Os melhores imóveis
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JD. VILLAGE, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, sala 
de jantar, cozinha, banheiro 
social, escritório c / armários, 
despensa c / armários, 
banheiro, lavanderia, rancho 
e garagem -  R$ 570.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

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 /  997-950-722.

MAMEDINA, CASA com 3
quartos, sala ampla, w  social, 
cozinha revestida, dispensa, 
lavanderia coberta, piso frio, 
laje com acabamento em 
gesso, fundo temos chur
rasqueira, banheiro, 1 bela 
piscina grande, terreno com 
área total de 347 m ,̂ com 126 
m  ̂de construção, garagem 
coberta p/ vários carros. R$ 
300 mil aceito financiamento 
com 50% de entrada. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997
144-352.

TERRENOS NO ITAMARATY
■ Vende-se 1 terreno com 396,50 m̂ , 

valor R$ 125 mil.
■ Vende-se terreno com 525 m̂ , 

localização nobre.
RESIDENCIAL JACARANDÁ
■ Apartamento, 3̂  andar, 2 dormitórios, 

1 com a / e  e garagem coberta
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(14) 3263-1118
www.consultimobilianalp.com.br

RES. JACARANDÁ, 2 dor
mitórios, sala (2 ambientes), 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço e 01 vaga 
de garagem, R$160 mil, obs: 
laje e piso frio. 2° andar. Não 
aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD. NAÇÕES, casa com 
1 quarto, sala, cozinha e 
WC, R$ 70 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997
144-352.

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) 997
144-352.

CAJU,CASA com 4 cômo
dos + 2 em construção, R$ 85 
mil não aceita financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352.

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.

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

CENTRO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem. - R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

VILA CACHOEIRINHA, ter
reno com 11 m de frente por 
26 m de fundo, totalizando 
286 m ,̂ com duas casas no 
mesmo terreno. R$ 110 mil, 
bom p/ o investidor. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997
144-352.

JA R DIM  M ARIA Luiza lI, 
oportunidade, casa com 
3 quartos, sala de tv, sala 
de jantar, w  c social, com 
contra piso, laje, cobertura 
de telha romana, área 
construída de 102 m^, R$ 
130 mil (aceito terreno no 
negócio), fa lta  acabamento 
final. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352.

CECAP, CASA com 6
dormitórios, 2 banheiros.
R$ 112 mil, aceito casa 
menor no negócio sem 
dívida. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997
144-352.

JA R DIM  M ARIA Luiza 
IV, barraca com 1 quarto, 
sala, cozinha, piso frio,
1 banheiro interno e um 
externo, 1 piscina de 
adulto e 1 piscina infantil, 
churrasqueira, varanda, 
cerca elétrica. R$ 160 mil, 
aceito permuta. Pedrão 
imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352.

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 1 ou 2 vagas 
na garagem. Prédio com espaço fitness, 

piscina e salão de festas.
Pronto para morar!
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NÚCLEO, CASA com 8
cômodos, 3 WC, ótima 
localização, (precisa de 
reparos), bom para investidor, 
não aceita financiamento, R$ 
70 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352.

IMOBILIÁRIA
C O M P R A - V B N D A - L O C A Ç A O
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PQ. RES. Rondon, 4 dormi
tórios, sendo 1 suíte, sala, 
sala de tv, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem p/ 2 car
ros. Fundos c / 1 dormitório, 
lavanderia e churrasqueira. 
R$ 160.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci - 46374). Fone 
3263-7094 /  997-950-722.

3263-0021
LOCAÇAO casa IRERÊ, 2 dorm, sala, coz, 1 WC, 
garagem coberta. Ref. 0148
LOCAÇÃO casa CENTRO, 3 dorm sendo 1 suíte, 
2 salas, 1 WC social, nos fundos 2 dorm e 2 WC, 
garagem. Ref. 0156________________________
LOCAÇÃO apto BAURU FLAMBOYANT, 3 dorm, 
2 wc, térreo, armários embutidos. Ref. 0160
LOCAÇÃO apto BAURU CAMÉLIAS, 2 dorm, 1 
wc, 2° andar. Ref 0142
LOCAÇÃO ponto comercial RONDON, sala c/ 
7X5, WC adaptado p/ deficientes, coz. Ref 0157 
LOCAÇÃO sala comercial CENTRO, 2 salas, piso 
superior, Iwc, ótima localização. Ref 0035 
VENDA terreno JD. CAJU, 200m^ próximo a 
quadra de esportes. Ref 0112 
VENDA terreno JD. GRAJAU, 250m^ parte alta. 
Ref 0006_________________________________
VENDA terreno MARIA LUIZA IV, 234m^ ótima 
localização. Ref 0114
VENDA casa JD. CAJU, 200m ,̂ 2 dorm, 1 WC, 
garagem, área de serviço. Ref 0129 
VENDA casa MARIA LUIZA IV, 225m^ 2 dorm, 
1 WC, sala de jantar, área de serviço. Ref 0124 
VENDA casa CECAP, 250m^ c/ 109,92m^ área 
construída, 2 dorm, 1 WC, sala de jantar, área 
de serviço, garagem. Ref 0120 
VENDA casa JD. EUROPA, 3 dorm sendo 1 suíte, 
coz americana, área de serviço fechada, todos 
cômodos c/ acabamento em gesso, garagem. 
Ref 0159

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

www.santangeloimoveis.com.br

http://www.consultimobilianalp.com.br
http://www.consultimobiliaiialp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeloimoveis.com.br


Classificados

ALUGO KITINETE no centro. 
Tratar (14) 997-560-258.

ALUGO PRÉDIO comercial 
na R:José Pedro Ludovico,
360 -  Açai I. Tratar (14) 998- 
282-018/ 3264-2743.

ALUGO EDÍCULA na cecap, 
R: Jorge Amado, 411. Tratar 
(14) 3264-7926.

ALUGO 3 cômodos, para 1 
pessoa ou casal, sem filhos, 
localizado á Av. Domingos 
Giovanetti, 215. Tratar (14) 
3264-5052/ 996-484-727.

MARIA LUIZA IV. casa 
com 3 dorms (1 suíte), sala, 
cozinha, WC, lavanderia e 
garagem para vários carros, 
R$ 950,00 (exijo fiador). Tratar 
(14) 996-055-195.

ALUGA CASA na Bela Vista 
I na R: General Ozório, 304. 
Para Aposentado, casal ou 
sozinho. 996-630-905

SAIA DO aluguel, compre 
seu imóvel, parcelas a partir

de R$562,22. Tratar (14) 997
484-169

HUMAITA HALL, O melhor 
lugar para sua festa, msn: 
humaitahall@hotmail.com, 
site: www.humaitahall. 
com.br, twitter: humaitahall. 
Tratar (14) 3264-5658 ou Rua: 
Lídio Bosi, 425 Jd. Humaitá - 
Lençóis Paulista -  SP

HUMAITA STAR, Aqui 
a Estrela é Você, msn: 
humaitahall@hotmail.com, 
site www.humaitahall.com. 
br, twitter: humaitahall.
Tratar (14) 3264-5658 ou Rua: 
Lídio Bosi, 399 Jd. Humaitá - 
Lençóis Paulista - SP

SALÃO PARA festas humai- 
ta hall. Tratar (14) 3264-5658/ 
981-154-390

ALUGO BARRACA para 
fins de semana. Tratar (14) 
991-134-844.

MAMEDINA, APARTA
MENTO com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, sacada, 
lavanderia e garagem. Tratar 
(14) 3263-2182/ 991-716-635.

MARIA LUIZA I, barracão 
com 400m^ vão livre (sem 
pilares), com escritório, WC. 
Tratar (14) 3263-2758/ 997
023-921.

IRERÊ, CASA para locação 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, garagem 
coberta para 1 carro. Ref.

CASA JD EUROPA, 03
dorms(1 suíte c/c loset e 
arm ário), 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 
IMÓ VEIS(CRECI1 156 91) 
3264-5624/9695-8789.

CASA JD VILLAGE, 02
dorm s, sala, cozinha, 
edícula c/01 dorm itó rio , 
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 p lane
jada, sala jantar, lazer c / 
churrasqueira, sala, ba
nhe iro  R$ 298.000,00 SIG 
IMÓ VEIS(CRECI1 156 91) 
3264-5624/9695-8789.

MARAVILHOSA CASA JD
Itam araty, 03 dorms(1 suí
te  c / closet e arm ário), sala 
de estar, sala de jantar, sala 
tv, lavabo, cozinha p lane
jada, lazer c /  piscina, ar
m ários em bu tido s  na casa 
toda, R$ 590.000,00 SIG 
IMÓVEISCCRECI1 1 56 91 ) 
9695-8789/3264-5624.

CASA JD VILLAGE ( 02
terrenos) , 03 dorms(1 
suíte c /  armários), sala 
estar, sala tv, sala jantar, 
cozinha c/arm ários, escri
tó rio , te rreno  c/506,00m 2 
e construção c/240,00m 2 
R$ 690.000,00 SIG 
IMÓVEISCCRECI1 1 56 91 ) 
3264-5624/9695-8789.

CASA JD ITAMARATY,
02 dorm s, cozinha am e
ricana, lavanderia, gara
gem  coberta, espaço p / 
lazer R$ 225.000,00 SIG 
IMÓVEISCCRECI1 1 56 91 ) 
3264-5624/9695-8789.

Rua Machado de Assis, n° 680 
Fone: (14) 3264-5624/996-958-789 

www.sigimoveisnet.com.br

0148 no site WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br Tel. 32630021

CENTRO, CASA para loca
ção com 3 dormitórios sendo 
1 suíte, 2 salas, 1 banheiro 
social, nos fundos 2 dormi
tórios e 2 banheiro, garagem 
coberta. Ref. 0156 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021

BAURU FLAMBOYANT,
apartamento para locação 
com 3 dormitórios, 2 ba
nheiros, térreo, armários 
embutidos. Ref. 0160 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021

BAURU CAMELIAS, apar
tamento para locação com 
2 dormitórios, 1 banheiro,
2° andar. Ref. 0142 no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021

RONDON, PONTO
comercial para locação, sala 
com 7X5, banheiro adaptado 
para deficientes, cozinha. 
Ref. 0157 no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021

CENTRO, SALA comercial 
para locação, sendo 2 salas, 
piso superior, 1 banheiro, 
ótima localização próximo ao 
santuário Piedade. Ref. 0035 
no site WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br Tel. 32630021

ALUGO APTO de um quarto, 
cozinha e WC, garagem 
com portão eletrônico, cerca 
elétrica, próximo ao centro -  
Av João Paccola, 1255. Tratar 
na Evidence Veículos (14) 
3264-1000/ 996-143-191.

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) 997-727-716 com 
Abobrinha.

SAIA DO aluguel, entrada + 
parc. R$ 632,00. Tratar (14)
998-469-623/991-518-295.

ALUGO ESPAÇO para 
estética em salão de cabelei
reiro. Tratar (14) 3263-5338/ 
997-893-425.

JD. CAJU, alugo kitinete 
para 1 pessoa, R$350,00 
(incluído água e luz). Tratar 
(14) 997-106-121/ 996-745- 
783/ 991-155-295 com 
proprietário.

MARIA LUIZA IV, barracão 
c/ portão alto e grande, área 
total 160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar alto do 
bairro, ideal p/ supermercado 
e deposito de material de 
construção (não tem no 
bairro), transportadora e 
outras atividades. Tratar (14) 
981-541-999/ 3263-1617/ 
998-166-963.

JD. p r ín c ip e  (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). Tratar (14) 
981-541-999/ 3263-1617/ 
998-166-963.

ALUGO CHÁCARA para 
festas em Alfredo Guedes. 
Tratar (14) 3264-5381/ 997
043-307.

JD. ITAPUÃ, barraca para 
festas em geral, com piscina 
grande, casa com 1 quarto, 
churrasqueira + quiosque, R: 
Olga Biral, 311. Tratar (14) 
997-574-898 e 3264-2505.

ALUGO KITINETE localizado 
na Av. Brasil, 1302 -  perto 
do clube Marimbondo. Tratar 
(14) 3263-4844/ 997-106-121.

ALUGO EDÍCULA no Maria 
Luiza IV (perto SENAI), c / 1 
quarto, WC e área de lazer, 
p/ 1 ou 2 pessoas, R$ 500,00. 
Exigi-se deposito/caução de 3 
alugueis. Tratar (14) 981-541- 
999/ 3263-1617.

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) 996-836-437 com 
Andrade.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar (14) 
3263-4467 e 997-025-659.

ALUGO SALA no Edifício 
Luiz Paccola, 3° andar, ou 
troco por carro. Tratar (14) 
3263-1072/ 981-478-049.

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961.

EXCELENTE APARTAMEN
TO em Bauru, 2 dormitórios, 
próximo a Av. Nações Unidas. 
Tratar (14) 3263-2133 e (14) 
997-167-764.

CHÁCARA PARA festas 
em geral, semana e finais de 
semana inclusive Natal e Ano 
Novo. Tratar (14) 3263-6641 e
996- 987-007.

EDÍCULA PARA festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e
997- 680-518.

APARTAMENTO NA Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
997-355-505.

CHÁCARA DO Engenho com 
salão para casamentos, bo
das, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 997-355-505.

COMPRO SÍTIOS e cháca
ras na região até 100 Km de 
Lençóis Paulista. Tratar (14) 
99701-1896.

COMPRO CASA de até
R$ 85 mil que aceite finan
ciamento. Tratar (14) 996-670
989 ou 996-270-989.

ANUNCIE
3 2 6 9 - 3 3 1 1

CHÁCARAS NO Boqueirão, 
com casa, piscina, quiosque, 
energia elétrica, águas nos 
fundos, toda cercada, perto 
da cachoeira. Tratar (14) 996
012-515.

TERRAS DE Santa Cristina, 
gleba 7 quadra QX, lote 33. 
Tratar (14) 991-716-513/ (11) 
957-705-155.

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) 
3264-5624/996-958-789.

SITIO FRATURINHA com
2,2 alqueires, duas águas e 
energia elétrica. Tratar (14) 
3263-4331.

CHÁCARA SÃO Judas Ta- 
deu, com 2000 m ,̂ excelente 
negócio, preço de ocasião 
Tratar Douglas Imóveis creci 
116637 ou 3264-3571/ 981
506-252 (TIM) 997-562-647 
(vivo)

JD. ITAMARATI, terreno 
c / 430,00m2 - R$ 135.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

JD. EUROPA, terreno c/ 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 37.000,00 
de Entrada + Prestações - 
Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722

JD. MARIA Luiza I, terreno 
c / 200,00m2 - R$ 68.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

JD. GRAJAÚ , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 30.000,00 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374),
Fone 3263-7094 /  997-950
722.

JD. CAJÚ I , terreno c/ 
200,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
997-950-722.

MARAVILHOSA CHÁ
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 IMÓVEIS(CRE 
CI115691)996-958-789.

CHÁCARA NO Corvo Bran
co, 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 IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/996-958-789.

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 
IMÓVEIS(CRECI115691) 996- 
958-789/3264-5624.

SITIO COM 3 'h  alqueires a 
3 km de Botucatu, c / 3 minas, 
energia elétrica, pomar, área 
com café, pastagem 2 casas 
de alvenaria sendo 1 com 3 
quartos, sala, 2 cozinhas, WC, 
despensa e a 2° c / 2 quartos, 
sala, cozinha e WC, R$200 
mil. Tratar (14) 997-011-896.

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.

CAMPINHO, DUAS áreas 
de 10 mil m  ̂cada, incluindo 
área verde, uma contém 
pomar, curral, cocheiras,
2 nascentes, 2 tanques de 
peixes, área verde R$ 90 mil, 
e a outra somente terra R$
80 mil. aceito permuta e pro
postas. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352.

VENDO CHÁCARA em
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 997-043-307.

CHÁCARA CORVO branco, 
casa com 3 quartos, sala, w  c 
social, piso frio, forro de ma
deira, churrasqueira, área de 
lazer, piscina grande, terreno 
com área de total de 5 mil m̂ , 
R$ 250 mil, vendo ou troco 
por casa em Lençóis Pau
lista. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352

CHÁCARA A 800 metros 
do asfalto e da cidade de 
Macatuba referência bairro 
tanquinho com 5 mil metros 
(imperdível). Tratar (14) 996
321-264 com proprietário.

COMPRO TERRENO para fi
nalidade comercial com área 
mínima de 400 m .̂ Tratar (14) 
997-029-704.

Q o u ç iia s
imóveis

CASA JD. EUROPA -  Casa c / 1 quarto, sala, cozinha, wc, 
área de serviço e garagem, R$ 200 mil. Aceita financiamento.

JD. PRÍNCIPE - Casa c/ 2 quartos sendo 1 suíte, sala, cozi
nha, área de ser/iço, R$ 115 mil. Não aceita fianciamento.

CENTRO -  Casa c/ 2 quartos, sala, cozinha, wc, terreno de 
240 m ,̂ R$ 160 mil. Não aceita financiamento.

JD. MARIA LUIZA II - Casa d 3 quartos, sala, cozinha, wc, 
garagem e área de sen/iço, R$ 160 mil. Aceita fianciamento.

CECAP -  Casa c/ 3 quartos sendo uma suíte, sala, cozinha, 
wc, garagem mais edícula com churrasqueira, quarto e wc, 
R$ 150 mil. Aceita fianciamento.

JD. CAJÚ - Casa com 2 quartos, sendo uma suíte, sala, 
copa, cozinha, wc, garagem, área com churrasqueira e pisci
na, R$ 150 mil. Aceita financiamento.

JD CAJÚ - Casa de esquina, ótima p/ comércio com terreno 
de 312 m^ na avenida jácomo augusto paccola, com 2 quar
tos, sala, cozinha e wc, R$ 180 mil. Não aceita 
Fianciamento, aceita troca por imóvel de menor valor.

JD. ITAMARATY - Casa com 3 quartos sendo 1 suíte, sala, 
copa/cozinha, wc, área de serviço, garagem coberta p/ 2 car
ros, terreno de 525 m^ e rancho no fundo, R$ 470 mil. Aceita 
fianciamento.

CENTRO -  Casa de esquina na rua dr. Antonio tedesco, pró
ximo a prefeitura. Aceita troca.

APARTAMENTO - Ed. Vitória Régia, todo refonnado com 3 
quartos, sala, cozinha, área de sen/iço e varanda, R$ 320 mil.

CHÁCARA NO SÃO JUDAS TADEU - Terreno de 5000 m  ̂
de esquina com casa de 4 quartos sendo uma suíte, sala, co
zinha, wc, ampla área de laser, piscina, churrasqueira, pomar 
e campo, R$ 400 mil.

JD. EUROPA - Excelente casa com 3 quartos, sendo uma 
suíte, sala, cozinha garagem p/ 2 carros, edícula com chur
rasqueira, quarto e banheiro, R$ 365 mil.

JD. MONTE AZUL -  Terreno com 240 m^ R$ 85 mil. Não 
aceita financiamento.

JD. MARIA LUIZA II-Terreno murado com 200 m ,̂ R$ 75 mil. 

JD. JOÃO PACCOLA -Terreno murado com 200 rrF, R$ 75 mil.

RUA JOSE DO p a t r o c ín io , 847 CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 

• 997-562-647 • 997-721-740 * 981-506-252

mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall
mailto:humaitahall@hotmail.com
http://www.humaitahall.com
http://www.sigimoveisnet.com.br
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Classificados
Projetos e execução de com bate ao incêndio

✓  Instalação e m anutenção de hidrantes:
✓  Instalação e m anutenção de alarm es de incêndio;
✓  Instalação e m anutenção de luzes de emergência;
✓  Instalação e m anutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
✓  Instalação e m anutenção de redes de ar com prim ido 

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate
. ao Incêndio e Centrais de G.LP. 
lEmissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro

Manutenção GLP e Hidrantes

(1 4 ) 3 2 6 4 .5 6 0 0
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

TERRENO NO Jardim 
Morumbi com 275,00 m2 e 
plano. Não aceita financia
mento, R$120.000,00. Tratar 
Cordeiro Imóveis - fone: (14) 
99790-6930/ 99794-4894 
www.cordeiroimoveis.net.br 
CRECI 132.770

MARIA LUIZA IV, com 200
m ,̂ quadra 22, lote 32. Tratar 
(14) 998-282-018/ 3264-2743.

JD. MORUMBI, terreno c/ 
275 m2 (11,00m2 x 25,00m^), 
ótima localização, plano, R$ 
120 mil. Tratar (14) 3263- 
4110/ 997-944-894.

VENDO TERRENO próximo 
a R: 28 de Abril, c / 265m^,
R$ 170 mil. Tratar (14) 3263- 
4110/ 997-944-894.

TERRENO PARA chácara, 
vendo ou troco, com
IO. 500m^, beira de rio, a 4 
km de Lençóis, documentado. 
Tratar (14) 3263-2043 -  
horário comercial.

VENDO 2 terrenos Jd. 
Granville com 804m^ e 756m^, 
R$320 mil. Tratar Douglas 
Imóveis creci 116637 ou 
3264-3571/ 981-506-252 
(TIM) 997-562-647 (vivo)

JD. VILLAGE, terreno todo 
murado 11,20 x 23,00. 257 
m̂ . R$118 mil - Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/998-601-407.

TERRENO (ÁREA) de
628m^ no centro (c/ edifc. 
antiga), localiz. altamente 
comercial, perto de tudo 
150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Vitagliano 
/  CJ23626 -  14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00176

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

ÓTIMO LOTE área total 
de 250m^ no Jd. Grajaú, 
plano, bem localizado próx. 
da avenida. Conferira! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br -  ref. 
00324

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - 
Centro - últimas unidades, 
área nobre, m^+ valorizado, 
ruas largas e arborizadas, 
excelente topografia. O me
lhor investimento e moradia, 
financiamento próprio em até 
150 meses. Tratar (14) 997- 
937-010/ (14) 991-896-803/ 
(14) 981-197-204 c/ Oliveira 
(creci -  115196).

JD. ITAMARATY, terreno 
c/430m^, particular. Tratar (14) 
997-711-693 c / Nivaldo.

POSTE PADRÃO
PRONTO

JD. JOÃO Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 997-813-357.

LOTES NO Grajaú, 
ótima oportunidade, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
997-109-001.

JD NELLI, terreno de 
esquina, c/ 280m^, ótima 
localização, R$ 75.000,00. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO mura
do, próximo à avenida, R$ 60 
mil, quitado. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO de
esquina, 280 m ,̂ R$ 50 mil, 
quitado. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terreno es
quina, parcialmente murado 
R$ 75 mil. Tratar Vila Negó
cios Imobiliários na R: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terreno, R$ 
70.000,00, aceita financia
mento. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joa
quim Anselmo Martins, 751 
ou (14) 3264-7260.

JARDIM GRAJAÚ, a 80
metros da avenida, medindo 
265,90 m ,̂ quitado. Tratar (14) 
997-727-716 com Claudio

VOCE QUER QUALIDADE?
POSTES PRIMAC

CERTIFICADO ISO 9 00 1
POSTE C O M Í MEDIDOR  

POSTE COM 2  MEDIDORES

(14)  3263-5859 •  996-200-962 • 998-620-930
iíMAamODiASSisn’ 327-viiÁ A m m A i-iiH Ç O ispA w sa

VILA PACCOLA, terreno de 
esquina com 248 m ,̂ sendo 
prédio de 188 m  ̂começado 
na altura da laje R$ 140 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobi
liários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

CENTRO, TERRENO com
162,50 m ,̂ com 2 casa no 
mesmo, terreno alugada,
R$ 110 mil, bom p/ o inves
tidor. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza 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) 997-144
352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

MACATUBA, TERRENO
com 2.500m^, no trevo que 
tem 2 postos de gasolina e 
futuro supermercado, murado 
nas laterais e no fundo, c/ 
calçada, de frente p/ rodovia, 
aceita outro imóvel no nego
cio. Tratar (14) 981-541-999/ 
3263-1617/ 998-166-963.

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SAB 7:30 ÁS 15:00

_  _  _  DOMINGOS E FERIADOS 8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JD. JOÃO PACCOLA
(14)3264-2505

LOJA 2: AV. JACOMO ALGUSTO PACCOLA, 340 JD. CAJU
(14)3264-4625

CASASSOUTO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

TERRENO COM área 
total de 800 m ,̂ R$ 650 mil. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

JD. ITAMARATY, terreno 
com 437,29 m ,̂ R$ 133 mil. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

JD. PRINCIPE, 2 terrenos 
juntos. Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. MARIA Luiza IV, área 
com 295,40 m ,̂ entrada de 
R$ 15 mil mais parcelas.
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

JARDIM CAJU, terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 
mil n/aceito financiamento. 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

CENTRO, TERRENO
com área total de 899 m̂ , 
exelente oportunidade p/ 
o investidor, ao lado do 
Escritório Zillo, R$600 mil.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352. (www. 
pedraoimoveislpta.com).

CENTRO, TERRENO
com área total de 628 m̂ , 
ótima localização, aceitamos 
propostas, R$ 500 mil.
. Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352. (www. 
pedraoimoveislpta.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) 997-144-352. (www. 
pedraoimoveislpta.com).

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JD ANTÁRTICA, terreno 
c/ 331 m ,̂ frente c/14,50m^, 
fundo 22,85m^. R$ 130 mil, 
não aceito financiamento. 
Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352. (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte 
baixa. Aceito parte de paga
mento com financiamento da 
Caixa. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio.

JD. GRAJAU, terreno 
medindo 432m^, de esquina 
na parte baixa do loteamento, 
quitado. Tratar (14) 997-727
716 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) 997
727-716 com Claudio.

JARDIM GRAJAÚ, a 50
metros da avenida, medindo
250.00 m ,̂ quitado, murado, 
com calçadas e com energia 
elétrica já ligada. Tratar (14) 
997-727-716 com Claudio

MARIA LUIZA IV, terreno c/ 
240,00m^, R$ 55 mil. Tratar 
(14) Toledo Imóveis 32630187

JD. VILLAGE, terreno 
murado c/ 250,00m^, R$ 125 
mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187.

www.pedraoimoveislpta.com
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A PHARMACÊUTICA

Recém-
v x  inaugurada em 

Lençóis Paulista,
A PHARMACÊUTICA 
trabalha com 
manipulação 
de fórmulas de 
forma monitorada, 
manipulação de 
cosméticos e produtos 
de higiene pessoal 
personalizados, produtos 
naturais, incluindo para 
redução de peso e 
roupas com proteção 
UV. A Pharmacêutica 
fica na avenida Padre 
Salústio Rodrigues 
Machado, 1112. Telefone 
(14) 3264 9487.

O consultório 
odontológico 
das dentistas 

Débora, Cláudia e 
Rose fica na rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 586 
-  Centro. Telefone (14) 
3263 4071. Entre os 
tratamentos da Clínica 
tem clareamento, 
próteses, 
restaurações 
estéticas, ortodontia 
para adultos 
e crianças e 
atendimento clínico 
em geral.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

QUITANDA EMPÓRIO 
AVENIDA

^ X  Tradicional 
^ x  pela qualidade 

e variedade, 
a Quitanda Empório 
Avenida tem frutas, 
legumes, verduras 
e vinhos. Para 
comodidade do 
cliente, a Empório 
faz entrega em 
domicílio. Na foto, 
Amarildo e Donizete 
Gilioli. A Quitanda 
Empório Avenida fica 
na rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 729 -  
Telefone 
(14) 3263 3003.

ROTISSERIE AROMAS E 
SABORES

^ X  Rotisserie Aromas 
^ x  e Sabores, 

as melhores 
marmitas e marmitex 
avulsas ou mensais. 
Com acompanhamento 
de nutricionista, a 
rotisserie tem cardápio 
variado com massas, 
saladas, assados e 
sobremesa. Servindo 
sua família com higiene 
e qualidade. A rotisserie 
atende de segunda das 
11h às 13h, de terça a 
sábado das 8h às 18h 
e aos domingos, das 
8h às 13h. Rua Ignácio 
Anselmo, 1019 -  Centro. 
Telefone (14) 3263 1533.

Ponto  comercial com p

OPORTUNIDADE DE ALUGUEL COMERCIAL 8 0 m ^  ! 2 A m b ie n t e s  I 2"Wc
PRÉDIO NOVO, EM FASE DE AOABAMENTO! O o n s t r u ç ã o  n o v a , s a l ã o ,
ÁREA EXTERNA COBERTA, BALCÃO, BANHEIROS JÁ ADAPTADOS.

\  J osé Bonifácio, |
r  Esquina com R ichieri J acomo Dalbem # A  R $ 2 ,3 0 0 ,0 0  com desconto à

R, Pedro Natálio Lorenzetti, 66 
Lençóis Paulista, SP
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