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ESCOLA MODELO - Paulo Skaf visita as instalações da escola do Sesi Alberto Trecenti e vê de perto aula pratica dos alunos
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EXPOVELHA
Começa venda de adesão
para Queima do Cordeiro C5)

ORÇAMENTO 2014 
Lençóis prioriza educação; 
Agudos põe 27% na saúde Q)

MACATUBA
Prefeitura investe R$ 750 mil 
em asfalto do Planalto Q)

ESPORTE

Expressinho 

encara o 
Sport amanhã

Mais dois jogos movimentam 
am anhã a rodada do campeonato 
de Futebol Amador, no estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão. Expres
sinho e Sport se enfrentam a partir 
das 8h pela liderança do grupo A. 
No jogo de fundo, o São José, atual 
campeão da série B, estreia na com
petição contra o Corinthians Caju 
que, na prim eira rodada, perdeu de 
goleada para os "vermelhos". 0 )

COPA NOVA LENÇÓIS

Atlético Macatuba é o 
campeão de 2013

FAZER O BEM - Ação social promovida pelo Grupo Lwart valoriza o voluntariado

F"T": MÁRCIO MOREIRA/" EC"

ROLA A BOLA - Futebol Amador tem rodada amanhã que vale a liderança dos grupos
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P a ra  d e le g a d o  L u iz  C lá u d io  M a s s a ,  
i n t e r n a ç ã o  d e  a d o l e s c e n t e s  fo i
d e te rm in a n te  p a r a  r e d u z ir  r o u b o s

Pré-candidato, 
Skaf inaugura 
escola do Sesi e 
anuncia quadra
Em visita à região, presidente da Fiesp confirm a que 
P M D B  terá  candidato próprio no Estado em 2014 ©

INAUGURAÇÃO DE AGÊNCIA

Caixa injetou R$ 4,3 bi em habitação
A Caixa Econômica Federal inau

gura nesta segunda-feira um a agência 
do banco em Macatuba. A inaugura
ção faz parte do plano de expansão 
da instituição, que pretende contar 
com 5 mil agências em todo o país

até 2015. Ao todo, cerca de 9 novas 
agências serão entregues até o fim 
deste ano na região. Desde o início 
do programa Minha Casa, Minha 
Vida, mais de R$ 4,35 bilhões já  fo
ram investidos em habitação.

GRUPO LWART

Dia de Fazer o Bem  

é amanhã, na praça
O Grupo Lwart promove amanhã, 

na praça Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica, o Dia de Fazer o 
Bem. Várias atividades serão desen
volvidas, dentre elas apresentações de 
dança e música, inspeção de veículos, 
doação de mudas de plantas, testes 
de saúde, orientações e cadastro para 
adoção de animais. O Dia de Fazer o 
Bem conta ainda com atividades com 
os idosos no Asilo e a campanha de ar-

LENÇÓIS

Procura por vagas 
nas creches de 
Lençóis triplica

l " l "  MÁRCIO MOREIRA" I'

recadação de leite nos supermercados 
da cidade em prol da Rede de Comba
te ao Câncer. "Este é um dia em que 
juntos podemos ajudar e alegrar mui
tas pessoas em diferentes frentes, gra
ças ao envolvimento maciço de volun
tários e apoio de muitos parceiros que 
apoiam e acreditam que ações como 
esta valorizam as pessoas e promovem 
o bem estar", ressalta Danieli Rosa, 
coordenadora do programa.

VIVER BEM

Dinho Flávio 
assina marca de 

roupa Origenes
F"T": ARQUIVO PESSOAL

A procura por vagas em creches 
de crianças de zero a três anos mais 
que triplicou nos últimos meses. A 
demanda reprimida saltou de 500 
para 1,9 mil crianças. O boom por 
vagas fez a diretora de Educação, Lu- 
cinara Barbosa (foto), reorganizar o 
atendimento da demanda.

Eder Flávio Soares (foto), co
nhecido como Dinho Flávio, aos 28 
anos, já  é mais um  nome revelação 
de Lençóis Paulista. Cheio de estilo, 
ideias e de olho no mercado, desde 
os 12 anos, faz desenhos para cami
setas e há três anos criou a própria 
marca: Origenes. <B»
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Opinião í FRASE
• "Um grande banco como a Caixa, tem que estar sempre em 
movimento. A atualização neste segmento é fundamental, nós 
temos que estar muito atentos a tudo", Geraldo Luis Machado 
de Oliveira, superintendente da Caixa Federal, regional de Bauru

PARA PENSAR
• "Que Deus me proteja 
dos meus amigos. Dos 
inimigos, cuido eu."

Voltaire

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

Mais que pelo voto, agora 
a guerra é pela imagem

Esta semana foi decisiva para quem 
pretende concorrer uma das cadeiras 
em disputa nas eleições de 2014. Ter

mina exatamente hoje o prazo para quem 
pretendia mudar de legenda e buscar 
alianças para uma eventual candida
tura. Mais do que o voto, o que esteve 

em jogo nesta semana foram as ima
gem construídas pelos candidatos. O 

ex-governador José Serra, por ques- 
' tões práticas, mas também históri

cas -  afinal ele foi um dos fundado
res do PSDB -  resolveu anunciar que 
fica no partido. Na mesma situação 
ficou a ex-ministra e ex-candidata 

Marina Silva que, mesmo carregando 
nas costas 20 milhões de votos, deve 
ficar fora das eleições 2014, a não ser 

que rasgue todos seus discursos e 
mude de partido se submetendo ao 
fisiologismo da política brasileira,

tão criticado por ela.
Ontem quem esteve em Lençóis Pau

lista foi o virtual candidato ao Governo de 
São Paulo pelo PMDB, Paulo Skaf. Ele dis
tribuiu beijos e abraços e posou para fotos 
com alunos e população que compareceu 
em peso para evento e também para co
nhecer por dentro a bela escola do Sesi. 
Skaf tem corrido o Estado para reforçar 
sua imagem. Ele também anunciou novos 
investimentos na escola que vai receber 
uma quadra de futebol society.

Durante a visita, vale ressaltar a jus
ta homenagem ao empresário Alberto 
Trecenti, cuja família doou terreno onde 
está instalada a escola. Fundador do 
Grupo Lwart, Alberto Trecenti sempre 
esteve envolvido em ações sociais no 
município sem contar o desenvolvimen
to econômico e social proporcionado 
pela própria empresa.

//////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^
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Francisco, o Papa
Marcos Norabele,
é psicólogo, escritor, e diretor de rh da 
Prefeitura de Lençóis Paulista

Ontem, 4 de outubro, comemorou
-se o dia de São Francisco de Assis. 
O texto que segue escrevi durante 

o Conclave que elegeu o papa Francisco. 
Um amigo próximo, na ocasião, opinou 
que eu não deveria publicá-lo. Achou que 
ele era ofensivo. Relendo-o, acho que ele 
era profético:

"Gostaria que um próximo Papa fosse 
um místico. Alguém tão elevado espiritu
almente a ponto de trazer Deus à Terra. 
Não sei se há um místico entre os can
didatos. Assim, posso me contentar com 
um Papa que fundamente o seu pontifica
do na parábola do "bom samaritano" (Lc 
10:30-37). Em síntese, a parábola narra 
que um homem (judeu) foi atacado por 
bandidos e, após, deixado ferido à beira 
da estrada. Passaram por ali um sacerdote 
e levita (religiosos) e ignoraram o ferido, 
o qual só foi socorrido por um samaritano. 
Judeus e samaritanos se odiavam.

Assim, após a fumaça branca e Ha- 
bemmus Papam, que o novo Pontífice, 
não só apareça na janela e, sim, como Bis
po de Roma, desça na Praça de São Pedro, 
no meio do povo, como um pastor que 
quer conhecer suas ovelhas. E dali, pes
cador que é (como Pedro) se lance ao mar

e vá para os hospitais de Roma visitar os 
doentes, principalmente os moribundos, 
e lhes ofereça uma palavra de conforto. 
Da mesma forma deveria visitar o presí
dio e anunciar a esperança e mostrar-se 
disposto a ir procurar a ovelha perdida. 
Poderia, quem sabe, ao passar pelas ruas, 
dizer aos garotos de programa, travestis 
e prostitutas, muitos feridos à beira do 
caminho "eu também não os condeno (Jo 
-  8 :ii)"  e sorrindo os convidasse carinho
samente para uma vida melhor.

Antes das tantas cerimônias pós-pos- 
se nas mais diversas basílicas e catedrais, 
poderia visitar também uma sinagoga e 
uma mesquita e junto com um rabino e 
um sheik, como irmãos, desse um claro 
sinal de respeito e convivência pacífica 
entre as religiões.

Que, visitando um país, além de beijar 
o chão, que seu beijo também fosse no 
rosto do mais excluído. Que não escre
vesse uma encíclica dizendo que Deus é 
Amor, antes de ser sinal do amor incondi
cional de Deus a todos e assim, convidas
se para ir a Roma todos os teólogos con
denados ao silêncio e de braços abertos, 
os tratasse como filhos pródigos.

Que, após nomear os membros da Cú
ria Romana, fossem todos a Assis. E ali, 
junto ao exemplo do pobre Francisco, me
ditassem sobre o verdadeiro sentido de 
servir ao Povo de Deus".
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Fora de sintonia
Antonio Carlos Mendes Thame,
professor licenciado do Departamento 
de Economia da ESALQ/USP, é 
deputado federal (PSDB) e secretário- 
geral do PSDB

Enquanto o povo pede saúde e me
lhores condições de vida nas ruas, o 
governo oferece estádios para a Copa. 

Isso demonstra que os que estão no co
mando do país não conseguem decodi
ficar as mensagens da população, que 
cobra honradez, decência e moralidade, 
para poder vir a ter mais qualidade dos 
serviços públicos e recursos que supor
tem ações efetivas para melhorar o coti
diano das pessoas.

A Copa das Confederações, even
to teste para a realização do Mundial de 
2014, evidenciou a incoerência dos gastos 
do governo federal.

Em um país com filas em hospitais, 
falhas na educação e problemas de infra- 
estrutura históricos, os investimentos do 
governo para realização de megaeventos 
esportivos tornaram-se um dos principais 
alvos dos protestos.

A realização da Copa do Mundo vai 
custar R$ 28 bilhões. Desse total, se
gundo o Portal da Transparência da Con- 
troladoria-Geral da União (CGU), R$ 8,9 
bilhões estão previstos para mobilidade 
urbana, R$ 7 bilhões para aeroportos e 
R$ 2,2 bilhões para segurança pública, 
aplicações que deixariam vigoroso lega
do pós-Copa, mas que estão custando a 
sair do papel. Apenas 12,7% dos recursos 
destinados a esses itens específicos fo
ram executados e mais da metade nem 
foram ainda contratados.

Por outro lado, a construção dos 12 
estádios para a Copa do Mundo já tem 
60%  dos recursos executados e 96% 
contratados. Ao todo, R$ 7,1 bilhões es
tão orçados para os "monumentos ao 
futebol", segundo o Portal da Transpa
rência da Controladoria-Geral da União. 
Com os recursos destinados às arenas da 
Copa do Mundo de 2014, seria possível 
construir 140 hospitais no porte do Hos
pital Regional que está sendo instalado 
em Piracicaba ou 8 mil escolas para as 
séries iniciais do ensino fundamental ou

adquirir 39 mil ônibus escolares. Além 
disso, 28 mil quadras poliesportivas po- 
deriam ser implementadas ou moderni
zadas para o esporte educacional.

Isto sem contar que muitos dos es
tádios que estão sendo construídos não 
servirão posteriormente para jogos, uma 
vez que estão em cidades sem tradição 
de maciça presença de público a jogos 
de futebol, como Brasília (DF), Cuiabá 
(MT), Manaus (AM) e Natal (RN). Serão 
"elefantes brancos" e servirão, no má
ximo, para grandes shows e, após cada 
apresentação, o gramado terá que ser 
totalmente refeito, gerando altos custos 
de manutenção.

Estas aberrantes distorções na priori- 
zação dos recursos tem sido marca regis
trada do atual governo federal.

Há, porém, casos ainda piores. Exem
plo disso é que, em julho deste ano, 19 
usinas eólicas construídas na Bahia e no 
Rio Grande do Norte completaram um 
ano sem funcionamento. Construídas em 
regiões distantes, sem linhas de trans
missão para escoar a energia produzida, 
tais usinas seguem paradas, consumindo 
recursos públicos sem gerar um único me- 
gawatt para a matriz energética brasileira. 
Na realidade, o número total de eólicas 
paradas no Nordeste, por falta de linhas 
de transmissão, é ainda maior: somam 28 
usinas, com uma capacidade de geração 
potencial somada de 678 MW. Segundo 
o diretor-geral da Aneel (Agência Nacio
nal de Energia Elétrica), Romeu Rufino, a 
falta de conexão de usinas da Bahia e do 
Rio Grande do Norte que poderiam estar 
gerando energia, mas não estão ligadas 
porque as redes de transmissão não fica
ram prontas, já acumulam um prejuízo de 
R$ 770 milhões ao sistema elétrico, que 
cresce R$ 33 milhões por mês. A estima
tiva de demora na entrega é de mais um 
ano e, apenas com o prejuízo mensal, se
ria possível construir ao menos 12 UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) para 
melhorar, de fato, o atendimento para 
muitos brasileiros.

São exemplos que demonstram a sur
preendente incapacidade de o governo dar 
respostas para os clamores e para as reais 
necessidades da população brasileira.

Alta densidade na inauguração do Sesi
A inauguração da escola Sesi Alberto Trecenti, ontem, reuniu o alto clero do em

presariado de Lençóis Paulista. O homenageado Alberto Trecenti, mais Carlos Renato 
Trecenti, Luiz Carlos Trecenti, Mário Baptistella, entre muitos outros, fizeram questão 
de acompanhar o descerramento da placa, na presença de Paulo Skaf (presidente da 
Fiesp), Bel Lorenzetti e José Antonio Marise (ambos do PSDB). Juntaram-se a eles políti
cos da região. O prefeito Tarcísio Abel (PP) chegou acompanhado de boa parte da cúpula 
administrativa de Macatuba. O prefeito de Pederneiras, Daniel Camargo (PSB), trouxe a 
ex-prefeita e madrinha Ivana Bertolini Camarinha (PV).

FOTO: O ECO

Linha de frente
Paulo Skaf, Bel Lorenzet

ti, Luiz Carlos Trecenti, José 
Antonio Marise (ao fundo) 
e Aline Luz do Nascimento, 
administradora escolar do 
Sesi Lençóis.

Pensando alto
Skaf se movimenta visando 2014. 

Atencioso com os alunos na inaugu
ração da escola, o presidente da Fiesp, 
Ciesp, Sesi e Senai foi especialmente 
cortês com a prefeita de Lençóis, Bel 
Lorenzetti (PSDB). Chamado ao palco na 
solenidade de inauguração da escola, 
Skaf esperou Bel e deu-lhe a mão para 
ajudá-la a subir as escadas.

Reverência
Durante o discurso do empresário 

Alberto Trecenti, que empresta o nome 
à escola do Sesi, Paulo Skaf - pré-can- 
didato a governador do Estado de São 
Paulo -  demonstrou novamente sua 
gentileza. O dirigente foi em direção ao 
homenageado e fez questão de arrumar 
a posição do microfone. Gentileza ano
tada por todos os presentes.

Espero em casa
Mesmo com agenda reservada para 

Agudos, confirmada para o período da 
tarde, esperava-se a presença do prefei
to agudense, Everton Octaviani (PMDB), 
na recepção a Paulo Skaf em Lençóis 
Paulista. Nem o prefeito Everton e nem 
um representante seu apareceram ao 
evento lençoense. Assim com as pre
senças, a ausência também foi notada.

Impasse
Sem filiação a partido político até o 

momento, o ex-prefeito de Agudos, Car
los Octaviani, se reuniu na quinta-feira 
com a alta cúpula do PMDB em São 
Paulo. Carlão foi à Capital para decidir 
seu futuro político, já q u e o p  razopara 
filiação partidária termina hoje. O ex-pe- 
pista deseja ser novamente candidato a 
deputado federal.

Fazendo a corte
Carlão tem uma difícil escolha a fa

zer, já que é cobiçado por diferentes 
legendas para concorrer a uma vaga 
na Câmara. O ex-prefeito agudense já 
demonstrou simpatia pelo PSC, do polê
mico Marco Feliciano, apesar dos flertes 
com PDT e PTB. Procurado pela Terceira 
Coluna, Carlão não foi encontrado para 
comentar seu destino político.

Fakes
A Polícia Civil de Borebi investiga 

perfis fakes (falsos) nos sites de rela
cionamento, abertos por pessoas da ci
dade. Segundo o delegado Luiz Cláudio 
Massa, que responde pelo município, 
através dos IPs é possível identificar os 
autores de mensagens difamatórias. 
Identificados, os responsáveis podem 
responder por difamação e injúria.

Fora da rede
O Tribunal Superior Eleitoral negou 

registro ao partido Rede Sustentabilida- 
de, da ex-senadora Marina Silva. Os mi
nistros entenderam que a legenda não 
conseguiu as 492 mil assinaturas neces
sárias. Marina tem até hoje para decidir 
a qual partido se filiará. Atrás dela ficou 
um vácuo de políticos que ensaiavam 
mudança para a nova sigla.

Em casa
Apesar de ter praticamente confir

mado que mudaria seu domicílio eleito
ral para Bauru, o deputado federal Ricar
do Izar Filho (PSD) decidiu de última hora 
não fazê-lo. A força eleitoral de Izar Filho 
está em Piracicaba. Dos 88 mil votos re
cebidos em 2010, cerca de 200 foram de 
Bauru. A decisão reflete no desempe
nho de outros candidatos.
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Cidades

MEIO AMBIENTE
Amanhã, no 'Dia de Fazer o Bem', 

promovido pela equipe de voluntários 
do grupo Lwart, o Instituto Nossa Ter
ra irá doar mudas de plantas e árvores 
nativas da região. O grupo também irá 
promover palestras e a distribuição de 
informativos de como plantar correta
mente a muda. O evento acontece du
rante todo o dia na Praça Comendador 
José Zillo, a Concha Acústica.

MAIS MUDANÇAS
Os motoristas que trafegam pelas 

ruas São Paulo e Manoel Amâncio, 
devem ficar atentos para as altera
ções que serão feitas pelo Departa
mento Municipal de Trânsito, a partir 
do dia 17 de outubro. As ruas vão ter 
mão única entre as avenidas 25 de Ja
neiro e Ubirama.

NOVA OPORTUNIDADE
A Prefeitura de Agudos oferece 

aos servidores públicos municipais a 
oficina do Sebrae sobre como partici
par de licitações. A apresentação será 
ministrada na Acira, na segunda-feira, 
a partir das 8h30. O conteúdo abordará 
questões, como conceitos e legislação, 
finalidade da licitação e princípios ge
rais da licitação.

OUTUBRO ROSA
O Ambulatório de Especialidades terá 
iluminação rosa durante este mês e pacientes 
do RAIS (Rede de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher) vão receber material educativo. O 
período é de prevenção do câncer de mama.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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.
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Temos uma linda praça pública, a Concha Acústica, mas 
não podemos desfruta-lá 100%, pois em plena 17h40 o banhei
ro está fechado. Aí fica difícil.

Jorge Rocha

FRASE
"Se houver perseguição, é possível prender em 
flagrante em um mês, porque a lei fala em ininterrupta 
perseguição" Luiz Cláudio Massa, delegado titular de 
Lençóis Paulista, sobre auto de prisão em flagrante

Brasil é penúltimo no 
ranking de valorização 
de professor

Brasil é um dos países que menos valoriza o 
professor. É o que revela um levantamento fei
to por uma fundação internacional sediada em 
Londres. O estudo, que mede o status dos pro
fessores em diferentes países, mostra que, entre 
as 21 nações avaliadas, o nosso País ficou em 
penúltimo lugar. Em cada país foram feitas mil 
entrevistas que levaram em conta o status do 
professor, a recompensa recebida pelo trabalho 
e a organização do sistema de ensino. O Brasil 
ficou à frente apenas de Israel na pior valoriza
ção do professor. Já os países asiáticos são os 

que mais respeitam os educadores. Em primei
ro lugar aparece a China, seguida por Grécia, 
Turquia, Coréia do Sul e Nova Zelândia. Para 
se ter uma ideia, essas nações superaram as 

da Europa e dos Estados Unidos, que aparecem 
no meio do ranking. Por outro lado, a confiança 
que 0 professor passa aos alunos foi positiva 
por aqui. O Brasil liderou as respostas. Para a 

maioria dos entrevistados, os professores po
dem ajudar a dar uma boa educação.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

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

Lençóis Paulista, 05 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Flávio Antonio Pavanatto Rua Manoel Cimó 

L27 Q10 Europa 27025/5104
Sérgio Pelegrini Marun Rua Marcilio Minet^o 

L38 Q P Grajaú 25893/5532

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 Decreto Mu
nicipal 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 realizada 
a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobran
ça da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 05 de Outubro de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Valor

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Marcilio Minet^o 
L17 Q S Grajaú

25973/5527 R$156,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ESCRI
TA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 06/2013 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, torna 
pública a lista de Classificação Final referente ao Edital de Processo Se
letivo n°. 006/13, cuja prova foi aplicada no dia 29/09/13, para o cargo 
de Assistente Social -  Temporário. A Classificação encontra-se em ordem 
decrescente de notas. O critério de desempate foi aplicado conforme pre
visão no Edital.

Clas. Nome RG Pontos Nasc.
1 Genaina Martins Galli 28.581.618-4 9 17/11/78
2 Marcella Castelhano 44.692.182 9 16/10/88
3 Mirian de Campos 25.998.284-2 7 07/12/71
4 Telma de Oliveira 26.772.743-4 7 06/01/76
5 Simone Lopes Antunes Prandini 41.801.925-3 6 27/07/84
6 Lais Calori 43.501.764-0 4 17/07/87

Lençóis Paulista, 04 de outubro de 2013. 
MARCOS NORABELE 

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, conforme determina o artigo 
109, da Lei Federal n.° 8.666/93, INTIMA a empresa MIDEC MONTA
GENS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CNPJ/ 
MF sob n.° 14.637.478/0001-31, para apresentar RECURSO, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, da decisão de rescisão unilateral do contrato n° 
202/2012, decorrente da Tomada de Preços n° 015/2012 (processo adm. n° 
270/2012), cumulada com aplicação de penalidade de de multa no importe 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato e a suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Lençóis Paulista, pelo prazo de 2 (dois) anos, motivada pelo descum- 
primento das obrigações contratuais e pela paralisação total dos serviços 
de construção. Informações e vista do processo: Praça das Palmeiras n.° 
55 -  Lençóis Paulista -  Fone: (14) 3269 7022 / 3269 7071 -  Fax (14) 
3263 0040.

Lençóis Paulista, 1° de outubro de 2013.
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 

Diretor de Suprimentos

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de outubro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 194,15.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Janaina Jovita Paccola, sitiada em Lençóis Paulista/SP, a Rua Co
ronel Joaquim Gabriel, 192 - Centro, Inscrição Municipal n° 10.202 e CPF n° 
221.351.608-14 comunica o extravio de 1 talão de Nota Fiscal Prestação de 
Serviços série G do n° 001 a 040 (utilizados) e do n° 041 a 050, em branco. 
Não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.

PEDREIRA DIABÁSIO LTDA., torna público que requereu na CETESB, 
Agência Ambiental de Bauru, a LICENÇA DE OPERAÇÃO DE AMPLIA
ÇÃO DA ÁREA DE LAVRA para a atividade de extração de basalto, sito à 
RODOVIA WALDEMAR GERALDO DA MOTTA, 0, SETOR 02, ZONA 
RURAL LENÇÓIS PAULISTA/SP.

PODER JUDICIÁRIO 
JU S TIÇ A FEDERAL

8* SU BSEÇÃO  JU D IC IA R IA DE SAO PAULO 
3“ VA R A FEDERAL DE BAURU/SP

Avenida Getúlio Vargas, n.“ 21-05 -  Jardim Europa -  Bauru/SP - CEP: 17017-383 
Telefone (14) 2107-9513 E-mail: bauru_vara03_sec@jfsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

A DRA. MARIA CATARINA DE SOUZA MARTINS FAZZIO, MMA. JUÍZA FEDERAL 
SUBSTITUTA DA 3 ' VARA FEDERAL DE BAURU, OITAVA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quartos virem o presente Edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias, dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que por este r. 
Juízo e Secretaria tramita a Ação Monitoria n." 0012822-06.2003.403.6108 (n“ antigo 
2003.61.08.012822-3), que a Caixa Econômica Federal move em face de Maria de Lourdes 
Trecenti, e como não foi possível citá-la pessoalmente em todos os endereços constantes 
do autos, pelo presente, FICA CITADA a ré, MARIA DE LOURDES TRECENTI, brasileira, 
casada, servidora publica municipal, portadora da cédula de identidade RG n” 5.250.205 
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.® 641.872.508-59, com antigo endereço á rua 
Romeu Brega n" 397, Nosa Senhora Aparecida, CEP 18.682.660, em Lençóis Paulista / SP 
e atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos e atos da ação supra 
mencionada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.102-b, do Código de 
Processo C iv il), a contar do vencimento do presente Edital, PAGUE(M) a importância de R$ 
30.956,58 (trinta mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 
apurada em 24.06.2013, conforme demonstrativos de débito de fis. 129/161 dos autos em 
epígrafe e que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento. FICA a ré CIENTE 
de que: a) efetuando o pagamento no prazo acima, ficarão isentos das custas e dos 
honorários advocaticios; b) poderão oferecer embargos ao pedido, no mesmo prazo e por 
intermédio de Advogado(a); c) caso não seja efetuado o pagamento e nem oferecidos os 
embargos, constltuir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o feito 
na forma prevista no Livro I, Titulo VIII, Capítulo X, do C.P.C; d) em caso de revelia, será 
nomeado(a) curador(a) especial, nos termos do artigo 9“ , Inciso II, do mesmo Código. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e da parte ré, e no futuro não venham alegar 
ignorância ou erro, expediu-se o presente Edital, que será publicado e afixado no local de 
costume deste Fórum Federal, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n.® 21-05, Jardim 
Europa, Bauru/SP, nos termos da Lei. Expedido nesta cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2013. Eu. < U  .Jonv Fernandes Rosa, Técnico Judiciário, RF 
2167, digitei e imprimi. E eu. / -  .Nelson Garcia Salla Junior, Direjor de Secretaria, RF 
6527, conferi.

MARIApATARINA DE SOUZA MARTINS FAZZIO
Juíza Federal Substituta.

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

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

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

Veículos
Imóveis
Novos/Usados

Empregos
Serviços
Diversos

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
mailto:bauru_vara03_sec@jfsp.jus.br
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Um vírus está se espalhando 
pelo WhatsApp. Segundo 
especialista ele pode roubar 
dados do usuário. Cuidado se 
você receber a mensagem 
da foto.

EUA podem ser alvos 
de um '11 de setembro 
virtual', diz ex-secretário

FOTO: DIVULGAÇÃO

■ ^1

Um eventual ataque cibernetico movido por 
um grande grupo terrorista ou por um outro país 
pode acarretar danos financeiros e sociais se
melhantes aos causados pelos atentados de 11 
de setembro de 2011, segundo o ex-secretário 
de defesa dos EUA, Leon Panetta. "Ainda esta
mos em guerra. A ameaça terrorista persiste", 
disse nesta quinta-feira (3) durante um discurso 
em evento de segurança digital organizado pela 
McAfee, defendendo que sejam criadas leis in
ternacionais que regulem e protejam o ciberes
paço. Panetta, que trabalhou como secretário do 
governo Obama, supervisionou a operação que 
matou Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, en
quanto era diretor da CIA, agência de inteligên
cia americana. Durante sua passagem por esse 
órgão, disse, a CIA era alvo de 100 mil ataques 
virtuais por dia. Para ele, hackers podem causar 
estragos comparáveis também a PearI Harbor 
(ataque japonês contra os EUA no Havaí duran
te a Segunda Guerra) e a um desastre natural, 

como 0 furacão Sandy. "Um país pode ser 
simplesmente paralisado por um ataque 
cibernético. Fábricas químicas, estações 
de energia eletrica, sistemas de transpor

te". Panetta exemplificou com episódios 
dos últimos anos. "Em 2009 e em 2010, 

havia uma grande preocupação com as con
sequências econômicas desses ataques. Já em 
2011 e 2012, 0 cenário foi pior, com muitos DDoS 
[ataque de negação de serviço] a bancos e insti
tuições financeiras". O caso do ataque de 2012 ã 
Aramco, empresa de petróleo da Arábia Saudita, 
que acarretou na destruição de dados de 75% 
dos computadores da companhia (13 mil máqui
nas, segundo Panetta), também foi citado. "Não 
sabemos qual é o próximo ato", disse. Durante 
sua fala, o político disse que, ao longo de sua car
reira, conheceu hackers que trabalham pelo go
verno dos EUA que "criavam vírus que te deixam 
perplexo". "E quando você vê isso sabe que Irã, 
China, Rússia também estão fazendo o mesmo", 
disse. "Durante uma ação [militar] em outro país, 
a parte virtual é muito importante para nós, para 
desligar sistemas de comunicação, por exemplo. 
E os outros países fazem o mesmo", declarou.

I Rápidas
^ • DIGITAL- De acordo com o jornal USA Today, os
I  primeiros smartphones Android com leitor de di- 
^  gitais deverão estar disponível daqui seis meses. 
^  As informações são de Michael Barret, presiden

te da FIDO Alliance, grupo de empresas que está 
investindo na tecnologia que será usada no sis- 

^  tema do Google.

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

SAMU

1 9 2
Borebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi...........3267-8

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa...............  3298-9200
Ambulância............0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa.................3283-8
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Administração SERÁ QUE VAI?
Após a Justiça Eleitoral barrar a 
criação da Rede Sustentabilidade, o 
deputado federal Roberto Freire usou 
o Twitter para convidar a ex-senadora 
Marina Silva a se filiar ao PPS.

MUDANÇA

Explosão de procura por vagas faz Educação reorganizar creches
1,9 mil crianças esperam por vaga na rede e 75 alunos vão frequentar a pré-escola no ano que 
vem; Diretoria de Educação recebeu 87 mandados de segurança no primeiro semestre

Carlos A lb e rto  D uarte

A  procura por vagas para 
crianças de zero a três 
anos nas creches de 

Lençóis Paulista fez a Dire
toria de Educação reorgani
zar o atendimento para 2014. 
Os alunos de quatro anos 
que frequentam as creches 
Wilson Trecenti (no Núcleo 
Luiz Zillo), Emiliano Ribeiro 
(Conjunto Maestro Júlio Fer- 
rari) e Marta Dal Ben Conti 
(Residencial Açaí I) passarão 
a ser atendidos na pré-escola 
a partir do ano que vem.

Outra mudança signifi
cativa é que essas crianças 
deixarão de ser atendidas em 
tempo integral e passarão a 
frequentar a pré-escola em 
um único período. A infor
mação foi divulgada ontem 
pela diretora de Educação, 
Lucinara Barbosa. Ela expli
cou que 75 crianças deverão 
ser transferidas para as pré- 
-escolas mais próximas de 
suas residências, por conta 
da explosão por procura de 
vagas - que passou de 500 
para 1,9 mil, de acordo com 
levantamento da diretoria fei
to em setembro. Esse não é o 
único motivo.

A Diretoria de Educação 
recebeu, no primeiro semestre

JOGOS ABERTOS

Lençóis mandará 
100 para Mogi

Atletas se preparam  
para partidas difíceis

Carlos A lberto  Duarte

A tletas de Lençóis Paulista 
se preparam para os Jogos 
Abertos, em Mogi das Cru

zes. Cerca de 100 pessoas - entre 
atletas, técnicos e pessoal de apoio 
- compõem a delegação. Segundo o 
diretor de Esportes, José Lenci Neto, 
oito modalidades vão representar 
Lençóis nos Jogos Abertos. Atle
tismo masculino e feminino PCD 
(Pessoa com Deficiência), Biribol, 
Ciclismo, Ginástica Rítmica, Caratê 
feminino, Tênis de Mesa masculino, 
Voleibol masculino e o Xadrez femi
nino, cujos atletas obtiveram índice 
nos Jogos Regionais de São Carlos.

As disputas nos Jogos Abertos 
são difíceis e os lençoenses vão en
contrar atletas do Brasil e Exterior. 
"Os Jogos Abertos são um prêmio 
para os representantes de Lençóis", 
afirmou, ao lembrar que todos são 
formados pelas escolinhas da cida
de. Mesmo na segunda divisão, os 
lençoenses vão competir com cida
des maiores como Bauru, Presiden
te Prudente, Araçatuba e Jaú.

Lençóis não tem tradição de 
medalhas nos Jogos Abertos, mas 
conquistou medalhas com as moda
lidades do atletismo PCD, esperan
ça também este ano, mesmo com 
número maior de cidades inscritas 
na modalidade. José Lenci contou 
que o ciclismo já teve bons mo
mentos nos Abertos e o xadrez e o 
futebol que já trouxeram medalhas 
de bronze nos Jogos Abertos.

Os Jogos Abertos têm início no 
dia 15 de outubro e terminam dia 
26. O Congresso Técnico aconteceu 
semana passada.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA

MUDANÇAS -  Alteração em lei federal obrigou município a adequar distribuição de vagas em creches

de 2013, 87 mandados de se
gurança da Justiça obrigando 
o município a encontrar va
gas para crianças dessa faixa 
etária. O número de manda
dos de segurança é mais que 
o dobro de todo ano passado, 
quando 43 pais procuraram a 
Justiça para colocar os filhos 
nas creches do município.

Lucinara disse que a me
dida atende a uma determina
ção de lei federal. A diretora 
afirmou que, no ano que vem, 
apenas em três unidades esco

lares passarão por reorganiza
ção com as crianças de quatro 
anos, mas não descartou em 
futuro próximo também as 
crianças a partir dos cinco 
anos serem transferidas das 
creches para pré-escolas.

As mudanças, segundo a 
diretora, vão abrir 54 vagas 
para crianças de zero a três 
anos nas creches municipais.

LONGE DO FIM
A diretora de Educação 

disse, ainda, que a sua pas-

ta está trabalhando na am
pliação do espaço físico da 
creche da Cecap, além da 
construção de mais duas uni
dades, uma no Jardim Maria 
Luiza IV e outra Jardim Ibaté, 
mas o que se conclui é que o 
problema da demanda repri
mida (a fila de espera por 
vagas) está longe de terminar. 
"A reorganização que fizemos 
e as duas novas creches que 
serão construídas ano que 
vem vão abrigar de 250 a 270 
crianças", concluiu.
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Economia

PROGRAMA DE EXPANSAO

Caixa Federal inaugura 
agência em Macatuba
Banco já investiu mais de R$ 4,3 bilhões em financiamentos habitacionais na região desde 2009

FOTO: DIVULGAÇÃO

INVESTIMENTO - Superintendente regional da Caixa, Geraldo Luiz Machado de Oliveira estará na inauguração da agência em Macatuba

W e lin to n  Sarros

A  Caixa Econômica Fe
deral inaugura nesta 
segunda-feira, dia 7, a 

sua agência em Macatuba. A 
nova agência contará com 14 
profissionais que prestarão 
atendimento à população. A 
inauguração da agência faz 
parte de um projeto de ex
pansão da Caixa, que preten
de até o ano de 2015 contar 
com 5 mil agências em todo o 
país. Ao todo, cerca de 9 no
vas unidades serão entregues 
até o fim deste ano na região.

Em entrevista ao O ECO 
90.1 Notícias, o superinten
dente regional da CEF, Geral
do Luiz Machado de Oliveira, 
disse que o banco passa por 
um momento importante em 
sua história. A superinten
dência regional, com sede 
em Bauru, é responsável por 
95 municípios do Interior do 
Estado e registra grandes in
vestimentos em financiamen-

tos habitacionais.
Além de oferecer produ

tos e preços acessíveis à po
pulação, a Caixa é a principal 
responsável pelos programas 
sociais do Governo Federal, 
como Bolsa Família, Minha 
Casa, Minha Vida e o recém 
criado Crédito Rural. O setor 
mais forte de atuação da ins
tituição é a linha de financia
mento habitacional.

Na superintendência re
gional com sede em Bauru, 
que engloba 95 municípios, 
a Caixa já financiou 53.397 
unidades desde o início do 
programa Minha Casa, M i
nha Vida em 2009. Os in
vestimentos feitos na área 
habitacional desde então 
somaram R$ 4,3 bilhões. 
Os valores investidos fazem 
com que a empresa bata re
cordes a cada ano no setor. 
Só em 2012, a Caixa investiu 
R$ 1,5 bilhão em financia
mentos na região.

Oliveira explica que o

investimento é grande e ne
cessário. ”É um recorde de 
financiamento se analisarmos 
os volumes anteriormente 
contatados. Temos superado 
esse número ano a ano. É um 
setor que tem muitos negó
cios em andamento. Ainda 
existe uma carência habita
cional, sabemos disso e pro
curamos cum prir essa carên
cia e realizar o sonho da casa 
própria", disse.

A nova agência em Maca
tuba irá agilizar os trabalhos 
oferecidos pela Caixa, além 
de gerar comodidade e faci
lidade aos usuários. A agên
cia será moderna e equipada, 
para oferecer os melhores

serviços à população.
"Um grande banco como 

a Caixa tem que estar sempre 
em movimento. A atualização 
neste segmento é fundamen
tal, nós temos que estar mui
to atentos a tudo. Nós esta
mos abrindo esta unidade em 
Macatuba, equipada e prepa
rada porque acreditamos no 
potencial da cidade e princi
palmente, estaremos levando 
serviços mais próximos da 
população, para que juntos 
possamos crescer e fazer o 
município crescer", disse.

A cerimônia de inauguração 
acontece às 10h desta segunda
-feira. A agência fica na rua Rio 
de Janeiro, 1.233, Centro.

M lk C A g

LOJAS SILVA

+ PRíiODE + BRI^)DE

g iflo

Compre também pelo site: lojasilva.com.br

ACORDO
O governo brasileiro aprovou na quinta-feira 3 a proposta 
do país para a formação da área de livre comércio entre 
o Mercosul e a União Europeia. A decisão foi tomada em 
reunião da Camex (Câmara de Comércio Exterior). Mudança 
deve afetar 85% dos negócios entre os blocos.

EXPOVELHA

Começa venda 
de adesão 
para Queima 
do Cordeiro
Almoço vai ter mais de 30 receitas com 
diversos tipos de cordeiros e molhos

FOTO: O ECO

BOM APETITE -  Queima do Cordeiro encerra a Expovelha

Da Redação

A contece de 14 a 20 
deste mês a 26^ 
edição da Expove- 

lha, no recinto de exposi
ções José Oliveira Prado, 
onde também ocorre a 
Facilpa (Feira Agropecu
ária, Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista). 
Na programação, uma das 
atrações do evento é a 9^ 
Queima do Cordeiro. O 
almoço, tradicional na 
Expovelha, tem mais de 
30 receitas de cordeiros 
com variedade de tipos e 
molhos. As adesões para o 
almoço já estão à venda,

no escritório da Facilpa, e 
custam R$ 50 por pessoa.

Outro evento da Ex- 
povelha é a 5^ edição do 
Festival de Bandas que 
dá aos três primeiros co
locados a possibilidade 
de tocar na Facila (Feira 
Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis 
Paulista), em 2014. As 
bandas também recebem 
um valor em dinheiro.

As inscrições, que 
devem ser feitas através 
do site www.expovelha. 
com.br e www.arlp.com. 
br, vão estar disponíveis 
nos próximos dias, assim 
como o regulamento.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

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

Decreto 342 de 1°.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 191.402,05.
Decreto 343 de 1°.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 153.960,52.
Portaria 1282 de 4.10.2013.........Torna sem efeitos a Portaria n.° 1.275, de
2.10.2013.

Lençóis Paulista, 4 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Setor de Controle e Conservação do Patrimônio

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, nos termos da Lei Municipal n.° 
2.968/2001, comunica às entidades de sociedade civil sem fins lucrativos, le
galmente constituídas e que estejam em pleno exercício, que está aberto jun
to ao Setor de Controle e Conservação do Patrimônio desta Prefeitura, prazo 
para habilitação como Entidade Interessada, para posterior doação de bens 
declarados inservíveis (sucata). As entidades deverão se habilitar perante o 
Setor de Controle e Conservação do Patrimônio, sito à Praça das Palmeiras, 
55, no período de 7 a 16 de outubro de 2013, das 08h às 16h.

Lençóis Paulista, 4 de outubro de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de outubro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 72,42.

http://www.expovelha
http://www.arlp.com
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Administração ESPORTE E SAÚDE
Acontece hoje na escola Vera Braga mais uma edição do 
projeto Atletas de Cristo. O evento começa às 9h e tem 
a participação de meninos e meninas do futebol sub 13 e 
sub 15 de Monte Mor. O projeto é aberto à comunidade e 
visa ao esporte e o combate as drogas.

INAUGURAÇAO

Pré-candidato ao governo de SP, 
Skaf anuncia quadra para Sesi
Presidente da Fiesp 
esteve ontem em 
Lençóis e inaugurou 
escola do Sesi

A n g e lo  N eto__________

J á em pleno funcionamen
to, a escola Sesi Alberto 
Trecenti foi inaugurada 

ontem em uma solenidade 
que contou com a presença de 
diversas autoridades de toda a 
região, entre eles Paulo Skaf, 
presidente da Fiesp, Ciesp, 
Sesi e Senai-SP. Em seu dis
curso, Skaf anunciou a cons
trução de uma quadra society 
para a escola. Ele também 
confirmou sua pré-candida- 
tura ao governo do Estado de 
São Paulo pelo PMDB.

Skaf chegou ao Sesi de Len
çóis Paulista por volta das 9h30 
e, acompanhado da prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), do vice José 
Antônio Marise (PSDB) e de vá
rios empresários do município, 
fez questão de conhecer toda a 
escola até chegar ao ginásio de 
esportes, onde aconteceu a so
lenidade de inauguração e a co
letiva de imprensa. Durante seu 
discurso, o presidente da Fiesp, 
Ciesp, Sesi e Senai-SP anunciou 
a construção de uma quadra so- 
ciety no local. "A proposta do 
Sesi é pegar uma criança com 
seis anos de idade e dar a ela 
o ensino integral, boa alimenta
ção, acesso a vários laboratórios 
e a prática de esportes. A edu
cação completa é esta", disse.

Já na coletiva de imprensa, 
questionado sobre a disputa 
eleitoral em 2013, Skaf confir
mou que é pré-candidato pelo 
PMDB ao governo do Estado.

LENÇOENSES -
Homenageado com o 

nome do Sesi de Lençóis 
Paulista, o empresário 

Alberto Trecenti discursou. 
Emocionado, contou um 
pouco da história de sua 

família, que está em Lençóis 
há mais de 100 anos. 

"Sempre trabalhamos em 
prol de tudo o que fosse 

bom para a cidade", disse.

INAUGURADO -
A prefeita Bel Lorenzetti, 

Paulo Skaf e Alberto 
Trecenti descerram a 

plana inaugural do Sesi 
em Lençóis Paulista. 

Escola está em pleno 
funcionamento desde o 

início do ano.

PRESENTE -
Presidente da Fiesp, Ciesp, 

Sesi e Senai-SP, Paulo 
Skaf conheceu a estrutura 

do Sesi Alberto Trecenti. 
Ele recebeu das mãos da 

administradora da escola, 
Aline Luz do Nascimento, 

uma lembrança de Lençóis 
Paulista.

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

EDUCAÇAO -  Skaf participou ontem da inauguração do Sesi Alberto Trecenti, em Lençóis Paulista; 
presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi e Senai-SP, ele confirmou pré-candidatura ao governo do Estado

Conheça o Sesi Lençóis Paulista
A unidade lençoense do 

Sesi tem 24,4 mil metros 
quadrados, oferece equipa
mentos modernos e ambien
tes amistosos para o processo 
de aprendizagem. A escola 
foi projetada com 12 salas de 
aula, duas de convivência, 
uma biblioteca escolar com 
acervo atualizado, um labo
ratório de informática edu
cacional, um laboratório de

"O PMDB tomou uma decisão 
de no próximo ano ter uma 
candidatura majoritária ao go
verno de São Paulo e aponta 
meu nome a pré-candidato. Em 
2014 será ano de eleição e Copa 
do Mundo, mas vamos deixar 
isso para mais para frente. Este

ciência e tecnologia, um labo
ratório de química e biologia, 
um laboratório de física, uma 
sala multidisciplinar, uma 
sala de atendimento aos pais, 
cozinha com despensa e refei
tório e quadra poliesportiva 
coberta.

A nova unidade passa a 
oferecer ensino fundamental 
em tempo integral, o que per
mite que os alunos permane-

ano vamos nos dedicar ao tra
balho, como responsável pela 
Fiesp, Ciesp, Sesi e Senai-SP. 
Tudo isso é muito gratificante. 
Inaugurar escolas e dar oportu
nidades me dá um prazer mui
to grande. O futuro deixamos 
na mão de Deus", respondeu.

çam nos períodos da manhã 
e tarde na escola, realizando 
vivências complementares de 
esporte, arte, cultura e tecno
logia, além de refeições diárias 
compostas de café da manhã, 
almoço e lanche da tarde.

A partir do ano que vem, 
os alunos que cursarem o se
gundo e terceiro ano do ensino 
médio poderão fazer o Curso 
Técnico Articulado do Senai.

Bel Lorenzetti agradeceu 
Skaf pela construção do Sesi e 
ainda fez questão de citar ou
tros dois nomes que, segundo 
ela, foram decisivos para que 
o sonho se tornasse realidade: 
Alberto Trecenti e Luiz Carlos 
Trecenti. "O Luiz Carlos Tre
centi, antes de 2008, já tinha 
diálogos com a Fiesp e tentava 
conseguir com Paulo Skaf a 
construção da escola Sesi em 
Lençóis Paulista. Em 2009, 
como vice-prefeito, ele inten
sificou o trabalho. Já Alberto 
Trecenti, empresário, empreen
dedor, interessado nas coisas e 
pessoas. Ciente da importância 
da escola, Alberto doou o ter
reno para a realização da obra".

Mário Sílvio Baptistella, 
diretor regional da Ciesp/Fiesp 
em Lençóis Paulista, considerou 
o dia de ontem um dos mais 
importantes do ano para os len- 
çoenses. "Isso se deve ao esforço 
da prefeita Bel e dos empresários 
da cidade, em especial a família 
Trecenti. A construção do Sesi 
mostra o interesse das pessoas 
em colaborar com a educação na 
cidade". O empresário também 
destacou o trabalho do Ciesp/ 
Fiesp junto em todo o Estado. 
"Não vamos descansar enquanto 
não conseguirmos melhores con
dições de trabalho", completou.

Após a solenidade, as auto
ridades fizeram o descerramen- 
to da placa da escola Sesi Alber
to Trecenti. O público presente 
(cerca de 500 pessoas, segundo 
a organização) pode visitar as 
instalações e participar de di
versas atividades oferecidas no 
local, como a escola Nanotec- 
nologia do Senai-SP. No perí
odo da tarde, Skaf se dirigiu a 
Agudos, onde receberia o título 
de Cidadão Agudense.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

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

CRITA DO CONCURSO PÚBLICO 004/2013 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado 
no dia 29/09/13 (prova escrita) de 2013, para o cargo: Agente de Ser
viços Gerais, classificados em ordem decrescente de notas, conforme 
Edital de Concurso 004/2013, a saber:

CLAS. NOME DOC. PONTOS DATA
NASC.

1 Eliana De Fátima Freire 20.062.902 20 18/12/69
2 Angela Maria Rodrigues 30504092-3 20 16/04/73
3 Simone Daniela Ferreira 24.669.466-X 20 24/12/75
4 Edivania Bernardo 28850828-2 20 11/02/77
5 Edilaine De Jesus Biasi 32689884-0 20 14/03/80
6 Luciana Cristina De Almeida Pini 33078501-1 20 13/01/81
7 Ivone Rodrigues Elias 378881176 20 13/06/81
8 Manoel Fernando Da Cruz Barros 416537364 20 27/02/84
9 Daniel Alves 213063 19 08/04/65
10 Maria De Lourdes Januario Paixão 23.604.715-2 19 11/06/69
11 Erica Regina De Melo Oliveira 305041113 19 21/08/78
12 Lucilena De Fatima Peres De Pontes 33.703.121-6 19 15/04/80
13 Patrícia Josefa Silva Zafani 33.078.921-1 19 05/11/80
14 Juliana Maria Vidal 421489388 19 10/08/81
15 Luciana Maria Vaz 342868962 19 23/02/83
16 Erika Da Silva Oliveira 416532172 19 03/08/86
17 Patricia Aparecida Zafani 416531350 19 22/01/88
18 Catia Aparecida De Souza Lara 

Silva 46.336.739-X 19 14/09/89
19 Sheila Aparecida Baraunas 46333212 19 06/04/90
20 Maicon Marques Da Silva Granado 476.669.565-X 19 18/03/91
21 Adriana Da Silva Rezende 48.122.378-2 19 13/09/91
22 Sonia Maria De Souza 29341547X 18 11/04/68
23 Valdemir Pires De Andrade 22.197.691-7 18 19/08/68
24 Maria José De Souza 238829856 18 05/03/70
25 Geni Aparecida Rodrigues 56491074 18 29/12/70
26 Rosana Freire 26.739.143-2 18 26/01/71
27 Sandra Aparecida Dos Santos 

Ribeiro 285297570 18 27/07/73
28 Elaine Cristina Goes 36.595.742-2 18 08/07/76
29 Claudia Batista Lima De Oliveira 27625949-X 18 25/05/77
30 Lucineia Pasqualinotto 286379090 18 12/09/78
31 Adriana Aparecida Dos Santos Silva 30504189-7 18 04/10/79
32 Eliane Pelegrin Bezerra 290555383 18 20/11/79
33 Joseane Das Graças Santos 43.305.696-4 18 11/08/82
34 Antonio Claudiano Sousa Bento 548495877 18 01/08/83
35 Leticia Aparecida Gonçalves De 

Paula 42.351.855-0 18 07/09/83
36 Carla Gisele De Carvalho 43.305.723-3 18 26/05/84
37 Elaine Da Silva Cordeiro 41.653.521-5 18 17/12/85
38 Mayara Leda Vianna 43.303.620-5 18 02/08/87
39 Suelen Maiara Rosa 416531386 18 03/03/88
40 Ester Specian Vieira Da Silva 44756786x 18 07/04/89
41 Priscila Da Silva Marran 461517681 18 07/12/89
42 Luana Da Silva Quinalha 373904344 18 27/03/95
43 Marilisa Freire Costa 27507429-8 17 03/10/72
44 Claudio Talharini Prando 26100153-X 17 18/02/73
45 Siena Tavares Da Silva 5266085 17 28/11/76
46 Joseli Dionisio Alves 28285891-x 17 03/05/77
47 Claudia Godoi Cardoso 34.530.016-6 17 21/11/80
48 Cesar Jesus Batista De Oliveira 33702685-3 17 03/06/81
49 Alice Fernanda Martins Alexandre 433061182 17 30/04/82
50 Elisangela Gonçalves Dos Santos 418017785 17 17/09/82
51 Priscila Aparecida Martins 41653766-2 17 28/12/84
52 Aline Martins 416533784 17 07/11/86
53 Aline Rosa Fernandes 476906313 17 16/09/91
54 Marta Derlis Da Silva Oliveira 489993436 17 05/09/92
55 Priscila Dos Santos Pereira 48850594-x 17 26/12/92
56 Thiago Domingues 48.988.466-0 17 03/09/93
57 Waldyr Geronimo 76400815 16 14/02/54
58 Maria Isabel Marcussi Do Prado 155097441 16 05/05/63
59 Claudia Maria Antunes 32388602-4 16 22/02/73
60 Vanderlei Barbosa 359651793 16 05/11/73
61 Solange Araujo Candido 450477599 16 25/02/76
62 Leandra Terezinha Sacoman 285504940 16 27/12/76
63 Gisleine Cristina Pires 41.802.152-1 16 18/09/79
64 Maria Luciene Da Silva 342860719 16 24/11/80
65 Juliano Bernardo Ferreira 

Castanheiro 412098672 16 08/12/84
66 Josiane Aparecida Barbosa 43233560-2 16 03/02/86
67 Juliana Das Dores De Lima 415072256 16 26/05/86
68 Marcia Fernanda Da Silva 440075567 16 12/03/87
69 Ariane Maria Ribeiro Gonçalves 

Claudino 10.252.329-9 16 20/05/89
70 Salomão Moreira De Freitas 43.735.512-3 16 20/07/93
71 Kellen Franciele De Camargo 410554303 16 03/12/94
72 Joaquim Bento 3.236.055-6 15 22/03/60
73 Donizete Aparecido Fuganholi 27.563.923-x 15 11/10/63
74 Sueli Aparecida Russo De Almeida 302395490 15 29/06/65
75 Carlos Roberto Da Silva 20.062.996 15 08/01/67
76 Fabiana Leonice Salles De Oliveira 29244395X 15 19/01/68
77 Nivaldo Lucheiz 18220929 15 01/10/68
78 Marineide Maria Da Silva Macedo 53-380-371-8 15 21/11/68
79 Celia Regina Cagnon 22008538 15 21/02/70
80 Paulo Sergio Medeiros 26427867 15 23/08/72
81 Luciana Capelari Zuntini 238822333 15 27/07/74
82 Sandra Cecilia Parizoto 33078794-9 15 26/04/80
83 Luciana Aparecida Silva 415.422.954 15 31/01/83
84 Heisla Aparecida Marcelino Souto 415420830 15 18/05/84
85 Karina Da Silva Mendes 44928460-8 15 15/11/95
86 Maria Neusa De Paula Grilo 247026093 14 17/02/65
87 Denise Aparecida Antunes Barné 

Santos 20747012 14 09/05/68
88 Valdelice Higino Da Silva 

Gonçalves 60026190 14 15/06/76
89 Cristiane De Fátima Fernandes 329354401 14 13/05/81
90 Teresa Cristina Yumi Tahara 402782168 14 02/06/85
91 Carla Alexandrina Sarzi 44.597.496-5 14 14/09/88
92 Diego Rafael Da Silva 487946716 14 26/10/92
93 Sirsa Nunes Pinto 16.907.180 13 23/07/62
94 Marcia Regina Placca Rodokas 28.108.948-6 13 17/09/75
95 Lucélia De Andrade Dias 29.941.812-1 13 18/12/78
96 Maria Terezinha Laureano 45.047.929-8 13 31/12/81
97 Irian Marques Vieira 450518863 13 02/12/87
98 Samuel Da Silva Cordeiro 45.926.658-5 13 09/04/95
99 Angela Queiroz Domingues Porcino 241983186 12 24/06/68
100 Lucineia Araujo 275449786 12 31/08/73
101 Maria Das Graças Da Costa Bezerra 325880992 11 13/11/63
102 Maria De Lourdes Fernandes 293415286 11 11/02/64
103 Damaris Lopes De Souza 264466986 11 08/05/71
104 Maria Elena Martins Dos Santos 264439351 11 15/09/71
105 Alfa Dos Santos Mendes 323891299 11 30/04/75
106 Alessandra Moreira Leite Cirino 28285795-3 11 10/01/77
107 Joao Paulo Koiti Tahara 402642156 11 04/09/83
108 Sueli Aparecida Andreosi 22.198.301-6 10 18/03/63
109 Terezinha Teodoro De Oliveira 

Roque 19.198.630 10 10/04/64
110 Maria Susana Pereira 267679233 10 19/11/72
111 Joao Francisco Coutinho 11053988 9 25/03/48
112 Benedita De Jesus Vicente 232762004 9 10/05/61
113 Valdeci Raimundo Pereira Da Silva 20.562.526-5 9 10/10/70
114 Darci Bicudo De Almeida 9.827.955-5 8 13/10/51
115 Sidinéia Lourdes Paes Esperândio 327272260 4 06/10/94

Lençóis Paulista, 4 outubro de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita

REQUERIMENTO DE LICENÇA CETESB
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que requereu 
junto a CETESB a Licença Prévia de Instalação para atividade de 
reciclagem de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, situado 
na Rodovia LEP 335, Fazenda Corvo Branco, no Município de 
Lençóis Paulista.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de outubro de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 211,06.
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Regional INAUGURAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pederneiras entrega 
amanhã, dia 6, a partir das 9h30, as novas instalações 
do Campo de Futebol e Vestiários Paulo Darvi Reguini 
no Bairro Cidade Nova. As obras tiveram investimento 
de R$ 240 mil de recursos federais.

ORÇAMENTO 2014

Vereadores da região têm 30 dias para propor emendas
Prazo começa após o projeto dar entrada nas comissões; em Lençóis Paulista e M acatuba, matérias já foram lidas na Câmara dos Vereadores

A n ge lo  N eto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  EC(

A s Câmaras Municipais 
da região onde circula 
o jornal O ECO deram 

entrada esta semana nos pro
jetos de lei com a previsão 
de orçamento em 2014. As 
matérias foram lidas em Ma- 
catuba e Lençóis Paulista nas 
sessões de segunda-feira, 30 
de setembro, e encaminhadas 
às respectivas comissões. Os 
vereadores desses municípios 
têm no máximo 30 dias para 
propor as emendas a partir da 
entrada nas respectivas comis
sões. Análise feita pelo jornal 
O ECO das peças orçamentá
rias mostrou que Agudos é a 
cidade com maior percentual 
de investimento em saúde e 
Lençóis é a campeã de inves
timento em educação.

Após este período, será emi
tido um parecer sobre o projeto 
de lei e as emendas. Se não hou
ver novas propostas, o projeto 
será incluído na ordem do dia 
da primeira sessão. Caso haja, 
o projeto vai ao plenário na 
primeira sessão após a publica
ção do parecer e das emendas. 
Todo o processo de aprovação 
do projeto de lei e das emendas 
(primeira e segunda votações) 
deve acontecer em, no máximo, 
45 dias. Cada município tem

ACIMA DA MÉDIA - Investimento na educação em Lençóis Paulista será o maior da região em 2014

seu regimento interno, mas em 
todos os casos os prazos são os 
mesmos.

As emendas ao projeto de 
lei do orçamento só poderão 
ser aprovadas, basicamente, 
se forem compatíveis com o 
Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e 
indicarem os recursos neces
sários. Emendas também são 
aceitas para corrigir possíveis 
erros. Algumas Câmaras Mu
nicipais têm ainda outras es
pecificações contidas em cada 
regimento interno.

Em Agudos, o projeto será 
lido e encaminhado às comis
sões na semana que vem. A 
reportagem do jornal O ECO

tentou entrar em contato com 
o setor financeiro de Borebi e 
Areiópolis, mas em ambos os 
casos, os responsáveis pelos 
números do orçamento não 
foram encontrados.

PERCENTUAIS
De acordo com as previ

sões de orçamento, todos os 
municípios cumprirão a deter
minação do Governo Federal 
em investir no mínimo 15% na 
saúde e 20% na educação. Na 
área da saúde, o destaque fica 
por conta de Agudos que vai 
aplicar quase o dobro (27%). 
Já na área da educação, Len
çóis Paulista é a cidade que 
mais vai investir: 34%.

Previsão de 
Orçamento para 
as cidades 
da região

LENÇÓIS 
PAULJSTA: R$ 140.974.300 
Saúde: R$ 30.750.800 (22%) 
Educação: R$ 48.039.400 
(34%)

MACATUBA: R$
52.064.200,00 
Saúde: R$ 10.589.180,00 
(20%)
Educação: R$ 14.295.300,00 
(27%)

AGUDOS: R$ 103.076.481,16 
Saúde: R$ 27.167.00,00 (27%) 
Educação: R$ 28.477.000,00 
(29%)

MACATUBA

Prefeitura investe R$ 750 
mil em asfalto do Planalto

Obras devem com eçar em 90 dias; do 
valor confirmado, deputado federal 
Arnaldo Jardim repassou R$ 500 mil

Da Redação

A  administração do 
prefeito Tarcisio 
Mateus Abel (PP) 

vai destinar R$ 750 mil 
para dar início à pavimen
tação do Jardim Planalto. 
O dinheiro foi conquis
tado através de recursos 
estadual e federal.

No mês de setem 
bro, o prefeito recebeu 
a inform ação de que os 
R$ 500 mil conseguidos 
através do deputado fe
deral Arnaldo Jardim  
(PPS) já foram liberados. 
O  pedido do recurso ha
via sido feito pelo pre
feito quando o deputado 
esteve em M acatuba, no 
mês de maio.

Os outros R$ 250 mil 
foram conseguidos atra
vés de convênio assina
do pelo prefeito junto 
ao Governo do Estado 
no mês de julho, em São 
Paulo. O  dinheiro tam 
bém  foi liberado para 
obras de infra-estrutura 
e a prioridade foi d ire
cioná-lo para o asfalto 
do Jardim  Planalto.

As obras devem ter 
início em até 90 dias. 
”Esse recurso serve para 
uma prim eira etapa das 
obras, mas estamos em 
busca de mais verbas e 
nosso objetivo é fazer 
toda a pavim entação 
muito em breve", co
m entou o prefeito. (com 
assessoria de imprensa)

A DE FAZER 
BEM 2013

06 DE OUTUBRO 
(Domingo)

Praca Concha Acústica - Das 9h às 16h

CONFIRA A PROGRAMAÇAO QUE VAI MUDAR O DIA DE MUITAS PESSOAS
Arrecadação de leite nos supermercados em prol à Rede de Combate 
ao Câncer:

• 05/10-das8às18h
• 06/10-das 8 às 13h

Atividades na Praca Concha Acústica - Das 9h às 16h:

9h às 12h - Encontro, apresentação e concurso de cães - Apoio Clínica Polívet, 
Ração Farmina e Adestrador Marcos Prado;

9h ãs 12h30 - Oficina - Mundínho Infantil - no Espaço Cultural;

10h - Apresentação de Dança da Casa da Cultura;

11 h - Concurso de cães com premíação - Traga seu cachorro para participar;

13h ãs 16h30 - 2^ Oficina - Mundínho Infantil - no Espaço Cultural;

13h ãs 16h - Inspeção Veicular gratuita - Apoio SENAI;

14h - Apresentação de Dança da Academia Passo a Passo e Grupo Soul;

15h30-Música;

Durante todo o dia teremos várias atividades:

• oficina de minijardím, brinquedos lúdicos, atividades de esportes, 
animação-Apoio SESI;

• Doação de mudas de plantas (Instituto Nossa Terra);

• Orientação e cadastro para adoção de animais (Associação Protetora dos 
Animais);

• Aferição de pressão arterial, testes de glicemía e HIV (Diretoria de Saúde);

• Entretenimento para crianças (cama elástica, pintura no rosto, dança e 
música);

Pipoca e algodão doce gratuitos.

VENHA PARTICIPAR!!!

APOIO:
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Esporte SERIE B
A série B do Campeonato Amador de Lençóis Paulista segue 
amanhã com dois jogos no estádio João Roberto Vagula, o 
Vagulão. Na primeira partida, o Prata encara o PSG, às 8h. Logo 
em seguida, a equipe do São Cristovão mede forças com Duratex. 
O campeão e o vice garantem o acesso à série A de 2014.

SERIE A

Expressinho tenta manter boa fase
Equipe goleou na estreia do campeonato e agora pega o Sport, que também vem de vitória

A n ge lo  N eto

O estádio Archângelo Bre- 
ga, o Bregão, recebe ama
nhã mais duas partidas 

do Campeonato George Ribeiro 
Correia Lima de Futebol Ama
dor. Expressinho e Sport se en
frentam a partir das 8h em bus
ca da segunda vitória seguida 
no torneio. Logo em seguida, o

São José faz a sua estreia contra 
o Corinthians Caju, às 10h.

O técnico dos "vermelhos", 
Clóvis Gino Pereira, o Mos
ca, comemora a boa fase da 
equipe, mas prega cautela nos 
próximos confrontos. "Nossa 
equipe mudou muito e precisa
mos ter ânimo e sangue novo. 
A vitória na estreia por golea
da nos deu um ânimo bom e

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

MOTIVAÇÃO - Equipe do Sport surpreendeu na estreia ao vencer o 
Paulistano e agora encara o Expressinho para tentar manter a boa fase

fortaleceu a equipe. Não tem 
time bobo neste campeonato". 
Mosca acredita que com mais 
uma vitória, a classificação já 
está praticamente garantida. "A 
expectativa é boa. Vamos tentar 
mais uma vitoria e adiantar a 
classificação. O Sport está mo
tivado pela vitória na estria 
contra o Paulistano e com cer
teza irá dificultar a partida".

Na partida seguinte, o São 
José, atual campeão da série B, 
faz a sua estreia contra o Co- 
rinthians Caju que foi goleado 
pelo Expressinho na primeira 
rodada. O Campeonato "Ge- 
orge Ribeiro Correia Lima" de 
Futebol Amador é organizado 
pela LLFA (Liga Lençoense de 
Futebol Amador), através da di
retoria de Esportes.

CLASSIFICAÇã O c a m p e o n a to  "GEORGE RIBEIRO 
CORREIA LIMA" DE FUTEBOL AMADOR

GRUPO A PG m D E GP GC SG
EXPRESSINHO 3 1 1 0 0 7 0 7
SPORT 3 1 1 0 0 2 1 1
PAULISTANO 0 1 0 1 0 1 2 -1
CORINTHIANS CAJU 0 1 0 1 0 0 7 -7
SÃO JOSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B PG J m D E GP GC SG
GRÊMIO CECAP 3 1 1 0 0 8 0 8
GRÊMIO DA VILA 3 1 1 0 0 1 0 1
PALESTRA 1 1 0 0 1 2 2 0
SANTA LUZIA 1 1 0 0 1 2 2 0
ALFREDO GUEDES 0 1 0 1 0 0 1 -1
JUVENTUS 0 0 0 1 0 0 8 -8

FUTSAL

Atlético Macatuba é o campeão na Nova Lençóis

Equipe venceu na final o Cruz Azul por 6 a 4; a medalha de bronze ficou com o A çaí

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo Juraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2® e 4“ das 8h ás 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, cora 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 
Unlmed 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 2̂ ,4®,6̂  das 14h ás 16h. 
M asculinoiTreinamentos de 2® a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.
BOCHA -  MASCULINO E FEMININO: 
Aulas para iniciantes na cancha do CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso
CAPOEIRA -  MASCULINO E FEM INI
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 CAM PO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Campo 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 Quintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira
TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To- 
nicão de 2®,4® e 6® feira, das lOh ás 12h com o 
auxiliar W agner Willian Pescara.
KARATÊ -  MASCULINO 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 ho 
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco

Associado ASP 
Conheça o Recanto do Café

Da Redação

0  Atlético Macatuba é o 
campeão da 13® edição 
do Campeonato de Futsal 

da Nova Lençóis -  Troféu João 
Carlos Lorenzetti. A equipe 
conquistou o título no domingo 
29, ao vencer por 6 a 4, o Cruz 
Azul. A representação do Açaí 
ficou em 3° lugar, ao vencer

por WO, o Santa Luzia.
A competição organizada 

pela Associação dos Moradores 
da Nova Lençóis/Parque Rondon 
contou com o apoio da Diretoria 
de Esportes e Recreação da Pre
feitura de Lençóis Paulista.

Após a decisão, foram en
tregues os troféus e medalhas 
aos destaques da competição. 
Com 10 gols, o atleta Lucas Pa-

Adulto do Sempre Vôlei/Lençóis 
Paulista inicia fase final da APV

A equipe adulta do 
Sempre Vôlei/Lençóis Pau
lista viaja neste final de se
mana para disputar a fase 
final do Campeonato Esta
dual da série Prata da APV 
(Associação Pró Voleibol). 
Os lençoenses encaram 
nesta fase Penápolis, Lins 
e Araraquara.

O técnico Douglas Cone- 
glian afirma que a competi-

ção servirá como teste para 
os Jogos Abertos do Interior, 
em Mogi das Cruzes. "Fize
mos uma campanha muito 
boa. Os adversários são mui
to fortes, mas estamos con
fiantes nas vitórias. Lençóis 
tem uma tradição de sempre 
jogar finais do estado. Se 
não chegarmos como cam
peões com certeza traremos 
uma medalha", afirma.

vanello (Açaí) levou o troféu de 
artilheiro da competição. Além 
do vice-campeonato, o Cruz 
Azul conquistou também o tí
tulo de melhor goleiro, com o 
atleta Robson Franco.

A prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), o vice, José Antonio Ma- 
rise (PSDB), o patrono da com
petição, João Carlos Lorenzetti, 
e o presidente da Associação de

Moradores, Aparecido Pereira 
Moraes, o Cidinho, entregaram 
os troféus e medalhas aos atletas.

Os vereadores tucanos 
Francisco de Assis Naves e Ma
noel dos Santos Silva, também 
participaram de cerimônia de 
encerramento do campeona
to. O empresário João Carlos 
Lorenzetti foi homenageado du
rante a solenidade.

Alba pega M aracaí em três confrontos
A equipe do Alba/Lençóis Pau

lista tem três pedreiras hoje pela 
LBC (Liga de Basquete Centro 
Oeste Paulista). Os lençoenses en
caram Maracaí, fora de casa, pelas 
categorias sub-12, sub-13 e sub-14, 
a partir das 10h. Maracaí foi o gran
de adversário do Alba em 2012. As 
equipes se enfrentaram em decisões 
do mesmo campeonato e, por isso, 
foi criada uma grande rivalidade.

Este ano, o sub-12 lençoense 
já está classificado para a próxima 
fase da competição e está em quar
to lugar. Já a equipe sub-13 tem 
dez vitorias em 11 jogos. O sub-14

do Alba ainda não sabe o que é 
derrota no campeonato e venceu 
as nove partidas disputadas.

Já o sub-16 do Alba viaja hoje 
para Mogi Mirim, onde enfrenta o 
G.E Mogiano, às 15h, pela série 
Prada do Campeonato Estadual 
organizado pela FPB (Federação 
Paulista de Basketball). Caso ven
ça, o Alba fica próximo da classifi
cação para próxima fase.

O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura Muni
cipal, através da diretoria de Es
portes e patrocinado pelo Grupo 
Lwart e Lutepel.
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D a  a r t e  n o  m u ro

para o tecido

FOTO: arquivo PESSOAL

Lençoense começou como 
ilustrador e hoje ganha 
espaço no mundo da moda 
com marca própria

Priscila Pegatin

E der Flávio Soares, conhe
cido como Dinho Flávio, 
aos 28 anos, já é mais 

um nome revelação de Lençóis 
Paulista. Cheio de estilo, ideias 
e de olho no mercado, desde os 
12 anos, faz desenhos para ca
misetas e há três anos criou a 
própria marca: Origenes.

”Sempre tive essa paixão 
por camiseta, sempre gostei de 
desenhar essa parte comporta- 
mental, de cultura urbana, surf, 
skate e grafite", conta sobre o 
hobby que virou profissão. ”Fa- 
zia camisetas e meus amigos 
gostavam e então ia replican
do", relembra do início, ainda 
na adolescência.

Mas a paixão por ilustração 
começou bem antes e já passou 
pelo jornal Folha Popular, im
presso que se fundiu ao jornal O 
ECO. ”Não me restringia a ser 
apenas um ilustrador, sempre 
gostei de ser multimídia e isso 
me ajudou a me moldar", avalia.

Entre os trabalhos, Dinho 
Flávio já fez grafite (foto ao 
lado), foi freelance em estúdio 
de ilustração em São Paulo, 
fez um trabalho na loja Are
na Seleção da Nike, além de 
ter passado por outras marcas 
conhecidas, como Havaianas 
e Unilever. "Apesar dos traba
lhos, esse espírito de periferia 
me faz saber onde quero che
gar e me deixa com os pés no 
chão", fala.

Voltando à marca, atual de
dicação do lençoense, a escolha 
do nome foi uma homenagem 
ao escritor Orígenes Lessa. "Ini
cialmente tinha escolhido um 
nome americanizado, depois 
escolhi Origenes pela fonética 
e em homenagem a Orígenes 
Lessa que em Lençóis é forte 
e tenho um pouco do que ele 
teve, de bairrista, que adotou a 
cidade. Ele não se resume a pá
ginas, ele deixou um legado de 
fato e é o que eu quero deixar".

A primeira 'leva de camise
tas', como gosta de falar Dinho

Flávio vendeu 150 peças, hoje, 
o lençoense ganhou espaço em 
lojas e é forte na internet. "Ain
da é um sonho modesto e tem 
um bom potencial. São peças 
de modinha básica, mas com 
personalidade. São estampas 
que de certa forma têm um po
der de persuasão visual".

Acompanhando todo o 
processo de produção é Dinho 
Flávio que vai as compras para 
escolher o tecido, faz os dese
nhos, verifica a estamparia, até 
o resultado final. "Tenho cuida
do com o crescimento porque 
é uma marca que tem alguns 
conceitos. Todo processo tem o 
tato, o contato humano, e isso 
gosto muito porque mostra um 
zelo", diz. "O legal de estar bem 
forte no interior é que tenho o 
feedback das pessoas. É engra
çado porque vejo uma sinceri
dade muito grande e tem uma 
preocupação de que 'tenho que 
falar isso para você'".

Para o futuro da marca, 
Dinho Flávio tem sonhos e 
grandes planos, mas tudo aos 
poucos. "Hoje vejo a minha his
tória como de vencedor. Não sei 
onde vou chegar, mas o que me 
deixa feliz é saber que consigo 
mudar alguma coisa com o que 
eu sei, com que eu aprendi".

jTALENTO -  Inspirado no 
/  comportamento e cultura 

urbana, Dinho Flávio continua 
com o grafite, mas divide o 
tempo com a marca Orígenes

São apenas 15 dias para  você aproveitar descontos d e  a té  25%  em lO x no c a rtã o  para todos os relógios!

De 5 a  19 de outubro. 
Relógios a partir de R$13,30 mensais!

Corra para nâo perder a promoção!

P r e s e n t e  n o s  
m e lh o r e s  m o m e n t o s .

t b  facebook.com/monalisa.lencois
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Entrevista FRASE
• "É sabido e notório que os tribunais e o Supremo não entendem como crime doloso 
o cidadão atropelar e matar uma pessoa sob efeito de álcool. Não adianta o delegado 
de Lençóis Paulista colocar doloso, porque a lei já definiu que o crime de homicídio 
doloso não se enquadra na maioria dos casos de atropelamento sob efeito de álcool."

Luiz Cláudio Massa, delegado titu lar de Lençóis Paulista

LUIZ CLÁUDIO M A SSA

Internação de menores foi o 
divisor de águas, diz delegado
Massa diz que 
integração contribuiu 
para baixar os 
índices de crimes

Carlos A lb e rto  D uarte

O  delegado titular de Len
çóis Paulista disse em en
trevista exclusiva ao jornal 

O ECO que a criação de vagas 
rotativas na cadeia de Pirajuí e 
posterior internação de adoles
centes infratores na Fundação 
Casa foi o divisor de águas para 
baixar o índice de criminalidade 
em Lençóis Paulista.

De acordo com números ob
tidos pelo O ECO, somente até o 
início de outubro a Justiça pediu 
a internação de 27 adolescentes 
contra 8 internações ocorridas 
em todo ano de 2012. A atuação 
mais rigorosa da Justiça local e a 
integração entre as polícias Civil 
e Militar são responsáveis pela 
significativa queda de roubos, cri
me considerado grave. Em janeiro 
deste ano foram registrados 19 ca
sos de assaltos à mão armada em 
Lençóis Paulista. No mês passa
do, foram apenas dois casos.

O delegado disse que é utó
pico imaginar que uma cidade 
com 65 mil habitantes não regis
tre nenhum caso de roubo. "O 
ideal seria roubo zero, mas isso 
é impossível". O delegado des
tacou ainda que a medida (inter
nar adolescentes infratores) fez 
diminuir o tráfico de drogas e os 
furtos. Antes da internação, todo 
dia a PM apreendia um menor 
no tráfico de drogas. Atualmen
te, são registradas média de duas 
apreensões por semana.

Em relação aos furtos, Massa 
contou que são casos mais difí
ceis, porque não há testemunhas. 
Quando o ladrão é identificado, 
na maioria das vezes se recupera 
pouco dos produtos furtados. Na 
opinião de Luiz Cláudio Massa, 
o 'aperto' das polícias Civil e 
Militar e a atuação da Justiça, 
fizeram ladrões migrarem para 
cidades da região. Na semana re
trasada, um morador de Lençóis 
Paulista foi preso em Agudos du
rante assalto à residência de um 
advogado. Esta semana, a polícia 
investiga a participação de jovens 
de Lençóis em roubos a postos 
de combustíveis de Macatuba, 
Pederneiras e Jaú com carro alu
gado por R$ 60,00.

Durante a entrevista, Massa 
disse que a função de delegado 
é semelhante a de um juiz de 
futebol que desagrada aos dois 
times. Defendeu-se das críticas 
de que há poucas prisões em 
flagrante na cidade. Afirmou que 
as pessoas desconhecem qual o 
procedimento a ser adotado nos 
autos de prisão em flagrante, que 
para ocorrer é necessário requisi
tos básicos. "Os três delegados de 
Lençóis atuam de acordo com a 
lei. Aqui ninguém é truculento", 
disse, ao emendar que não com
pete ao delegado da polícia julgar 
se a lei é boa ou ruim.

O delegado disse que tam
bém ficou indignado com a ins
tituição da fiança para crimes

como furto, receptação e embria
guez ao volante. A seguir, princi
pais trechos da entrevista com o 
delegado titular de Lençóis Pau
lista, Luiz Cláudio Massa.

O ECO - A crim inalidade 
está em baixa em Lençóis 
Paulista?

Massa - Sim. Encerramos 
o mês de setembro na segunda
-feira com dois roubos. A última 
vez que esse número foi alcança
do foi em 2011. O ideal seria que 
não tivéssemos registrado roubo, 
mas é utopia imaginar que uma 
cidade que cresce como Lençóis 
Paulista, com 65 mil habitantes, 
não ocorra casos de roubos.

O ECO - A que o senhor atri
bui a queda?

Massa - Às vagas rotativas 
criadas em Pirajuí e posterior in
ternação dos adolescentes infrato
res. Este ano, até agora, a Justiça 
pediu a internação de 27 infrato
res reincidentes. Ele eram autores 
da maioria dos roubos registrados 
na cidade. Acabou a sensação de 
impunidade e essa ação fez di
minuir até os casos de tráfico de 
entorpecentes. Antes, todo dia 
um menor era apreendido com 
drogas. Esse índice foi reduzido 
em média a duas apreensões por 
semana. Os furtos também dimi
nuíram. Tivemos alguns casos de 
furtos de jóias, que não há teste
munhas. São crimes mais difíceis 
de investigar e quando identifica
mos o autor recuperamos pouco 
dos produtos furtados.

O ECO - As pessoas criti
cam o baixo número de pri
sões em flagrante em Lençóis 
Paulista. Por que o número de 
flagrantes é pequeno?

Massa - Há muita falta de in
formação da população. O Brasil 
tem um regime legalista, ou seja, 
onde o delegado só pode fazer 
aquilo que está na lei. A lei diz que 
no Brasil há a presunção da ino
cência. Ninguém pode ser consi
derado culpado até a condenação 
transitado em julgado, salvo em 
exceções. E uma dessas exceções 
é o auto de prisão em flagrante. 
Por ser uma exceção, ela não pode 
ser afrouxada, tem que preencher 
todos os requisitos legais e quem 
é autoridade para analisar esses 
requisitos é o delegado de polícia. 
Muitas vezes, no afã de dar uma 
resposta à sociedade, ocorrem 
prisões que quando chegam aqui 
na Delegacia, o delegado vê que 
não tem elementos, os requisitos 
para ser ratificada. Como os três 
delegados são legalistas, ninguém 
aqui usa truculência, violência, a 
gente adota o procedimento que a 
lei nos permite. Eu costumo dizer 
que o delegado de polícia é como 
um juiz de futebol que desagrada 
aos dois times. A família do crimi
noso acha que o delegado foi car
rasco e a família da vítima sempre 
acha que o delegado foi fraco. As 
pessoas querem o rigor quando se 
refere ao vizinho, mas quando se 
refere a seu filho, seu parente, o 
delegado tem que ser bonzinho. 
Ninguém aqui gosta de bandido. 
Para nós, o flagrante é o ideal, por
que o flagrante encerra o inquéri

to ali mesmo, mas não é simples 
assim. Não adianta prender hoje e 
ir para rua amanhã. Isso desmora
liza a polícia e a Justiça.

O ECO - O senhor fala em 
requisitos para o auto de pri
são em flagrante. Que requisi
tos são esses?

Massa - O flagrante próprio 
é quando o indivíduo é detido 
no ato do crime. Quando o su
jeito está furtando ou roubando 
e a polícia chega. O flagrante 
impróprio é quando o indivíduo 
é encontrado após o crime em 
posse de objetos ou em situa
ção que faça presumir. Ocorre 
que nessa modalidade tem que 
haver perseguição. Em tese não 
pode haver flagrante, porque 
não houve perseguição.

O ECO - Há um tempo deter
minado após o crime para que 
ocorra a prisão em flagrante?

Massa - Essa é outra lenda 
que se fala por desconhecimento, 
tem que se esperar 24 horas para 
sair do flagrante. Se houver perse
guição é possível prender em fla
grante em um mês, porque a lei 
fala em ininterrupta perseguição. 
Ao passo que se o indivíduo for 
preso uma hora depois de um cri
me e não houver perseguição não 
é prisão em flagrante. Às vezes, 
nós acabamos nos adaptando, por 
se solidarizar com sofrimento da 
vítima, mas em tese, se for detido 
dez minutos depois, não cabe pri
são em flagrante. Se a lei está certa 
ou errada, não cabe a nós julgar
mos. Temos que cumpri-la. Outra 
situação que nos indignou, mas 
nós temos que cumprir, é o insti
tuto da fiança. Os crimes de furto 
hoje em dia pagam fiança, então 
as pessoas não se conformam. Eu 
também não me conformaria. O 
indivíduo estoura um blindex de 
uma loja, da prejuízo de R$ 5 mil, 
mas o delegado é obrigado a arbi
trar fiança. Outra situação que já 
ocorreu aqui na cidade, a embria
guez ao volante. É sabido e notó
rio que os tribunais e o Supremo 
não entendem como crime doloso 
o cidadão atropelar e matar uma 
pessoa sob efeito de álcool. Não 
adianta o delegado de Lençóis 
Paulista colocar doloso, porque a 
lei já definiu que o crime de ho
micídio doloso não se enquadra 
na maioria dos casos de atropela
mento sob efeito de álcool.

O ECO - De que forma são 
arbitradas as fianças, como 
são determinados os valores?

Massa - A lei estabelece li
mites para determinados tipos de 
crime, porque quer que o cida
dão vá para a rua. Em uma fiança 
de R$ 500 a R$ 5 mil, o delegado 
não pode estipular o valor máxi
mo, porque quer que o cidadão 
fique preso. Para estipular o valor 
máximo preciso provar que os R$ 
500 para este ou aquele cidadão 
são insignificantes. No mais, o de
legado tem que arbitrar a fiança 
no valor mínimo, porque a lei da 
fiança é para o cidadão responder 
em liberdade, então normalmen
te se arbitra um salário mínimo 
nos casos de furto, receptação e 
embriaguez ao volante.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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Cultura DANÇA
A Casa da Cultura Professsora Maria Bove Coneglian 
será hoje o palco da dança de rua com o Grupo Red 
Street, do Centro Cultural de Macatuba. Os ingressos 
custam R$ 3 e os lugares são limitados. Mais 
inform ações pelo telefone 3263 6525.

GRUPO LWART

Amanhã é Dia de Fazer o Bem
Evento de voluntariado leva atrações para a Concha Acústica; programação é para toda a família

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

O  Grupo Lwart reúne ama
nhã os seus colaboradores, 
familiares e voluntários da 

cidade de Lençóis Paulista para 
promover atividades gratuitas 
em prol da comunidade no 'Dia 
de Fazer o Bem'. O evento acon
tece das 9h às 16h, na Praça da 
Concha Acústica. A iniciativa, 
já tradicional no município de 
Lençóis Paulista, é coordenada 
pelo Programa de Voluntariado 
Empresarial do Grupo Lwart e 
faz parte do calendário anual da 
empresa desde 2007, como ação 
de incentivo ao voluntariado e ci
dadania entre seus colaboradores 
e a comunidade local.

Dentro da programação, se
rão oferecidas várias atrações e 
atividades para toda a família, 
como oficinas de desenho ani
mado, apresentações de dança e 
música, inspeção de veículos, do
ação de mudas de plantas, testes 
de saúde, orientações e cadastro 
para adoção de animais, além 
do esperado Concurso de Cães, 
com premiação nas modalidades 
(maior cão, menor cão, cão mais 
bonito, cão mais elegante e cão 
mais parecido com o dono).

O Dia de Fazer o Bem con
ta ainda com atividades com os 
idosos no Asilo e a campanha de 
arrecadação de leite nos super
mercados da cidade em prol da 
Rede de Combate ao Câncer. A

doação pode ser feita hoje, das 8 
às 18h e amanhã, das 8h às ISh. 
Segundo a coordenadora de Pro
jetos Sociais do Grupo Lwart, 
Danieli Roza, a população pode 
colaborar tanto nas ações reali
zadas neste dia, como de forma 
permanente na comunidade.

“Este é um dia em que juntos 
podemos ajudar e alegrar muitas 
pessoas em diferentes frentes, 
graças ao envolvimento maciço 
de voluntários e apoio de muitos 
parceiros que apoiam e acredi
tam que, ações como esta valo
rizam as pessoas e promovem o 
bem estar e a qualidade de vida", 
ressalta Danieli.

Ao longo do Dia de Fazer o 
Bem também haverá muitas ou

AÇÃO -  Desde 2007, Dia 
de Fazer o Bem incentiva o 
voluntariado e a cidadania 

em Lençóis Paulista; na foto, 
atividades praticadas em 2012

tras atividades, como oficinas de 
mini-jardim, brinquedos lúdicos, 
esportes, entretenimentos para as 
crianças, além de muita pipoca 
e algodão doce gratuitos. Há 38 
anos o Grupo Lwart desenvolve 
ações sociais junto às comunida
des onde atua. O Dia de Fazer o 
Bem é um exemplo real de como 
a união de esforços, talento e so
lidariedade tem uma força trans
formadora na comunidade e na 
motivação para a cidadania.

Programação de am anhã (na Concha Acústica)
Das 9h às 12h -  Encontro, 
apresentação e Concurso de Cães 
(apoio Clínica Polivet, Ração Farmina 
e adestrador Marcos Prado)
Das 9h às 12h30 -  Oficina 
Mundinho Infantil (no Espaço Cultural) 
10h -  Apresentação de Dança com 
alunos da Casa da Cultura 
11h -  Concurso de Cães com

premiação
Das 13h às 16h30 - T Oficina 
Mundinho Infantil (no Espaço Cultural) 
Das 13h às 16h -  Inspeção Veicular 
(apoio SENAI)
14h -  Apresentação de dança da 
Academia Passo a Passo e Grupo 
Soul
15h30 -  Apresentação de Música

OBS: Contato durante o evento: Raquel Rodrigues. 
Telefone (14) 99735 0661 ou (16) 991731050.

e Uma Histórias de Sereia 
é a atração deste mês

O projeto Viagem Literária se
gue neste mês com a Cia Embar
cAções Teatrais de São Paulo que 
apresenta a Contação de História 
“Mil e Uma Histórias de Sereia". 
O evento será a quinta-feira, 10, 
às 10h e 15h, no Espaço Cultural 
Cidade do Livro.

A apresentação conta a histó
ria de um pescador acha que en
controu um enorme peixe em sua 
pescaria. Mas logo descobre que 
não se trata de um peixe e sim de

uma sereia. Para salvar sua vida, 
assim como Sherazade em As mil 
e uma noites, ele cria diversas ar
timanhas: trava-línguas, adivinhas 
e, sobretudo, lendas de seres dos 
mares e rios, encantando o pesca
dor faminto e se livrando de cair 
na sua panela. Cecília Schucman 
e Sérgio Oliveira, artistas e educa
dores, são os fundadores da Cia. 
EmbarcAções Teatrais. A entrada 
é gratuita. Agendamentos devem 
ser feitos pelo telefone32633123.

Alameda Quality Center prepara 
programação especial do Quinta Music

O Alameda Quality Center pre
parou programação especial para o 
Quinta Music na reta final de 2013. 
Grandes nomes sobem ao palco para 
embalar o público e relembrar os me
lhor do rock internacional.

Em novembro, as meninas de 
Bauru, Inlakesh, agitam a casa com 
as mais conhecidas canções de Led 
Zeppelin, AC/DC, Janis Joplin, Be
atles, Rolling Stones entre outros 
ícones do rock. O espetáculo será 
realizado dia 7 de novembro.

Para fechar o ano, a Indiego 
Club faz a sua estreia no palco do 
Quinta Music, no dia 05 de de
zembro. A banda, do interior de 
São Paulo, vai apresentar o melhor 
do Indie Rock em seu repertório, 
que inclui as bandas: Strokes, Ar- 
tic Monkeys, Kings of Leon, Franz 
Ferdinand, Black Keys entre outros.

Todos os shows serão realizados 
a partir das 21hs. A entrada, como 
sempre, é gratuita e os lugares são 
limitados.

Exposição de Plastimodelismo 
começa segunda-feira

Inicia na segunda-feira 7 
e segue até dia 31, no Espaço 
Cultural Cidade do Livro, a 
Exposição de Plastimodelismo. 
O evento é em homenagem ao 
mês do aviador e em homena
gem aos 30 anos do passamento 
do aviador José Angelo Simioni.

Haverá a apresentação do 
Diorama: O Hangar do “Gor
do" com exposição de fotos

do Aeródromo de Lençóis em 
diversas épocas por João Thia- 
go Domingues. O Diorama é a 
reprodução de uma cena, neste 
caso a maquete do hangar do Si- 
mioni em papelão e em seu pá
tio serão colocadas 16 modelos 
de aviões em escala1/48 , por 
Evandro Cantizani. A entrada é 
gratuita. Informações pelo tele
fone 3263 3123.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CIRCO -  Este mês, o projeto 
Circuito Cultural Paulista leva 
ao Espaço Cultural Cidade 
do Livro, em Lençóis, a o 
espetáculo Nostalgia Circo Vox 
(Circo), na próxima sexta-feira 
11, às 20h. Nostalgia teve sua 
estreia em 2010 passando 
a ser o sétimo espetáculo 
do repertório do VOX.Os 
mestres do Circo Tradicional 
foram homenageados são 
homenageados no espetáculo 
teatral. A  entrada gratuita. 
Reservas devem ser feitas 
na Casa da Cultura ou pelo 
telefone 3263-6525.

A DE FAZER 
BEM 2013

06 DE OUTUBRO (domingo)

9h às 12h - Concurso de caes - Praça Concha Acústica:

Venha prestigiar a apresentação de cães 
adestrados e traga seu cachorro para 
passear e participar do concurso de cães 
com premiação para os 3 primeiros 

colocados de cada categoria.

INSCRICÕES GRATUITAS NO LOCAL.

Categorias:

M aior cão
Menor cão
Cão m ais bonito
Cão m ais parecido com o dono
Cão m ais e legante

TRAGA SEU CACHORRO E PARTICIPE!

P R O G R A A A A  D E  I  G R U P O
"  r i r  1 »  ^  V O L U N T A R IA D O  E |  |  \ A / A  D T
V a l o r i z A c a o S o c i a l  s o l i d a r i e d a d e  |  L V V / - \ K I CLÍNICA VETERINÁRIA

Adestrador: 
Marcos Prado
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Mulher SAPATOS BAIXOS
Como os dias de calor pedem 
frescor e muito conforto, essa é 
a hora de aproveitar a volta dos 
sapatinhos de tecido leve. Invista 
em espadrilhas, tendência da moda.
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Jeans 'tie dye' é moderno e descontraído
Peça pode ser feita em casa e é a cara do verão; aproveite o degradê para disfarçar imperfeições do corpo

Da Redação

Q  jeans nunca sai de moda, mas isso não sig
nifica que ele não possa ser reinventado a 
cada mudança de estação. Se você procura 

um efeito mais ousado, o "tie dye” (amarre e tin
ja, em inglês) pode ser uma maneira diferente de 
usar e reciclar essa peça tão tradicional do guar
da-roupa. O jeans "tie dye” é mais casual, então 
se for para um ambiente de trabalho muito for
mal realmente não dá. Mas para quem trabalha 
em escritórios mais modernos é possível usar.

Se quiser dar um toque de ousadia, sem cha
mar muita atenção, uma boa maneira de vestir 
é apostar em peças menores. Para o verão, as 
opções coloridas são uma boa pedida para visu
ais divertidos e frescos. Esse tipo de acabamento 
tem muito espaço no verão, principalmente as 
versões que começam em uma cor e acabam

com a mesma tonalidade mais clara ou escura, 
como um degradê.

EQUILÍBRIO É TUDO!
Investindo no degradê ou no "tie-dye” co

lorido é possível combinar as peças a seu favor, 
escondendo ou revelando partes do corpo. No 
jeans, é melhor usar a parte clara onde você está 
mais magrinha e a escura onde quiser criar esse 
efeito de diminuir a silhueta. Para os bem man
chados, o uso é livre, já que não conferem essa 
sensação de volume.

Combine sua calça, saia ou bermuda com 
blusas lisas, de preferência com tonalidades 
que conversem entre si. Para as mais ousadas, 
o conselho é abusar do mix de estampas. Dá 
para misturar, mas precisa pegar estampas com 
cores harmoniosas, que sejam próximas, porque 
é mais difícil conseguir um resultado bacana.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FAÇA EM CASA -  Jeans "tie  dye" combina bem com peças de cor única; aproveita a tendência e se divirta
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ÁRIES
Sob a influência de 

■  sua segunda casa 
zodiacal pode fazer 
compras ou vendas 
lucrativas. Procure 

cuidar de sua saúde. Atividade 
brilhante na vida social, esportiva 
intelectual e administrativa. Mo
mento bom para reconsiderar os 
planos de trabalho.

LEÃO
Momento em que 

W M  receberá boas 
sugestões para 
solucionar de vez 
suas dificuldades 

financeiras, e boas também para 
iniciar negócios imobiliários e para 
solicitar a casa própria. Harmonia 
amorosa e familiar.

SAGITÁRIO
Nesta fase do ano, 

^  você terá surpresas 
agradáveis se entrar 
em contato com o 
pessoas amigas que 

há muito tempo não vê. Ascensão 
prevista para todo período. Amor 
e vida conjugal, favorecidos.

TOURO
Suas energias 
poderão ser 
empregadas com 

V K A V  resultado. No 
entanto, evite

assumir compromissos contra os 
seus interesses, mesmo que seja 
para agradar alguém. Nesta fase 
do ano, você não deve perder um 
só dia para realizar tudo o que

VIRGEM
Período promis- 

^  sor. Seja otimista e 
aproveite as chanc
es que surgirão 
agora. Pleno êxito 

financeiro, público, particular, adi
cional e legislativo. Bom para os 
jogos, sorteios e loterias. Procure 
moderar o fumo e a bebida.

CAPRICÓRNIO
Notáveis probabi- 

^  lidades de sucesso 
em questões 
relacionadas com 
vocação, ciência, 

concurso, testes, empregos, 
aumento de vencimentos e rendi
mento. O contato com amigos só 
vai lhe trazer benefícios.

houver de importante.

GÊMEOS
■# g  ^  Os aspectos astrais 

indicam relações 
harmoniosas com 
o cônjuge, pessoas 

amigas, vizinhos e familiares. O 
êxito financeiro, profissional e so
cial, também será evidente. Bom 
para os negócios.

lib ra
Todos os assuntos 
importantes, par
ticularmente os de 
ordem financeira, 
se tratados com 

interesse e inteligência, obterão 
os mais excelentes resultados. 
Tendência a viagens inesperadas.

AQUÁRIO
Para tirar algum 
proveito deste 
período, será ne
cessário usar toda 
a sua habilidade

profissional e comercial. Procure 
se precaver contra escândalos, 
injúrias e acidentes e não se deixe 
influenciar por pessoas muito 
falantes.

moral e ' financeiro 
por parte de amigos leais e dos 
superiores hierárquicos. Êxito em 
viagens, no amor, diversões e 
passeios.

ESCORPIÃO
Alguma chance de 
êxito financeiro 
deverá surgir e você 
poderá aproveitá-la 
com sua capacidade 

de ação e inteligência. Procure 
controlar de modo rápido e ob
jetivo, as oposições e obstáculos 
que possam surgir.

PEIXES
Bom período para 
uma viagem de 

K  negócios onde 
poderá descobrir 
uma chance de

melhorar sua vida, sua posição 
profissional e financeira através 
de amigos e irmãos. Relações 
harmoniosas com o sexo oposto.
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T e le v isão
MEDITANDO
G isele B ündchen sem p re  tira um tem pinho do seu 
corrido dia para fazer m editação. Na te rça-fe ira  i°  
não foi diferente, m esm o estando no Brasil com 
a sua caçula V ivian Lake. Logo pela m anhã, a top 
postou uma foto com a filha, de 10 m e se s ao lado.

AMOR A  VIDA

Mateus Solano contracena com a mulher pela vez
DIVULGAÇÃO

O ator e Paula Braun 
gravaram cena de 
Amor à Vida

Da Redação___________

A s gravações de Amor à 
Vida, da Globo, tiveram 
uma pitada extra de ro

mance nesta semana. Pela pri
meira vez na novela, o casal da 
vida real Mateus Solano e Paula 
Braun entrou no estúdio para 
fazer uma cena junto e a segun
da vez em toda vida deles jun
tos que os dois atores compar

tilham as câmeras. "A primeira 
vez foi em um curta, quando 
a gente se conheceu. Tem uns 
cinco anos e meio que a gente 
não faz nada juntos como ato
res, os dois atuando", disse a 
intérprete de Rebeca para o site 
oficial da novela.

Orgulhoso, o maridão foi só 
elogios após a gravação: "Acho 
que ela arrasou!". O ator que faz 
sucesso na pele do vilão Félix 
contou que o fato de serem ma
rido e mulher e terem muita in
timidade fora da telinha não faz 
nenhuma diferença em cena. 
"Aqui é o trabalho, não tem 
nada a ver com a vida particu

lar", explicou Mateus.
Paula tem a mesma opinião 

que o parceiro: "Cena é cena, e 
vida é vida. A única diferença 
é que a gente bateu o texto em 
casa e, claro, a gente tem mais 
intimidade. Mas na hora de 
fazer a cena, tanto ele quanto 
eu nos preocupamos mais em 
fazer com que o resultado fi
que legal".

Mateus e a mulher tiraram 
o domingo para afinar as sequ
ências que gravariam no dia se
guinte. E, para isso, o casal teve 
a companhia de um terceiro 
elemento: o amigo e colega de 
elenco Mouhamed Harfouch,

ator que dá vida a Pérsio, o par 
romântico de Paula na novela. 
"Estou no meio de um casal de 
artistas e de amigos. Ele, como 
intruso nessa história, e eu aqui 
do lado de fora, como intruso 
na vida real", brincou Mouha- 
med, que também contou que 
era amigo de Solano antes de 
começarem a fazer a novela. 
"Essa brincadeira toda, de al
guma maneira, me faz estar 
ainda mais próximo deles. É 
muito bom saber que existe um 
casal de atores jovens com essa 
gana. Ela, nesse momento atu
al, começando em uma novela, 
e ele já brilhando e tendo tem

DOSE DUPLA -  Mateus e Paula dividem o mesmo espaço nas gravações

po e disponibilidade de aceitar 
o meu personagem para bater 
texto, para fazer tudo", contou.

A primeira cena de Mateus e 
Paula juntos será exibida na 
quinta-feira, 17.
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JOIA RARA
Segunda-feira - Amélia agradece 
Franz por deixar Pérola morar com 
ela. odilon vê os monges na praia 
e pega os pertences deles. Man- 
fred sugere a Ernest que tire Pérola 
de Franz e Amélia. Manfred adverte 
Venceslau para não esbanjar dinhei
ro e levantar a suspeita de Ernest so
bre os desfalques na empresa.

Terça-feira - Pérola diz a Amélia que 
um dia elas ficarão com Franz nova
mente. Ernest desiste do pedido de 
guarda de Pérola depois que Franz 
ameaça se afastar dele. Odilon é pre
so com os documentos dos monges, 
que preferem não acusá-lo. Rosarinho 
avisa a Arlindo que reabrirá o cabaré 
com o dinheiro deixado pelo marido.

Quarta-feira - Sílvia diz a Manfred que 
tem um plano para impedir a reapro- 
ximação de Franz e Amélia. Sonan, 
Jampa e Tenpa se hospedam na pen
são de Conceição. Toni pede a Franz 
um emprego na fábrica. Volpina pe
de uma joia a Valter.

Quinta-feira - Ernest agradece aos 
monges por terem salvo Franz nos 
Himalaias. Manfred destrata Lola. 
Tenpa diz a Franz que vieram para 
encontrar a criança em que Ananda 
reencarnou. Artur pergunta a Viktor 
se ele está apaixonado por Sílvia. 
Julieta incentiva Hilda a fazer o teste 
para cantora no cabaré.

Sexta-feira - Pérola logo fica amiga 
dos monges. Laura se prontifica a 
acompanhar o tratamento de Pete- 
leco no hospital. Hilda chora por não 
conseguir cantar no teste do cabaré. 
Décio chega de viagem e hostiliza 
Tavinho. Matilde e Serena são con
tratadas por Arlindo.

Sábado - Sílvia observa Pérola, mas 
não a ajuda. Mundo diz a Amélia que 
ainda ama Iolanda. Amélia se de
sespera ao saber que Pérola sumiu. 
Sílvia mente para Manfred e Ernest 
dizendo que Pérola não estava no lu
gar combinado com a baleira. Ernest 
culpa Amélia pelo sumiço de Pérola.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Irene foge depois de 
discutir com Bárbara. Dorothy, Kevin 
e Luz ficam arrasados com a história 
que Bárbara lhes conta. Perácio faz 
um acordo com Brenda. Bolivar fica 
aliviado ao saber que Bárbara escon
deu a verdade de um de seus filhos.

Terça-feira - Fabinho descobre que 
Amora está sofrendo ameaças por 
causa da sabotagem no Kim Park. 
Malu defende Fabinho e deixa Mau
rício e Bento irritados. Amora vê An
dré observando a discussão entre ela 
e Fabinho e forja uma expressão de 
medo. André conta para Simone que 
viu Fabinho ameaçar Amora. .

Quarta-feira - Bento não acredita em 
Malu. Amora manda Tábata procurar 
Giane. Giane se prepara para dar uma 
entrevista para Luxury. Maurício e Ma- 
lu brincam com as crianças da Toca do 
Saci. Tina e Vitinho não conseguem 
parar de se beijar. Amora provoca 
Fabinho, que a agride na frente da vi
zinhança, e ela simula um mal estar.

Quinta-feira - Giane não consegue im
pedir Bento de agredir Fabinho. Malu 
pensa em ir atrás de Zezão. Fabinho 
e Giane tentam convencer Bento de 
que ele foi enganado por Amora. 
Bárbara fica satisfeita com o resulta
do do plano de Amora. Silvério im
plora que Bento não denuncie Fabi- 
nho. Malu confirma a alta de Amora.

Sexta-feira - Wilson fica transtornado 
com a possibilidade de que Bento se
ja o responsável pela sabotagem no 
bufet. Amora finge sentir falta de seu 
suposto bebê. Emília se assusta com 
o jeito como Malu fala com Zezão. 
Damáris joga pimenta em Mel. Fabi- 
nho sai de casa e vai para um hotel.

Sábado - Bárbara defende Amora. 
Malu decide contar a verdade sobre 
o exame de DNA para Plínio. Giane 
tenta convencer Socorro a revelar o 
que sabe contra Amora. Plínio fica 
chocado com o que Malu conta so
bre Amora. Bento acredita que quem 
empurrou Malu foi Wilson.

AMOR A VIDA
Segunda-feira - Perséfone expulsa 
Leila de sua casa. Eudóxia manda 
seu mordomo servir cachorro-quente 
para Jonas, e Márcia fica indignada. 
Rafael avisa a Atílio que ele vai sair 
da cadeia. Valdirene sente falta de 
Carlito. Rafael avisa Thales e Leila que 
Nicole pode ter uma irmã.

Terça-feira - Márcia leva Atílio para a 
casa de Eudóxia e se irrita ao vê-lo 
flertar com ela. Aline elogia Bruno e 
faz insinuações maldosas sobre Pa
loma. Carlito visita a filha, e Ignácio 
não gosta. Amarilys ameaça contar a 
verdade a Niko se seu nome não for 
colocado no registro de Fabrício.

Quarta-feira - Bruno não acredita na 
explicação que recebe de Paulinha. 
Lídia conta toda a história de Natasha 
e as duas se abraçam comovidas. 
Niko pede para Eron ir ao abrigo de 
menores para conhecer Jayme. Neide 
não aceita o casamento de Daniel e 
repreende Linda por incentivá-lo. 
Eron conhece Jayme.

Quinta-feira - Michel, Patrícia, Guto e 
Silvia discutem no altar. Thales vê Na- 
tasha na igreja e deixa Leila sozinha. 
Daniel e Perséfone dançam a valsa 
dos noivos. Michel chama Patrícia pa
ra dançar. Guto toma um drinque com 
Silvia. Félix não deixa Jacques dançar 
com Pilar.

Sexta-feira - Félix descobre o roman
ce de Rebeca e Pérsio. Vega afirma 
que dará seu voto para Pilar. Olenka 
fala para Thales que Nicole tem uma 
mensagem para ele. Amarilys ga
rante a Eron que não vai abrir mão 
de Fabrício. Niko fica comovido com 
Jayme. Paloma descobre que a filha 
escondeu dela e de Bruno que suas 
aulas têm terminado mais cedo.

Sábado - Paulinha não conta de quem 
ganhou o tablet, mas aceita conversar 
com Paloma em seu consultório. Félix 
pede para Glauce descobrir o endereço 
de Rebeca. Ignácio oferece dinheiro pa
ra Carlito deixá-lo registrar Marijeyne. 
Rafael encontra Linda na lanchonete.

R E S P E I T E  A  S I K A L I Z A C A O
R ESPEITE OS LIH ITES DE VELOCIDADE

RESPEITE A YIDA
EH 2012 ^
FORAN + DE 6 0 0  ACIDENTES 
DE TRÂNSITO EH LEHCÓIS ■

AIKPRUDEKGIA
É A HAIOR CAUSADORA 
DE ACIDENTES NO TRÂNSITO

DIRETORIA
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Sociedade

S A N T^LA R A
0, Materiais Elétricos

PROMOÇÃO!

LÂMPADA ESPIRAL

n W A lH A

Cobrimos
qualquer orçamento!

LOJA 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057 

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K  G R Á T IS : 

0800 77 21 295

No clima de festa que toma conta dos corações, 
cumprimentamos a todos que registraram seus 

momentos especiais em setembro.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

mais um ano 
de vida no dia 
1° de outubro 

e recebeu 
os parabéns 
da esposa 
Nilza e da 

filha Sophia. 
Obrigado por 
fazer parte de 
nossas vidas

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

1  f
^Brenda Vassoler comemorou seu aniversário de 15 
anos em grande estilo no dia 28 de setembro, na casa 

de eventos Four. Felicidades...

FOTO: STUDIO A

arabéns Hugo pelos 3 aninhos comemorados no dia 20 de 
setembro, no salão de Festas W G, ao lado dos familiares. 

Dos pais Fábio e Gilian e o irmão Willian.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Lívia, 10 meses

FOTO: STUDIO A FOTO: KING STUDIO

- ' ■■

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
M
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renda Vassoler comemorou aniversário de 15 anos 
em grande estilo no dia 28 de setembro na casa de 

eventos Four. Felicidades...

FOTO: STUDIO A

Maria Eduarda comemorou seu aniversário de 2 aninhos 
no dia 27 de setembro no Castelo Festolândia com seus 

amiguinhos, familiares e os pais Simone e Marcelo.

FOTO: STUDIO A

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

Sofia, 5 meses Isaac Leonardo, 1 ano

eons«"*

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Horário de atendimento 

das 6 h 30  às 17h30

Rua Geraldo P. de Barros, 331 

Centro • Lençóis Paulista

14 3263 2324

Maria Luiza, 1 ano
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O CASTELO

Projeto e criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

Diagramação e arte 
Denis Silva 

Fale com a gente
castelo@ jom aloeco.com .br

FOTO: JONATA EVANGELISTA

A p o io :VSICOOB
C R E D - A C I L P A

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

ASSOCIAÇAO COM ERCIAL E 
INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jomaloeco.com.br
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"Ser feliz sem motivo é 
a mais autêntica forma 
de felicidade."fatos & pessoas

Fale com a gente
mnilzabrollo@ yahoo.com .br

fotografia@ jornaloeco.com .br

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
• X
i m o  v e i s

T ítu lo  conq u is ta do
Dra. Gabriela Rocha 

Lauretti, professora es
pecialista no Tratamento 
da Dor na USP de Ribei
rão Preto, viúva do sau
doso médico lençoense 
Dr. Cleber Paccola (fale
cido em junho de 2011) 
conquistou no dia 29 de 
agosto, em Budapest, ca
pital da Hungria, o título 
internacional de Especia
lista em Dor Crônica In- 
tervencionista. Familiares 
e amigos parabenizam a 
doutora por mais essa 
conquista, que revela seu 
compromisso médico.

Passando a fa ix a
Maria José Bernardes 

e Mário Gomes, Miss 
e Mister Melhor Ida- 
de/2012 passam a faixa 
aos atuais de 2013, Cidi- 
nha e Claudinei, em 28 
de setembro no CEM de 
Lençóis Paulista. Mui
ta festa e alegria como 
só a melhor idade de
monstrou na passarela.

Casamento
Thaís e Mauro Fer

nandes Júnior uniram-

-se em matrimônio em 
27 de setembro sob a 
liturgia de monsenhor 
Carlos José, de Lençóis 
Paulista. Após a ceri
mônia, direito à festa 
n o Lions Club e fogos 
de artifício para as sau- 
d ações. Parabéns e fe
licidades duradouras 
aos noivos.

Festa em pro l 
da Rede do C âncer

Louvável iniciativa 
de Luiz Carlos Moretto 
que, no dia 28 de se
tembro, recebeu mais 
uma vez em sua casa 
convidadas para um 
"happy hour", que em 
português, coinciden
temente, significa hora 
feliz, que deram a sua 
contribuição à Rede do 
Câncer de Lençóis Pau
lista. Hora feliz na qual 
o papo rolou com des
file incrível de semi- 
jóias e Buffet Spunar, 
que também deu a sua 
contribuição. Senhoras 
responsáveis pela Rede 
contentes com a arre
cadação inteiramente 
doada pelo Morettinho.

T e c n o lo g ia  da I n f o r m a ç ã o

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

Mfcfoso# PartnerNetwork" SAP B u s i n e s s
One ^ ^ g W E B o O

FAÇA MELHOR
d o  q u e  n u n c a .

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

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ
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ELETRO SANTA CLARA
Produtos de qualidade e com certificação o 

cliente encontra na Eletro Santa Clara da avenida 
Brasil, 589 ou na rodovia Osny Matheus, km 112, 

com acesso atrás do Corpo de Bombeiros.
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Manutenção da rede elétrica deve ser feita a cada 10 anos
Residências com instalações 
antigas podem ter gastos 
maiores de energia e sérios 
riscos de acidente

Da Redação

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A  manutenção da rede elétrica, esque
cida pela maioria dos moradores, 
deve ser feita a cada 10 anos, se

gundo reforça o estudante de engenharia 
elétrica e gerente administrativo da Eletro 
Santa Clara, Marcus Vinicius Dutra. "Tem 
que ter uma manutenção para verificar se 
os aparelhos que estão lá são compatíveis 
com a instalação existente na casa".

Para fazer esse tipo de serviço, assim 
como qualquer outro envolvendo eletrici
dade, contratar um profissional qualificado 
é fundamental. "Muitos problemas de insta
lação acontecem porque são feitos por ama
dores. 'Ah meu tio sabe fazer alguma coisa, 
então vou chamar ele'", exemplifica Dutra.

O resultado do trabalho de profissio
nais não preparados podem gerar grandes 
prejuízos para o proprietário da casa. "Se 
tiver um aparelho que puxa muita energia 
não basta trocar o disjuntor, tem que ver se 
o cabo é compatível com esse novo disjun
tor", cita como exemplo.

A falta de manutenção na rede pode 
aumentar o gasto no final do mês, queimar 
aparelhos, além dos riscos de incêndio. 
"Uma coisa que acontece muito é que os 
aparelhos estão com maiores potências e a 
tomada da casa é a convencional, então se 
usa um adaptador que pode sobrecarregar 
e começar um incêndio", diz.

Mas, a dica de Dutra para saber se é 
hora de chamar um profissional para fazer a

DE OLHO NA QUALIDADE -  Comprar produtos com selo do Inmetro e em loja de qualidade garante a segurança no trabalho final

manutenção é simples. Basta preencher gra
tuitamente um teste disponível na internet. 
"No site www.procobrebrasil.org, você res
ponde uma enquete e ele dá uma avaliação. 
Para quem mora em condomínio ou prédio 
o questionário não funciona, mas vale olhar 
se houve um aumento gradativo na conta 
que pode ser um sinal de que o local preci
sa de manutenção", ressalta. "O problema 
pode ser um fio ressecado que está deixan
do vazar energia. O reparo é mais barato 
que depois correr atrás do prejuízo".

E l e t r o  S a n t a  C l a r a
Na hora de comprar materiais elé

tricos escolher um representante de 
confiança é fundamental. No mercado 
há 23 anos, a Eletro Santa Clara traba
lha com marcas reconhecidas e novos 
padrões de tomadas.

Para melhor atender ao cliente a loja

tem em dois endereços, um na avenida 
Brasil, 589 e a outro na rodovia Osny 
Matheus, km 112, com acesso atrás do 
Corpo de Bombeiros. A loja atende de 
segunda-feira a sextas-feiras, das 7h às 
18h e aos sábados das 7h às 13h. Telefo
nes (14) 3269 1057 ou 3269 1717.

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

PAUO, ANO 2003, 4 portas, com 
AC+VE+trava. Tratar (14) 996-521- 
739/ 3263-4349.

PALIO, ANO 2001, VE+trava+DH. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263-4349.

GOL 1.6, ano 92, álcool, R$6.500,00. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263-4349.

PALIO, ANO 2003, cor cinza, VE e 
trava, financiado 100%. Tratar (14)
996-521-739/ 3263-4349.

GOL 1.0, ano 2004, 4 portas, álcool, 
financia 100%. Tratar (14) 3263- 
4349/ 996-521-739.

MONZA CLUB, ano 94, 4 portas, 
cor azul, R$7.900,00. Tratar (14) 
3263-4349/ 996-521-739.

FUSCA, ANO 83, cor branco, R$4 
mil, super novo. Tratar (14) 3263- 
4349/ 996-521-739.

GOL G4 1.0, ano 2006, cor prata, 
R$5 mil + 44 parcelas. Tratar (14) 
3263-6268/ 996-856-063.

OPALA, ANO 89, 6cc, 4 portas, cor 
azul escuro. Tratar (14) 3263-6268/ 
996-856-063.

GOL SPECIAL, ano 2002, cor cinza 
chumbo, 2 portas, 1.0 8v, 63.000km 
originais, DH/VE /trava/alarme/ 
som/manual vw e chave reserva, 
R$12.300,00. Tratar (14) 996-257- 
613/ 3262 2529 Alexandre.

S-10, ANO 97, cor branca, com 
motor para fazer, R$8 mil. Tratar R: 
Brás Cubas, 71 ou (14) 996-638-749/ 
3264-6884.

SAVEIRO, ANO 84, motor AP 1.6, 
álcool, 5 marchas, R$ 6 mil. Tratar 
(14) 997-280-666.

PALIO EX, ano 99, 4 portas, pneus 
novos, rodas, revisado. Tratar (14) 
3263-3348/ 997-031-919.

VOYAGE I trend, ano 12, c/ 22 mil 
km, flex, R$ 30 mil. Tratar (14) 3263- 
3348/ 997-031-919.

FOX, ANO 2005, cor prata, 4 portas, 
completo, 4 pneus novos, carro 
impecável, insulfilm, engat e calha 
de chuva. Tratar (14) 991-424-721.

FORD FIESTA 1.6, completo, ano 
08/09, cor preto, ótimo estado, 
único dono, R$ 26.900,00. Tratar (14) 
3264-8599/ 997-270-513/ 981-467
113 (vivo).

AUDI 1.8, 180cc, cor prata, ano 
2002, troco por moto, Tratar (14) 
996-645-603 c/ Ismael.

FUSCA 1300, ano 73, cor bege. 
Tratar (14) 996-699-090.

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

CITROEN C4 Hatch, cor preto, ano 
2010, 1.6, flex, completo, 5 pneus 
novos. Tratar c/ Sandro (14)996- 
699-199

TOYOTA COROLLA, ano 2004, cor 
bege, banco de couro, completo, 1.8, 
ótimo estado. Tratar (14) 997-029
602 Queijinho.

GOL G3 1.0 8 v, ano 2005, flex, cor 
cinza, 4 portas, R$ 15 mil. Tratar (14)
997-011-896.

VERONA, ANO 91, cor chumbo, 
R$3.800,00, porta de ferro c/ vidro, 
semi nova. Tratar (14) 988-120-287/ 
3264-6511.

FOX, ANO 2005, flex, completo, 
transfiro financiamento pela BV 
financeira, entrada R$. 1.500,00+46 
x R$ 614,00. Tratar (14) 3264-9575/ 
7834-2483.

CORSA SUPER, ano 1996, mpfi, 
cor azul, 4 portas, VE -  TE -  som, 
pneus novos, R$9.900,00. Tratar (14) 
997-081-331/ 3263-4371.

CORSA HATCH Joy, ano 2004, 
cor prata, AC -  TE -  AL -  som, 
R$14.900,00. Tratar (14) 997-081- 
331/ 3263-4371.

CORSA WIND, ano 95, cor vinho 
metálico, R$ 7.700,00. Tratar (14) 
997-081-331/ 3263-4371.

KADETT 2.0 GLS, completo, ano 
98, cor branco, R$12 mil. Tratar (14) 
996-880-213.

MERIVA JOY 1.8, ano 2008, 
cor cinza, ótimo preço. Tratar (14) 
997-029-828.

GOL SPECIAL, ano 2002, cor 
prata, 2 portas, 1.0, 8v, 51.000km 
originais, alarme/trava/som/manual 
vw e chave reserva, R$12.300,00. 
Tratar (14) 996-257-613/ 3262 2529 
Alexandre.

GOL SPECIAL, ano 2002, cor cinza 
metálico, 2 portas, 1.0 8v, 54.000km 
originais, trava/som/manual vw e 
chave reserva, R$12 mil. Tratar (14) 
996-257-613/ 3262 2529 Alexandre.

PARATI, ANO 91, cor branca, ex
celente estado, gasolina, doc. ok, R$ 
7.500,00 ou R$ 8.200,00transferido 
p/ o nome, R: Siqueira Campos, 141, 
^  Contente. Tratar (14) 997-782-485.

VERONA, ANO 92, álcool original, 
doc ok, conservado. Tratar (14) 991- 
425-702/ 997-967-911.

CROSS FOX, ano 2008, completo, 
cor prata, impecável. Tratar (14) 
3264-3299/ 996-698-076.

KADET LITE, ano 94/94, 1.8, álcool 
original, cor branco, R$7 mil. Tratar 
(14) 3263-3762/ 981-413-387 -  
Horacio.

FUSCA, ANO 83, cor branco, motor 
1.300, em bom estado. Tratar (14) 
982-095-015

GOL BOLA 1.6 MI, ano 98, cor 
branco, vidros e trava elétrica, 
único dono, R$ 10.800,00. Tratar (14) 
996-418-926.

UNO ELETRONIC, ano 94, cor
branco, rodas de liga leve, bancos 
San Marino, excelente estado, 
R$6.500,00. Tratar (14) 3263-7355.

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.

KOMBI, ANO 2008, cor branca, 
vendo ou troco por carro de menor 
valor. Tratar (14) 997-711-693.

CELTA, ANO 2009, Life, Flex, 2 
portas, cor prata, limpador e desem- 
baçador 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.

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.

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.

ASTRA SEDAN, ano 2005, álcool, 
cor bege, completo, ótimo estado. 
Tratar (14) 997-698-460.

F-100 ADAPTADA para F-1000, 
ano 84, cabine dupla, cor bege, ótimo 
estado. Tratar (14) 997-981-048/ 
981-210-258.

SANTANA, ANO 2001, completo, 
preço imperdível. Tratar (14) 
3263-7022.

BELINA, ANO 89, doc ok, bom 
estado, vendo ou troco por moto. 
Tratar (14) 997-026-802.

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.

FIESTA HATCH, 4p, 1.6, flex, 
ano 2007, completo, cor prata, 
R$20.500,00. Tratar (14) 998-340-470

SAVEIRO 1.6, ano 2012, flex, cor 
branca, AC, R$ 23.900,00. Tratar (14)
998-370-775/ 981-823-424.

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

GOL 1.0 16v, ano 2001,4portas, cor 
prata, 90 mil km original!, revisado, 
em ótimo estado, R$ 10.900,00. Tra
tar (14) 998-370-775/ 991-351-816.

GOL G3 1.0 8v, ano 2002,
4portas, cor cinza, vidro, alarme e dir 
hidráulica, R$ 13.500,00. Tratar (14) 
996-105-960.

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

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

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

CAMINHONETA STRADA,
1.4 flex, ano 2010, cor branca, 
cabine estendida (banco trasseiro), ar 
condicionado, V E.+ trava+ alarme 
e rabicho, protetor de caçamba, 4 
pneus novos. Tratar (14) 981-541-999 
(TIM)/ 998-166-963 (vivo).

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

GOL 1.0, completo, cor prata, ano 
2013, R$ 29.900,00. Tratar (14) 3269
1200 Via Marconi.

KA 1.0, flex, cor preto, ano 2011, 
com 33.000 km, R$ 19.500,00 em 
48x sem entrada. Tratar (14) 996-105- 
960/ 3264-3644 shop cars veículos

RENAULT SANDERO Privilege, 
ano 2009, 1.6, completo, prata, único 
dono, revisado, 4 pneus novos, só R$
23.900,00. Tratar (14) 996-105-960/ 
3264-3644 shop cars veículos

MERIVA EXPRESSION, ano 2009, 
cor cinza, completa, automática. 
Tratar (14) 996-105-960/3264-3644 
shop cars veículos

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

CARROS 0KM de todas as marcas, 
rápida entrega e melhor avaliação 
no seu usado. Tratar (14) 996-105- 
960/3264-3644 shop cars veículos

HONDA CIVIC LX, ano 2006, LX 1.7, 
cor dourado, completo, R$21.500,00, 
impecável, revisões todas feitas 
em concessionária. Tratar (14) 996
836-437.

VECTRA GLS, ano 97, completo + 
som, rodas 15, cor preto, R$ 12 mil. 
Tratar (14) 996-827-551.

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

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

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

GOL SPECIAL 1.0, ano 01, cor bran
co, gasolina, VE, R$10.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

SAVEIRO 1.6, ano 2009, cor 
branca, flex, ar condicionado, dh, R$
19.900,00. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

ESCORT GHIA 1.8, ano 89, álcool, 
cor prata, básico, R$ 4.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

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

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

Rua Prudente de Moraes, 206 - Vila Éden - Lençóis Paulista
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CORSA WAGON 1.6, ano 98, 
cor verde, gasolina, básico, R$
10.900,00. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

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

PARATI TREND 1.6, ano 2010, cor 
branca, flex, a/c, R$26.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

FUSCA 1300, ano 76, cor vermelho, 
raridade para colecionador, 
R$10.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

GOL SPECIAL 1.0, cor branco, ano 
2001, vidro elétrica, R$-11.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

PARATI TREND 1.6, ano 2009, 
cor branca, com d.h., R$ 24.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

ASTRA SEDAN 1.8, ano 2004, cor 
bege, álcool, completo, rodas de liga 
leve, R$20.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

ESCORT GL 1.6, ano91, cor azul, 
básico, álcool, R$ 5.500,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

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

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

GOL MI, 2 portas, ano 97, cor 
vermelho, gasolina, básico, R$ 8 
mil. Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

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

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

GOL CL 1.6, ano 97, cor verde, 
gasolina, básico, R$ 10.900,00. Tratar 
Evidence Veiculos (14) 3264-1000.

MONTANA SPORT, artdh, cor 
prata, ano 2010, R$ 29.900,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

PALIO ESSENCE 1.6, artdirthdr, 
corvermelho, ano 2013, 
R$34.990,00. Tratar (14) 3269-1200 
Via Marconi.

FOX 1.0 com DH+ trio elétrico, cor 
cinza, ano 2010, R$ 27.990,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

SIENA EL 1.0, básico, cor vermelho, 
ano 2010, R$ 27.990,00. Tratar (14) 
3269-1200 Via Marconi.

FORD KA, flex, básico, cor prata, 
ano 2009, R$ 19.490,00. Tratar (14) 
3269-1200 Via Marconi.

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

BIZ KS, ano 2006, cor preta, 19 mil 
km, pneus novos, R$3.500,00. Tratar 
(14) 996-745-783/ 991-370-119.

CG 150 ES, ano 2006, cor vermelha, 
R$3.900,00. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

BROS, ANO 2009, 9.800km. Tratar 
(14) 997-542-946 com Rogerio.

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

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

MOTO CG Titan, ano 2002 KS, 
125cc, cor vermelha, bom estado, 
R$2.500,00. Tratar (14) 997-975-221.

BMW K 1.200 LX cor prata, ano 
2002, pneus novas, super conserva
da. Tratar (14) 996-092-218.

UNO WAY, 4 portas, cor cinza, ano 
2009, c/ 39 mil km, vidros e trava 
elétrica, alarme e kit visibilidade, 
som e insufilm, R$ 17.900,00, vendo 
ou troco por Astra de maior valor Tra
tar (14) 997-106-601 e 991-794-462 
(particular).

CG TITAN 125, ano 98, R$ 1.400,00 
+ R$500,00 de documento. Tratar (14)
988-032-501/ 996-377-985.

DAFRA SPEED 150, completa, 
ano 2009, vendo ou troco. Tratar (14)
3264-5236/ 997-026-802.

XT 225, ano 97, cor preta,
R$2.700,00. Tratar (14) 998-172-923 
ou R: Antonia Foganholi Paccola,
685 -  Maria Luiza

XLX 250R, ano 88, cor branca,
2° dono, ótimo estado. Tratar (14) 
981-115-948.

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

BIZ 125, Flex, 2014 - Fan 125 KS 
2014 - Fan 150 Flex 2014 - Titan 150 
EX Flex 2014 - Lead 110 2014 - CB 
300R, 2014 - XRE 300, 2014 e Bros 
150 Flex 2014. Pagan Motos, Fone 
(14) 3264 4345.

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

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

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

P A G A N  M O T O S
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F I N A N C I A

F IN A N C IA M E N T O  Cl E N T R A D A  
C O M  A  M E N O R  P A R C E L A  

D O  M E R C A D O  
G R Á T IS  2  C A P A C E T E S

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

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.

OPORTUNIDADE EMPREGO!
Contrata-se encarregado(a) de loja, 
salário R$ 919,00 ( com quebra de 
caixa), plano de saúde, odontológico, 
vale transporte e alimentação, plano 
de carreira. Atuar no atendimento 
e caixa, acima e 18 anos, 2° grau 
completo. Vaga para o horário -  15h 
as 23h. Enviar currículo p/ R: Gerado 
Pereira de Barros, 795 -  Centro, ao 
lado da CPFL.

OFEREÇO-ME PARA trabalhar 
como caseiro. Tratar (14) 991-332- 
701/ 996-352-580.

RENDA EXTRA -  Seja um represen
tante UP e conheça os perfumes produ
tos importados. Assista à apresentação 
de negócios as 2“, 3“, 5“ e 6“ as 19h30m 
na R: Tiradentes, 223 -  Centro. Tratar 
(14) 996-524-056 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: Pe
dro Natálio Lorenzetti, 106 sala 106 A.

VENDO CAVALO manga larga 
frente aberta, calçado as quatro 
patas, com seis anos. Obs. Manso 
de cela. Valor: R$1500,00. Tratar 
(14) 997-043-307/ 3264-5381.

PROCURA-SE CACHORRO, de
sapareceu da R: Plynio Doyle no dia 
30/09 de manhã, raça f^x, macho, 
corpo branco com manchinhas pretas 
e cabeça caramelo. Tratar (14) 996- 
725-582/ 3264-8045 após as 18h.

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

3269-3311

MANUTENÇÃO, LIMPEZA, for
matação 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 serviço 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/ expe
riência 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 -  Forma
tação de computadores completa e 
rápida por R$ 40,00. Tratar (14) 997
125-207 /  3263-1778 com Luan.

CLÉO CABELEIREIRA, corte, 
escova progressiva, hidratação, 
selante. Atendimento domiciliar, 
agende seu horário, Rua Ciro 
Fernandes, 221 -  Cecap. Tratar (14) 
997-128-637/ 981-581-212.

VENDO CERCAS elétricas, 
e cercas concertinas, PABX e 
câmeras. Tratar (14) 997-111-527/ 
981014-070.

PEDICURE A domicilio para idosos 
com hora marcada. Tratar (14) 
996-586-608 (tarde).

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afioção de alicates 
Confecção de 
carimbos

0) 3263-6395 
99794-6796
Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
FR B A /r£ AO  BAA/OO &RADBSCO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 2013 .

Classificados

SERVIÇOS DE pedreiro. Tratar 
(14) 997-975-221.

SOU MANICURE profissional há 
11 anos e acabo de me mudar para 
Lençóis Paulista. Faço pé e mão 
por R$ 20,00 em minha residência. 
Possuo experiência e habilidade, 
executo o trabalho com rapidez. 
Tratar (14) 99876-9872 com Eliane

MONTO E desmonto moveis 
novos, semi novos e usados. Tratar 
(14) 996-768-850/ 997-197-684.

JARDINEIRO, FORMADO na
área. Trabalho com qualquer tipo 
serviço: mata mato, adubação, 
cerca viva, poda de árvore, etc. 
Tratar (14) 997-301-660.

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

ELETRICISTA RESIDENCIAL,
limpeza de terrenos e montagem 
de prateleiras fixas para comercio 
e depósitos. Tratar (14) 991
647-623.

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

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.

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

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

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

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 
modeladora, 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 desconto e chi
nelos Havaianas, tênis Havaianas 
e sapatilhas com 20% de descon
to. Venha conferir e aproveite esta 
promoção. Dividimos em até 2 X 
nos cartões Visa, Master, Diners 
Club e Hipercard. A Chinelos e 
Cia fica na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 853- Centro. Telefone: (14) 
3263-2816.

ALBUQUERQUE REFRIGERA
ÇÃO assistência técnica especia
lizada em consertos e reformas, 
em maquina de lavar, geladeira, 
freezer, ar condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 997-056-743

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

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

SERVIÇOS DE limpeza em terre
nos, chácaras, sítios, carpinagem, 
aplicação de Mata Mato com 
equipamento profissional. Tratar 
com Manoel Messias (14) 996
324-068 ou Rua Abílio Gasparini, 
186- Jardim Açai I.

PAULA E Correia Serviços 
Elétricos, instalação e reparo de 
telefone, cabeamento de antena 
e rede, manutenção elétrica e ma
nutenção preventiva de combate a 
incêndio. Faça seu orçamento: (14) 
997-258-282/ 997-974-840.

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO no
combate de doenças e pragas em 
plantas frutíferas e ornamentais, 
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 socie
dade Italiana, novas turmas para 
fevereiro. Informações 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.

TÉCNICA EM enfermagem 
free-lance, com treinamento em 
primeiros socorros, habilitação B, 
comunicativa e ética. Oferece-se 
para cuidar de idosos ou crianças 
no período noturno as segundas, 
terças, quintas e sábado. Tratar 
(14) 998-268-108.

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 2  ̂a sábado das 
8 às 20 hs e domingos e feriados 
das 8 às 13 hs, rua Flávio Paccola, 
268, Caju II. Fones (14) 3263-0815/ 
3263-3162 e 998-271-912.

APLICA-SE HERBICIDAS (mata- 
-mato) em terrenos e quintais. 
Tratar (14) 991-270-004.

AFIADOR DE ferramentas, ser
rotes, 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

TRANÇA AFRO, tranças trabalha
das, rastafári. (Aceita cartão Visa e 
Master). Tratar (14) 997-020-767.

LANCHONETE E restaurante 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, confor
to 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.

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 
oficina do Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 997-115-644.

MAGAZINE GABRIEL -  uma
loja popular, com brinquedos, 
presentes, utilidades, 1,99. Horário 
de atendimento das 08h00 às 
18h00, Rua Piedade, 735, Centro, 
fone (14) 991-647-623.

CORTINAS R.R, cortinas, almofa
das, persiana vertical, acessórios 
para cortinas. Rua Padre Salústio 
Rodrigues, 18, fones (14) 3263
5636 e 981-893-584.

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, controle 
de abelhas e formigas. Tratar (14) 
997-711-693 com Nivaldo Bispo.

ASPOL - Limpeza de telhados, 
pedras, lajes e caixa d'água, 
impermeabilizações. Tratar (14) 
3263-4528 ou 997-711-693.

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.regionaltoda- 
raca.blogspot.com

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

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

INSTALAÇÃO DE antenas 
parabólicas, Home Theater, e TVs 
na parede. Tratar com Juvêncio 
(14) 981-186-574 ou 3263-3636.

I OPORTUNIDADE |
I DE NEGÓCIO f
I  PARA EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES |

i  SEGMENTO IMOBILIÁRIO | 
I  FONES (14) I
i  99653-5926 |
i  99196-1176 i

http://www.naturalionix
http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com
http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com
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COMPRO TANQUINHO usado em 
bom estado. Tratar (14) 991-690-538.

VENDO PLANTEL de ovinos santa 
Inês x Suffolr x terel, liquidação 
de plantel, matrizes e borrego. 
Também venda unitária. Tratar (14) 
996-628-415.

VENDO CAPOTA de fibra para 
saveiro, tipo quadrada, R$500,00. 
Tratar (14) 997-280-666.

VENDO 1 grade de ferro 3.40x1.90 
-  1 portão social 0.90x2.10, ótimo 
estado. Tratar (14) 996-426-790/ 
996-580-671.

A ADEFILP, toda 6“ feira (17h às 
19h), junto com a academia tablado 
está realizando aulas de dança para 
todas as pessoas com algum tipo de 
deficiência as aulas acontecem na 
própria entidade, venha participar! 
Tratar (14) 3264-9700 -  R: Pernambu
co, 333 -  Jd. Cruzeiro.

COMPRO OBJETOS e móveis 
antigos, pago a vista. Tratar (14) 
981-236-974.

VENDO AUTÊNTICO ferro de 
passar roupas, de brasa, antigo para 
decoração de casa ou loja, R$ 85,00. 
Tratar (14) 981-236-974.

CENTRO, PASSO ponto comercial 
com espaço amplo, montado, com 
móveis, balcões e manequins, tudo 
em excelente estado na Av Brasil 
em ótima localização. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352

VENDO CAPACETE Shark tama
nho 60 laranja e preto R$ 1200,00, 
Bota Alpinestar cano médio preta 
n°41 R$ 500,00, Bota Puma cano 
alto preta n°41 R$ 500,00 todos em 
excelente estado e na caixa. Tratar c/ 
Sandro (14)99669-9199

VENDO FILTRO de ar K&N
para CBR 600rr com 3 meses de 
uso, R$ 230,00. Tratar c / Sandro 
(14)99669-9199

VENDO PNEUS BFgoodrich 
265/75, aro 16, R$1.800,00 o jogo. 
Tratar (14) 998-060-629.

VENDO TRAILLER de lanche, em 
funcionamento, todo equipado, 
com clientela formada. Tratar (14) 
988-234-801.

VENDO TRELIÇA de palco. Tratar 
(14) 981-745-068/ 981-633-999.

VENDO EQUIPO dentário - Dabi. 
Tratar (14) 997-560-258.

VENDO CARRETA para bote 6m. 
Tratar (14)997-560-258.

VENDO LANCHA, 19 pes, motor 
90hp. Tratar (14) 997-560-258.

BANHEIRA TIPO SPA. Tratar (14) 
997-560-258.

VENDO UMA Mig, luradeira de 
bancada, policorte, compressor de 
alta pressão e 3 lixadeiras. Tratar (14) 
996-641-783.

VENDO TITULO do CEM, R$
2.600.00, sem contra proposta. Tratar 
(14) 998-271-945.

TITULO DO Clube Marimbondo, R$
3.500.00, facilito ou aceito proposta. 
Tratar (14) 997-248-803.

VENDE-SE BEBÊ conforto, banhei
ra com trocador e andador, tudo para 
menina, conservado e com ótimo 
preço. 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 OU troco freezer horizontal, 
branco, 546 litros, com tampa de 
vidro, metalfrio, 110v, novo, sem uso, 
R$ 1.800,00. Tratar (14) 3264-6777/ 
981-329-002.

VENDO OU troco 50 engradados 
cerveja (AmBev) 1000 ml, R$
2.100.00 ou R$ 30,00 cada e 60 
engradados cerveja 600 ml, R$
1.800.00 ou R$ 25,00 cada. Tratar 
(14) 3264-6777/ 981-329-002.

VENDO OU troco carrinho para 
transporte engradados, R$ 150,00. 
Tratar (14) 3264-6777/ 981-329-002.

VENDO 2 pontes rolantes com 
capacidade 5ton cada, para um 
barracão 11m largura e 6 a 8m de 
altura (ponte preparada para alte
ração de comprimento e altura, se 
necessário). Tratar (14) 997-118-519 
/  981-323-293

VENDO TABLET Multilaser Dia
mond, preto, android 4.0, tela LCD 
7.0” , multitoque, câmera frontal 1.3, 
memória interna flahs 8GB, suporte 
pra cartão até 32GB em perfeito 
estado. Acompanha um teclado 
USB portátil para tablet, carregador 
e fone. Tratar (14) 997-043-307/ 
3264-5381 Marlene.

VENDO VÁRIOS vasos para flores, 
preços imperdíveis. Tratar (14) 991- 
045-964/ 997-558-651.

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

MÚSICA BRASILEIRA de Qua
lidade! Ouça aos domingos Nova 
RM 87.9, das 13h as 15h. Seleção 
e locução Nivaldo Bispo. Tratar (14) 
997-711-693.

VENDO BICICLETA caloi maxx, aro 
24, 21 marcha c/ suspensão, semi 
novo, R$250,00. Tratar (14) 997-823- 
324/ 997-300-065.

VENDO BANCO de carro (Dublo) 
novo, 1 guarda roupas, 2 portas e 
3 gavetas com espelho. Tratar (14) 
996-614-109.

FREEZER 1 tampa, R$ 300,00 -  
freezer Metalfrio, branco, tampa de 
vidro, R$ 700,00. Tratar (14) 996-745- 
783/ 991-155-295.

TV 20̂’, prata (LG), R$200,00 -  TV 
29” (Phillips), R$ 320,00. Tratar (14) 
991-155-295/ 996-745-783.

GELADEIRA 310L, branca, 
Brastemp 340 L semi nova, R$300,00 
-  TV 29” (Phillips), R$ 300,00 -  
Microondas, R$ 120,00 -  sofá verde, 
R$ 300,00. Tratar (14) 3263-4844/ 
997-106-121.

BELJCHE MOGNO, R$150,00, 
colchão casal, R$ 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.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇASAO PAULO

OUTUBRO
Dia 9 Dia 12

Quarta Sábado

997-027-10813263-6938 
3264-79191997-947-639 

Falar com Ariindo OU Eliza

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

(14) 3263-1485 
99791-4488

VENDO PLAY Station II, com 1 
controle+10 jogos, R$ 230,00. Tratar 
(14) 996-745-783/ 991-155-295.

VENDO ARQUIVO de aço, R$ 160,00. 
Tratar (14) 996-745-783/ 991-155-295.

ESTEIRA ELETRICA Bioforma, R$ 
300,00 e uma nova R$ 400,00, simu
lador 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+Guarda 
Roupa de madeira antiga, R$200,00. 
Tratar (14) 996-745-783/ 991-155-295.

VENDO TÍTULO Águas Quentes de 
Piratininga. Tratar (14) 997-944-304.

VENDO ESTOQUE de vasilhames 
(cerveja e refrigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador Tratar (14) 3263-6641/ 
996-987-007.

POSTE PADRÃO pronto, monofásico, 
bifásico ou trifásico. Tratar (14) 3263- 
5859/ 996-200-962/ 998-620-930.

VENDO FIOS e cabos elétricos, 
lâmpadas econômicas a partir 
de 10w, interruptores e tomadas. 
Tratar (14) 3263-5859/ 996-200-962/ 
998-620-930.

VENDO MATÉRIAS elétricos, indus
triais 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, caixinhas, bancadas 
e consertos. Tratar na Rua Santo 
Antonio, n° 773, JD. Bela Vista ou (14)
997- 125-303 com Cícero.

VENDE-SE LENHA p/ fornos. Tratar 
(14) 99164-2852 /  996-955-924.

VENDE-SE VARAS de eucalipto, (to
dos os tamanhos e espessuras). Tratar 
(14) 991-642-852 /  996-954-241.

VENDE-SE TIJOLO baiano, tijolinho 
e telhas diversas. Tratar (14) 991-784- 
013e 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.

THERMAS DOS Laranjais, dia 
20/10 (domingo). Parcele em 
2x -  setembro e outubro. Tratar (14) 
997-462-701.

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.

THERMAS DOS Laranjais, saída 
27/10 -  24/11- São Paulo compras 
15/10 -  Paraguai todo mês -  Ibitinga 
19/10 e 14/12 -  Hopi Hari -  Noite 
do terror, 12/10 e 26/10. Tratar (14) 
3263-3761/ 997-248-206 com Ivani

EXCURSÕES POÇOS de Caldas - 
24/11/2013, Aquário de São Paulo 
e Zoológico. Tratar (14) 3263-3267/ 
996-003-485 com Solange.

SITIO DO Carroção 06/10/2013. 
Tratar (14) 3263-3267/ 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/ 
991-472-398.

PRAIA GRANDE 14, 15, 16 e
17/11/13. Tratar com Arlindo (14) 
3263-6988 ou 997-027-108/ 991
950-800 ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
997-947-639/ 991-472-393.

FOZ DO Iguaçu 24, 25, 26 e 
27/10/13. Tratar com Arlindo (14) 
3263-6988 ou 997-027-108/ 991
950-800 ou Eliza (14) 3264-7919 ou 
997-947-639/ 991-472-393.

SÃO PAULO (compras) 09/10 quarta -  
16/10 sábado -  23/10 quarta -  26/10 
sábado -  30/10 quarta. Tratar com Ar
lindo (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/ 
991-472-398.

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

ESPAÇO ENCANTADO, salão 
do Itamaraty. Centopeia, touro 
mecânico, cama elástica, game e 
piscina de bolinha, R$450,00. Tra
tar (14) 997-914-488/ 3263-1485.

CHÁ DE Bebê, salão WG, 
R$190,00. Tratar (14) 997-914- 
488/ 3263-1485.

LEMBRANCINHA EVA para 
dia das, dia dos pais, sacolinha 
surpresa, topo de bolo p/ de casa
mento, aniversário, bonecos EVA 
3D e etc. Tratar (14) 3263-6988/ 
998-787-095/ 996-096-999.

Serralheria Rocha
Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

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

Lençóis Paulista - SP

A n im o u
ASSO CIAÇÃO  PROTETORA DE LENÇÓ IS PAULISTA J

A O  HAPPY1  HOUR
EM PROL DOS ANIMAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

HOJE!
HORÁRIO: 17h às 20h no  POSTO TIG RAO 

(AO LADO DA PREFEITURA) 
MÚSICA: ACUSTGIRLS

ATENÇAO - Comunicamos que não haverá 
atendimento pelo telefone 

(14) 3264-3817 do dia 03/10/2013 ao dia 
15/10/2013. Se houver URGÊNCIA iigar 

para o CANIL M U NIC IPAL, (14) 3264-8269 
das 9h às 1 7 h . Obrigada pela 

^  compreensão e colaboração de todos!
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GI BISCUIT, lembrancinhas para 
todas as ocasiões, topo de bolo e 
personagens, aceita encomendas. 
Tratar (14) 3263-5612 e 996
191-155.

CONSULTORIA EMPRE
SARIAL: (Análise PE, Análise 
financeira, RH etc). Tratar com 
Luiz (14) 997-026-597.

EVENTOS EM geral (Caricatura 
ao vivo e sob encomenda). Tratar 
com Cristiano Paccola (14) 
991-127-826.

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.

SALÃO PARA Aniversário WG 
(incluso cama elástica G e M, 
piscina de bolinha, pebolim, 
vídeo game, kit festa + mesas 
e cadeiras e campo society), 
R$350,00. Tratar (14) 3263-1485 
ou 997-914-488.

CAMA ELÁSTICA WG, R$ 85,00 
de 2° a 5° feira. Tratar (14) 3263
1485 ou 997-914-488.

ANIVERSÁRIO WG -  Aluga-se 
tobogã. Tratar (14) 3263-1485 ou 
997-914-488.

ANIVERSÁRIO WG- Aluga-se 
touro mecânico. Tratar (14) 3263
1485 ou 997-914-488.

KREP SUÍÇO pronto. R$2,00 a 
unidade, vários sabores. Aniver
sários WG. Tratar (14) 3263-1485 
ou 997-914-488.

JD. EUROPA, casa nova com 3 
dorms. (1 suíte), sala, copa, cozinha, 
A/S e WC social, varanda e gara
gem p/2 carros coberta, R$ 260 mil, 
aceita financiamento. Tratar (14) 
996-929-693.

CASA BEM localiz. c/ ótimo 
acabam. no M. Azul. São 106m^ 
em boa planta, 3 dorms, wc social, 
s.estar, coz. c/ ligação p/ s. jantar 
+ rancho de lazer c/ churraqueira.
1 vg. cob. C82568 /  14-9635-2290 
- 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. 
Oportunidade! Vitagliano CJ23626 
-  14 3263-3163 -  9724-8803 /  
vitagliano.com.br ref:00232

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 conhecer, 
ac.financ.! . CJ23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00250

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

LINDA RESID. 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 Vi
tagliano 14-9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br ref. 00312

APARTAMENTO NOVINHO
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 - Confira! Creci 
J23626 - Vitagliano 14-9786-5951 
/  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br - ref:00317

A N y
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CRÍVENC/AMENTO EM VARIAS ASSEGURAVORAS

OTIMA 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 -  Rosan- 
gela 14-9635-2120 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br - ref. 00328

CASA EM excelente ponto comer
cial (esquina), boas divisões -  vários 
cômodos, ideal p/ clínica, escritório 
entre outros. Venha conferir! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00330

CASA NOVINHA bem localiz. no 
M. Luiza IV: 2 dorms sendo(1 suíte), 
wc soc., coz. ampla c / sala alm. 
jantar interligada, sala tv /  estar, ót. 
acab. + esp. p/ ar. lazer fundos, 3 
vgs descob, Confira! Creci J23626 
-  Beto Vitagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref- 00331

OTIMA RESID. Jd. Morumbi c/ 
217m^: Lindo hall ent. e exc. lazer 
receptivo (churr-f. assados-sauna- 
-wc)+ s. TV/vis c/ est. emb., s. 
íntima, coz c/ mt. arm.+ s. alm/ 
jantar conjug, 3 dorms -  sdo 1 suíte 
c/ arm. emb.+ wc soc. Obs.: exc. 
acab., c / ót. divisões. 3 vgs cob, 
local privilegiado - Conheça! Creci 
J23626 -  Beto Vitagliano 14-9724
8803 /  3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref- 00332

Projetos e execução de combate ao incêndio

v  Instalação e manutenção de hidrantes;
Instalação e manutenção de alarmes de Incêndio;

«/Instalação e manutenção de luzes de emergência;
^Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
«/ Instalação e manutenção de redes de ar comprimido

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate 
ao Incêndio e Centrais de G.L.P. 

i  Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.GasHidro
Manutenção GLP e Hidrantes

(14) 3264.5600
Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola, 261 

Lençóis Paulista - SP

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEG A SEXTA 7:30 ÃS 18:00 
SÃBADOS 7:30 As 15:00 
DOMINGOS E FERIADOS 

8:00HÃS 12:00

f
R. GUAÍANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL 

LENÇÓIS PAULISTA-SP 
FONE: 3 26 4 -7 S 92

LOJA 1: WALTER M O REnO , 340 JD. JOÃO PACCOLA
(14) 3264-2505

LO TE A M E N TO !
RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO

■  Lotes comerciais de 450m2 
■  Lotes residenciais de 200m2 e 220 
■  Planos com entrada parceladas em  

até 6x e até 120 meses para pagar

Tel.: 3263-1118
99609-2218-/smae/ 
99652-8202 - José Carlos

Rua XV de novembro, 753 - sala  04BnUOissSiiMIíBlliniÉBM&B

TERCA^QUINTA • SABADO
3269-3311

IMÓVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

www.pedraoimoveislpta.com
(1 4 ) 9 97 -1 4 4 -3 5 2 . (14) 3 2 6 4 -6 4 1 8 .3 2 6 4 -9 7 6 9

http://www.pedraoimoveislpta.com
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Emprego o

M AIS PROCURADOS
Profissionais mais procurados: executivo de vendas 
Hunter Sênior; analista de precificação; analista de 
custos; coordenador de universidade corporativa; 
especialista de projetos; analista Sênior.

( 1 4 )  3 2 6 3 - 6 8 9 9
Rua: Geraldo Pereira de Barros,771
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Desafio de tocar a empresa de uma pessoa só
Geralmente, o profissional liberal tem que assumir sozinho e ao mesmo tempo todas as funções na empresa

Saulo A d ria no
ILUSTRAÇÃO: CRISTIANO PACOLA

ençóis Paulista tem pouco mais de 
680 empresas cadastradas na categoria 
iMEI (microempresa individual), que é 

a fórmula para formalizar diversas ativida
des com forte tendência à informalidade. 
Há milhares de outros profissionais liberais 
que atuam como empresa individual. São 
médicos e dentistas, engenheiros e arqui
tetos, advogados e contadores, etc. Só na 
classificação advogado há mais de 130 ca
dastros na Prefeitura.

É, portanto, bastante comum os profis
sionais que, pela natureza de suas atividades, 
trabalham de forma solitária. O Sebrae con
sidera essa categoria como empresa de uma 
pessoa só e observa: enquanto numa corpo
ração cada área conta com o seu responsável 
ou responsáveis, o profissional liberal tem de 
assumir todas as funções e ao mesmo tempo. 
É ele quem cuida das finanças, da contrata
ção de funcionários, da organização e manu
tenção do local, do marketing, etc.

É um desafio sobre-humano para qual
quer profissional ser especialista em tudo, 
cobrindo as diversas áreas com competência 
e eficiência. Mas, para sobreviver no merca

do tão competitivo, não basta ser bom tecni
camente só na área escolhida. O empresário 
tem de ser um administrador completo.

Bruno Caetano, diretor superintendente 
do Sebrae-SP, menciona alguns pontos bá
sicos que valem para qualquer gestor, fre
quentemente negligenciados no corre-corre

da agenda de trabalho das empresas de uma 
pessoa só. “O profissional liberal tem de 
fazer um bom planejamento. É o caso de 
analisar setor, local onde pretende atuar, 
concorrência, público-alvo, conhecer seus 
pontos fracos e fortes, saber calcular o preço 
do serviço, custos, potencial de faturamen

to, entre uma série de outros fatores. Esse 
trabalho ajuda a reduzir riscos", orienta.

Ainda segundo Caetano, o empresário 
deve evitar o erro básico, comum entre empre
endedores de todos os setores: misturar contas 
profissionais com pessoais. “O caixa da empre
sa jamais pode se confundir com a carteira do 
médico, dentista ou advogado", observa.

Para o superintendente do Sebrae, o 
empresário não precisa estar sozinho per
manentemente. Um contabilista é de grande 
valia, já que qualquer descuido nesse aspec
to pode sair caro. Além disso, o profissional 
liberal fica com mais tempo para atividades 
como estudar e atualizar-se no seu ramo ou, 
dedicar-se à vida pessoal, o que é saudável.

Mais uma dica de Caetano: “com rela
ção à construção da imagem, é sempre bom 
criar uma identidade visual. Escolha do esti
lo das instalações, padronização de material 
impresso ou digital distribuído para clientes, 
placa e cores merecem atenção". Segundo ele, 
o profissional liberal que se enxerga como 
uma empresa está um passo adiante de seus 
concorrentes. “Mas para ser bem sucedido 
nesse sentido é preciso capacitar-se. Busque 
orientação e faça bons negócios", recomenda 
o diretor superintendente do Sebrae-SP.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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FREIO DE MÃO
As vendas de carros acumuladas no ano caíram em relação a 
2012. Setembro reforçou a ameaça do primeiro ano negativo 
desde 2003. Foram 277,4 mil unidades até o dia 29, média 
diária de 14 mil carros emplacados.
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Uso correto aumenta vida útil da embreagem
Quebra no sistema deixa 
o motorista na mão de 
repente e reparo pode 
pesar muito no bolso

Saulo Adriano_______________

Regra básica para economizar dinheiro 
e evitar dor de cabeça gratuita: usar 
corretamente o sistema de embrea- 

gem do carro. A durabilidade do conjunto 
de disco, platô e rolamento depende muito 
do perfil do motorista que usa o veículo e 
da boa e velha manutenção preventiva. Os 
problemas mais frequentes na embreagem 
têm várias causas, mas -  geralmente - um 
único causador: o jeitão de usar o carro no 
trânsito.

João Aparecido dos Santos, gerente da 
Assistência Técnica da Vecol (concessioná
ria Volkswagen em Lençóis Paulista), apon
ta o principal vilão. “Descansar o pé sobre 
o pedal da embreagem enquanto dirige é 
um hábito de muitos motoristas. Isso pro
voca aquecimento do sistema e acelera o 
desgaste dos componentes", observa.

Embreagem com problema é certeza de 
dor de cabeça, principalmente para quem 
se programa para uma viagem longa. “Se o 
cliente usa o carro quase que o tempo todo 
em sua cidade, isso não preocupa muito 
porque o socorro está próximo. O proble
ma é realmente problema quando ele pega 
a estrada com carro cheio de familiares e 
pesado de malas. Se quebrar a embreagem 
longe de casa, a lista é grande: tempo de 
espera com carro parado na margem da ro
dovia até chegar o socorro, custo com guin
cho ou reboque, custo e mão de obra de

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/0 ECO

CONJUNTO - O sistema de embreagem tem componentes sensíveis que se deformam pelo ao uso ou por impactos

mecânico que o dono do carro não conhece 
a qualidade do serviço... Tudo isso é para 
se preocupar e colocar na conta", alerta.

A pedido de O ECO, Santos indica três 
sintomas de problema na embreagem do 
carro que avisam ao motorista que chegou a 
hora de procurar um mecânico de confiança:
1) trepidação ao arrancar com o veículo,
2) a patinagem do motor em determinados 
momentos e 3) altura do pedal. “Eu acres
centaria um quarto item: o pedal duro, que 
exige mais força da perna para acionar a 
embreagem", complementa.

Atento às quatro dicas, o motorista sabe

se há ou não um problema evidente.
Ainda assim, o melhor conselho é, pe

riodicamente, levar o carro ao mecânico de 
confiança para uma checagem técnica. “É 
que, muitas vezes, o uso do carro na cidade 
esconde o problema na embreagem por
que o sistema trabalha frio. O problema é 
disfarçado porque não demanda tanto do 
sistema quando demandaria, por exem
plo, na descida da serra com o carro cheio 
de gente e pesado de malas. É no uso em 
condições extremas que o sistema é mais 
exigido e, por isso, o problema que estava 
escondido até então aparece", completa.

Anote a í
Trepidação ou vibração ao acionar a 
embreagem => sinal de desgaste do sistema 
ou de contaminação por sujeira de óleo ou terra 
Patinagem ao acionar a embreagem =>
sinal de desgaste do sistema ou quebra de 
componente
Altura do pedal => desgaste do sistema 
Curso do pedal duro => desgaste do sistema 
ou quebra de componente 
AVISO  IM P O R T A N T E: segurar o veículo em 
uma rampa utilizando a embreagem como 
substituto do freio encurta a vida útil do sistema. 
O correto neste caso é usar o freio de mão.,

http://www.jomaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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FOTO: DIVULGAÇÃO SEU ALUGUEL
O IGP-M, usado nos contratos de aluguel, foi de 0,15% 
em agosto para 1,50% em setembro e acumula 4,4%  
em 12 meses, abaixo do acumulado pelo IPCA (6,09%  
até agosto).

www.pontoi9.com.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 5 DE OUTUBRO DE 2013 ANO 76 EDIÇÃO N° 7.191

FGTS passa a financiar casa de até R$ 750 mil
M udança mexe em uma 
regra de mercado imobiliário 
que valia desde 2009 e tende  
a aquecer a procura por 
imóveis para a classe média

Saulo A d ria no __________________

0  Governo Federal aumentou o valor 
do imóvel que pode ser comprado 
com recursos do FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço). O va
lor subiu de R$ 500 mil para R$ 750 mil 
em São Paulo e em outros Estados onde o 
mercado imobiliário é mais competitivo. 
Entram nesta lista Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e o Distrito Federal. Nos demais 
Estados, o valor também subiu, mas o 
teto parou em R$ 650 mil. O novo limite 
também vale para os financiamentos com 
recursos da poupança, o Sistema Financei
ro da Habitação, e se volta para a imensa 
e heterogênea faixa da classe média, que 
demanda por habitações além do que ofe
recem as opções populares do programa 
Minha Casa, Minha Vida.

A mudança mexe em uma regra de mer
cado imobiliário que valia desde 2009, mas 
não altera a camisa de força dos 80%. O 
financiamento pelo SFH segue sem poder 
ser maior que 80% do valor de avaliação 
do imóvel, no caso de uso da tabela price. 
Se o sistema for o SAC, que tem prestações 
maiores no início e menores no final, o fi
nanciamento pode chegar aos 90%.

A notícia da semana (aumento do va
lor para R$ 750 mil) animou o setor, que 
aposta em mais movimentação. No setor 
financeiro, há uma expectativa de cresci

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

RECHONCHUDO -  Com teto maior para financiamento com saque do FGTS, mercado imobiliário espera aquecimento nas transações

mento nos saques do saldo do FGTS de R$ 
700 milhões a R$ 1 bilhão ao longo de um 
ano. No ano passado, foram sacados R$ 
8,5 bilhões do fundo destinados à compra

de imóveis. Como a mudança na regra foi 
anunciada agora, as estimativas apontam 
que o impacto em 2013 será pequeno, che
gando à casa dos R$ 10 bilhões. Tendem a

ser maiores em 2014. A compra de imóveis 
é o terceiro principal motivador de saques 
de recursos do FGTS, atrás das demissões 
sem justa causa e das aposentadorias.

http://www.pontoi9.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
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Classificados

PLANO CASA própria, aprcelas 
a partir de R$ 547,00. Tratar (14)
996-535-926.

ORIGENES 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.

JD. ITAMARATY, casa parte alta 
em terreno de 525 m?, 3 quartos 
(1 suite), sala,cozinha, wc, area 
de serviço rancho no fundo amplo 
quintal, R$470 mil. Tratar Douglas 
Imoveis creci 116637 (14)3264-3571/ 
981-506-252 (tim) 997-562-647 (vivo)

VILA ANTONIETA II excelente casa 
com 3 quartos sendo uma suíte, 2 
salas, wc, copa/ cozinha, garagem 
coberta p/ 4 carros, area de serviços, 
churrasqueira fechada com blindex, 
R$400 mil, aceita financiamento. 
Tratar Douglas Imóveis (creci 116637) 
3264-3571/ 981-506-252 (tim) 997
562-647 (vivo)

PQ SÃO José, excelente casa com 
4 quartos, sendo 1 suíte, 2 salas, 
copa/cozinha, wc, área de serviço, 
edícula com churrasqueira e quarto, 
WC, garagem coberta p/ 2 carros, R$ 
550 mil Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

JD. UBIRAMA, casa com 3 
quartos, sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, wc, edícula com 
churrasqueira, e wc, quarto, área de 
serviço, R$350 mil, aceita financia
mento. Tratar Douglas Imoveis (creci 
116637) 3264-3571/981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

JD. VILLAGE, casa com 3 quartos, 
2 salas, copa,cozinha,wc, garagem, 
area de serviço com 2 quartos 
R$330 mil, aceita financiamento. 
Tratar Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim)
997-562-647 (vivo)

RES. ORIGENES Lessa, novo, 2 
dorms(1 suite), sala/copa integrados, 
cozinha, banheiro, lavanderia,

VARANDA C/ churrasqueira, 2 
vagas garagem, 77m? privativos. 
Entre youtube e digite: Lessa 1102, 
veja vídeo explicativo do AF! Tratar 
Fone 991-04^62.

APARTAMENTO NOVO,
Residencial Origenes Lessa (centro), 
2 dorms (1 suite), 2 WC, sala e copa 
intregadas, cozinha americana, 
varanda c/ churrasqueira, ármarios 
embutidos, área de lazer c/ piscina e 
academia e garagem coberta. Tratar 
(14) 997-127-206.

JD. MARIA Luiza III, vendo edícula 
com terreno de 11x20. Tratar (14) 
3264-8661/ 998-152-628.

CECAP, 3 dorms, sala de tv, sala de 
jantar (1 suite), WC social, garagem, 
para 2 carros e edicula com cozinha 
e quarto com WC, R$175 mil.
Tratar (14) 3264-5698/ 997-128-637/ 
981-581-212.

RESIDÊNCIA/VENDE-SE, R$120
mil, entrada+ parcelas, use FGTS. 
Tratar (14) 997-663-028

JD. NAÇÕES , sobrado comercial 
e residencial com uma área 
total de 384,00 m? de construção 
- a residência tem 3 dormitórios,
3 banheiros, sala ampla, cozinha 
grande, lavanderia e sótão e o 
comércio um excelente salão para 
montar um mini mercado, farmácia, 
loja de confecções, igreja, etc, com 
uma vaga de garagem, área do 
terreno 500,00m?, R$ 280 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

IPÊ, APARTAMENTO c / 02
quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área privativa de 70m?, e 1 vaga 
de garagem, R$160 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM MORUMBI, excelente 
casa rica em madeiramento e 
blindex, 02 quartos, 01, suíte, 02 ba
nheiros, cozinha planejada, garagem 
para 03 carros, R$410 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM ITAMARATY, casa com 
02 quarto e 01 suite, 01 banheiro, 
sala, copa, cozinha, rancho com 
churrasqueira e terreno de 525m?, 
R$480 mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo)/ 981-554-887 
(tim)/ 988-226-747 (Oi)/ 991-060-393 
(Claro) www.cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM CRUZEIRO, casa c/
03 dormitórios, 02 banheiro e 
garagem c / 03 vagas, lavanderia, e 
churrasqueira, R$ 225 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM MORUMBI, casa em for
mato "L", c/ 01 quarto, 01 suite, 02 
vagas em garagem coberta, cozinha 
com armário embutido, gramado na 
frente, cerca elétrica e churrasqueira, 
imóvel rústica, R$ 330 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

SOSSEGO, BELISSIMA chácara 
muito próxima a Lençóis Faulista, 
numa área de 5.990,00 m2, com 
duas casas, duas piscinas, 1 galpão, 
jardim, pomar, sistema com 8 câme
ras e 2 entradas, R$ 530 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JÚLIO FERRARI, duas casas no 
mesmo terreno sendo a da frente 
com 02 quartos, sala, cozinha e 
banheiro e dos fundos c / 01 quarto, 
cozinha e banheiro. Não aceita 
financiamento, R$ - 115 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM PRINCIPE, casa c / 03 
quartos sendo 01 suite com hydro, 
mais 01 banheiro, sala cozinha com 
armários todeschini, cooktop, forno 
embutido, blindex, rancho com 
churrasqueira, lavanderia, banheiro 
nos fundos e cerca elétrica, R$ 270 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110/ 997-906-930/ 997-944
894 (vivo)/ 981-554-887 (tim)/ 988
226-747 (Oi)/ 991-060-393 (Claro) 
www.cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM PRINCIPE, casa nova 
c/ 02 quartos, sala, cozinha, 02 
banheiros, esquadrias de madeira, 
garagem para 03 carros coberta e 
porcelanato, R$ 280 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM VILLAGE, residência 
com 02 quartos, 01 suite, sala, 
copa, cozinha, banheiro, lavanderia, 
rancho com churrasqueira, 
armários embutidos e blindex (Aceita 
terreno no Itamaraty como parte do 
pagamento), R$ 360 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM VILLAGE, 1 suíte, 02 
dormitórios, 02 salas, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e 
garagem para 02 carros. edícula com 
salão, despensa e banheiro, R$360 
mil, obs: laje,acabamento em gesso 
e armário embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

CRUZEIRO, CASA nova com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e garagem 
coberta (terreno 11x25) e construção 
de 140m2. Tratar (14) 997-011-896 
com João Barbosa.

NOVA LENÇÓIS, casa com 3 
quartos, sala, copa, cozinha e WC, 
acabamento em gesso, azulejo 
ate o teto na cozinha, WC e copa, 
garagem coberta, R$160 mil, não 
aceito financiamento. Tratar (14) 
997-011-896.

JD. MONTE Azul , casa á venda 
com 243,46m? sendo 71m? área 
construída, 1 dormitório, sala, 
cozinha, comercio na frente com sala 
ampla e banheiro. 0061 cód. no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
3263-0021/ 997-281-313

MARIA LUIZA V, casa á venda 
com 225m?, 2 dormitórios, sala, sala 
de jantar, área de serviço. Entrada 
mais parcela. 0124 cód. no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
3263-0021/ 997-281-313

GRAJAÚ EM construção na laje 
com 2 dorms, sala, cozinha, wc, mu- 
lada, R$60mil + 105x de R$328,00, 
aceito terreno no negocio. Tratar (14) 
997-97^221.

BELA VISTA I , casa com edícula 
no fundo, na R: General Ozorio, 293, 
R$130 mil. Aceito carro no negocio. 
Tratar (14) 997-238-641 c / ̂ ld inei.

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 (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

JULIO FERRARI- 3dorms (1 suite), 
cozinha, bho social, sala 2 ambien
tes, área serviço, churrasq., garagem 
p/ 2 carros cobertos e 1 descoberto. 
R$140mil-Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151^860-1407.

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 - Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264-4151/9860-1407.

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) 3264-4151/9860-1407.

CENTRO- 2 dormt., 2 salas, bho 
social, cozinha, lavanderia.R$120mil- 
Habitare Imoveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD EUROPA, 03 dorms (1suíte), 
sala, cozinha, lavanderia, garagem 
coberta R$ 270.000,00. SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624^96- 
958-789.

MARIA LUIZA III- 2 dorms, sala, 
cozinha, copa, churrasq., bho social, 
lavanderia, garagem p/ 2 carros. 
82m? de construção. R$ 250mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

JACARANDÁ, 2 dormitórios, 
sala (2 ambientes), banheiro social, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga de 
garagem, R$173 mil, obs: piso frio.
3° andar. Armário embutido em 01 
dormitório, cozinha e área de serviço. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

EDIFICIO BETA, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala ampla, banheiro 
social, cozinha, área de serviço, 
dependência de empregada trans
formada em sala de TV e 02 vaga 
de garagem, R$500 mil, obs: laje, 
piso de madeira e granito. Armário 
embutido em todos os dormitórios, 
cozinha, área de serviço e sala de TV. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

EDIFICIO M AR AM BÁ (Bauru), 2 
dormitórios, sala, banheiro social, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga de 
garagem, R$120 mil + parcelas, obs: 
laje e piso frio. Armário embutido 
na cozinha. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CENTRO OPORTUNIDADE,
2 casas, sendo uma térrea e um 
sobrado e um salão comercial, 
R$550 mil, obs: Boa oportunidade 
para investimento.Ótima localização. 
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. 
ótima localização. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 1 suíte, 03 
dormitórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e ga
ragem para três carros. Área de lazer 
com churrasqueira e suíte, R$480 
mil, obs: laje, porcelanato e acaba
mento em gesso. Armário embutido 
na cozinha. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

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

JD AÇAI , 02 dorms, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem, piso frio e forro 
em pvc, R$ 130.000,00 -  Aceita 
Financiamento. SIG IMÓVEIS (CRECI 
115691) 3264-5624.

JD. ITAMARATY, 1 suíte, 02 dormi
tórios, sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem 
para 02 carros. área de lazer com 
churrasqueira, banheiro e despensa, 
R$520 mil, obs: laje e porcelanato. 
Armário embutido na cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM EUROPA, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$275 mil, obs: 
laje, piso frio e acabamento em 
gesso. Construção nova. Aceita 
financiamento. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

PARQUE SÃO José, 1 suíte, 02 
dormitórios, 02 salas, banheiro 
social, copa, cozinha, área de serviço, 
despensa e garagem para vários 
carros, R$ 420 mil, obs: laje, porcela- 
nato e taco. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAPUÃ, 2 dormitórios, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de lazer 
com despensa e banheiro, R$ 150 
mil, obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD EUROPA de esquina, 03 
dorms(1 suíte c/closet ), sala tv, 
sala jantar, cozinha, churrasqueira 
c / coifa, cooktop, aquecedor solar 
na casa toda, R$ 410.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691) 3264- 
5624/996-958-789.

JD. ITAPUÃ, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de lazer 
com despensa e banheiro, R$ 175 
mil, obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JARDIM STA Terezinha, 1 suíte, 02 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$ 220 mil, obs: laje, 
piso frio, acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

CASA PROXIMO ao SESI, na 
Av. Jácomo Nicolau Faccola, R$
130.000,00 -  Aceita Financiamento 
-  02 dorms, 02 banheiro, sala, cozi
nha. SIG IMÓVEIS (CRECI 115691) 
3264-5624/997-710-664.

JARDIM MARIA Luiza I, 1 suíte,
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e gara
gem para 02 carros. Área de lazer com 
churrasqueira, R$ 340 mil, obs: laje, 
porcelanato, acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JD VILLAGE, 02 dorms, sala, 
cozinha, edícula c/01 dormitório, ba
nheiro, churrasqueira R$ 270.000,00. 
SIG IMÓVEIS (CRECI 115691)3264- 
5624/996-958-789.

ITAMARATY - Terreno com 396 m^ plano, na parte baixa, 
R$145 míl.

JARDIM UBIRAMA - Casa com 1 suíte, 2 quartos, sala com 
2 ambientes, cozinha, banheiro e lavanderia, R$ 300 mil.

CENTRO - Terreno próximo ao clube marimbondo 
com 330,00 m^ R$ 200 mil.

JARDIM MORUMBI - Terreno com 275,00 m  ̂(não aceita financia
mento), R$120 mil.

JARDIM VILLAGE - Residência com 03 quartos sendo 1 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro, lavanderia, 2 vagas de garagem coberta 

e armários embutidos, R$ 360 mil.

JARDIM MORUMBI - Excelente residência com 3 quartos, 1 suíte, 2 
salas, copa, cozinha, banheiro e armários embutidos, R$ 620 mil.

MARIA LUIZA I - Terreno plano com 200 m^ R$ 78 mil.
Não aceita financiamento

JD. NAÇÕES -  Sobrado comercial e residencial com uma área total 
de 384,00 m  ̂de construção - a residência tem 3 dormitórios, 3 
banheiros, sala ampla, cozinha grande, lavanderia e sótão e o 
comércio um excelente salão para montar um mini mercado, 
farmácia, loja de confecções, igreja, etc...com uma vaga de 

garagem - área do terreno 500,00m^ - R$ 280.000,00.

JD. EUROPA - Terreno com 205 m^ de esquina, R$ 80 mil.
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JARDIM PRINCIPE, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem coberta, R$
160 mil, obs: laje e piso frio. 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.

JD. LTAMARATY, 1 suíte (com clo- 
set), 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 condicio
nado nos dormitórios e móveis em 
madeira na área de lazer. 2 lotes 
juntos. Ótimo acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO

*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO ( 14)  9844-8164  
8117-8164

APTO BETHA: 03 dorm sendo 1 
suíte todos Cl armários/sala 02 

ambientes/lavabo/banheiro/sala/ 
coz planejada/lavanderia/garagem 

valor R$ 530.000,00. 
CENTRO: 03 dorm sendo 1 suite 
Cl closet/02 salas/banheiro/coz/ 

lavanderia/despensa/área cl 
churrasqueira/garagem valor 
r$ 405.000,00 Toledo Imóveis 

32630187.

JD. MARIA LUIZA II: 02 dorm/ 
sala/coz/banhelro/lavanderla/ 

área cl churrasqueira e banheiro/ 

garagem valor r$ 200.000,00 

Toledo imóveis 32630187 (aceita 

troca valor menor)
JD. UBIRAMA: 02 dorm/sala/coz/ 

banhelro/lavanderla/entrada p/ 
carro. Valor r$ 160.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/sala/ 
copa/coz/02banhelros/lavanderla/ 
área cl churrasq./Garagem valor 

r$ 225.000,00 Toledo Imóveis
___________32630187___________
JD. ALVORADA: 03 dorm sendo 
1 suíte/copa/coz/sala/banhelro/ 

lavanderla/área cl churrasq/ 
plscina/banhelro/pomar/02 salas 
comerciais. Valor r$ 195.000,00 

Toledo Imóveis 32630187.

APTO PRAIA GRANDE: 
apto totalmente mobiliado a 

120metros da praia cl 02 dorm 
sendo 1 suite cl armários/ 

banhelro/sala/coz. Planejada/ 
lavand/garagem valor r$

270.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

w ww.toledoim oveis.com .br
Tel (14) 3263-0187 ^
Av. 25 de Janeiro, 354 
C entro

http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://WWW.imobiliaria21lp.com.br
http://WWW.imobiliaria21lp.com.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
mailto:cordeiroimoveislp@hotmail.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br
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BACCILI, 02 dorms(1 suíte c/ armá
rios), sala de tv, cozinha planejada, 
sala jantar, lazer c/ churrasqueira, 
sala, banheiro R$ 298.000,00. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691)3264- 
5624/996-958-789.

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/edícula c/ churrasq/ 
banheiro/despensa/garagem,
R$ 360 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187

JD ITAMARATY(PARTE alta),
08 dorms(1 suíte c/ banheira), 
cozinha americana, sala de tv, 
sala de jantar, sala estar, lazer c/ 
churrasqueira e piscina, lavanderia, 
garagem F$550.000,00. SIG

JD. VILAGE: 02 dorm sendo 1 suíte 
c/ hidro/sala/sala jantar/coz/banhei- 
ro/lavanderia/edícula c/ churrasq e 
banheiro/garagem, F$ 350 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 32630187.

IMÓVEIS(CFECI115691) 3264- 
5624/996-958-789. RONDON: 02 dorm/sala/copa/ 

coz/02 banheiros/edícula c/

JD ITAMARATY, 03 dorms (1 
suíte c/ armários), escritório, sala

churrasq/piscina, F$ 220 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

estar, sala tv, cozinha planejada, 
despensa, lazer c/ churrasqueira, 
banheiro, piscina, garagem vários 
carros F$ 680.000,00 SIG IMÓVEIS 
(CFECI 115691) 3264-5624/996-958- 
789/997-710-664.

CENTRO: COMERCIO c/ coz/e 
02 banheiros Fundos casa c/ 03 
dorm/sala/coz/banheiro/lavanderia, 
F$ 840 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JD. PACCOLA, casa com 3 quartos, 
2 salas, 2 WC, cozinha+ edícula nos 
fundos c/ churrasqueira, aceito fi
nanciamento. Tratar (14) 3263-0813/ 
997-832-723.

CECAP: FRENTE: 03 dorm/02 
salas/02coz/ 02banheiros/02 área 
de serv/garagem/Fundos dorm/sala/ 
coz/banheiro/lavanderia, F$ 150 mil. 
Tratar Toledo Imóveis 3263-0187

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 997-727-716 
com Cláudio.

JD. NELLI: Linda edícula c/ sala/coz 
americana/02 banheiros/lavanderia/ 
churrasq/forno pizza/piscina de 
biribol, F$ 200 mil. Tratar Toledo

JD. ITAMARATY, vendo excelente
Imóveis 3263-0187

edícula. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio. APTO EDIFÍCIO Orígenes Lessa, 

02 dorm sendo 1 suíte/sala 02

JARDIM ITAMARATY, excelente 
casa com 3 dorm., sendo 01 suíte, 
garagem para 04 carros, área de 
lazer com piscina e churrasqueira.

ambientes/coz americana/lavande- 
ria/banheiro/varanda c/ churrasq. 
Gourmet/garagem, F$ 320 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

Tratar (14) 997-727-716 com Claudio.
PRÉDIO NA Flanta Fesidencial

AÇAÍ I, casa medindo 71,25 m  ̂em 
terreno de esquina com área de 
238,48 m̂ , não aceito financiamento, 
F$ 120 mil. Tratar (14) 997-727-716 
com Abobrinha.

Fortal de Lençóis: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala 02 ambientes/coz/ 
banheiro/lavanderia/varanda c/ 
churrasq. Gourmet/garagem valor 
sob consulta. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187

CENTRO, - Fróximo a cachaçaria, 
medindo 237 m̂ , em bom estado, 
em terreno medindo 458m^, possuin
do 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.

JARDIM NELLI, barraca com 2 
cômodos, 2 banheiros, piso frio, de 
boa qualidade, laje com acabamento 
em gesso, churrasqueira, de ótima 
qualidade, piscina grande, cerca 
elétrica, portão fechado basculante, 
aceito permuta, terreno com 250 m̂ . 
F$ 195 mil. Fedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e (14)

MONTE AZUL, casa geminada 
c/ 02 dorm/sala/coz/banheiro/

997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

lavanderia/garagem (cada), F$ 220 
mil, ótimo p/ investimento. Tratar 
(14) 3263-0187 Toledo Imóveis

JD. NAÇÕES, negócio de ocasião, 
casa com 1 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha, mais 2 cômodos

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

respaldado, excelente oportunidade 
p/ o investidor. ref. n. 79. Fedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

fechado basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia revestida 
com armário, fundos temos 1 dispen
sa, canil, piso laminado e piso frio. 
Terreno com área total de 292,82 m̂  
com 270,55 m  ̂de construção. Aceito 
propostas e financiamento, F$550 
mil. Fedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997-144
352, (www.pedraoimoveislpta.com).

CENTRO, CASA reformada com 
3 quartos, sala, cozinha, wc social,
1 suíte, piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em gesso, 
garagem descoberta p/ 2 carros.
F$ 260, mil aceito financiamento. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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 ter
reno em lençóis paulista como parte do 
negócio. Ftedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997-144
352, (www.pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA 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. 
Fedrão imóveis (creci 115143). f^ne 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza lI, 
oportunidade, casa com 3 quartos, 
sala de tv, sala de jantar, w  c social, 
com contra piso, laje, cobertura de 
telha romana, área construída de 
102 m̂ , R$ 130 mil (aceito terreno 
no negócio), falta acabamento final. 
Fedrão imóveis (creci 115143). f^ne 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

NÚCLEO, CASA com 8 cômodos,
3 WC, ótima localização, (precisa de 
reparos), bom para investidor, não 
aceita financiamento, R$ 70 mil. 
Fedrão imóveis (creci 115143). f^ne 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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 auto
matizado p/ 2 carros, cerca elétrica, 
piso de ótima qualidade, sancas 
na sala, e acabamento em gesso 
em todos os quartos. R$ 400 mil. 
Fedrão imóveis (creci 115143). f^ne 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JARDIM EUROPA, casa nova, com 
3 quartos, w  c social, suíte, sala bem 
ampla, cozinha revestida com porcela- 
nato, garagem coberta com portão fe
chado 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. Fedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

NÚCLEO, 2 casas no mesmo terre
no, sendo uma com 4 cômodos e a 
outra com 3 cômodos, em frente o 
posto de saúde, bom p/ o investidor. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD. NAÇÕES, casa com 3 quartos, 
sala, cozinha, w  c social, piso frio, laje, 
mais salão p/ comércio, garagem 
coberta p/ 1 carro, de frente a escola 
do sesi. Fi$ 170 mil n/aceito financia
mento. Fedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997-144
352, (www.pedraoimoveislpta.com).

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, churrasqueira, lavan
deria 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. F$ 160 mil, 
aceito financiamento Fedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

JARDIM PRÍNCIPE, casa com 
3 quartos, sala ampla,, cozinha, 
wc social ,1 suíte, piso frio de boa 
qualidade, garagem coberta p/
1 carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 quarto, 
banheiro, lavanderia coberta, chur
rasqueira, ótima localização. F$ 200 
mil aceito financiamento e permuta. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CECAP, CASA com 3 quartos, sala, 
cozinha toda revestida, wc social,
1 suíte, piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em gesso, 
garagem coberta p/ 2 carros, bom 
acabamento, fundo com 1 quarto, 
churrasqueira, banheiro. F$ 175 mil, 
aceita permuta e financiamento. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

VILA CRUZEIRO, casa com 3 
dormitórios, sala, cozinha ampla, w  
c social, 4 vagas para autos, sendo 2 
cobertas, piso frio, forro de madeira, 
lavanderia coberta, fundo temos 
1 quarto grande, terreno com 275 
m ,̂ com 162,46 m  ̂de construção,
F$ 175 mil aceito financiamento. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

OPORTUNIDADE, CASA no
Jardim Bela Vista, mais edícula no 
ponto de laje, F$ 115 mil. Fedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CAJU, CASA com 4 cômodos+2 
em construção, F$ 90 mil não aceita 
financiamento. Fedrão Imóveis 
(Creci 115143). Fedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

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

A IMOBILIÁRIA Sig Imóveis comu
nica a todos que está administrando 
alugueis, e nesse momento está 
precisando 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)

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

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

UBIRAMA, 3 quartos, 1 
suite, 3 salas+ cozinha, rancho c/ 
churrasqueira, F$ 340 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na F: Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, 751 ou 
(14) 3264-7260.

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

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

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

CENTRO, 02 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/copa/coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem, F$ 330 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

JD. NAÇÕES, sobrado, comercio 
embaixo e casa em cima, com 3 
dorms, sala, cozinha e WC, F$130 
mil (não aceita financiamento). Tratar 
(14) 996-828-437/ 997-514-078.

OPORTUNIDADES.i u y

INCRÍVEIS!
VISITE NOSSO NOVO SITE 

www.habitarelp.com.br

Sobrado JD Itamaraty - 3 dorms(1 suíte), sala 
grande tv, escritório, cozinha planejada, piscina casa 

c/320m2 RS 600.000,00. Ref. Site 14..

Casa Itamaraty - 2 casas com 3 dorms(1 suite), bho 
social, cozinha, sala estar, sala estar, lavanderia, 

garagem 4 carros. RS460míl CADA UMA.

Vende-se Casa Jd. Village - com 3dorms ( sendo 2 
suites), 2 salas, cozinha, sala de jantar, área de ser
viço, garagem p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, 

área de lazer, churrasqueira 
Casa com piso laminado. RS SOOmil.

Casa Jd. Itamaraty - Garagem p/ 2 carros, cozinha 
planejada, sala estar, TV, jantar, área de serviço, bho 

social, 3 dorms (1 suíte), piscina, área de lazer d  
churrasqueira, bho, depósito.

243 m  ̂de construção. RS 550mil.

Casa Jd. Village - sala de estar, TV, 3 dorms ( sendo 1 
, suite), bho social, cozinha.

Área construída 164,44m^ R$ 330mil.

Chácara no Corvo Branco - 3 dorms (sendo 1 suite), 
bho social, cozinha, lavanderia, escritório, despensa, 

sala c/ 2 ambientes e lareira, lavabo, escritório, piscina, 
sauna, área de lazer, quadra de tênis, armários embu
tidos, casa pf caseiro. 400m^ de construção. 5000m^ de 

terreno. R$800míl. Aceita imóvel menor valor.

Casa Maria Luiza II -3  dorms (sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, escritório, bho social, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros. 147m^ de construção. R$300mil.

Casa Maria Luiza II - CASA NOVA, parte alta, 3 dorms 
(sendo 1 suíte), bho social, sala, sala jantar, cozinha, 

lavanderia, área lazer c/ churrasq., garagem p/2  
carros cobertos. RS 340mil.

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

nllabibare
CRECI 76074 I M Ó V E I S

habitarelp .com .br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14) 3264 4151 | (14)99860 1407

JD. PRÍNCIPE, barracão com 1 es
critório, 1 refeitório, 1 almoxarifado, 3 
banheiros, terreno com área total de 
800 m̂ . F$ 650 mil. Fedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

VILA CACHOEIRINHA, terreno 
com 11 m de frente por 26 m de 
fundo, totalizando 286 m̂ , com duas 
casas no mesmo terreno. F$ 110 mil, 
bom p/ o investidor Fedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

CECAP, CASA com 6 dormitórios,
2 banheiros. F$ 112 mil, aceito 
casa menor no negócio sem dívida. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD NAÇÕES, casa com 1 quarto, 
sala, cozinha e WC, F$60 mil. Tratar 
(14) 996-828-437/ 997-514-078 (não 
aceita financ).

JD. ALVORADA, vendo 2 casas 
no mesmo terreno, sendo a casa 
da frente com 2 dormitórios, 
sala, cozinha grande, w  c social, 
varanda, 2 vagas coberta p/autos, 
fundo temos 2 dormitórios, sala, 
cozinha, w  c social, piso frio, forro 
de madeira, com porião fechado de 
correr, terreno com área total de 250 
m̂ , com 145,88 m  ̂de construção, 
aceito financiamento e permuta. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CECAP, CASA com 4 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, piso frio, laje, 
área total de terreno 202m2 com 
82m^ de construção, esquina, toda 
murada (frente ao posto saúde), F$ 
120 mil, não aceita financiamento. 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD. GRAJAU, parte alta, casa com 
2 dorms, sala, cozinha, WC, F$125 
mil, (aceito F$115mil financiado). 
Fedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fedrão imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD. MARIA Luiza IV, casa em L, com 
2 dormitórios, sala, copa, cozinha 
revestida, WC social, lavanderia 
coberta, piso frio, com laje,vaga 
coberta p/ 1 auto e 3 descoberta, 
piscina, portão basculante fechado, 
com 87,55 m  ̂de construção, terreno 
com área total de 249,60 m ,̂ parte 
alta, aceito terreno como parte do 
negócio, F$ 120 m il+99 parcelas 
de F$ 430,00. Fedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

JD. MARIA Luiza II, asa com 2 
dormitórios, sala bem ampla, cozinha 
revestida, w  c social, piso frio, com 
laje, mais salão comercial, a/s 
coberta, varanda, vaga coberta p/
2 auto. Não aceito financiamento 
e aceito terreno como parte do 
negócio. F$ 180 mil. Fedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264-6418 e 
(14) 997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.habitarelp.com.br
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com


• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 2013 .

Classificados

JD. DAS Nações, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem. - R$
125.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
9979^0722.

JD. ITAPUÃ, 1 dormitório, banheiro, 
área de laser c/ churrasqueira, 
quiosque, piscina e entrada p/ carro - 
R$ 140.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. MARIA Luiza II, 1 dormitório,
02 banheiros, área de laser c/ chur
rasqueira, forno, piscina e entrada p/ 
carro. - R$ 165.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 3263
7094 /  99795-0722.

NÚCLEO, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, lavanderia 
e entrada p/ carros - R$ 105.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci -  46374), 
^n e  3263-7094 /  99795-0722.

CENTRO, 1 imóvel composto de 01 
sala comercial, 02 residências, sendo 
01 térrea e 01 sobrado no mesmo 
terreno. R$ 550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 3263
7094 /  99795-0722

CENTRO, 3 dormitórios, sala, cozinha, 
02 banheiros, área de serviço, chur
rasqueira e garagem. - R$ 260.000,00 
- Santangelo Imóveis (Creci -46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

CENTRO, 3 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro social, 
escritório e garagem. Fundos c/ 
despensa, banheiro e lavanderia. -  
R$ 250.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

CENTRO, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço. 
R$ 150.000,00 - Santangelo Imóveis 
(CRECI 46374). Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

CENTRO, SALÃO Comercial c/ 
depósito e banheiro. Fundos c/ 03 
dormitórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço c/ 
banheiro, despensa e garagem p/ 02 
carros -  R$ 260.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 3263
7094 /  99795-0722.

JD. JOÃO Paccola, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, escri
tório, lavanderia, área c/ churrasquei
ra, banheiro, despensa e garagem -  
R$ 170.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia e garagem p/ 2 carros - 
R$ 300.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, sendo 
01 suíte, closet, hall, sala, cozinha, 
WC, lavabo, área de bate papo, 
lavanderia, despensa, área de lazer e 
garagem p/ 02 carros. R$ 410.000,00 
- Santangelo Imóveis (Creci -  46374), 
^n e  3263-7094 /  9979^0722.

JD. VILLAGE, sobrado c/ 03 dormi
tórios, sendo 01 suíte c/ banheira, 
closet, salas (Estar - - Jantar), 
WC, cozinha, lavabo, lavanderia, 
despensa, garagem p/ 06 carros.
R$ 525.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. VILLAGE, 3 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, escritório c/ armá
rios, despensa c/ armários, banheiro, 
lavanderia, rancho e garagem -  R$
570.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

PARQ. RES. Rondon, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, copa, cozinha, 
WC, área de serviço, garagem, 
edícula c/ churrasqueira, WC. - R$
280.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

PQ. RES. Rondon, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 02 salas, banheiro 
social, copa/cozinha, varanda, área 
de serviço, banheiro, despensa, 
Rancho c/ churrasqueira, sauna e 
piscina. R$ 500.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci - 46374). Fone 3263
7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAU , casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, WC, parte alta, R$120 
mil (aceito R$115mil fianciado). 
Tratar 997-699-098.

VENDO/TROCO POR cháca^, 
casa c/ 3 dorms, sala, cozinha, WC, 
garagem+ edícula c/ despensa e 
WC, piscina no Monte Azul. Tratar 
(14) 997-942-145.

MARIA LUIZA I, 3 quartos, 2 WC, 
sala, cozinha, acabamento em 
gesso+ edícula com churrasqueira, 
garagem para 2 carros. Tratar (14) 
3263-2129/ 997-950-722

Os melhores imóveis

www,vitagiiano.com.br
OPORTUNIDADE
lote 517m̂  ótima localização no Itamaraty (lado de cima da Ãv.),15 UH. de frente. 

Oportunidade, confira! -  rehOOS 18 Beto (14) 997-248-803.

COMPRO SÍTIOS e chácaras 
na região até 100 Km de Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 99701-1896.

COMPRO CASA de até R$ 85
mil que aceite financiamento. 
Tratar (14) 996-670-989 ou 
996-270-989.

MARIA LUIZA IV, casa nova, 1° 
inquilino, 2 quartos, sala, cozinha, 
copa, WC social, lavanderia, espaço 
gourmet, garagem para 2 carros 
e varanda, exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641/ 996-987-007

MAMEDINA, APARTAMENTO
com 1 quarto, sala, cozinha, WC, 
sacada, lavanderia e garagem. Tratar 
(14) 3263-2182/ 991-716-635.

ALUGO BARRACA para fins de 
semana. Tratar (14) 991-134-844/ 
3263-5186/ 997-825-066.

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.

CENTRO SALA comercial para 
locação com 2 salas, banheiro, sobre 
loja, ótima localização, próximo á 
biblioteca municipal. 0035 cód. no 
site WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel. 997281313

CENTRO PRÉDIO comercial para 
locação, imóvel novo, ótima loca
lização, com estacionamento para 
clientes. 0154 cód. no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313

CENTRO IMÓVEL pa^
locação, uma ótima oportunidade 
locação para clinica ou escritório, 
imóvel amplo, estacionamento para 
clientes, acesso para deficientes. 
IMOBILARIA 21 Tel. 32630021 Cel. 
997281313

CENTRO LOJA para locação, loja 
ampla, vitrine com acabamento 
em gesso, portas de blindex.
Ótima oportunidade próxima a xv de 
novembro. 0163 cód. no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313

MARIA CRISTINA , casa para loca
ção com 2 dormitórios, sala, edícula 
nos fundos, 1 dormitório e 1 banheiro 
ambos externos, garagem. 0165 cód. 
no site WWW.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel. 997281313

MARIA LUIZA I, b a lcã o  com 
400m2 vão livre (sem pilares), com 
escritório, WC. Tratar (14) 3263- 
2758/ 997-023-921.

JD. PRÍNCIPE (entre a Comai e Co
res 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). 
Tiaiar (14) 981-541-999/ 3263-1617/
998-166-963.

ALUGO CHÁCARA para festas em 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 3264- 
5381/ 997-043-307.

ALUGO KITINETE no caju, para 
1 pessoa, R$ 350,00 (incluído água 
e força). Tratar (14) 996-745-783/ 
991-370-119.

ALUGO KITINETE localizado na 
Av. Brasil, 1302 -  perto do clube 
Marimbondo. Tratar (14) 3263-4844/ 
997-106-121.

ALUGO EDÍCULA para festas com 
piscina. Tratar (14) 3263-4467 e 
997-025-659.

PRAIA GRANDE, apartamento no 
''boqueirão'' a 50 metros da praia. 
Traiar (14) 3264 4345 /  3263 1961.

CHÁCARA PARA festas em geral, 
semana e finais de semana inclusive 
Natal e Ano Novo. Tratar (14) 3263
6641 e 996-987-007.

e d íc u l a  p a r a  festas em geral. 
Traiar (14) 3264-7174 e 997-680-518.

A^RTAMENTO NA P^ia Grande, 
frente ao mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 997-355-505.

CHÁCARA DO Engenho com salão 
para casamentos, bodas, aniversá
rios, formaturas, confraternizações 
em geral. Tratar (14) 997-355-505.

MARIA LUIZA V, bar^cão 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. 
Traiar (14) 981-541-999/ 3263-1617/ 
998-166-963.

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.

CHÁCARA NO Boqueirão, com 
casa, piscina, quiosque, energia 
elétrica, mais perto da cachoeira, 
águas nos fundos, toda cercada. 
Tratar (14) 996-012-515.

FARTURINHA, CHÁCARA á
venda com 1.8 alqueires, 108m^ 
de construção, poço artesiano,
2 rios, 4.800 pés de eucalipto. 
0158 cód. no site WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. (14) 
3263-0021/ 997-281-313.

VENDO CHÁCARA em Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264-5381/ 
997-043-307.

TIA EMILIA, chácara c/ 2.500,00 
m^ - Res. c / 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, varanda, 
quiosque, churrasqueira, banheiro 
c/ vestiário, piscina, garagem e 
pomar. - R$ 230.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

SITIO EM Macatuba, c/01 
Alqueire de terra, c / casa c / 3 dor- 
ms, cozinha, sala jantar, sala TV, 
02 banheiros e varanda, outra 
casa c/ 2 dorms, cozinha, sala 
Tv, galpão c/300m^, banheiro, 
despensa e churrasqueira, tanque 
c/peixes, pomar formado, pasto, 
chiqueiro p/criação caprinos e 
suínos, viveiro p/passarinhos, 
área p/ secagem de grãos, 
horta formada, R$ 330.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
981-291-832.

CHÁCARA SÃO Judas Tadeu, 
parcialmente murada c/ 2.000m^ 
c/ pomar R$ 150.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

CHÁCARA COND. Virgílio 
Rocha c / 2.540m^, 03 dorms 
(2 suítes), 02 piscinas, forno 
pizza, construção c/120,00m2, 
aceita casa de menor valor 
na cidade, R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

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 pirapitinga R$ 250.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

MARAVILHOSA CHÁCARA
São Judas Tadeu, 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro, piso frio e laje, 
ar condicionado, lazer c/ rancho 
fechado de blindex c / churras
queira, forno pizza, 02 banheiros, 
piscina, pomar área c / 2.500m2 
R$ 370.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)996-958-789.

OPORTUNIDADE CHÁCARA
Corvo Branco, 3 dorms, sala, 
copa, cozinha, WC, piso frio 
e cimentado, aceita permuta, 
a'rea total 1.500m^. Obs. Falta 
acab. final. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

CHÁCARA SÃO Judas Tadeu, 
casa com 2 cômodos, banheiro, 
varanda com churrasqueira, fogão 
a lenha, piso frio , com laje, com 
66 ,24 m^ de construção, terreno 
com área total de 1.477,73 m^ , 
aceito permuta. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

IMOBILIÁRIA
CO M PR A - VBN D A  - LOCAÇAO

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

TERRAS DE Santa Cristina, 
gleba 7 quadra QX, lote 33, aceito 
carro no negocio. Tratar (14) 991- 
716-513/ (11) 957-705-155.

SÃO JUDAS Tadeu, chácara com 
2000 m^, toda murada, R$150 mil, 
sem casa, aceita financiamento. 
Tratar Douglas Imóveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

3263-0021
VENDA terreno JD. CAJU, com 200m^ ótima localização pró
xima a quadra de esportes. 0112 cód. no site.

VENDA te rre n o  GRAJAÚ, com 250m^ ótim a localiza
ção, desconto especial à vista IMPERDIVEUÜ! 0006 
cód. no site.

VENDA terreno ITAMARATY, área nobre, ótima localização 
próximo avenida. 0133 cód. no site.

VENDA chácara FARTURINHA, com 1.8 alqueires, 108m^ 
de construção, poço artesiano, 2 rios, 4.800 pés de eucalip
to. 0158 cód. no site.

VENDA casa JD. MONTE AZUL, com 243,46m' sendo 71m ' 
área construída, 1 dormitório, sala, cozinha, comercio na 
frente com sala ampla e banheiro. 0061 cód. no site.

VENDA casa MARIA LUIZA IV, com 225m^ 2 dormitórios, 
sala, sala de jantar, área de serviço. Entrada mais parcela. 
0124 cód. no site.

VENDA casa JD. CAJU, com 200m^ 2dorm , área de serviço. 
0129 cód. no site.

LOCAÇÃO sala comercial CENTRO, com 2 salas, banheiro, 
sobre loja, ótima localização, próximo á biblioteca munici
pal. 0035 cód. no site.

LOCAÇÃO sala com ercial VIRGÍLIO CAPOANI, sala 
ampla, WC, estacionam ento para clientes. 0168/0169 
cód. no site.

LOCAÇÃO prédio comercial CENTRO, imóvel novo, ó ti
ma localização, com estacionamento para clientes. 0154 
cód. no site.

LOCAÇÃO imóvel CENTRO, uma ótima oportunidade loca
ção para clinica ou escritório, imóvel amplo, estacionamen
to para clientes, acesso para deficientes.

LOCAÇÃO loja CENTRO, loja ampla, vitrine com acabamen
to em gesso, portas de blindex. Ótima oportunidade próxi
ma a xv de novembro. 0163 cód. no site.

LOCAÇÃO casa MARIA CRISTINA, com 2 dormitórios, sala, 
edícula nos fundos, 1 dorm itório e 1 banheiro ambos exter
nos, garagem. 0165 cód. no site.

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

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.

CHÁCARA SÃO Judas Tadeu 
(2.500m2): 03 dorm sendo 1 
suíte/02salas/coz/banheiro/área 
de serv/despensa/garagem/ran- 
cho c/ churrasq/ 02 banheiros e 
piscina, R$ 250 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187.

COMPRO TERRENO para 
finalidade comercial com área 
mínima de 400 m .̂ Tratar (14) 
997-029-704.

GRAJAÚ, TERRENO 250m2 
- J14, a 70 metros da avenida, 
quitado R$ 58 mil. Tratar 991
042-250.

MARIA LUIZA IV, vendo 2 
terrenos, 225m^, cada sendo um 
ao lado do outro. Preço unitário, 
entrada R$26 mil + 92x R$ 445,00. 
Tratar (14) 991-042-250.

JD ITAMARATY, c/
515,00m2, R$ 145.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 3264- 
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY, (02 lotes 
juntos esquina) c/800,00m^,
R$ 320.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm5691) (14)3264- 
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY,
c/396,00m^, parcialmente 
murado, R$ 145.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECM156691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD EUROPA, de esquina (parte 
alta), c/246,00m^, ótimo para 
comércio, R$ 95.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECM15691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD CAJU, próximo a 
ETEC, c/200,00m2, R$
50.000,00. SIG IMÓVEIS(CRE 
0115691)3264-5024/9695-8789.

JD JOÃO Paccola, 
c/221,50m2,R$ 65.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA Luiza I, c/200,00m2, 
murado, R$ 72.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD PRÍNCIPE, 02 lotes 
juntos murados c/ alicerce de 
construção R$ 160.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

VENDE-SE TERRENO em
Macatuba no Centro na Avenida 
c / 820,00m2 R$ 248.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789

ÁREA NO centro de 
Macatuba na Avenida c / 
2.300m2, R$ 690.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

ÁREA DE 2.000m2 em 
Macatuba na frente da Rodovia, 
R$ 450.000,00, aceita troca 
por imóvel em Lençóis Pta. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD. JOÃO Paccola, terreno de 
esquina murado com 200m^, R$75 
mil, não aceita financiamento. 
Tratar Douglas Imóveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JD. MARIA luiza II, terreno 
200m^, murado, R$75 mil, não 
aceita financiamento. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

JD. ITAMARATY, 2 terrenos com 
396m2, ótima localização. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

JARDIM VILLAGE, terreno com 
250 m ,̂ murado, ótima localiza
ção. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JD. EUROPA- Terreno com 205 
m^, de esquina, R$ 80 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263- 
4110/ 997-906-930/ 997-944-894 
(vivo)/ 981-554-887 (tim)/ 988
226-747 (Oi)/ 991-060-393 (Claro) 
www.cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM MORUMBI, terreno 
com 275 m^ e plano. Não aceita 
financiamento, R$ 120 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263- 
4110/ 997-906-930/ 997-944-894 
(vivo)/ 981-554-887 (tim)/ 988
226-747 (Oi)/ 991-060-393 (Claro) 
www.cordeiroimoveis.net.br.

MARIA LUIZA I, terrenos com 200 
m ,̂ R$ 78.000,00 (cada um). Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo)/ 
981-554-887 (tim)/ 988-226-747 
(Oi)/ 991-060-393 (Claro) www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM ITAMARATY,
terreno plano na parte baixa do 
bairro com 396,00 m^, R$ 145 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo)/ 981-554
887 (tim )/ 988-226-747 (Oi)/ 
991-060-393 (Claro) ww w. 
cordeiroimoveis.net.br.

JD. MARIA Luiza IV, terreno 
c / 240,00 m2 - R$ 30.000,00 de 
Entrada + Prestações - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

JD. EUROPA, terreno c / 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m2 - R$ 37.000,00 de 
Entrada + Prestações - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

JD. MARIA Luiza I, terreno c / 
200,00m2 - R$ 70.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m2 - R$ 35.000,00 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. CAJÚ I, terreno c / 
200,00m2 - R$ 50.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

LOTE MARAVILHOSO c / área 
de 517m^, em ótima localização 
do Itamarati (lado de cima da 
av.) Obs.: 15 mts de frente -  ex
celente oportunidade, confira! 
Creci J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00318

ÓTIMO LOTE área total de 
250m^ no Jd. Grajaú, plano, 
bem localizado próx. da aveni
da. Conferira! Creci J23626 -  
Beto V itagliano 14-9724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br 
-  ref. 00324

OPORTUNIDADE LOTE de
esquina no Jd. N e lli c / área de 
266m2, bem localizado, ideal 
para comércio. Venha conferir! 
Creci J23626 -  Beto Vitagliano 
14-9724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br -  ref. 00309

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

JARDIM SANTA Terezinha, 
lote com 200,00 m^, R$ 37 mil + 
parcelas, obs. Lado de cima da 
rua. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATY, lote 
com 396,00 m ,̂ R$120 mil. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14)
3264-3343

JARDIM ITAMARATY, lote
com 521,25 m2 (15,00X 34,75),
R$ 190 mil, obs. Parte alta, todo 
murado. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14)
3264-3343

JD. VILLAGE, terreno localizado 
a R: José Boso, em frente à praça, 
com 253m^, R$120 mil. Tratar (14) 
996-929-693.

JD. ITAMARATY, terreno 
localizado a R: Joara, com 
396,50m2, R$120 mil. Tratar (14) 
996-929-693.

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - Centro 
- últimas unidades, área nobre, 
m^+ valorizado, ruas largas e 
arborizadas, excelente topografia. 
O melhor 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. JOÃO Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar (14) 
997-813-357.

LOTES NO Grajaú , ótima opor
tunidade, aceita financiamento. 
Tratar (14) 997-109-001.

JD NELLI, terreno de esquina, 
c / 280m^, ótima localização, R$
75.000,00. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

GRAJAÚ, TERRENO murado, 
próximo à avenida, R$ 60 mil, 
quitado. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

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 esquina, 
parcialmente murado R$ 75 mil. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 
na R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 3264-7260.

MARIA LUIZA I, terreno, R$
70.000,00, aceita financiamento. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 
na R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 3264-7260.

VILA PACCOLA, terreno de 
esquina com 248 m ,̂ sendo 
prédio de 188 m^ começado na 
altura da laje R$ 140 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na R: 
Cel. Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou (14) 3264-7260.

JARDIM ITAPUÃ, terreno com 
200 m ,̂ 3 lados com muros, R$
70 mil ac/ financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14)
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CENTRO, TERRENO com
162,50 m ,̂ com 2 casa no 
mesmo, terreno alugada, R$ 110 
mil, bom p/ o investidor. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD. MARIA Luiza IV, parte 
baixa, com 295, 40 m^, entrada 
de R$ 13.500,00 + parcelas. 
Tratar (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoimo- 
veislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza IV, 
terreno de esquina com 238,82 
m^, parte alta, R$ 21 mil mais 
parcelas. Tratar (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza IV, 
terreno com 249,60 m^, R$ 21 mil 
mais parcelas. Tratar (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza IV, 
vendo 2 terrenos juntos ou 
separados, plano, parte alta, 
ótima localização, sendo 1 com 
292,59 m ,̂ entrada de R$ 42 mil 
mais 40 parcelas de R$ 1009,10 
e outro com 292,94 m^, entrada 
de 42 mil mais 42 parcelas de R$ 
1010,15. Tratar (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. MARIA Luiza IV, parte alta, 
com 246 m^, fundo com o Sesi, 
entrada de R$ 30 mil mais 98 
parcelas de R$ 516,25. Tratar 
(14) 3264-6418 e (14) 997-144
352, (www.pedraoimoveislpta. 
com).

MARIA LUIZA II, terreno com 
259.55m^, plano, aceito finan
ciamento, R$90 mil. Tratar (14)
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.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.pedraoimoveislpta. 
com).

CENTRO, TERRENO com área 
total de 628 m ,̂ ótima localiza
ção, 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).

JD ANTÁRTICA, terreno c/
331 m^, frente c/14,50m2, fundo 
22,85m^. R$ 130 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352. 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JD. CAJU , terreno á venda com 
200m^ ótima localização próxima 
a quadra de esportes. 0112 cód. 
no site WWW.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. (14) 3263-0021 Cel. 
997-281-313

GRAJAÚ, TERRENO á venda 
com 250m^ ótima localização, 
desconto especial à vista IM- 
PERDIVEL!!!! 0006 cód. no site 
WWW.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
(14) 3263-0021 Cel. 997-281-313.

OPORTUNIDADE JARDIM Gra- 
jaú, terreno medindo 275,00 m ,̂ 
por apenas R$ 8 mil de entrada 
+ 180 parcelas mensais. Tratar 
(14) 997-727-716 com Claudio 
(Abobrinha).

JARDIM GRAJAÚ, apenas uma 
unidade, terreno por R$ 5.000,00 
de entrada + 180 parcelas, 
medindo 275 m ,̂ parte baixa do 
bairro. Tratar com Abobrinha (14) 
997-727-716.

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte baixa. 
Aceito parte de pagamento 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, a 80 metros 
da avenida, medindo 265,90 m ,̂ 
quitado. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio

JARDIM GRAJAU - parcelado 
, medindo 275,00 m ,̂ sendo 
R$ 32.000,00 de entrada + 58 
parcelas mensais de R$ 404,00 
cada, vencendo-se a próxima 
parcela em 25/09/2013, obs. 
valor total ao final de 58 meses 
R$ 55.432,00. Tratar - 9772-7716 
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/ 
240,00m2, R$ 55 mil. Tratar (14) 
Toledo Imóveis 3263-0187

JD. YPÊ, excelente terreno com 
752m^, R$ 320 mil. Tratar (14) 
997-562-647.

JD. VILLAGE, terreno murado 
c/ 250,00m^, R$ 125 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

GRAJAÚ, TERRENO 250m^
I23, quitado, R$ 48 mil. Tratar 
991-042-250.

Q o u ç i i a s
imoveis

CENTRO - 2 quartos, sala, cozinha, wc, terreno 
de 240 mt^ R$ 160 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY - Parte alta Casa com 3 quar
tos, sendo 1 suíte, sala, copa/cozinha, wc, área 
de serviço , quintal amplo e garagem coberta p/ 2 
carros, terreno de 525 m  ̂e rancho no fundo, R$ 
470 mil, aceita financiamento.

SÃO JUDAS TADEU - Chácara com 2000 m ,̂ 
toda murada, sem casa, R$ 150 mil, aceita finan
ciamento.

JD. JOÃO PACCOLA ■ Terreno de esquina, murado 
com 200 m ,̂ R$ 75 mil, não aceita financiamento.

JD. MARIA LUIZA II -  Terreno com 200 m ,̂ mu
rado R$ 75 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAM ARATY-
localização.

2 terrenos com 396 m ,̂ ótima

VILA ANTONIETA II - Excelente casa com 3 
quartos, sendo uma suíte, 2 salas, wc, copa/ 
cozinha, garagem coberta p/ 4 carros, área de 
serviço, churrasqueira fechada com blindex, R$ 
400 mil, aceita financiamento.

JD. VILLAGE - Casa com 3 quartos, sendo 1 su
íte, 2 salas, copa/cozinha, wc e área de serviço 
fechada, R$ 330 mil, aceita financiamento.

PQ SÃO JOSÉ - Excelente casa com 4 quartos, 
sendo 1 suíte, 2 salas, copa/cozinha, wc, área de 
serviço, edícula com churrasqueira e quarto, wc 
e garagem coberta p /2 carros, R$ 550 mil, aceita 
financiamento.

JD. UBIRAMA - Casa com 3 quartos, sendo 1 
suíte, sala com 2 ambientes, cozinha, wc, edí
cula com churrasqueira e wc, quarto, área de 
serviço, R$ 350 mil, aceita financiamento.

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 
www.douglasimoveislp.com.br
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O  E C O

FOTO: DIVULGAÇÃO

Construção
EM ALTA
A indústria da construção no Brasil deve crescer em linha 
com o PIB neste ano e no próximo, diz o sindicato do setor no 
Estado de São Paulo. A repetição de níveis vistos na última 
década depende da elevação da produtividade do setor.

G E S S O
Soluções construtivas

Rua Aracy Lourdes M. Vacchí, 368 
Jd. Maria Luiza - Lençóis Paulista 

(14)3263-2588 | 997-027-621 
www.adgesso.com.br

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Construção precisa de acompanhamento profissional
Segurança e economia de materiais estão na lista dos benefícios para quem executa a obra monitorado por especialistas

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A escolha de um profissional da cons
trução civil - seja engenheiro, ar
quiteto ou técnico em edificações 

- é uma exigência de qualquer Prefeitura 
para aprovação de uma obra. Mas, além 
da necessidade, o papel desse profissional 
na construção é a garantia de que tudo ca
minhe para a segurança dos futuros mo
radores do local. ”Um dos profissionais 
acima descritos tem a obrigação e respon
sabilidade de tudo que acontece na obra 
em construção", ressalta Renato Parreira, 
sócio proprietário da Cia da Construção.

O desabamento de um prédio em 
São Paulo que resultou na morte de 18 
funcionários de uma construtora e outra 
construção no Rio de Janeiro que desmo
ronou há dois anos são exemplos citados 
por Parreira de que a presença de um res
ponsável poderia ter evitado os desastres. 
”Foi constatado que o proprietário tinha 
aumentado um pavimento da construção e 
o engenheiro responsável pela direção téc
nica não acompanhou, tendo assim uma

DO COMEÇO AO FIM -  Profissional deve acompanhar do planejamento à conclusão da obra

parcela de culpa neste desastre", fala sobre 
a obra de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, 
a estrutura do prédio foi alterada pelos pe
dreiros. "Tirando paredes e até pilares do

local. O prédio ruiu, ou seja, todo trabalho 
é importante o acompanhamento de um 
profissional habilitado e com experiência". 

Para garantir o comprometimento dos

profissionais, Parreira aconselha que no 
início do processo seja feito um contrato 
entre as partes. "Mencionando os serviços 
que os profissionais foram contratados, 
pois em algumas obras existem outros 
profissionais ou mesmo empresas envol
vidas no processo tendo outras responsa
bilidades. Mas, quando o técnico assina a 
direção técnica, ele é o responsável geral 
da obra. Em caso de acidente com os fun
cionários ou mesmo problemas estrutu
rais na obra".

Além de executar da maneira correta, 
utilizando os materiais adequados, o pro
fissional vai evitar o desperdício dos pro
dutos. "Vai definir, por exemplo, o tipo de 
piso cerâmico apropriado ou mesmo o tipo 
da argamassa de assentamento do piso ce
râmico a ser usado, pois em qualquer erro 
vai ser necessário refazer todo o serviço".

E para todo esse trabalho, no final, o 
valor compensa. "No valor total da obra o 
custo do engenheiro é muito pouco. Con
forme a gravidade do problema o valor do 
engenheiro é ínfimo, ou seja, o barato sai 
caro", finaliza.

FÁBRICA DE TELHAS IS O L E N

AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO

• T e lh a s  T rapéz io  
C o b e rtu ra  e fe c h a m e n to  de  

g a lp õ e s  e b arracões.

( 1 4 ) 9 9 7 2 5 - 9 9 0 7

EVERTON
PEREIRA
A R Q U I T E T O

(14) 996-178-886 
everton@evertonpereira.com.br

A n u n c ie  A q u i!
Nova página de construção em O ECO. 
Preços especiais, excelente oportunidade.

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


O ECO Gente de 
Negócios
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O endereço  
para peças  

e acessórios para 
carros e motos com 
qualidade é na AS 
Peças. A  loja aceita  
todos os cartões e 
atende à rua M arcos  
Vinícius V ilaça, 10, 
Cecap, em Lençóis 
Paulista. Telefones  
para contato: (14) 
3264 1969 e 99791 
4728. Na foto, Agenor 
Souza.

A S PEÇAS E ACESSÓRIOS CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

A  dentista 
Débora Sacilotto 
Paccola atende 

em odontologia 
estética, clareamento 
dental, reanatomização 
do sorriso e clínica 
geral. Convênio 
com ASP, Sindicato 
Rural e Funerária 
São Francisco. 
Atendimento de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h30. 
Telefones (14) 3264 
9139, 8125 0831 ou 9626 
7799. O consultório 
fica na rua Coronel 
Joaquim Anselmo 
Martins, 1241.

No Salão  
Cecap, os 

homens encontram  
um am biente  
clim atizado, com 
cabeleireiro  
masculino e 
atendim ento de 
segunda-feira a 
sábado, das 8h30 às 
12h30 e das 14h às 
18h30. O Salão fica  
na avenida Orígenes 
Lessa, 940. Telefones  
(14) 99800 1121 e 
99756 3389. Na foto, 
Robson M acedo.

Há dois anos 
^ x  em Lençóis 

Paulista, a
Ó ticas Diniz oferece  
m arcas exclusivas  
como DNZ, Dizoom, 
Oakley e Ray Ban. A  
Ó ticas Diniz aceita  
todos os cartões  
em até 10x, além  
dos convênios com 
Lwart, Lw arcel,
Zilor, A s P, Acilpa e 
convênios Card. A  
loja fica na avenida  
25 de Janeiro , 467. 
Telefone (14) 3264 
3895. Na foto, M aria  
Am ália, Camila e 
Cristiane.

OPORTUNIDADE DE COMPRA o i SUÍTES I 2DORMFTORIOS

PARQUE RESIDENCIAL SAO JOSE 
(PRÓXIMO AO CENTRO)
1 SUÍTE, 2 DORMITÓRIOS, 2 SALAS, CORA, COZINHA, BANHEIRO 

SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, DESPENSA E GARAGEM P / VÁRIOS CARROS. |

1=-̂  R $ 420.000,00 ®

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 66 WWW.LfDERLP.COM.BR 
Lençó/s Paulista, SP (14) 3264-3343 a site atualizado 

diariamente LÍDER
im o b il iAria
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